
 

P o s t u p  
 

Súdnej rady Slovenskej republiky  pre rozhodovanie o  splnení predpokladov sudcovskej 

spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu 

 

 

1. Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“)  podľa čl. 141a ods. 5 písm. 

b) Ústavy Slovenskej republiky  prijíma stanovisko, či kandidát na vymenovanie               

za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu 

sudcu bude vykonávať riadne. 

  

2. Po predložení podkladov Národným bezpečnostným úradom rozhodovanie o splnení 

predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu zaradí 

predseda súdnej rady do programu neverejného zasadnutia súdnej rady.  

 

3. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť                          

sa s podkladmi pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta 

na sudcu aspoň 15 dní pred neverejným zasadnutím súdnej rady.  

 

4. Členovia súdnej rady sa oboznamujú s podkladmi v chránených priestoroch v zmysle 

ustanovenia § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej 

spôsobilosti umožniť kandidátovi na vymenovanie za sudcu vyjadriť sa k zisteniam 

vyplývajúcim z podkladov,  a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol 

ohrozený zdroj informácií. 

 

6. V prípade potreby, na požiadanie súdnej rady umožní Národný bezpečnostný úrad 

členom súdnej rady nahliadnuť do materiálov, z ktorých sa podklady pre rozhodovanie 

o sudcovskej spôsobilosti poskytli. 

 

7. Na základe ustanovenia § 27ga ods. 4 zákona o súdnej rade rozhoduje súdna rada 

o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu 

v tajnom hlasovaní, na neverejnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnia len členovia súdnej 

rady a kandidát na vymenovanie za sudcu a ďalšie osoby so súhlasom súdnej rady. 

 

8. Súdna rada je povinná rozhodnúť o tom, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa 

predpoklady sudcovskej spôsobilosti, do 60 dní od predloženia podkladov Národným 

bezpečnostným úradom. 

 

9. Súdna rada bezodkladne doručí uznesenie, ktorým rozhodla o splnení predpokladov 

sudcovskej spôsobilosti, kandidátovi na vymenovanie za sudcu do vlastných rúk. 

 



10. Z neverejného zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam, zápisnica 

z hlasovania a zápisnica z neverejného zasadnutia súdnej rady. 

 

11. Materiály uvedené pod bodom 9. a 10. sa nezverejňujú
1
. 

 

 

 

V Bratislave 28. septembra 2015 

 

 

 

 

JUDr. Jana B a j á n k o v á 

predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky  

 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


