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Predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky 

       Lenka Praženková 
V Bratislave, 7. septembra 2018 

                                                                                                           Číslo: SR 261/2018 
 

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 

 

voľby kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „dodatočný sudca“,  

 

            u r č u j e m 

 

deň ich konania na  26. novembra 2018 so začiatkom o 11:00 hod. (pondelok). 

 

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 – 

„dodatočný sudca“ 

 

 v lehote do 31. októbra 2018.  

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 
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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, 

c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

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

sudcu, 

e) zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku alebo 

notársku skúšku a 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 zložil odbornú justičnú 

skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú skúšku alebo notársku skúšku a že aspoň 

päť rokov vykonával právnickú prax, písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. 

V prípade návrhu podaného stavovskou organizáciou sudcov a inou stavovskou 

organizáciou aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.                                 

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 Vami podaný návrh kandidáta obsahoval všetky hore 

uvedené náležitosti. Na návrhy doručené súdnej rade po uplynutí lehoty stanovenej 

v zmysle § 27a ods. 3 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a na návrhy, ktoré 

nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada. 

 Lehota na podanie návrhu je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto 

lehoty podá návrh na poštovú prepravu. 

 

S pozdravom 

 

 


