Spr.: 2991/2009/349-23
Zápisnica z 2. zasadnutia Rady Justičnej akadémie
 konanej dňa 4. mája 2009 v Pezinku



Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

	Otvorenie

Správa predložená komisiou o revízii OJS  (skúšobný poriadok, otázky na ústnu časť OJS a zásady pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatie)
Návrh rokovacieho poriadku Rady Justičnej akadémie – materiál predložený pracovnou komisiou
Prerokovanie personálnych otázok vo vzťahu k pedagogickému zboru
Oboznámenie sa s pripravovanou novelou zákona o Justičnej akadémii 
Možnosť spolupráce Justičnej akadémie v rámci vzdelávacieho procesu na pripravovaných projektoch (Nórsky finančný mechanizmus, ponuka španielskej Justičnej akadémie, spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva)
Rôzne (príprava OJS – zloženie skúšobných komisií, iné)
Záver


Ad. 1
Zasadnutie otvoril a úvodné slovo mal predseda Dr. Toman, ktorý navrhol, aby sa rokovalo podľa predloženého programu a zároveň vyzval prítomných na jeho prípadné doplnenie. 
Taktiež  poďakoval aj za podpredsedu Dr. Volkaia za prejavenú dôveru pri hlasovaní na predchádzajúcom zasadnutí a pozval ich na malé občerstvenie po skončení zasadnutia Rady JA. 
V závere svojho príhovoru poďakoval obom pracovným komisiám, pri ktorých vyzdvihol najmä ich kvalitnú a odbornú prácu, a to aj z hľadiska časovej krátkosti príprav výstupov pre druhé zasadnutie Rady JA. Ďalej poďakoval riaditeľovi a ostatným členom pedagogického zboru za dobrú spoluprácu a súčinnosť pri príprave návrhu novely zákona o JA. Poďakoval sa za spoluprácu aj predsedovi Ústavnoprávneho výboru NR SR. 
Prítomní nevzniesli žiaden návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia, takže predseda pokračoval ďalším bodom programu.  

