
Pripomienky k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (ďalej len „vyhláška“) 

 

I. K § 4 vyhlášky 

 

Navrhujeme ustanovenie § 4 vyhlášky uviesť ako § 4 odsek 1. 

 

Za odsek 1 navrhujeme doplniť nový odsek 2 v nasledujúcom znení: 

 

„Justičná akadémia Slovenskej republiky zodpovedá za tvorbu, spravovanie a aktualizáciu 

databáz, pričom je za týmto účelom oprávnená vyžadovať súčinnosť od okresných a krajských 

súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Špecializovaného súdu Slovenskej republiky. 

Justičná akadémia Slovenskej republiky vo svojom štatúte upraví konkrétny postup realizácie, 

tvorby a spravovania databáz.”  

 

Odôvodnenie: 

 

Z navrhovanej právnej úpravy nevyplýva ako bude Justičná akadémia Slovenskej 

republiky (ďalej len „Justičná akadémia”)  reálne vykonávať tvorbu a spravovanie databáz, kto 

budú reálne zodpovední pracovníci, ktorí budú vytvárať otázky a pravidelne kontrolovať ich 

aktuálnosť. Vyvstáva otázka, či Justičná akadémia za týmto účelom môže osloviť členov 

(interných a externých) na vypracovanie napríklad testových otázok, ako pri vytváraní otázok na 

justičnú skúšku, prípadne či bude spolupracovať so súdmi na jednotlivých úrovniach, tak ako je 

to v prípade databázy súdnych spisov.  

 

Vo vyhláške by malo byť upravené zmocňujúce ustanovenie na vlastné prijatie postupu 

pri tvorbe a spravovaní databáz,  je preto  potrebné takýto postup Justičnej akadémie podrobne 

upraviť priamo vo vyhláške. V prípade neprijatia všeobecného ustanovenia o postavení Justičnej 

akadémie pri tvorbe a spravovaní databáz, je nevyhnutné, aby zmocňovacie ustanovenie 

obsahovali § 5 až § 8 vyhlášky.  

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 

II. K § 5 ods. 3 vyhlášky 

 

Navrhujeme nové znenie odseku 3: 

 

„Testové otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie vylosuje predseda 

výberovej komisie za prítomnosti najmenej dvoch členov výberovej komisie z databázy, ktorú  



vytvára a spravuje Justičná akadémia Slovenskej republiky. O priebehu losovania sa spíše 

zápisnica, ktorú podpíše predseda výberovej komisie.“ 

 

Za odsek 3 navrhujeme doplniť nový odsek 4 v nasledujúcom znení: 

 

„Databáza otázok pre účely zostavovania písomných testov pozostáva aspoň z 800 testových 

otázok a podľa potreby sa obmieňa; testové otázky sa zverejňujú na webovom sídle Justičnej 

akadémie Slovenskej republiky.“ 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovaná zmena zosúlaďuje znenie navrhovanej vyhlášky s ustanovením § 28 c ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon                 

č. 385/2000 Z. z.“). Losovanie by malo byť upravené podrobnejšie a to skutočnosť kedy a za 

účasti koľkých osôb dochádza k losovaniu.  Z titulu funkcie sa dôvodným javí, aby losovanie 

vykonával predseda výberovej komisie. Navrhujeme doplniť do vyhlášky ustanovenia, podľa 

ktorých výberová komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu losovania. Rovnako navrhujeme 

doplniť ustanovenia, ktoré upravia postup, ako a s akým časovým predstihom dochádza 

k odovzdaniu časti príslušnej databázy výberovej komisii. Tieto otázky si môže upraviť Justičná 

akadémia sama, ale v tom prípade by mala vyhláška obsahovať aspoň odkazovú normu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že databáza nepozostáva z testov, ale z testových otázok, navrhujeme 

nahradiť slovné spojenie „Databáza písomných testov“ slovným spojením „Databáza otázok pre 

účely zostavovania písomných testov“. Ďalej navrhujeme, aby databáza otázok pre účely 

zostavovania písomných testov pozostávala z nižšieho počtu otázok oproti navrhovanej úprave 

(aspoň z 800 testových otázok) vzhľadom na podstatu hromadného výberového konania a jeho 

nižšiu frekvenciu. Počet 1000 testových otázok navrhujeme znížiť na 800 s tým, že tieto nebudú 

zverejňované. Uchádzač na výberovom konaní musí preukázať schopnosť vyvodiť zo svojich 

znalostí záver vo forme správnej odpovede a nie namemorované odpovede na vopred známe 

otázky. Zverejňovať všetky otázky na webovom sídle ministerstva spravodlivosti sa nejaví 

logickým z dôvodu, že vytváranie a spravovanie databázy otázok zabezpečuje v zmysle § 28c 

zákona č. 385/2000 Z.z. Justičná akadémia. V ustanovení § 6, §7 a §8 vyhlášky sa nenavrhuje  

zverejňovanie ani prípadových štúdií, textov určených na preklad a prípadov v podobe súdnych 

spisov, preto zverejňovanie iba jednej časti výberového konania nie je účelné. Keďže podľa 

zákona predmetnú databázu vytvára a spravuje Justičná akadémia navrhujeme, aby bola databáza 

zverejňovaná na webovom sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 

 



III. K § 6 ods. 3 vyhlášky 

 

Navrhujeme nové znenie odseku 3: 

 

„Prípadovú štúdiu pre výberové konanie vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti 

najmenej dvoch členov výberovej komisie z databázy, ktorú vytvára a spravuje Justičná 

akadémia Slovenskej republiky. O priebehu losovania sa spíše zápisnica, ktorú podpíše predseda 

výberovej komisie.“ 

 

