
 

KRITÉRIÁ NA VÝBER SPISOV 
DO DATABÁZY JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) v záujme zvyšovania kvality 
poskytovanej činnosti ako aj z dôvodu prehľadnosti a efektívnej aplikácie ustanovení zákona 
č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 548/2003 Z. z.“) (§ 3 ods. 5 až 7 zákona č. 548/2003 Z. z.) 
a ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (§ 8 ods. 3) schválila tieto kritéria výberu 
spisov, ktoré tvoria databázu Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „justičná 
akadémia“) pre účely písomnej časti odbornej justičnej skúšky a pre účely výberových konaní 
na voľné miesta sudcov. 
 

ČASŤ I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
Článok 1 

Predmet úpravy 
1) Tieto kritériá na výber spisov do databázy Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

(ďalej len „kritériá na výber spisov“) upravujú výber spisov do databázy justičnej 
akadémie pre účely písomnej časti odbornej justičnej skúšky, spisov do databázy 
justičnej akadémie pre účely výberových konaní na voľné miesta sudcov. 

 
2) Pre účely písomnej časti odbornej justičnej skúšky tieto kritériá na výber spisov 

rozlišujú medzi spismi vytváranými, spravovanými a ochraňovanými osobitne pre 
justičných čakateľov a osobitne pre právnych čakateľov prokuratúry.   

 
ČASŤ II. 

Kritériá na výber spisov do databázy justičnej akadémie pre účely písomnej časti odbornej 
justičnej skúšky vo vzťahu k justičným čakateľom a pre účely výberových konaní na voľné 

miesta sudcov. 
 

Článok 2 
Spisy vytvárané, spravované a ochraňované osobitne pre účely písomnej časti 

odbornej justičnej skúšky vo vzťahu k justičným čakateľom 
 

1) Spisy by mali byť  kompletné, t.j. mali by obsahovať všetky dôkazy, ktoré boli 
založené v priložených obálkach a všetky pripojené spisy, resp. scany tých častí 
spisov, ktoré boli ako listinný dôkaz vykonané.  

 
2) Z hľadiska objemu by malo ísť o spisy, ktoré je objektívne možné v stanovenom limite 

naštudovať a súčasne vypracovať rozhodnutie vo veci. 
 

3) Databáza nemôže obsahovať: 
a) spisy, v ktorých sú uplatnené viac ako tri rôzne nároky, resp. v ktorých sa 

vyskytuje  na stranách sporu viac ako šesť fyzických či právnických osôb, 



 

b) spisy, v ktorých boli vydané rozhodnutia v tzv. skrátenom konaní (§ 273 – 277 
C.s.p., § 278 – 281 C.s.p., § 282 – 285 C.s.p. a § 286 – 289 C.s.p.), 

c) spisy, v ktorých konanie skončilo inak ako vydaním rozsudku  (nepatria sem 
veci zastavené pre nedostatok podmienok konania, späť vzatie návrhu, 
uzavretie zmieru), 

d) spisy, týkajúce sa konaní, v ktorých sa vydáva viacero rozhodnutí, súvisiacich 
s meritom veci s výnimkou konaní konania o povolenie uzavrieť manželstvo  (§ 
87 a nasl. C.m.p.), vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 111 a nasl. 
C.m.p.), konania o osvojiteľnosti (§ 137 a nasl. C.m.p.) a konania o osvojení (§ 
143 a nasl. C.m.p.), 

e) spisy, ktoré sa vybavujú ako tzv. špecializovaná agenda (zákon č. 371/2004          
Z. z. - veci obchodného registra, vo veci konkurzu, vyrovnania 
a reštrukturalizácie, zmenkové a šekové veci, veci ochrany práv z hospodárskej 
súťaže, veci ochrany práv z priemyselného vlastníctva, veci ochrany práv 
z nekalej súťaže, veci burzových obchodov a ich sprostredkovania, azylové veci, 
veci zaistenia, veci vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene 
premiestnené alebo zadržané, veci o poskytnutí právnej pomoci osobám 
v materiálnej núdzi), 

f) spisy týkajúce sa spotrebiteľských vecí (§ 301 - 306 C.s.p.), 
g) antidiskriminačné spory (§ 307 - 315 C.s.p.), 
h) spisy, týkajúce sa vysporiadania BSM, nárokov vyplývajúcich z duševného 

vlastníctva, nárokov vyplývajúcich z pozemkového spoločenstva (zákon č. 
97/2013 Z. z.), resp. určenia vlastníctva k väčšiemu počtu vecí prípadne určenia 
neplatnosti  viacerých (3 a viac) právnych úkonov (zmlúv, dohôd a pod.) alebo 
určenia neplatnosti  viacerých (3 a viac) uznesení valného zhromaždenia, 