Ad. 2
Dr. Toman vyzval doc. Čentéša, aby sa stručne vyjadril k práci komisie pre vzdelávanie a popísal postup práce pri návrhoch otázok na ústnu časť OJS. Všetkým členom boli zaslané materiály z pracovného stretnutia komisie pre vzdelávanie, a to návrh na otázky na ústnu časť OJS (všetkých 5 oblastí práva), návrh na zásady pre výber účastníkov vzdelávacích podujatí a zápis z pracovného stretnutia. 
Doc. Čentéš v krátkosti zhrnul závery stretnutia a poznamenal, že prítomní členovia komisie sa dohodli na konzistentnosti množstva otázok a podľa toho aj jednotlivé oblasti práva zredukovali, resp. doplnili o nové otázky a vypustila sa problematika hmotnoprávna z jednotlivých oblastí práva. 
Po uvedení do danej problematiky Dr. Toman otvoril k tomuto bodu diskusiu a vyzval prítomných, aby pred samotným hlasovaním vzniesli svoje návrhy a námietky. 
Riaditeľ pripomenul, že k problematike OJS neodlučiteľne patrí aj Skúšobný poriadok, a to aj s dôrazom na prijatú novelu a kompetencie z nej vyplývajúce, preto bude nutné komplexne pripraviť jeho doplnenia a úpravy a zaoberať sa zmenou Skúšobného poriadku na ďalšom zasadnutí Rady JA. 
Dr. Oriňák poznamenal, že otázky z občianskeho práva boli doplnené o problematiku rodinného práva a niektoré pôvodné podotázky boli nahradené problematikou z OSP. 
Dr. Volkai navrhuje po preštudovaní návrhov na otázky, aby sa zredukoval počet otázok na 15 z oblasti správneho a finančného práva a ústavného práva a organizácie súdov a prokuratúr. Ústna časť OJS by nemala byť zameraná na teoretickú rovinu z jednotlivých oblastí práva a aj po úprave otázok pracovnou komisiou sa takéto otázky nachádzajú v samotnom texte. Navrhuje, aby jednotliví členovia rady JA vytipovali problematické otázky z jednotlivých oblastí práva a zaslali ich pracovnej komisii tak, aby sa mohol pripraviť nový návrh otázok. 
Doc. Čentéš pripomenul, že spomínané otázky boli už komisiou redukované a taktiež bol zjednotený celkový počet otázok podľa obtiažnosti, napr. z oblasti ústavného práva a organizácie súdov a prokuratúr bude uchádzač odpovedať iba z dvoch podotázok podľa toho či je PČP alebo VSÚ, resp. JČ. Nesúhlasí s návrhom na redukciu celkového počtu otázok na 15, avšak ostatní členovia môžu zaslať svoje návrhy na vyradenie alebo doplnenie otázok zo správneho práva. 
Dr. Urbancová súhlasí s redukciou otázok na celkový počet 15, keďže aj podľa jej doterajšej aplikačnej praxe sa javia niektoré navrhované otázky zo správneho práva ako nepodstatné pre ďalšiu rozhodovaciu prax PČP a JČ. Navrhuje, aby sa podotázky zamerali viac na správny poriadok a súvisiace ustanovenia OSP. 
Dr. Toman súhlasí s redukciou otázok, keďže predložený materiál predpokladá stále veľkú záťaž pre uchádzačov OJS a nezaručuje úplné uplatnenie v praxi. Prikláňa sa k postupu pri príprave otázok zameraných na ich praktické využite po vymenovaní do funkcie (OJS by nemala byť druhou štátnicou). Ďalej poznamenal, že je potrebné niektoré hmotnoprávne otázky z trestného práva vypustiť a nahradiť ich problematikou nutnej obrany, krajnej núdze, problematikou zodpovednosti ako aj premlčanie a iné. Svoj návrh predostrel pracovnej komisii a s doc. Čentéšom pripravia nový návrh na otázky z trestného práva. 
Dr. Bakošová súhlasí s vyjadrením Dr. Urbancovej ohľadne redukcii otázok ako aj ich smerovaniu najmä k procesným ustanoveniam. 
Dr. Chlebovič súhlasí s predloženým návrhom na redukciu otázok zo správneho a finančného práva ako aj z ústavného a organizácie súdov a prokuratúr. 
Prof. Mamojka pripomenul, že na pracovnom rokovaní komisie sa zhodli na proporcionalite počtu otázok za jednotlivé oblasti práva tak, aby bol počet vyvážený. Taktiež poznamenal, že dôvodnosť teoretických otázok je čiastočne opodstatnená, ak sa nájde určitá rovnováha medzi teoretickou a procesnou časťou. 
Dr. Purgat súhlasí s návrhom na redukciu otázok. 
Dr. Bargel taktiež súhlasí s redukciou otázok a s vyjadreniami Dr. Bakošovej a Dr. Urbancovej. 
Dr. Hulla pripomenul, že otázky na ústnu časť OJS sú nie iba pre JČ a VSÚ ale aj pre PČP a taktiež potvrdil závery z rokovaní pracovnej komisie a vyjadrenia prof. Mamojku. 
Dr. Toman konštatoval, že odznelo viacero návrhov a vyzval prítomných na hlasovanie v nasledovnom znení schválenia predložených materiálov:
1. Pôvodne predložené návrhy otázok na správne a finančné právo a ústavné právo a organizáciu súdov a prokuratúr hlasovalo: 
3 za (prof. Mamojka, Dr. Oriňák, doc. Čentéš)       
7 proti (Dr. Volkai, Dr. Toman, Dr. Urbancová, Dr. Bakošová, Dr. Bargel, Dr. Purgat, Dr. Chlebovič) 
0 sa zdržalo
2. Návrh na redukciu otázok na celkový počet 15 zo správneho a finančného práva a ústavného práva a organizácie súdov a prokuratúr hlasovalo:
7 za 
3 proti 
0 sa zdržalo

Uznesenie č. 72: Rada JA rozhodla, že otázky zo správneho a finančného práva ako aj otázky z ústavného práva  a organizácie súdov a prokuratúr budú zredukované na celkový počet 15. 

