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KRITÉRIÁ NA ZLOŽENIE HODNOTIACICH KOMISIÍ   

A POSTUP PRI KREOVANÍ HODNOTIACICH KOMISIÍ 

 

schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 63 zo 16. októbra 2017 

 

 

      Čl. I 

 

1) Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“), podľa § 27b zákona                            

č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), volí a odvoláva členov  

hodnotiacich komisií. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov. 

 

2) Návrhy na člena hodnotiacich  komisií  môžu súdnej rade podať:  člen súdnej rady, 

minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských 

rád, sudcovské rady. Pre rozhodovanie súdnej rady o zvolení člena hodnotiacej komisie je 

potrebné pripojiť k návrhu  kandidáta za člena hodnotiacej komisie: stručnú prezentáciu 

kandidáta so zameraním na oblasť výkonu súdnictva, ktorej sa kandidát venuje,                     

príp. venoval, dĺžku sudcovskej praxe kandidáta, jeho profesijný životopis  a  súhlas 

s kandidatúrou za člena hodnotiacej komisie. V prípade návrhu kandidáta , ktorý nemá 

prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona o sudcoch, je potrebné pripojiť  

aj stanovisko predsedu príslušného súdu, na ktorom  kandidát vykonáva sudcovskú 

funkciu k stavu súdneho oddelenia kandidáta (príp. senátu, v ktorom je kandidát zaradený 

rozvrhom práce),  ako aj k celkovému personálnemu stavu na súde so zameraním na stav 

vybavovania príslušnej súdnej agendy, v ktorej pôsobí navrhovaný kandidát a štatistické 

výkazy navrhovaného kandidáta za obdobie posledných päť rokov. Uvedené doklady je 

výnimočne možné predložiť najneskôr do začatia zasadnutia súdnej rady, na ktorej sa má 

voľba o navrhovanom kandidátovi uskutočniť.  

 

3) Súdna rada pri voľbe členov hodnotiacich komisií zohľadňuje aj vysoký morálny štandard 

a integritu sudcu. 

 

Čl. II 

 

1) Hodnotiace komisie pre jednotlivé obvody krajských súdov by mali byť v zložení:  

 

A. 1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  trestného práva,                         

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  občianskeho práva,                  

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  obchodného práva, 

alebo  
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B. 1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  trestného práva,                

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  správneho práva,                     

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  občianskeho  práva, 

alebo 

 

C. 1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  trestného práva,                         

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  správneho práva,                       

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  obchodného práva, 

alebo  

 

D. 1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  trestného práva,                          

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  rodinného práva,                        

1 člen s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  obchodného práva. 

 

 

2) Kreovanie hodnotiacich komisií súdna rada uskutoční  v dvoch krokoch: 

 

Krok A : Kreovanie databázy zvolených kandidátov na členov  hodnotiacich  komisií. 

Krok B: Kreovanie trojčlenných hodnotiacich komisií pre  hodnotenie  sudcov  

jednotlivých obvodov krajských súdov . 

 

 

Čl. III 

Kreovanie databázy zvolených kandidátov za člena hodnotiacej komisie 

 

1) Súdna rada  z návrhov kandidátov na člena hodnotiacej komisie podaných podľa čl. I bod 

2 týchto kritérií, zvolí kandidátov na členov hodnotiacich komisií  tak, aby vytvorila 

databázu  kandidátov na členov  hodnotiacich komisií  v počte minimálne dva a 

maximálne osem kandidátov na členov hodnotiacich komisií s  prevažujúcou 

rozhodovacou súdnou praxou v oblasti  trestného práva, ďalej databázu kandidátov na 

členov hodnotiacich komisií v počte minimálne štyri a maximálne šestnásť kandidátov      

na členov hodnotiacich komisií s prevažujúcou rozhodovacou súdnou praxou v oblasti 

občianskeho práva alebo obchodného práva, alebo aj prípadne s prevažujúcou 

rozhodovacou súdnou praxou v oblasti správneho práva alebo  rodinného práva.   

 

2) Databázu uvedenú v čl. III bod 1 môže súdna rada dopĺňať do maximálne určeného počtu 

kandidátov na členov hodnotiacich komisií za jednotlivé oblasti práva podľa potrieb 

doplnenia počtu hodnotiacich komisií alebo doplnenia  členov hodnotiacich komisií. 

 

3) Pri voľbe kandidátov na člena hodnotiacej komisie sa prihliadne na skutočnosť,                      

aby  databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií boli tvorené  sudcami  alebo 

sudcami s prerušeným výkonom funkcie podľa § 24 ods. 4  zákona o sudcoch    



3 

 

z viacerých obvodov krajských súdov ( s cieľom dosiahnuť rovnomerné zloženie databázy 

pri obsadení maximálneho počtu kandidátov na členov hodnotiacich komisií).  

 

 

Čl. IV 

Kreovanie  trojčlenných hodnotiacich komisií pre sudcov jednotlivých obvodov 

krajských súdov 

 

1) Počet hodnotiacich komisií pre hodnotenie sudcov z jednotlivých obvodov krajských 

súdov je minimálne dve a maximálne osem komisií.  

 

2) Súdna rada  zvolí členov  trojčlenných hodnotiacich komisií zo sudcov uvedených 

v databáze zvolených kandidátov na členov hodnotiacich komisií  tak, aby  ich 

zloženie spĺňalo predpoklady uvedené v čl. II bod 1 týchto kritérií,  a zároveň určí,  

pre sudcov z obvodu ktorých krajských súdov/ktorého krajského súdu, bude komisia 

hodnotenie vykonávať. Z hodnotenia vytvorenej trojčlennej hodnotiacej komisie sú 

vylúčení sudcovia z obvodu toho krajského súdu, ktorého sudcom je člen tejto 

hodnotiacej komisie. 

 

3) V prípade, že nie je vytvorený maximálny počet hodnotiacich komisií, potrebu 

doplnenia komisií súdna rada zváži podľa predpokladaného počtu sudcov  

podliehajúcich hodnoteniu  podľa § 27a  ods. 1 písm. a)  a e) zákona o sudcoch.  

 

4) V prípade zmeny v počte hodnotiacich komisií, súdna rada zmení aj určenie obvodov 

krajských súdov, pre ktorých zmenený počet komisií bude vykonávať hodnotenie              

(za dodržania zákonného predpokladu uvedeného v § 27b ods. 2 veta druhá zákona o 

sudcoch). 

 

5) Pred voľbou za člena trojčlennej hodnotiacej komisie podľa kľúča uvedeného v bode 2  

tohto článku, kandidát na člena hodnotiacej komisie vysloví svoj súhlas/nesúhlas                

so zvolením za člena hodnotiacej komisie pre príslušný obvod/obvody krajského 

súdu/krajských súdov. Vyslovenie nesúhlasu má za následok vyradenie z databázy 

zvolených kandidátov na členov hodnotiacich komisií. 

 

 

V Bratislave, 16. októbra 2017 

 

 

JUDr. Lenka Praženková 

predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky 


