
SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 

 

24/2021 
 

UZNESENIE 
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
z 26. januára 2021 

 
k návrhu rokovacieho poriadku trojčlenných kontrolných komisií (§ 27ha a nasl. 

zákona č. 185/2002 Z. z.), 

 
 Súdna rada Slovenskej republiky 

po prerokovaní návrhu rokovacieho poriadku kontrolných komisií Súdnej 
rady Slovenskej republiky, 

 
 

A. s c h v a ľ u j e  
 

rokovací poriadok kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej 

republiky, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia; 

 

B. u k l a d á  
 

predsedovi súdnej rady predložiť na zasadnutie súdnej rady 

16. februára 2021 návrh doplnenia rokovacieho poriadku kontrolných 

komisií Súdnej rady Slovenskej republiky na základe pripomienok člena 

súdnej rady Lajosa Mészárosa. 

 

 
 
 

 
 

 
      J á n  M a z á k 

         p r e d s e d a 
Overovateľ: Pavol Žilinčík                                  Súdnej rady Slovenskej republiky 
  



Príloha uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 24/2021 

z 26. januára 2021 

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 

kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky 
 

Podľa § 27ha ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“) súdna rada preveruje úplnosť 

majetkových priznaní sudcov. Na tento účel súdna rada spomedzi svojich členov zriaďuje 

trojčlenné kontrolné komisie (ďalej len „komisia súdnej rady“), ktorých členmi je vždy aspoň 

jeden člen súdnej rady zvolený sudcami a aspoň jeden člen súdnej rady, ktorý nie je sudcom; 

predsedu komisie súdnej rady určí súdna rada. Na základe tohto ustanovenia Súdna rada 

Slovenskej republiky prijíma tento  

 

 

R o k o v a c í   p o r i a d o k 

kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

I. 

Účel rokovacieho poriadku 

 

Účelom Rokovacieho poriadku kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej 

len „rokovací poriadok KK“) je upraviť podrobnejšie zriadenie, postup a rozhodovanie 

komisií súdnej rady pri preverovaní úplnosti majetkových priznaní sudcov; dohľade 

nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, 

majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu; 

dohľade pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na iný súd; 

dohľade pri voľbe predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu a podpredsedu 

najvyššieho správneho súdu; dohľade pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu; 

overovaní spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu. 

 

II. 

Zriadenie, rokovanie a rozhodovanie kontrolných komisií 

 

2.1. Komisie súdnej rady zriaďuje Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) 

z členov súdnej rady. 

2.2. Počty komisií súdnej rady určuje súdna rada; každá komisia súdnej rady je očíslovaná 

arabskou číslicou, ktorá neurčuje poradie kontrolných komisií, len ich administratívne 

označenie. 

2.3. Členmi komisií súdnej rady je vždy aspoň jeden člen súdnej rady zvolený sudcami 

a aspoň jeden člen súdnej rady, ktorý nie je sudcom; predsedu komisie súdnej rady určí súdna 

rada z členov zriadenej komisie. 

2.4. Neúplnú komisiu súdnej rady nahrádza komisia súdnej rady, ktorá číselne nasleduje 

po neúplnej komisii súdnej rady; ak by mala byť náhradná komisia zaťažená majetkovými 

priznaniami pridelenými z neúplnej komisie súdnej rady nad mieru primeranú pomerom, tak 

sa tieto majetkové priznania rozdelia pomerne všetkým úplným komisiám súdnej rady. 



2.5. Rokovanie komisie súdnej rady zvoláva jej predseda, ktorý určuje jeho program; každý 

člen má právo na doplnenie alebo inú úpravu programu. O programe, jeho doplnení alebo inej 

úprave sa hlasuje. 

2.6. Na rokovaní komisie súdnej rady sa zúčastňujú len jej predseda, členovia, zapisovateľ, 

ktorého určí predseda komisie súdnej rady a osoby, ktoré majú byť vypočuté; tieto osoby 

musia byť vypočúvané oddelene. 

2.7. Komisia súdnej rady koná a rozhoduje neverejne. Rozhodnutia spolu s ich stručným 

odôvodnením sa zapíšu do zápisnice, ktorej vyhotovenie zabezpečí zapisovateľ.  