             Z prijatého uznesenia vyplynula úloha pre členov Rady JA, aby zaslali do 14.5.2009 komisii pre vzdelávanie svoje návrhy na vyradenie jednotlivých otázok, prípadne návrhy na ich nahradenie v znení nových otázok. 
Termín: do 14. 5. 2009
Zodpovední: všetci členovia Rady JA

Na záver doc. Čentéš požiadal prítomných, aby brali na zreteľ, že otázky sú pre VSÚ, JČ aj pre PČP a taktiež, aby sa nezabúdalo na názov jednotlivých oblastí práva, resp. daného odvetvia.
Na záver tohto bodu programu požiadal Dr. Toman o hlasovanie za predložený materiál návrhu zásad pre výber uchádzačov vzdelávacieho podujatia.
7 za 
1 proti 
2 sa zdržali 
Uznesenie č. 73: Rada JA schvaľuje Zásady pre výber účastníkov vzdelávacích podujatí v predloženom znení.

Ad. 3
Dr. Toman vyzval Dr. Voklaia ako predsedu pracovnej komisie pre tvorbu rokovacieho poriadku, aby zreferoval v krátkosti o pracovnom stretnutí k tvorbe návrhu rokovacieho poriadku. Návrh rokovacieho poriadku spolu so zápisom z pracovného stretnutia bol zaslaný členom Rady JA. 
Dr. Volkai informoval, že členovia vychádzali z novely zákona o JA ako aj rokovacieho poriadku Súdnej Rady JA. Poznamenal, že nie pri všetkých článkoch navrhovaného rokovacieho poriadku sa zhodli a preto očakáva diskusiu a návrhy zo strany ostatných členov Rady JA. 
Dr. Oriňák pripomienkoval znenie čl. II. ods.2 a navrhol zvoliť inú periodicitu zasadnutí Rady a taktiež poznamenal, že je potrebné urobiť presný harmonogram zasadnutí Rady JA. Navrhuje nasledovné znenie spomínaného článku: „spravidla mesačne každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci“.
Doc. Čentéš navrhuje, aby sa zasadnutia uskutočňovali raz za dva mesiace, ak predseda neurčí inak. Podporuje návrh Dr. Oriňáka o stanovení pevných termínov vzhľadom na pracovnú vyťaženosť všetkých členov a lepšie plánovanie si účasti na zasadnutiach.
Prof. Mamojka, navrhuje dispozitívne ustanovenie ohľadne plánovitosti zasadnutí, napr. znenie, najmenej spravidla raz mesačne“.
Riaditeľ potvrdzuje už vyslovené návrhy a súhlasí s prof. Mamojkom. 
Dr. Toman pripomenul návrhy z rokovania na prvom zasadnutí Rady JA kde sa prítomní zhodli, že rokovania budú raz za dva mesiace. 
Dr. Bargel vzniesol pripomienku k spôsobu hlasovania a k zneniam článkov II. a VI. Je potrebné sa zjednotiť, kedy Rada JA hlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov a v akých prípadoch je to nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Doc. Čentéš súhlasí s predloženým návrhom a poznamenal, že je nutné zjednotiť toto hlasovanie so znením zákona. 
Po krátkej diskusii Dr. Toman, navrhuje prerušiť k uvedenému bodu programu na čas potrebný pre vypracovanie návrhu jednotného hlasovania v rokovacom poriadku Rady JA podľa pripomienok Dr. Bargela, a to prítomným Dr. Slašťanom. Následne Dr. Slašťan predložil návrh jednotného hlasovania takto: súčasný ods. 1 článku II presunúť do článku VI. ako nový odsek 2 v znení „Rada je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých jej členov. Rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak zákon neustanovuje inak“ a tiež v článku VI ods. 6 písm. e) vypustiť „nadpolovičnou väčšinou prítomných členov“. 
Následne po uskutočnení prezentovaných zmien v návrhu dal predseda Dr. Toman o návrhu rokovacieho poriadku hlasovať, pričom prítomní nevzniesli k prezentovanému návrhu pripomienky. 

