
Zápisnica z 24. zasadnutia rady akadémie konaného  
dňa 05. decembra 2011 v Pezinku 

 
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - ospravedlnený 
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – ospravedlnený 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Informácia o schválení študijného plánu 2012  
3. Komplexné zabezpečenie odborných justičných skúšok – výstup vzdelávacej komisie 
4. Príprava podkladov na výročnú správu 
5. Príprava volieb na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
 
Ad 1. 

Predseda privítal prítomných, požiadal o vedenie zasadnutia podpredsedu z dôvodu 
svojej zdravotnej indispozície.  

Podpredseda vyzval prítomných členov o doplnenie a schválenie programu zasadnutia. 
Program bol schválený bez pripomienok.   
 
Ad 2. 

Dr. Volkai požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k študijnému plánu na rok 2012. 
Riaditeľ informoval, že plán bol podmienečne schválený na predchádzajúcom 

zasadnutí, keďže do času konania 23. zasadnutia nebola určená obsahová náplň vzdelávania 
sudcov a súdnych úradníkov. Následne, deň po zasadnutí bola obsahová náplň vzdelávania 
bez pripomienok zo strany MS SR doručená na JA SR. Z tohto dôvodu riaditeľ odporúča 
rade, aby prijala v tejto veci uznesenie v súlade so Štatútom akadémie. 
Uznesenie č. 242: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schválila študijný plán na rok 2012 spolu s informáciou riaditeľa ohľadne obsahovej 
náplne vzdelávania a jeho podmienečnom schválení na 23. zasadnutí rady akadémie. 
 
Ad 3. 

Dr. Volkai konštatoval, že „vzdelávacia komisia“ nepredložila komplexný podklad 
v zmysle uznesenia prijatého na 23. Zasadnutí rady akadémie. Požiadal prítomných členov 
vzdelávacej komisie, aby sa k danej situácii vyjadrili.  

Dr. Urbancová poznamenala, že vzdelávacia komisia sa nestretla na samostatnom 
rokovaní avšak nevidí ani dôvod, aby sa opätovne menil a dopĺňal Skúšobný poriadok 
(posledná zmena bola prijatá v septembri 2011). Doplnenie otázok na ústnu časť skúšky zo 
správneho práva priniesla osobne na zasadnutie spolu s podnetmi od Dr. Hanzelovej. Zároveň 
uviedla, že námet Dr. Kuruca k otázke č. 10 považuje za dôvodný.  

Dr. Oriňák poznamenal, že predložil pripomienky k Skúšobnému poriadku ešte  I. 
polroku 2011, z ktorých bola väčšina aj zapracovaná.  

Dr. Volkai konštatoval, že komisia nepracuje podľa zverených úloh a preto navrhuje, 
aby vzdelávacia komisia mala svojho gestora/predsedu, ktorý bude celú komisiu koordinovať 



a dohliadať na plnenie stanovených úloh. Za predsedu komisie bo zvolený Dr. Oriňák. 
Taktiež uviedol, že je potrebné, aby sa pripravil komplexný materiál pre budúce OJS. 

Dr. Oriňák prítomných informoval, že 20.12.2011 o 8,00h v Pezinku sa uskutoční 
pracovné stretnutie „vzdelávacej komisie“, na ktorom pripravia komplexný materiál v zmysle 
uznesenia rady. Kancelária akadémie zašle písomnú pozvánku členom vzdelávacej komisie na 
pracovné rokovanie.   

Dr. Volkai informoval, že rada prijme uznesenie iba o doplnení otázok ústnej časti 
OJS, aby sa dodržala 3-mesačná lehota na uverejnenie zmien a na januárovom zasadnutí rady 
sa bude zaoberať komplexným materiálom predloženým vzdelávacou komisiou. 
Uznesenie č. 243: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
prijala čiastočné úpravy (gramatické formulácie) v otázkach na ústnu časť OJS v oblasti 
správneho a obchodného práva. Rada zvolila za predsedu vzdelávacej komisie JUDr. 
Antona Oriňáka. 
 
Ad 4. 