2.8. Výzvy, žiadosti alebo iné úkony kontrolnej komisie, pokiaľ sú vyhotovené písomne, 

podpisuje predseda kontrolnej komisie alebo iný ním poverený člen.  

2.9. Rozhodnutie komisie súdnej rady je prijaté, ak za neho hlasovali aspoň dvaja členovia; 

prehlasovaný člen alebo člen, ktorý sa zdržal hlasovania má právo na vyjadrenie odlišného 

stanoviska v zápisnici zo zasadnutia komisie súdnej rady. 

2.10. Rozhodnutia komisie súdnej rady nie sú pre súdnu radu záväzne; súdna rada však z nich 

vychádza.  

 

III. 

Postupy komisie súdnej rady po podaní majetkového priznania 

 

3.1. Majetkové priznania sudcov sa prideľujú do komisií súdnej rady rovnomerne a náhodným 

výberom, ktorý sa zabezpečí technickými prostriedkami Kancelárie súdnej rady (ďalej len 

„kancelária“). 

3.2. Komisia súdnej rady vyhodnocuje majetkové priznania sudcov z hľadiska majetkových 

prírastkov. 

3.3. Ak kontrolná komisia zistí u sudcu majetkový prírastok prevyšujúci jeho príjmy v súčte 

aspoň o 5000 eur, alebo nadobudne dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu samotného 

majetku, sudca je povinný na základe výzvy komisie súdnej rady preukázať ich pôvod. 

3.4. Písomná výzva komisie súdnej rady obsahuje 

- meno a priezvisko sudcu, 

- dátum podania majetkového priznania, 

- presný opis skutkových zistení komisie súdnej rady o prírastku prevyšujúcom príjmy sudcu 

v súčte aspoň o 5000 eur alebo o dôvodných pochybnostiach o statočnosti pôvodu samotného 

majetku, 

- upozornenie na povinnosť sudcu preukázať pôvod prírastkov v primeranej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia výzvy, 

- podľa povahy veci požiadavky na predloženie 

a) potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo 

dokladu preukazujúceho príjmy sudcu alebo nadobudnutie majetku a jeho hodnotu, 

b) listinné dôkazy o pôvode zdrojov, z ktorých sudca nadobudol majetok uvádzaný 

v majetkovom priznaní, 

c) listinné dôkazy o pôvode zdrojov majetku uvádzaného v čestnom alebo inom 

obdobnom vyhlásení, 

d) vysvetlenie o majetkových pomeroch a pôvode zdrojov majetku svojho plnoletého 

dieťaťa, ako aj neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj 

vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného 

rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo o správe spoločného 

majetku, alebo ak bolo ich bezpodielové spoluvlastníctvo zrušené súdom za trvania 

manželstva, 

e) preukázanie pôvodu darov a pôvodu zdedeného majetku na základe zmlúv 

a rozhodnutí, 



- poučenie o dôsledkoch neuposlúchnutia výzvy, 

- dátum a podpis. 

 

IV. 

Postupy komisie súdnej rady po doručení výzvy 

 

4.1. Ak komisia súdnej rady nepovažuje splnenie výzvy za dostatočné a má ďalej dôvodné 

pochybnosti o statočnosti pôvodu majetkového prírastku sudcu, o hodnovernosti ním 

preukazovaných skutočností týkajúcich sa pôvodu majetkového prírastku alebo o statočnosti 

pôvodu samotného majetku, sudcu predvolá a ústne vypočuje; sudcu možno v konaní 

pred komisiou súdnej rady vypočuť aj opakovane. 

4.2. Komisia súdnej rady vypočuje sudcu na neverejnom zasadnutí. Pred začatím výsluchu 

predseda komisie súdnej rady poučí sudcu o jeho povinnosti ako sudcu vypovedať pravdu 

a prispieť tak k úplnému objasneniu skúmaných skutočností. 

4.3. Ak je to nevyhnutné pre úplne objasnenie veci, komisia súdnej rady vypočuje aj ďalšie 

osoby, najmä blízke osoby sudcu (§ 116 Občianskeho zákonníka); aj toto vypočutie je 

neverejné. Ustanovenia procesných poriadkov o výsluchu svedkov sa nepoužijú. Ďalšia osoba 

sa poučí iba o povinnosti vypovedať pravdu a uviesť všetko čo vie o predmete výsluchu. 