Uznesenie č. 74: Rada schvaľuje návrh rokovacieho poriadku so zapracovanými zmenami, tak ako je uvedené vyššie. 
Návrh bol prijatý jednohlasne. Rokovací poriadok Rady JA nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia t.j. 4. 5. 2009. 


Ad. 4
K danému bodu programu vyzval Dr. Toman na vyjadrenie riaditeľa JA Dr. Hullu. 
Riaditeľ predostrel problematiku stálych a externých členov pedagogického zboru JA (podľa zákona sú definované dva typy členov pedagogického zboru). Už dlhšie je potreba podporiť pedagogický zbor z radov kolegov - sudcov, keďže riaditeľ je momentálne jediný sudca na stáži pôsobiaci v JA. Pre kvalitu vzdelávacieho procesu je potrebné, aby sa tento zbor doplnil o sudcov a taktiež o prokurátorov. Riaditeľ apeloval na členov Rady JA ako na zástupcov rezortu justície, aby sa pokúsili nájsť vhodného kandidáta na neobsadené miesto katedry práva súkromného a verejného, taktiež pripomenul možnosť poberania príplatku v zmysle vyhlášky MS SR. 
Dr. Toman poznamenal, že problémom je prvok dobrovoľnosti a až následne treba skúmať odbornosti potenciálneho kandidáta. Taktiež súhlasí s návrhom riaditeľa nájsť vhodného kandidáta z východného Slovenska pre organizáciu jednodňových aktivít a pracovný režim dochádzania do Pezinka by sa stážistovi upravil. Vyzval na uskutočnenie prieskumu medzi sudcami na kraji, či sa nájde vhodný kandidát. 
Riaditeľ poznamenal, že už viackrát neformálne komunikoval s predsedami súdov na pracovných poradách, taktiež pokladá za potrebné, aby sa táto otázka vyriešila najneskôr do konca I. polroku 2009. Tiež informoval, že je veľmi dôležitá spolupráca s predsedami krajských súdov, ktorí musia vytvoriť podmienky na uvoľnenie kandidáta z plnenia úloh na súde. V závere predostrel problematiku externého pedagogického zboru JA predchádzajúca rada už uskutočnila určitú analýzu (personálny audit), avšak nerozhodla. Komplexne sa treba zaoberať prijímaním nových členov, ako aj vyškrtnutiu neaktívnych členov zo spomínaného zoznamu. 
Dr. Toman vyzval predsedov krajských súdov (najmä KS KE a KS PO), aby sa uskutočnil prieskum záujmu zo strany sudcov z daných krajov. 
Dr. Volkai poznamenal, že priemerne ročne odchádza 5 sudcov z KS KE na stáže na MS SR a NS SR, takže to nie je otázka iba finančná, ale jedná sa aj o zvýšenie odbornosti a výmenu skúseností. Predseda privítal, že sa vytvorilo regionálne pracovisko. Dr. Volkai a Dr. Oriňák vytipujú niektorých sudcov, ktorí by mohli pracovať na JA ako stážisti.
Riaditeľ víta tento záver a odporúčania Rady JA na riešenie tejto otázky. 
Dr. Volkai navrhuje doplniť o spoluprácu s GP SR, aby boli zastúpení na JA aj prokurátori. 
Dr. Oriňák poznamenal, že nie obsadená funkcia zástupcu riaditeľa. Navrhol, aby sa predseda, podpredseda a riaditeľ skontaktovali s vedením GP SR a riešili túto otázku. 
Doc. Čentéš navrhol, aby riaditeľ spolu s Dr. Tomanom napísali list generálnemu prokurátorovi so žiadosťou o spoluprácu pri riešení personálnej otázky funkcie zástupcu riaditeľa. 
Prof. Mamojka víta takúto diskusiu, avšak je potrebné doplniť o termín napísania listu ako aj jeho predpokladanej odpovede.

