
Z á s a d y 

 

Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov 

všeobecných súdov schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 482                      

z 27. apríla 2015. 

 

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

c) Ústavy Slovenskej republiky predkladá prezidentovi Slovenskej republiky návrhy 

kandidátov na vymenovanie sudcov.  

 

Za tým účelom zisťuje splnenie predpokladov podľa čl. 145 ods. 2 ústavy, § 5                   

ods. 1, 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) ako aj rešpektovanie ich 

ústavných garancií. Vo svojom konaní súdna rada vychádza z: 

 

 písomných podkladov zaslaných výberovou komisiou,  

 nahrávok ústnej časti výberových konaní   

 ústneho  vypočutia kandidáta  

 v prípade potreby aj z iných zdrojov (vypočutie člena (ov) výberovej komisie).  

    

 

Súdna rada v procese zisťovania rešpektovania ústavných garancií a zákonných 

predpokladov u kandidátov na sudcov všeobecných súdov postupuje v zmysle  

 

týchto  z á s a d : 

 

1) Rovnakého a nediskriminačného prístupu k verejným funkciám 
 

a) Súdna rada posudzuje či sa konanie pred výberovou komisiou uskutočnilo v súlade                 

so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou v osobitnom predpise
1
 a v dôsledku 

toho bolo rešpektované základné právo kandidátov podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej 

republiky.  

 

b) Za porušenie práva kandidáta na rovnaký prístup k verejnej funkcii súdna rada ipso facto 

nepovažuje skutočnosť, že na súde o vymenovanie do ktorého sa kandidát uchádza pôsobí 

jeho rodinný príslušník.  

 

c) Vo svojom konaní súdna rada zisťuje, či nedošlo k porušeniu zásady rovnakého 

zaobchádzania s kandidátmi výberovou komisiou. Za prejavy jej porušenia možno 

považovať neodôvodnené preferovanie alebo iné zvýhodňovanie kandidáta, prehliadanie 

jeho nedostatkov, používanie zjavne rozdielnych kritérií hodnotenia výsledkov písomnej a 

ústnej časti výberového konania a pod. Na overenie týchto skutočností si súdna rada v 

prípade potreby vyžiada od výberovej komisie podklady všetkých kandidátov na sudcu 

všeobecného súdu ktorí sa zúčastnili výberového konania.  

 

d) Údaje z podkladov sa protokolujú do zápisnice z rokovania súdnej rady v takom rozsahu, 

aby kandidát a verejnosť získali predstavu o kritériách na výber kandidátov a bolo zrejmé, 

akými úvahami sa súdna rada riadila pri svojom rozhodovaní. 

                                                           
1
 Zákon č. 365/2004 Z.z. tzv. antidiskriminačný zákon. 



2)  Rešpektovanie zákonných právomocí výberových komisií  
 

a) Súdna rada vo svojom konaní rešpektuje zákonné právomoci výberových komisií                        

a vo svojom konaní ich neopakuje, nenahrádza a ani nerozširuje.  

 

b) Uvedené nie je na ujmu otázkam týkajúcim sa osobnostného a profesionálneho profilu 

kandidátov na sudcov všeobecných súdov.  

 

3)  Hlasovanie súdnej rady  
 

a) Po prijatí stanoviska súdnou radou podľa čl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej 

republiky  hlasuje súdna rada o kandidátovi na sudcu podľa výsledkov výberového 

konania. Hlasovanie sa uskutočňuje v rámci zverených právomocí podľa čl. 141a ods. 5 

písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, § 7 v spojení  s § 5 ods. 1, 3 zákona o sudcoch. 

 

b) Súdna rada svojím tajným hlasovaním potvrdzuje, že kandidát spĺňa všetky predpoklady na 

riadny, nezávislý a nestranný výkon sudcovskej funkcie. Osvedčuje, že v celom konaní 

bola rešpektovaná zásada rovnakého zaobchádzania ako aj základné právo kandidáta podľa 

čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečením objektívnosti konania 

a všestranného zváženia všetkých rozhodných okolností. 

 

c) Ak súdna rada zistí, že  kandidát spĺňa všetky náležitosti vyžadované Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom, predloží návrh na jeho vymenovanie za sudcu prezidentovi 

Slovenskej republiky (§ 7 zákona o sudcoch a prísediacich).  

 

d) Uznesenie súdnej rady sa prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, kde nemusia 

hlasovať vždy všetci členovia a výsledok hlasovania sa neodôvodňuje. 

 

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Súdnou radou Slovenskej republiky.  

 

 

V Bratislave 27. apríla 2015  

 

 

JUDr. Jana B a j á n k o v á 

predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 