Riaditeľ prítomných informoval, že práce na výročnej správe akadémie za rok 2011 sa 
už začali, postupne sa spracúvajú podklady tak, aby bol návrh výročnej správy predložený na 
januárovom zasadnutí rady akadémie v súlade s ustanoveniami zákona. 

Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom akadémie o príprave výročnej 
správy akadémie za rok 2011.  
 
Ad 5. 

Dr. Volkai požiadal o referovanie vo veci vyhlásenia volieb na predsedov a členov 
skúšobných komisií vedúcu kancelárie.  

Dr. Strížová informovala, že 3-ročné funkčné obdobie dvom skúšobným komisiám 
a jednej náhradnej komisii uplynie až 19.09.2012, takže jarný termín OJS nie je ohrozený.  
Vyhlásenie volieb a samotné uskutočnenie výberu/volieb komisie by malo v súlade 
s volebným poriadkom  prebehnúť do júna 2012, takže vyhlásenie volieb postačí uskutočniť 
začiatkom roku 2012.  

Dr. Volkai navrhol, aby sa tento bod programu presunul na februárové zasadnutie 
rady, kde sa do programu zaradí vyhlásenie volieb spolu s určením termínu volieb.  
Uznesenie č. 244: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
presúva vyhlásenie volieb na predsedov a členov skúšobných komisií a jej náhradnej 
komisie na februárové zasadnutie rady. 
 
 
Ad 6. 

Dr. Volkai vyzval prítomných k referovaniu k tomuto bodu programu. Následne 
odovzdal slovo riaditeľovi. 
 
E - learningová konferencia „Právní rozpravy“:  

Riaditeľ informoval, že akadémii bola doručená ponuka na mediálne partnerstvo vo 
veci elektronickej konferencie zameranej na právo EÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že JA ČR 
na tomto projekte participuje iba na úrovni propagácie konferencie prostredníctvom vlastnej 
internetovej stránky, riaditeľ odporúča rovnaký postup aj zo strany JA SR. Na záver 
poznamenal, že je potrebné pre takého mediálne partnerstvo uzatvoriť dohodu o spolupráci, 
v ktorej budú definované práva a povinnosti oboch subjektov.  
Oznámenie Európskej Komisie: 

Riaditeľ informoval, že v septembri 2011 EK prijala Oznámenie zaoberajúce sa 
justičným vzdelávaním s víziou do roku 2020. Okrem iného boli v Oznámení stanovené úlohy 



členským štátom v oblasti vzdelávania odbornej právnickej verejnosti, povinné stáže sudcov 
a prokurátorov za účelom výmeny skúseností a oboznámenia sa s cudzími právnymi 
poriadkami krajín EÚ. Komplexná informácia je uverejnená na internetovej stránke akadémie 
http://www.ja-sr.sk/node/3070 .  

Oznámenie bolo predmetom diskusie aj na pracovnom rokovaní riaditeľov justičných 
škôl, ktoré sa konalo v Paríži v dňoch 20.-21.11.2011. Predstavitelia justičných škôl 
diskutovali najmä ohľadne implementácie povinných stáži sudcov a prokurátorov, o ich 
finančnom krytí ako aj samotného výberu účastníkov a obsahu programu krátkodobých 
a dlhodobých stáži.   

V tejto súvislosti riaditeľ ďalej informoval o uskutočnenej zahraničnej ceste vo 
Vilniuse v rámci implementácie projektu Súdnej rady SR. Projekt je zameraný na hodnotenie 
sudcov, minimálne štandardy a kariérny postup sudcov. Komplexný výstup z projektu bude 
koncom marca 2012 po uskutočnení všetkých troch pracovných rokovaní celej skupiny 
odborníkov a po predložení záverečnej správy a odporúčaní z projektu. 
Návšteva francúzskeho veľvyslanca v SR: 