4.4.Komisia súdnej rady pri výsluchoch podľa 4.2. a 4.3. dbá o zachovanie práva na súkromie 

a ochranu osobných údajov. 

4.5. Ak po ústnom vypočutí sudcu zostanú pochybnosti o neprijímaní neoprávnených platieb 

a je to potrebné na úplné objasnenie veci, komisia súdnej rady písomne požiada organizačný 

útvar kancelárie o zabezpečenie informácií o existencii bankových účtov a o transakciách 

na týchto účtoch vedených na sudcu. 

4.6. Sudca má právo sa bez zbytočného odkladu písomne vyjadriť ku zisteným informáciám 

o bankových účtoch a o transakciách na týchto účtoch a k pochybnostiam súdnej rady. O tom 

ho písomne poučí predseda komisie súdnej rady. 

 

V. 

Ďalší postup komisie súdnej rady 

 

5.1. Ak sudca hodnoverným spôsobom preukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku 

alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, komisia súdnej rady prijme o tom stanovisko, 

ktoré zapíše do zápisnice a predloží ho súdnej rade. 

5.2. Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku 

alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, komisia súdnej rady prijme stanovisko, ktoré 

zapíše do zápisnice, a v ktorom navrhne súdnej rade, aby prijala stanovisko o nespôsobilosti 

sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo 

statočnosť pôvodu samotného majetku. 

 

VI. 

Dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa 

obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia 

organizovaného zločinu 

 

6.1. Komisia súdnej rady je oprávnená na základe zákona preveriť, či sudca nemá obchodné, 

majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu. 

6.2. Komisia súdnej rady vykoná preverovanie týchto vzťahov písomnými žiadosťami 

na príslušné štátne orgány o vyjadrenia a informácie týkajúce sa obchodných, majetkových 



alebo finančných vzťahov sudcu s osobami z prostredia organizovaného zločinu, ktorými 

štátne orgány disponujú. 

6.3. Komisia je povinná pri skúmaní, či sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné 

vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu si sama zaobstarať aj ďalšie podklady 

dôležité pre výkon jej pôsobnosti; pri týchto úkonoch využíva osobitný organizačný útvar 

kancelárie. 

6.4. Vyjadrenia a informácie poskytnuté dožiadanými štátnymi orgánmi a ostatné podklady 

komisia súdnej rady sama vyhodnocuje, pričom nie je nimi viazaná. 

6.5. Komisia súdnej rady umožní sudcovi ústne sa vyjadriť na neverejnom zasadnutí 

ku zisteným informáciám; informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami sa sudcovi 

neposkytujú. Pritom dbá o zachovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov 

vypočúvaného sudcu. 

6.6. Ak komisia súdnej rady na základe vlastného preverovania, ňou zaobstaraných alebo 

vyžiadaný podkladov a vyjadrenia sudcu zistí, že sudca nemá obchodné, majetkové alebo 

finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, prijme o tom stanovisko, 

ktoré zapíše do zápisnice a predloží ho súdnej rade. 

6.7. Ak komisia súdnej rady na základe vlastného preverovania, ňou zaobstaraných alebo 

vyžiadaný podkladov a vyjadrenia sudcu zistí, že sudca má obchodné, majetkové alebo 

finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, prijme stanovisko, ktoré 

zapíše do zápisnice, a v ktorom navrhne súdnej rade prijatie stanoviska, že sudca porušil 

povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, 

majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. 

 

VII. 

Primerané použitie  rokovacieho poriadku 

 

Predchádzajúce časti tohto rokovacieho poriadku sa použijú primerane pri dohľade 

pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na iný súd; dohľade 

pri voľbe predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu a podpredsedu najvyššieho 

správneho súdu, dohľade pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu a pri overovaní 

spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Ak nie je v tomto rokovacom poriadku ustanovené niečo iné, platia pre konanie komisie 

súdnej rady ustanovenia zákona o súdnej rade. 

8.2. Tento rokovací poriadok je účinný dňom jeho schválenie súdnou radou. 

 

  


