Ján Mazák
predseda Súdnej rady
Slovenskej republiky
Bratislava 23. augusta 2022
Číslo: CR – 1496/2022-7353

Podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) v spojení s § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 41/2021 Z. z. o odbornej justičnej stáži, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výberovom konaní na funkciu odborného justičného stážistu (ďalej len „vyhláška“)

vyhlasujem

výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu (ďalej len „stážista“) pre vopred
určený počet voľných miest stážistov pre obvody:
Krajského súdu v Bratislave,
Krajského súdu v Trnave,
Krajského súdu v Nitre,
Krajského súdu v Trenčíne,
Krajského súdu v Žiline,
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
Krajského súdu v Prešove,
Krajského súdu v Košiciach.

I.

Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných
predpokladov na účasť vo výberovom konaní:
Výberového konania sa v zmysle § 149b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť len ten, kto
spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) a g) a ods. 2 zákona
o sudcoch; podá žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu stážistu spolu
s požadovanými prílohami v určenej lehote.

II.

Počet voľných miest stážistov, ktoré sa obsadzujú týmto výberovým konaním je:
Krajského súdu v Bratislave:
Krajského súdu v Trnave:
Krajského súdu v Nitre:
Krajského súdu v Trenčíne:
Krajského súdu v Žiline:
Krajského súdu v Banskej Bystrici:
Krajského súdu v Prešove:
Krajského súdu v Košiciach:

III.

10 miest odborných justičných stážistov
5 miest odborných justičných stážistov
5 miest odborných justičných stážistov
3 miesta odborných justičných stážistov
4 miesta odborných justičných stážistov
7 miest odborných justičných stážistov
6 miest odborných justičných stážistov
7 miest odborných justičných stážistov

Druh štátnej služby
Druh štátnej služby v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) je dočasná štátna služba. V zmysle § 15
ods. 4 zákona o štátnej službe služobným úradom odborného justičného stážistu je krajský súd.

IV.

Odbor štátnej služby
Podľa § 10 ods. 2 zákona o štátnej službe v spojení s § 3 písm. f) Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 113/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby špeciálnym odborom štátnej
služby je 2.06 – Justícia.

V.

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta
a trvanie stáže
Stážista v zmysle § 149f ods. 4 zákona o sudcoch počas odbornej justičnej stáže najmä
pripravuje rozhodnutia pre sudcu, zúčastňuje sa na pojednávaniach, vypracúva právne rozbory
pre sudcu a je povinný zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít. Počas odbornej justičnej stáže sa
stážista podieľa na výkone súdnictva tým, že pod vedením zákonného sudcu vykonáva úkony
na pojednávaní okrem otvorenia pojednávania a vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.
Podľa § 149f ods. 2 zákona o sudcoch ďalšiu obsahovú náplň odbornej justičnej stáže
schvaľuje súdna rada po dohode s ministrom.
Odborná justičná stáž v zmysle § 149f ods. 1 zákona o sudcoch trvá jeden rok.

Zoznam predkladaných dokladov:

VI.

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového
konania, sú:
a) profesijný životopis,
b) motivačný list,
c) písomné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami,
zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo
členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie
inštitúcie,
d) úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomné čestné vyhlásenie o právnickej praxi,
g) súhlas s obstaraním odpisu registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné
na obstaranie odpisu registra trestov,
h) 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
osvedčená kópia,
i) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu stážistu,
j) označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa uchádzač podrobí prekladu,
k) kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 ods. 1 vyhlášky, vyzve ho predseda
príslušného krajského súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie na
ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy s poučením, že v prípade
nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

VII.

Výberovým konaním na funkciu stážistu sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové
znalosti a zdravotný stav uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť
vzhľadom na povahu funkcie sudcu.
Výberové konanie pozostáva z:
1.

2.

písomného testu, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva,
trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie,
občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;
prekladu z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka
alebo francúzskeho jazyka;

psychologického posúdenia, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzača
na funkciu stážistu;
ústnej časti, ktorá pozostáva z:
a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi a o motivácii na výkon funkcie
odborného justičného stážistu,
b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti,
ktoré sa overujú výberovým konaním.

3.
4.

VIII.

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a na predloženie dokladov
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
najneskôr do 16. septembra 2022 vrátane, na adresu pre obvod:
Krajského súdu v Bratislave:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Trnave:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Nitre:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Trenčíne:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Žiline:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:

Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10
813 66 Bratislava
Mgr. Martina Kubinová
podatelnaKSBA@justice.sk
Krajský súd v Trnave
Vajanského 2/A
918 70 Trnava
Mgr. Ján Chlapečka
podatelnaKSTT@justice.sk
Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
950 48 Nitra
Mgr. Jana Solčanská
podatelnaksnr@justice.sk
Krajský súd v Trenčíne
Námestie sv. Anny 28
911 50 Trenčín
JUDr. Eva Podhorová
podatelnaKSTN@justice.sk
Krajský súd v Žiline
Orolská č. 3
010 01 Žilina
JUDr. Radoslav Šulgan
podatelnaKSZA@justice.sk

Krajského súdu v Banskej Bystrici:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Prešove:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:
Krajského súdu v Košiciach:

Kontaktná osoba za služobný úrad:
Elektronická adresa:

Krajský súd v Banskej Bystrici
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Mgr. Jarmila Sobocká
podatelnaKSBB@justice.sk
Krajský súd v Prešove
Hlavná 22
080 01 Prešov
Ing. Monika Šarišská
podatelnaKSPO@justice.sk
Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29
041 51 Košice
JUDr. Erika Petrivaldská
podatelnaKSKE@justice.sk

alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre
obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa
v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť
„VK OJS – neotvárať“.

IX.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania
Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 24. októbra 2022 o 9.00 hod.
písomným testom a prekladom z cudzieho jazyka.
Miesto uskutočnenia písomného testu a prekladu z cudzieho jazyka: sídlo príslušného
krajského súdu.
Výberové konanie potom pokračuje psychologickým posúdením uchádzačov, ktorí uspeli
v písomnom teste a v preklade z cudzieho jazyka.
Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode predsedu krajského súdu
s príslušným psychológom. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej
podobe výberovej komisii. Výberová komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá
uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
Miesto a čas uskutočnenia ústnej časti výberového konania oznámi predseda krajského súdu
úspešným uchádzačom, zároveň zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky a oznámi predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý
tieto údaje zverejní na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.
Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda krajského súdu.
Každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod
jedného krajského súdu.

