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Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 1/2015 

na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady  

Slovenskej republiky  

 

 

Čl. 1 

 

 

Smernica č. 1/2015 na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady 

Slovenskej republiky (schválená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 397 z 27. januára 

2015) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Čl. 4 ods. 2 sa za písm. a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

 

„b) návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia úspešného uchádzača 

z hromadného výberového konania: 

1. uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti 

kandidátov na vymenovanie za sudcu,  

2. potvrdenie o absolvovaní prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu,  

3. výsledky výberového konania, 

4. zápisnicu z výberového konania, 

5. súhlas kandidáta s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na príslušný súd, 

6. profesijný životopis,  

7. motivačný list, 

8. doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na 

právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o 

vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou 

alebo ich úradne osvedčenú kópiu a doklad alebo úradne osvedčenú kópiu o získaní 

vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte 

vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom 

vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, ak bol takýto doklad vydaný, 

9. osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej 

skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra 

spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo 

ich úradne osvedčenú kópia,  

10. pracovné posudky zamestnávateľov; ak je kandidát advokát alebo notár, aj stanovisko 

príslušnej komory, 

11. osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, 

12. odpis z registra trestov, 

13. potvrdenie o trvalom pobyte, 

14. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie sudcu, 

15. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

16. čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nevykonáva žiadnu činnosť, ani neudržiava vzťahy                   

s osobami, ktoré by mohli spochybniť jeho morálnu bezúhonnosť, že nie je voči nemu vedené 

žiadne priestupkové konanie, trestné stíhanie a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by 

mohli vzbudzovať odôvodnené pochybnosti o jeho morálnej spôsobilosti uchádzať sa o 

funkciu sudcu, 

17. čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, 

18. úradne overenú fotokópiu občianskeho preukazu, 

19. súhlas so spracovaním osobných údajov, 
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20. prihlášku uchádzača do výberového konania a hodnotiace hárky, 

21. čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, 

zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových 

organizácii alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti uvedeného ministerstva alebo 

členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie 

inštitúcie, 

22. kontaktné údaje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu v rozsahu: adresa pre 

doručovanie, email, telefónne číslo kandidáta;“. 

 

Doterajšie písmená b) až r) sa označujú ako písmená c) až s). 

 

2. V Čl. 4 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(okrem návrhu na 

vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia úspešného kandidáta z hromadného 

výberového konania)“. 

 

3. V Čl. 4 ods. 2 písm. c) ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklad alebo úradne 

osvedčenú kópiu o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore 

právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o 

vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, ak 

bol takýto doklad vydaný“. 

 

4. V Čl. 4 ods. 2 písm. r) sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“. 

 

5. V Čl. 4 ods. 2 písmeno s) znie:  

„s) návrhu obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na 

funkciu sudcu po dohode s ministrom spravodlivosti 

 návrh obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na 

funkciu sudcu - § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnej rade,“. 

 

6. Čl.4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:  

„t) návrhu obsahovej náplne odbornej prípravy justičných čakateľov po dohode 

s ministrom spravodlivosti 

 návrh obsahovej náplne odbornej prípravy justičných čakateľov - § 148 ods. 6 zákona o 

sudcoch;“. 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia Súdnou radou Slovenskej republiky.  

 

V Bratislave 20. novembra 2017. 

 

JUDr. Lenka Praženková 

predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky 


