
 
              

     

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

V súlade s ustanovením § 27g zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e m 

voľbu na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie,  

a 

u r č u j e m 

deň jej konania na 15. novembra 2022 o 14:00 hod. (utorok). 

 

V zmysle § 27a ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej 

rade“) Vás vyzývam, ako oprávneného navrhovateľa na predloženie návrhu kandidáta na sudcu 

Všeobecného súdu Európskej únie v lehote do 14. októbra 2022 (do 15:00 hod.).  

 

Požiadavky na kandidáta podľa právneho poriadku Slovenskej republiky 

Podľa § 27g ods. 2 písm. a) až e) zákona o súdnej rade za kandidáta na sudcu, ktorý by mal 

pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, 

ktorý:  

a) získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej 

školy v Slovenskej republike alebo má uznaný alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického 

vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,  

b) je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti 

dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,  
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c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  

d) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,  

e) aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.  

Podľa § 27g ods. 3 zákona o súdnej rade návrh kandidáta na sudcu Všeobecného súdu 

Európskej únie obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, 

profesionálny životopis kandidáta (preukazujúci splnenie podmienok uvedených v § 27g ods. 2 

písm. a) až e) zákona o súdnej rade), dátum a podpis navrhovateľa, doklad o tom, že kandidát aspoň 

päť rokov vykonával právnickú prax, údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, písomný 

súhlas kandidáta s kandidatúrou.  

V prípade návrhu podaného stavovskou organizáciou sudcov a inou stavovskou 

organizáciou aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.  

 

Požiadavky na kandidáta podľa Výboru ustanoveného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie 

Sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a Všeobecného súdu vymenúvajú na 

základe vzájomnej dohody vlády členských štátov po porade s výborom, ktorého úlohou je 

v zmysle článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „výbor 255“) poskytovať 

stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta. Tento výbor 

sa skladá zo siedmich osôb vybraných spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Všeobecného 

súdu, členov najvyšších vnútroštátnych súdnych orgánov a uznávaných odborníkov v oblasti práva, 

pričom jedného z nich navrhne Európsky parlament. 

Stanovisko výboru 255 o vhodnosti navrhnutého kandidáta sa opiera o tieto kritériá: 

1. právnické schopnosti, ktoré sa posudzujú z výsledkov kariérneho postupu a, prípadne, aj 

z publikovaných prác;  

2. profesionálne skúsenosti, pri ktorých výbor 255 požaduje 20 rokov praxe vo vyšších právnických 

funkciách pri sudcovi a generálnom advokátovi Súdneho dvora a 12 až 15 rokov podobnej praxe pri 

sudcovi Všeobecného súdu;  

3. schopnosť vykonávať funkciu sudcu; 

4. znalosti jazykov; osobitne pracovného jazyka Súdneho dvora Európskej únie, ktorým je 

francúzsky jazyk; 

5. schopnosť pracovať ako súčasť tímu v medzinárodnom pracovnom prostredí, v ktorom sa 

stretávajú viaceré právne systémy; 

6. nezávislosť, nestrannosť, bezúhonnosť a morálna integrita, ktoré nesmú vzbudzovať žiadne 

pochybnosti. 



Tieto kritériá, aj keď nie sú súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky, 

musia byť zohľadnené navrhovateľmi uchádzačov o kandidatúru ako aj samotnými uchádzačmi; 

výbor 255 trvá na splnení všetkých uvedených kritérií. Nesplnenie hoci jedného z uvedených 

kritérií vedie, ako to vyplýva zo Šiestej správy o aktivitách výboru 255 z októbra 2019, 

k negatívnemu stanovisku.  

Podľa § 27g ods. 3 zákona o súdnej rade návrh kandidáta na sudcu Všeobecného súdu 

Európskej únie sa podáva Súdnej rade Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.  

Žiadam Vás, aby včasne doručený návrh kandidáta obsahoval všetky ustanovené náležitosti 

a zohľadňoval aj kritériá výboru 255. Na návrhy doručené Súdnej rade Slovenskej republiky po 

uplynutí lehoty stanovenej v zmysle § 27a ods. 3 zákona o súdnej rade a na návrhy, ktoré nemajú 

všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.  

Lehota na podanie návrhu je dodržaná vtedy, ak návrh kandidáta bude doručený najneskôr 

14. októbra 2022 do 15:00 hod. 
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predpisov 