Uznesenie č. 75: Rada JA poveruje Dr. Tomana a Dr. Hullu, aby v lehote 15 dní napísali listy ministrovi spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi a predsedom KS so žiadosťou o súčinnosť pri riešení personálnych otázok na JA. 
Návrh bol prijatý jednohlasne.
Termín: do 18. 5. 2009
Zodpovední: Dr. Toman, Dr. Hulla

Ad 5. 
Dr. Toman informoval, že predložená novela zákona o JA bola schválená a vyzval prítomných na diskusiu, resp. pripomienky k danému bodu programu. Vládna verzia zákona ako  materiál z portálu NR SR bol predložený členom Rady JA.  Opätovne poďakoval za spoluprácu a participáciu na schvaľovaní spomínanej novely.
V závere poznamenal, že ak akadémia zasiela materiály na zasadnutie Rady JA v predstihu e-mailom alebo poštou je potrebné svoje pripomienky a návrhy na zmeny zasielať ešte pred samotným rokovaním Rady JA, aby mohla kancelária akadémie tieto podnety zapracovať do materiálu, ktorý predloží priamo na zasadnutí Rady JA.      

Ad 6. 
Riaditeľ postupne informoval o ponukách na spoluprácu pri realizácii projektov na podporu vzdelávania. 
Ako prvé oboznámil prítomných o schválenom projekte, v ktorom spolupracuje JA s občianskym združením Euroiuris, a ktorý je financovaný z Nórskych finančných mechanizmov. Riaditeľ poznamenal, že plánovaný rozpočet projektu pomôže akadémii, keďže vlastný rozpočet bol už dvakrát znižovaný. Taktiež uviedol, že podpis zmluvy sa predpokladá v letných mesiacoch roku 2009, samotná realizácia projektu bude v trvaní 21 mesiacov a vzdelávacie aktivity na regionálnej úrovni a študijní pobyty na komunitárnych súdoch sú určené pre celé Slovensko (sudcov a prokurátorov). Na záver uviedol, že na požiadanie poskytne bližšie informácie o spomínanom projekte. 
Ďalej informoval o ponuke španielskej spoločnosti Cybex ohľadne projektu na vzdelávanie v problematike informačnej kriminality, ktorý by sa ukončil certifikátom pre účastníkov. Na tomto projekte by mala akadémia participovať a prispieť aj finančne, avšak riaditeľ pripomenul, že v rozpočte sa s touto položkou na rok 2009 nepočítalo a mohlo by to spôsobiť nemalé problémy, keďže sa jedná o čiastku  25 000 euro (tento finančný príspevok do projektu predstavuje 25 % nákladov, ostatné hradí španielska spoločnosť Cybex). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti riaditeľ požiadal o vyjadrenie sa k danej ponuke členov rady JA. Poznamenal, že na jednej strane ho takáto spolupráca teší, avšak je potrebné každý vstup akadémie do partnerstva a projektov zvažovať, preto žiada Radu JA o vyjadrenie sa schválenie prípadnej spolupráce. 
Ako poslednú informáciu k tomuto bodu programu predostrel ponuku spolupráce so Slovenským strediskom pre ľudské práva, kde riaditeľ osobne komunikoval s jeho hlavným predstaviteľom o možnej participácii na projekte zameranom na právnu analýzu v danej oblasti, ako aj vzdelávacie podujatia pre justičnú obec a odbornú verejnosť (tretí sektor). Stredisko by privítalo keby sa akadémia podieľala na projekte aj finančným príspevkom, avšak nie je nutnosťou.    Riaditeľ navrhuje, aby mu rada dala mandát na participáciu na projekte ale bez finančného prispenia zo strany akadémie a na ďalšie rokovania na rozvoji spolupráce medzi akadémiou a strediskom. 
Dr. Toman sa spýtal riaditeľa v čom konkrétne pozostáva navrhovaný projekt a či je výhodný pre akadémiu, keď tá disponuje vlastným zoznamom lektorov, priestormi aj finančnými prostriedkami. 