Riaditeľ informoval o uskutočnenom pracovnom stretnutí s francúzskym 
veľvyslancom v SR, ktoré sa uskutočnilo v Omšení, keďže v tom čase tam prebiehal aj kurz 
francúzskeho jazyka zameraný na právnickú terminológiu s lektormi z Paríža (27.10.2011). 
Prítomní sa na stretnutí zhodli na tom, že ich vzájomná spolupráca a koordinácia je veľmi 
prospešná a v budúcom roku sa bude aktívnejšie rozvíjať so zameraním sa na väčšiu účasť 
francúzskych lektorov na podujatiach organizovaných JA SR (okrem jazykových kurzov aj na 
odborných seminároch zameraných na právnu komparatistiku).  
Druhý ročník konferencie JA SR a Prf MU Brno: 

Riaditeľ informoval, že v roku 2012 sa uskutoční druhý ročník konferencie 
„Československé právnické dni“, ktoré organizuje JA SR v spolupráci s Prf MU v Brne. 
V týchto dňoch sa obaja partneri dohodli na termíne konferencie (30.-31.05.2012 v Omšení) 
a predbežne sa určila téma konferencie. Pozvánka spolu s programom bude v dostatočnom 
predstihu expedovaná a podrobnejšie informácie budú podané aj na budúcich zasadnutiach 
rady akadémie. 
E - learning JA SR: 

Riaditeľ informoval prítomných, že prípravné práce na spustení niektorých moduloch 
vzdelávania na diaľku sú už v konečnej fáze. Po technickej stránke sú podmienky pre 
spustenie e-learningu pripravené, momentálne prebieha príprava pracovných skupín/expertov, 
ktorí budú pripravovať a vytvárať moduly v jednotlivých oblastiach práva. Riaditeľ 
poznamenal, že sa jedná o doplnkovú formu vzdelávania, takže JA SR bude naďalej 
realizovať semináre tak na regionálnej úrovni ako aj v rámci celého Slovenska v Omšení. Na 
záver uviedol, že je snahou vedenia, aby v I. štvrťroku 2012 bolo započaté vzdelávanie touto 
novou formou pre VSÚ a PČP.  
Uznesenie č. 246: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie podané riaditeľom akadémie. 
 
Spolupráca s Prf UK a CPP: 

Riaditeľ prítomných informoval o uskutočnených stretnutiach s dekanom Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a s riaditeľkou Centra právnej pomoci 
(29.11.2011 v Pezinku). Obe stretnutia smerovali k definovaniu si spoločných cieľov 
a zámerov, ktoré by sa následne premietli do dohody o spolupráci medzi oboma subjektmi. 
Spolupráca s Prf Uk by bola postavená najmä na organizovaní spoločných konferencií, 
výmene lektorského zboru ako aj na spolupráci pri príprave prijatia zahraničných delegácii na 
Slovensku.  



Riaditeľka CPP požiadal riaditeľa JA SR o možnosť súčinnosti a riešenia 
problematiky vzdelávania právnikov Centra. Riaditeľ zdôraznil zákonné podmienky, za 
ktorých je možné vykonávať a zúčastňovať sa na vzdelávaní JA SR. Je potrebné, aby sa účasť 
právnikov Centra na aktivitách JA SR upravila legislatívne.  
Uznesenie č. 247: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
predbežne odsúhlasila rozvíjajúcu spoluprácu a pozitívne hodnotí postup vedenia pri 
prácach smerujúcich k podpisu dohôd o spolupráci. 
  

V závere zasadnutia Dr. Volkai poďakovanie všetkým členom rady za spoluprácu 
v roku 2011, za aktivitu, práce na zasadnutí, zároveň poďakoval vedeniu akadémie. 
Dr. Toman sa pripojil k poďakovaniu a v rámci koncoročného vystúpenia poďakoval 
podpredsedovi aj ostatným členom rady ako aj vedeniu akadémie za prácu vykonanú v roku 
2011 a poprial pokojné a radostné vianočné sviatky. 
 

Prítomní sa zhodli, že nasledujúce zasadnutie rady akadémie sa uskutoční dňa 
23.01. 2012 o 10,00 hodine v Pezinku.    
 
 
 
V Pezinku, 19. 12. 2011  
 
 
Zapísala: JUDr. Katarína Strížová  
 
 
Overil: JUDr. Pavol Toman   
 
  
 


