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Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

 

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej aj „ súdna rada“)  podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na svojom 

1. zasadnutí konanom 19. januára 2022 schválila tento štatút: 

 

 

Článok I 

 

Súdna rada je zriadená a pôsobí súlade s článkom 141a a 141b Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústava“) a zákonom č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok II 

Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

(1) Súdna rada sa skladá z osemnástich členov; deviati členovia sú volení sudcami Slovenskej 

republiky, traja členovia sú vymenovaní prezidentom republiky, traja členovia sú 

vymenovaní vládou a traja členovia sú volení národnou radou.  

 

 

(2) Za člena súdnej rady možno ustanoviť 

a) sudcu, 

b) osobu, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 

rokov odbornej praxe; za člena súdnej rady, ktorého vymenuje prezident Slovenskej 

republiky, volí Národná rada Slovenskej republiky a vymenuje vláda Slovenskej 

republiky možno ustanoviť len osobu, ktorá nie je sudcom. 

 

(3) Člen súdnej rady ako člen ústavného orgánu sudcovskej legitimity je ústavným činiteľom. 

 

(4) Člen súdnej rady koná a rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia; je viazaný len 

ústavou, zákonmi a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.  
 

(5) Člen súdnej rady pri výkone svojej funkcie, povolania alebo zamestnania, ale 

aj v občianskom živote dbá na to, aby sa žiadnym spôsobom nenarušila dôveryhodnosť 

a dobrá povesť súdnej rady, ani rešpekt k jej postaveniu a fungovaniu.  

 

 

 

 

Článok III 

Organizácia súdnej rady 

 

(1) Súdna rada je kolektívnym orgánom, koná a rozhoduje vždy ako celok; iné jej organizačné 

formy nemajú rozhodovaciu právomoc. 

 

(2)  Členstvo v súdnej rade je nezastupiteľné. 

 

(3) Súdna rada koná a rozhoduje, ak sú prítomní najmenej desiati členovia.  

 

(4) Členovia súdnej rady si volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu; do týchto funkcií 

môže byť člen zvolený opakovane. 
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(5) Podpredseda súdnej rady v súlade s Rokovacím poriadkom Súdnej rady Slovenskej 

republiky vykonáva činnosti, ktorými ho poverí predseda súdnej rady, zastupuje predsedu 

súdnej rady v celom rozsahu počas jeho neprítomnosti alebo pri neobsadení funkcie 

predsedu súdnej rady. 

 

(6) Vekovo najstarší člen súdnej rady v zákonom ustanovených prípadoch vykonáva 

povinnosti predsedu alebo podpredsedu súdnej rady.  

 

(7) Súdna rada vytvára zo svojich členov zákonom ustanovené komisie alebo osobitné 

komisie určené na plnenie úloh vyplývajúcich z právomoci súdnej rady; zo svojej činnosti 

predkladajú súdnej rade stanoviská. 

 

(8) Plnenie úloh súdnej rady a výkon jej právomoci administratívne,  organizačno-technicky a 

finančne zabezpečuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá je samostatnou 

právnickou osobou.  

 

(9) Vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva predseda 

súdnej rady; túto jeho právomoc nemôže vykonávať podpredseda súdnej rady s výnimkou 

prípadu, ak funkcia predsedu súdnej rady nie je obsadená. 

 

 

Článok IV 

Konanie  

 

(1) Konanie pred súdnou radou sa začína na návrh oprávnených osôb1) alebo z úradnej 

povinnosti.2)  

 

(2) O veciach, ktoré patria do právomoci súdnej rady, sa koná na zasadnutí, ktoré zvoláva 

a riadi predseda alebo podpredseda súdnej rady, ak ho na to poverí predseda súdnej rady.  

 

(3) Zasadnutie je verejné, ak zákon neustanovuje inak; verejnosť možno odôvodneným 

uznesením na celé zasadnutie alebo na jeho časť vylúčiť, ak by verejné prerokovanie  veci 

ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených 

podľa osobitného predpisu alebo dôležitý záujem osoby, o ktorej sa koná.  

 

(4) Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. 

 

 

Článok V 

Vzťahy k iným orgánom a organizáciám  

 

(1) Súdna rada spolupracuje s inými orgánmi a organizáciami výlučne za účelom plnenia jej 

úloh a náležitého uplatňovania jej kompetencií. 

 

(2) Vzťahy súdnej rady s inými orgánmi verejnej moci sa spravujú ústavnou zásadou lojálnej 

spolupráce. 

 

 
1) Napríklad čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 27hi zákona  

č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 a 22a zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 
2) Napríklad čl. 141a ods. 6 písm. c), e), f), h) až j) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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(3) Súdna rada spolupracuje predovšetkým so sudcovskými radami a stavovskými 

organizáciami sudcov.  

 

(4) Súdna rada sa zapája do výmeny informácií a do medzinárodnej spolupráce v oblasti 

súdnictva. 

 

 

Článok VI 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

(1) Zmenu a doplnenie štatútu schvaľuje súdna rada. 

 

(2) Zrušuje sa Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky schválený uznesením súdnej rady č. 

197/2018 z 24. októbra 2018. 

 

 

 

Článok VII 

Účinnosť  

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia súdnou radou. 