Riaditeľ informoval, že sa jedná najmä o prednáškovú činnosť, zjednocovanie praxe v oblasti ľudských práv a nadväzovanie spolupráce medzi relevantnými subjektmi ako aj právnej analýzy tak ako uviedol vyššie. 
Doc. Čentéš poznamenal, že sa oboznámil s činnosťou strediska a vyzdvihol najmä ich preklady rozhodnutí zameraných na problematiku ľudských práv, preto navrhuje rokovať so strediskom o spolupráci, keďže práve tieto preložené rozhodnutia môžu byť najviac osožné pre prácu sudcu a prokurátora.
Prof. Mamojka pripomenul, že by sa mala zvážiť každá participácia akadémie na projektoch, či už so zahraničím alebo inými partnermi, a to najmä ak sa  jedná o finančné krytie daného projektu. 
Dr. Toman vyzval prítomných na hlasovanie o predostretých informáciách nasledovne:
Projekt z Nórskych finančných mechanizmov Rada JA berie na vedomie jeho úspešné schválenie a plánovanú implementáciu.
Návrh projektu so Španielskou justičnou akadémiou zamieta a neodporúča sa na ňom podieľať.
Návrh na partnerstvo v projekte so Strediskom pre ľudské práva na Slovensku – dáva mandát riaditeľovi na ďalšie rokovanie o podmienkach pri implementácii projektu ako aj ďalšej spolupráci, avšak bez finančného prispenia akadémie. Je tiež nutné zvážiť, či uvedený návrh spolupráce v problematike európskeho práva je vhodný nakoľko ešte v tomto roku majú byť uskutočnené vzdelávacie aktivity s podobnou problematikou.
Uznesenie č. 76 Rada JA berie na vedomie informácie prezentované riaditeľom JA o participácii na projektoch Justičnej akadémie v zmysle vyššie uvedeného. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ad. 7
V rámci tohto bodu programu Dr. Toman poznamenal, že v máji uplynie trojročné funkčné obdobie skúšobnej komisie a na júnovom termíne bude možné pozvať iba dve skúšobné komisie. Taktiež poznamenal, že novela zákona umožňuje vymenovať novú skúšobnú komisiu Rade JA, resp. Rada JA má kompetencie voľby členov skúšobnej komisie. Navrhuje, aby komisia pre vzdelávanie vytvorila všetky potrebné materiály a predložila návrh na zásady výberu/voľby skúšobnej komisie ako aj návrh kritérií pre členov skúšobných komisií. Odovzdal slovo riaditeľovi.
Riaditeľ poznamenal, že je potrebné sa zaoberať tvorbou kritérií na členov skúšobných komisií ako aj tvorbou zásad výberového konania na členov skúšobných komisií, v neposlednom rade aj zmenou Skúšobného poriadku.
Dr. Oriňák sa opýtal, či akadémia nemá informáciu o počte uchádzačov, ktorí by sa mali zúčastniť na najbližšom termín OJS, od tohto počtu by navrhoval ďalej postupovať, keďže sa jedná o dôležité dokumenty a ich príprava si vyžaduje dostatok času. 
Riaditeľ súhlasí s Dr. Oriňákom, že nie je dobré tieto dokumenty urýchľovať, avšak je potrebné sa s problematikou zaoberať a stransparentniť celý výber členov skúšobných komisií a nie je rozumné nejako prípravu materiálov naťahovať. 
Prof. Mamojka súhlasí s Dr. Oriňákom, aby sa zásady pripravili s väčším časovým odstupom a spýtal sa, či nie je možné toto obdobie júnových OJS preklenúť. 
Dr. Toman navrhuje, aby akadémia operatívne zistila predbežný zoznam uchádzačov a podľa toho by sa organizačne mohli OJS správne pripraviť a Rada JA by rozhodla o ďalšom postupe pri príprave návrhov na spomínané zásady a kritéria. Rada JA prijala nasledovné uznesenie jednohlasne:

Uznesenie č. 77: Rada JA poveruje riaditeľa JA, aby zistil počty VSÚ z MS SR a PČP z GP SR, ktorí by sa mali zúčastniť na OJS v júnovom termíne najneskôr do 7.5. 2009. Následne budú tieto informácie zaslané všetkým členom Rady JA. 