Navrhujeme nové znenie odseku 4: 

 

„Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 80 prípadových štúdií porovnateľnej 

obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa.“ 

 

Súčasný odsek 4 navrhujeme prečíslovať na odsek 5. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovaná zmena zosúlaďuje znenie navrhovanej vyhlášky s ustanovením § 28 c ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z. z. Z titulu funkcie sa dôvodným javí, aby losovanie vykonával predseda 

výberovej komisie. Navrhujeme doplniť do vyhlášky ustanovenia, podľa ktorých výberová 

komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu losovania. Rovnako navrhujeme doplniť ustanovenia, 

ktoré upravia postup, ako a s akým časovým predstihom dochádza k odovzdaniu časti príslušnej 

databázy výberovej komisii. Túto otázku si taktiež môže upraviť Justičná akadémia sama, ale 

v tom prípade by mala vyhláška obsahovať aspoň odkazovú normu. Ďalej navrhujeme, aby 

databáza pozostávala z nižšieho počtu prípadových štúdií (aspoň 80) vzhľadom na 

predpokladaný nižší počet účastníkov hromadných výberových konaní a ambíciu predkladať 

vysoko kvalitné prípadové štúdie. Počet 100 prípadových štúdií navrhujeme znížiť na 80, ktorý 

je stále dostatočne vysoký pre zachovanie rozmanitosti a rôznorodosti, na druhej strane však vo 

vyššej miere garantuje rovnakú obtiažnosť, aj stupeň časovej náročnosti jednotlivých 

prípadových štúdií. Pri ich pravidelnom dopĺňaní sa najlepšie zabezpečí ich neustála aktuálnosť. 

 

Taktiež nie je zrejmé, kto má reálne vypracúvať texty prípadových štúdií, tzn. okruh 

ktorých subjektov má a môže Justičná akadémia do prípravy databázy zahrnúť. Justičná 

akadémia má viacero možností ako postupovať, pričom v prípade, ak rozhodnutie zostáva na 

tejto inštitúcii, je opäť namieste, aby vo vyhláške bolo zmocňovacie ustanovenie, ktoré jej 

umožní upraviť si vlastný postup vo vnútornom predpise.  

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 

 

 



IV. K § 7 ods. 3 vyhlášky 

 

Navrhujeme nové znenie odseku 3: 

 

„Text za účelom písomného prekladu z cudzieho jazyka vylosuje predseda výberovej komisie za 

prítomnosti najmenej dvoch členov výberovej komisie z databázy, ktorú vytvára a spravuje 

Justičná akadémia Slovenskej republiky. O priebehu losovania sa spíše zápisnica, ktorú podpíše 

predseda výberovej komisie.“ 

 

Navrhujeme nové znenie odseku 4: 

 

„Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň zo 40 textov v cudzích jazykoch podľa 

odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.“ 

 

Súčasný odsek 4 navrhujeme prečíslovať na odsek 5. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovaná zmena zosúlaďuje znenie navrhovanej vyhlášky s ustanovením § 28 c ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z. z. Z titulu funkcie sa dôvodným javí, aby losovanie vykonával predseda 

výberovej komisie. Ďalej navrhujeme, aby databáza textov v cudzom jazyku pozostávala 

z nižšieho počtu (aspoň 40) textov v cudzom jazyku vzhľadom na nižšiu frekvenciu plánovaných 

výberových konaní.   

 

Taktiež tu nie je zrejmé, kto má reálne vypracúvať texty určené na preklad, tzn. okruh 

ktorých subjektov má a môže Justičná akadémia do výberu textu zahrnúť. Justičná akadémia má 

viacero možností ako postupovať, pričom v prípade, ak rozhodnutie zostáva na tejto inštitúcii je 

opäť namieste, aby vo vyhláške bolo zmocňovacie ustanovenie, ktoré jej umožní upraviť si 

vlastný postup vo vnútornom predpise.  

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 

 

V. K § 8 ods. 1 vyhlášky 

 

V § 8 ods. 1 navrhujeme nové znenie prvej vety: 

 

„V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzači vypracujú jedno rozhodnutie 

z odvetvia trestného práva a jedno rozhodnutie z iného odvetvia práva než trestného.“ 

 

 

 

 



V § 8 ods. 1 navrhujeme nové znenie druhej vety: 

 

„Súdne spisy z dvojnásobného počtu predložených súdnych spisov vo vzťahu k počtu uchádzačov 

vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti najmenej dvoch členov výberovej komisie z 

databázy, ktorú vytvára a spravuje Justičná akadémia Slovenskej republiky tak,  že  pre  všetkých  

uchádzačov  spoločne  vylosuje  jeden súdny spis z odvetvia trestného práva a jeden súdny spis 

z iného odvetvia práva než trestného, ktoré boli Justičnou akadémiou Slovenskej republiky 

zaslané v elektronickej podobe.”     

 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovaná zmena zosúlaďuje znenie navrhovanej vyhlášky s ustanovením § 28 c ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z. z. Z titulu funkcie sa dôvodným javí, aby losovanie vykonával predseda 

výberovej komisie. 

 

Považujeme za nevyhnutné, aby vyhláška obsahovala právo Justičnej akadémie 

požadovať súčinnosť od jednotlivých súdov s poukazom na realizovanie vytvárania databáz.  

 

Navrhujeme do vyhlášky doplniť ustanovenie komu a dokedy je Justičná akadémia 

povinná predložiť spisy určené na vypracovanie súdnych rozhodnutí, prípadne znovu aspoň 

doplniť odkaz na vlastný postup vo vnútornom predpise.  

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 

 

 

 