ch) spisy, v ktorých vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného na hlavnom 
pojednávaní nebolo vykonané dokazovanie  k vine a v dôsledku toho aj 
odôvodnenie vyhotoveného rozsudku sa vzťahovalo len k otázkam 
uloženého trestu a výroku o náhrade škody, 

i)   spisy, v ktorých došlo k uloženiu súhrnného alebo spoločného trestu, 
j)   spisy, v ktorých došlo k oslobodeniu obžalovaného spod obžaloby, 
k)  spisy, v ktorých sú trestne stíhané viaceré osoby (viac ako dve), 
l) spisy, v ktorých došlo ku konečnému rozhodnutiu právoplatným trestným 

rozkazom, 
m) spisy, v ktorých došlo aj k odvolaciemu konaniu a v konečnom  dôsledku 

rozhodol právoplatným rozhodnutím odvolací súd. 
 

Článok 3 
Spisy vytvárané, spravované a ochraňované osobitne pre účely výberových konaní na 

voľné miesta sudcov. 
 

1) Spisy by mali byť  kompletné, t.j. mali by obsahovať všetky dôkazy, ktoré boli 
založené v priložených obálkach a všetky pripojené spisy, resp. scany tých častí 
spisov, ktoré boli ako listinný dôkaz vykonané.  
 

2) Databáza spisov pre výberové konania na okresný súd obsahuje len spisy, v ktorých 
bolo rozhodnuté bez odvolacieho konania. Databáza pre výberové konania na krajský 



 

súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) neobsahuje spisy, 
ktoré viackrát prešli odvolacím konaním, resp. ktoré prešli dovolacím konaním. 

 
3) Databáza nemôže obsahovať, ak neplatí výnimka uvedená v bode 4 tohto článku:  

a) spisy, v ktorých sú uplatnené viac ako tri rôzne nároky, resp. v ktorých sa 
vyskytuje  na stranách sporu viac ako šesť fyzických či právnických osôb, 

b) spisy, v ktorých boli vydané rozhodnutia v tzv. skrátenom konaní (§ 273 – 277 
C.s.p., § 278 – 281 C.s.p., § 282 – 285 C.s.p. a § 286 – 289 C.s.p.), 

c) spisy, v ktorých konanie skončilo inak ako vydaním rozsudku  (nepatria sem 
veci zastavené pre nedostatok podmienok konania, späť vzatie návrhu, 
uzavretie zmieru), 

d) spisy, týkajúce sa konaní, v ktorých sa vydáva viacero rozhodnutí, súvisiacich 
s meritom veci s výnimkou konaní konania o povolenie uzavrieť manželstvo  (§ 
87 a nasl. C.m.p.), vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 111 a nasl. 
C.m.p.), konania o osvojiteľnosti (§ 137 a nasl. C.m.p.) a konania o osvojení (§ 
143 a nasl. C.m.p.), 

e) spisy, ktoré sa vybavujú ako tzv. špecializovaná agenda (zákon č. 371/2004          
Z. z. - veci obchodného registra, vo veci konkurzu, vyrovnania 
a reštrukturalizácie, zmenkové a šekové veci, veci ochrany práv z hospodárskej 
súťaže, veci ochrany práv z priemyselného vlastníctva, veci ochrany práv 
z nekalej súťaže, veci burzových obchodov a ich sprostredkovania, azylové 
veci, veci zaistenia, veci vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene 
premiestnené alebo zadržané, veci o poskytnutí právnej pomoci osobám 
v materiálnej núdzi), 

f) spisy týkajúce sa spotrebiteľských vecí (§ 301 - 306 C.s.p.), 
g) antidiskriminačné spory (§ 307 - 315 C.s.p.), 
h) spisy, týkajúce sa vysporiadania BSM, nárokov vyplývajúcich z duševného 

vlastníctva, nárokov vyplývajúcich z pozemkového spoločenstva (zákon č. 
97/2013 Z. z.), resp. určenia vlastníctva k väčšiemu počtu vecí prípadne 
určenia neplatnosti  viacerých (3 a viac) právnych úkonov (zmlúv, dohôd 
a pod.) alebo určenia neplatnosti  viacerých (3 a viac) uznesení valného 
zhromaždenia, 

ch) spisy, v ktorých vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného na hlavnom 
pojednávaní nebolo vykonané dokazovanie  k vine a v dôsledku toho aj 
odôvodnenie vyhotoveného  rozsudku sa vzťahovalo len k otázkam 
uloženého trestu a výroku o náhrade škody, 

i)   spisy, v ktorých sú trestne stíhané viaceré osoby (viac ako dve), 
j)  spisy, v ktorých došlo ku konečnému rozhodnutiu právoplatným trestným 

rozkazom, 
k) spisy, v ktorých došlo aj k odvolaciemu konaniu a v konečnom  dôsledku 

rozhodol právoplatným rozhodnutím odvolací súd. 
 