Dr. Hulla si uvedomuje, že teraz má Rada JA veľmi veľa povinností a dobieha niektoré zameškané strategické dokumenty z predchádzajúceho obdobia, preto navrhuje, aby sa komisia pre vzdelávanie rozšírila o nových členov, resp. vytvorila sa nová vzhľadom na iné pracovné povinnosti ostatných členov. Napr. v rámci správneho súdnictva by do komisie pre vzdelávanie bola Dr. Bakošová a Dr. Urbancová. 
Dr. Toman navrhuje, aby sa ďalší postup určil následne po zistení počtu uchádzačov na OJS. 
Prof. Mamojka navrhuje, aby sa mu oznámil počet uchádzačov a on by sám pripravil návrh na zásady a kritéria.
Dr. Oriňák navrhuje, aby sa skúšalo v júlovom termíne pri väčšom počte uchádzačov  tri dni. 
Doc. Čentéš navrhuje, ak Dr. Urbancová súhlasí, aby sa pridala do vzdelávacej komisie.
Rada JA prijala uznesenie jednohlasne v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 78: Rada JA schvaľuje a určuje Dr. Urbancovú za novú členku komisie pre vzdelávanie, ktorá sa bude podieľať na tvorbe návrhu na zásady a kritéria pre skúšobné komisie volené Radou JA. 

Riaditeľ ďalej informoval o plánovaných zahraničných služobných cestách a požiadal Radu JA o schválenie jeho účasti na niektorých z nich a taktiež o nomináciu členov Rady JA, ktorí by sa taktiež zúčastnili v nasledovnom poradí: 
	Zasadnutie valného zhromaždenia EJTN v Prahe v termíne 3. - 4. 6. 2009, spravidla sa zúčastňujú riaditelia a hlavní predstavitelia vzdelávacích inštitúcií krajín EÚ. Organizátor hradí všetky náklady pre dvoch zástupcov zo Slovenska.  

Zasadnutie kuratória v Trieri organizované ERA v termíne 6. – 7. 2009, pozvánka je priamo na meno riaditeľa, keďže je členom kuratória, organizátor hradí náklady spojené so zasadnutím pre jedného zástupcu každej členskej organizácie.
Medzinárodná konferencia vo Francúzku na ENM v termíne 30. 6. – 1. 7. 2009 riaditeľ navrhuje, aby sa zúčastnil on a Dr. Toman. 
Dr. Oriňák pripomenul svoj návrh z predchádzajúceho zasadnutia Rady JA vytvorení o komisii na zahraničné aktivity a zahraničné služobné cesty, opätovne navrhuje vytvoriť takúto komisiu. 
Dr. Toman vyzval prítomných na vyjadrenie sa k predloženým návrhom a nominovaniu účastníkov zahraničných služobných ciest.
Dr. Hulla navrhuje, aby sa na Valnom zhromaždení v Prahe zúčastnili predseda alebo podpredseda Rady JA spolu s riaditeľom. 
Dr. Toman vyzval prítomných na hlasovanie o uznesení v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 79: Rada JA schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa na zasadnutie kuratória v Trieri, ďalej schvaľuje účasť Dr. Tomana a riaditeľa na medzinárodnej konferencii vo Francúzku. Účasť na valnom zhromaždení EJTN v Prahe je schválená pre riaditeľa ako aj jedného člena Rady JA, ktorý sa menuje dodatočne už bez súhlasu rady JA.

Hlasovanie: 
9 za 
1 sa zdržal 
Následne Dr. Toman vyzval na hlasovanie o vytvorení komisie navrhovanej Dr. Oriňákom.
Uznesenie č. 80: Rada JA vytvára komisiu pre zahraničnú spoluprácu a posudzovanie zahraničných služobných ciest v nasledovnom zložení: Dr. Vokai, Dr. Bargel, Dr. Chlebovič. 

