Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu
schválený uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 278/2019 zo 16. decembra 2019
1. Predseda výberovej komisie oznamuje písomne Súdnej rade Slovenskej republiky
(ďalej len „Súdna rada“) výsledky výberového konania.
2. Na základe databázy kandidátov na funkciu sudcu, vytvorenej Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pre jednotlivé obvody krajského súdu, Kancelária
Súdnej rady Slovenskej republiky vyžiada z príslušného krajského súdu kompletný
materiál z výberového konania týkajúci sa konkrétneho kandidáta.
3. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zabezpečí od kandidáta na sudcu písomný súhlas
so spracúvaním a zhromažďovaním osobných údajov kandidáta na sudcu potrebných
pre rozhodovanie Súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti.
4. V súvislosti s kompetenciou Súdnej rady – rozhodovať o predpokladoch sudcovskej
spôsobilosti a vychádzajúc zo znenia čl. 141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky,
Súdna rada má oprávnenie získavať informácie
 z Centrálneho registra exekúcií
 z Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 z oficiálnych registrov podľa jednotlivých oblastí, ktoré evidujú a spracúvajú
údaje o dlžníkoch
 a prehľad o majetkovom zázemí kandidáta prostredníctvom Katastrálneho
portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 o účasti kandidáta v obchodných spoločnostiach s využitím verejne dostupného
obchodného registra www.orsr.sk, pri týchto spoločnostiach je možné takisto
skúmať plnenie daňových a iných povinností, ktoré sa vyhodnocuje aj
u kandidáta ako fyzickej osoby a zároveň prostredníctvom registra účtovných
závierok www.registeruz.sk/cruz-public/ preveriť stav majetku, pohľadávok,
záväzkov a dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
 o kandidátovi z verejne dostupných zdrojov (využitie napr. www.google.sk)
5. Súdna rada môže získavať informácie aj použitím programových a technických
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
na základe písomného súhlasu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
a umožnenia prístupu do softvérového aplikačného vybavenia.
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6. Na účely rozhodovania o sudcovskej spôsobilosti si môže Súdna rada vyžiadať
podklady od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidáta na vymenovanie za sudcu
podľa čl. 141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky.
7. Súdna rada v prípade potreby môže využiť dohľadávacie oprávnenia prostredníctvom
poverených členov Súdnej rady t.j. vykonať úkony potrebné na zistenie ďalších
informácií nevyhnutných pre rozhodovanie Súdnej rady.
8. Po skompletizovaní podkladov na rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej
spôsobilosti kandidátov predseda Súdnej rady oznámi všetkým členom Súdnej rady
termíny, kedy sa môžu oboznámiť s podkladmi pre rozhodovanie. Člen Súdnej rady
prostredníctvom Kancelárie súdnej rady potvrdí termín, kedy sa bude oboznamovať
s podkladmi.
9. Predseda Súdnej rady zaradí posudzovanie splnenia predpokladov sudcovskej
spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcu do programu zasadnutia Súdnej
rady.
10. Súdna rada umožní kandidátovi na vymenovanie za sudcu pred rozhodnutím o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti nahliadnuť a oboznámiť sa s podkladmi
najmenej 5 pracovných dní pred zasadnutím Súdnej rady, na ktorom bude
rozhodované o jeho splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Kandidát má právo
sa vyjadriť písomne alebo ústne na verejnom zasadnutí.
11. Na zasadnutí Súdnej rady môžu členovia Súdnej rady klásť kandidátovi otázky najmä
zamerané na jeho morálny štandard a integritu, ako aj a žiadať vysvetlenie k zisteným
skutočnostiam.
12. Súdna rada rozhoduje1) o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta
na verejnom zasadnutí a o každom kandidátovi rozhoduje samostatne uznesením.
13. Kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti
kandidáta na vymenovanie za sudcu, ak získal „za“ aspoň nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov Súdnej rady (t.j. minimálne 10 hlasov). Na uznesení sa uvedie,
že kandidát „spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti“.
14. Kandidát na vymenovanie za sudcu nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti
kandidáta na vymenovanie za sudcu, ak nezískal „za“ nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov Súdnej rady. Na uznesení sa uvedie, že kandidát „nespĺňa
predpoklady sudcovskej spôsobilosti“.
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) § 6 ods. 8 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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15. Súdna rada doručí uznesenie, ktorým rozhodla o predpokladoch sudcovskej
spôsobilosti, kandidátovi na vymenovanie za sudcu priamo na zasadnutí Súdnej rady
a následne uznesenie doručí aj ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.
16. Zo zasadnutia Súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica.
17. Harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov
na sudcu určí predseda Súdnej rady priebežne v závislosti od počtu a poradia
kandidátov na sudcu v jednotlivých databázach alebo aj mimo týchto databáz –
zoznamy úspešných uchádzačov vo výberových konaniach na súd vyššieho stupňa
a špecializovaný trestný súd , ktorí nie sú sudcami. Predseda Súdnej rady prihliadne ,
na to, aby preverovanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti bolo bez zbytočných
prieťahov, plynulé a rovnomerné s prihliadnutím najmä na počet a rozmiestnenie
pridelených voľných miest sudcov na jednotlivých súdoch.
18. Kancelária súdnej rady po oznámení predsedu výberovej komisie o úspešnom
ukončení výberového konania alebo hromadného výberového konania, začne
najneskôr do 30 dní zhromažďovať podklady o kandidátovi na sudcu, či uchádzačovi
o funkciu sudcu v rozsahu uvedenom v tomto postupe a po ich zhromaždení,
bezodkladne tieto predloží predsedovi Súdnej rady na ďalší postup v zmysle vyššie
uvedeného.

JUDr. Lenka Praženková
predsedníčka Súdnej rady
Slovenskej republiky
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