4) Spisy na výberové konania na krajský súd a najvyšší súd môžu byť skutkovo a právne 
zložitejšie. Trestné spisy sa môžu vzťahovať k väčšiemu počtu odsúdených alebo sa 
môžu týkať obzvlášť závažných zločinov. V spisoch iných ako v trestných veciach 
môžu v nich byť uplatnené viac ako tri rôzne nároky, resp. v ktorých sa na stranách 
sporu vyskytuje viac ako šesť fyzických či právnických osôb. 



 

ČASŤ III. 
Kritériá na výber spisov do databázy justičnej akadémie pre účely písomnej časti odbornej 

justičnej skúšky vo vzťahu k právnym čakateľom prokuratúry. 
 

Článok 4 
Spisy vytvárané, spravované a ochraňované osobitne pre účely písomnej časti 

odbornej justičnej skúšky vo vzťahu k právnym čakateľom prokuratúry 
 

1) Spisy by mali obsahovať všetky dôkazy, ktoré boli založené v priložených obálkach 
a všetky pripojené spisy, resp. scany tých častí spisov, ktoré boli ako listinný dôkaz 
vykonané. Výnimkou sú rozsiahle spisové materiály v tých častiach, ktoré nie sú 
rozhodné pre vyriešenie veci a stanovený právny problém je možné vyriešiť bez týchto 
častí (do spisu sa založí len prvá strana tejto časti). Len v takom prípade môže byť spis 
predložený v zjednodušenej podobe. Aj v prípade predloženia spisu v zjednodušenej 
podobe však musí predložený spis obsahovať všetky pre rozhodnutie dôležité súčasti, 
vrátane podaní, všetkých dôkazov, rozhodnutí a doručeniek.  
 

2) Z hľadiska rozsahu by malo ísť o spisy, ktoré je možné v stanovenom limite naštudovať 
a súčasne spracovať príslušné vybavenie veci (napr. rozhodnutie, návrh alebo 
opatrenie). 

 
3) Databázu spisov pre účely písomnej časti odbornej justičnej skúšky tvoria: 

a) v trestnej oblasti spisy vo veciach, v ktorých sa viedlo vyšetrovanie a ktoré boli 
predložené prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby  alebo iné 
rozhodnutie, 

b) v netrestnej oblasti spisy vo veciach výkonu pôsobnosti prokurátora 
v civilnom procese a vo veciach dozoru prokurátora nad dodržiavaním 
zákonnosti orgánmi verejnej správy. 

 
4) V trestnej oblasti databázu tvoria kompletné vyšetrovacie spisy. 

 
5) V netrestnej oblasti databázu tvoria spisy, ktoré musia obsahovať relevantné 

písomnosti rozhodujúce pre vybavenie veci prokurátorom, najmä: 
a) podnet, resp. iné podanie na podklade ktorého sa vo veci konalo, 
b) správny akt, tvoriaci predmet dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, 
c) podstatné dôkazy a listiny, ktoré boli podkladom pre vydanie 

preskúmavaného rozhodnutia orgánu verejnej správy, 
d) preskúmavané rozhodnutia súdu, 
e) podstatné dôkazy a listiny, z ktorých vychádzal súd pri rozhodovaní. 

 
6) Databáza nemôže obsahovať: 

a) spisy, ktoré sa týkajú vstupov do konania, 
b) spisy, ktorých právna kvalifikácia spadá do pôsobnosti Špecializovaného 

trestného súdu, 
c) spisy, v ktorých bol skutok kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin, 
d) spisy, v ktorých sú trestne stíhané viaceré osoby (viac ako dve),  



 

e) spisy, v ktorých sa vykonávalo skrátené vyšetrovanie. 
 

ČASŤ IV. 
Spoločné, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
Článok 5 

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 
 

1) Spisy, ktoré sú súčasťou databázy spisov justičnej akadémie sa spravujú týmito 
kritériami na výber spisov, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 
2) Podrobnosti o správe a ochrane databázy upraví opatrenie riaditeľa justičnej 

akadémie. 
 

3) Zrušujú sa Kritériá na výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky zo dňa 20.11.2013. 

 
4) Tieto kritéria na výber spisov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.12.2016. 

 
V Pezinku, 08.12.2016 
 
 
 

JUDr. Viera Petríková 
   predsedníčka rady  

                                                                      Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
 