Hlasovanie: 
6 za
4 sa zdržali 
Dr. Oriňák poznamenal, že mu boli zaslané e-mailom jeho návrhy otázok na odborný test na OJS a rád by vedel ako sa bude ďalej postupovať v zmysle záverov komisie pre vzdelávanie ohľadne tvorby spomínaného odborného testu.
Riaditeľ opätovne požiadal o súčinnosť pri tvorbe databázy otázok na odborný písomný test, keďže si myslí, že nie je správne, aby pedagogický zbor akadémie v takomto zložení sa zaoberal aj takouto odbornou otázkou. Ďalej navrhuje, aby sa návrh skúšobného poriadku pripravil do konca mája 2009 a na ďalšom zasadnutí Rady JA by sa prijala jeho nová verzia pre účely OJS v II. polroku 2009.
Dr. Toman navrhuje, aby otázky na odborný písomný test v celkovom počte 20 (počet možností pri každej otázke si zvolia individuálne  podľa obtiažnosti každej otázky) vytvorili jednotlivý členovia Rady JA podľa oblastí práva v nasledovnom zložení:
Z oblasti trestného práva – Dr. Toman, doc. Čentéš
Z oblasti obchodného práva – prof. Mamojka, Dr. Hulla
Z oblasti občianskeho práva – Dr. Oriňák, Dr. Volkai 
Z oblasti správneho práva – Dr. Purgat, Dr. Urbancová
Z oblasti ústavného práva -  Dr. Chlebovič, Dr. Slašťan
Termín: do 8. júna 2009, osobne priniesť návrhy na zasadnutie Rady JA
Zodpovední: menovaní členovia Rady JA a zástupcovia akadémie podľa jednotlivých oblastí práva

Uznesenie č. 81: Rada JA poveruje vyššie menovaných členov na tvorbu otázok pre účely odborného písomného testu na OJS.
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.    
Riaditeľ na záver predostrel problematiku výberových konaní na obsadenie funkcie predsedov krajských a okresných súdov, kde podľa zásad výberového konania Justičná akadémia zabezpečuje písomný test. V súčasnosti bola doručená žiadosť o zaslanie spomínaného testu na výberové konanie v obvode KS Žilina v termíne do 15. 5. 2009. Riaditeľ požiadal o spoluprácu členov Rady JA, aby sa určilo kto bude test vyhotovovať ako aj rozhodovať o formulácii a obsahu samotného testu, keďže toto doposiaľ nebolo určené. 
Dr. Toman položil otázku, či zástupca JA je prítomný na predmetnom výberovom konaní a ako doteraz akadémia postupovala pri takýchto žiadostiach. 
Riaditeľ poznamenal, že zástupca JA je prítomný iba pri distribúcii testu,  jeho zadaným uchádzačom, taktiež pri samotnej oprave a vyhlásení výsledkov. Na ústnej časti výberového konania sa už nezúčastňuje, keďže ani celý tento procesný postup neupravuje zákon ani spomínané zásady. Riaditeľ požiadal o mandát a učenie postupu pri týchto výberových konaní aj s ohľadom na krátkosť času výberového konania na KS Žilina. 
Rada Ja odporučila postupovať ako doteraz a rozhodla sa, že danou problematikou sa bude komplexne zaoberať na ďalšom zasadnutí. Taktiež požiadala riaditeľa, aby pripravil krátku správu pre všetkých členov Rady JA o všetkých výberových konaniach, povinnosti akadémie v tvorbe testov, spisov a iné (uvedie sa konkrétna kompetencia/povinnosť a zaužívaný postup riešenia). 
Termín: do 8. júna 2009 
Zodpovední: riaditeľ akadémie
Prítomní sa dohodli, že ďalšie zasadnutia Rady JA sa uskutoční dňa 8. 6. 2009 v JA v Pezinku so začiatkom o 10,00 hodine.



V Pezinku, 5. 5. 2009



Zapísala: Mgr. Katarína Strížová


Overil: JUDr. Pavol Toman
   



