Otázky Na ústnu časť ODBORNEJ justičnej skúšky
z ústavného práva a z organizácie
a pôsobnosti súdov a prokuratúry

1.
	a)	Ústavné princípy tvorby právnych predpisov.
	b)	Postavenie súdov, sústava súdov, organizácia a ich činnosť.
	c)	Základné práva a povinnosti právneho čakateľa prokuratúry.

2.
	a)	Vzťah ústavy a ústavných zákonov. Konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy a o výklade ústavných zákonov.
	b)	Špeciálny súd, zákonná úprava a rozhodovacia činnosť.
	c)	Vznik a zánik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry.

3.
	a)	Základné ľudské práva a slobody (článok 12 – 26 Ústavy SR), ich klasifikácia. Prirodzeno-právna koncepcia základných ľudských práv.
	b)	Inštitucionálne a materiálne garancie nezávislosti súdov a sudcov.
	c)	Orgány samosprávy prokurátorov, ich pôsobnosť a funkčné obdobie.

4.
	a)	Slovenská republika ako štát právny, zvrchovaný, demokratický a sociálny.
	b)	Postavenie sudcu a prísediaceho.
	c)	Opravné prostriedky v disciplinárnom konaní odvolacia disciplinárna komisia, výkon, rozhodnutia disciplinárnej komisie a zahladenie disciplinárneho postihu (podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

5.
	a)	Politické práva (článok 26 a nasl. Ústavy SR), právo na slobodnú súťaž politických strán.
	b)	Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu, prerušenie výkonu funkcie sudcu.
	c)	Disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenie.


6.
	a)	Ústavné základy sudcovskej tvorby práva. Súdny precedens ako prameň slovenského ústavného práva (záväznosť nálezov Ústavného súdu a všeobecných súdov).
	b)	Základné práva a povinnosti sudcu.
	c)	Disciplinárna komisia, vylúčenie člena disciplinárnej komisie, neprípustnosť disciplinárneho konania.

7.
	a)	Práva národnostných menšín a etnických skupín (článok 33 – 34 Ústavy SR). Územná samospráva a jej ústavné a zákonné vymedzenie (článok 64 a nasl. Ústavy SR).
	b)	Zánik funkcie sudcu, dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.
	c)	Disciplinárna zodpovednosť prokurátora.

8.
	a)	Právo kultúrneho dedičstva a právo na ochranu životného prostredia Princípy suverenity ľudu a právneho štátu.
	b)	Disciplinárna zodpovednosť sudcu.
	c)	Zodpovednosť prokurátora za spôsobenú škodu.

9.
	a)	Právo na život, súkromie, osobnú slobodu.
	b)	Disciplinárne konanie (zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
	c)	Základné práva a povinnosti vedúceho prokurátora.

10.
	a)	Právo na súdnu a inú právnu ochranu. Právo na súdne konanie bez prieťahov.
	b)	Disciplinárny súd (vznik a zánik funkcie disciplinárnych sudcov).
	c)	Základné práva a povinnosti prokurátora; právny čakateľ prokuratúry.

11.
	a)	Ústavný rámec ochrany vlastníckeho práva a práva na pokojné užívanie majetku.
	b)	Hlavné zásady činnosti súdov; rozvrhy práce.
	c)	Vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora a zánik oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora.

12. 
	a)	Tri piliere súdnej moci v Slovenskej republike (adekvátna právomoc, sudcovská nezávislosť, sudcovská tvorba práva).
	b)	Vymenúvanie súdnych funkcionárov a ich povinnosti.
	c)	Zánik služobného pomeru prokurátora.

13.
	a)	Zákonodarná moc (pôsobnosť NR SR podľa Ústavy SR). Výkonná moc (právomoci prezidenta).
	b)	Sudcovské rady.
	c)	Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora, prerušenie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora.

14.
	a)	Ústavnoprávny rámec premietnutia európskeho práva do slovenského vnútroštátneho práva.
	b)	Pôsobnosť Súdnej rady SR.
	c)	Dočasné pridelenie prokurátora, preloženie prokurátora.

15.
	a)	Konanie pred Ústavným súdom SR (neprípustnosť návrhu, odloženie návrhu, odmietnutie návrhu, predpojatosť sudcov, predbežné prerokovanie, ústne pojednávanie, dokazovanie).
	b)	Zloženie súdnej rady, jej orgány, prijímanie uznesení.
	c)	Predpoklady na vznik služobného pomeru prokurátora a na vymenovanie prokurátora do funkcie.

16.
	a)	Právomoc a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR.
	b)	Zodpovednosť sudcu za spôsobenú škodu.
	c)	Vedúci služobného úradu; vedúci prokurátor; služobný preukaz prokurátora.

17.
	a)	Aplikácia zhromažďovacieho a združovacieho práva v justícii.
	b)	Vzdelávanie sudcu, zvyšovanie kvalifikácie a prehlbovanie kvalifikácie sudcu.
	c)	Pozastavenie prokurátora a služobný úrad prokurátora.

18.
	a)	Koncepcia, typológia a organizácia ústavného súdnictva, právomoci Ústavného súdu (článok 124 – 130 Ústavy SR). Postavenie sudcov Ústavného súdu SR a ich disciplinárna zodpovednosť.
	b)	Sociálne zabezpečenie sudcu.
	c)	Bezprostredne nadriadený prokurátor a nadriadený prokurátor.

19.
	a)	Sloboda svedomia, vedomia a náboženského presvedčenia. Princípy deľby moci, legitimity, pluralizmu.
	b)	Prípravná služba justičných čakateľov.
	c)	Príslušnosť prokurátora a vylúčenie prokurátora.

20.
	a)	Konanie o súlade právnych predpisov vrátane jeho dopadu na trestné, občianskoprávne a správne konanie.
	b)	Postavenie súdnych úradníkov, podmienky na výkon jednotlivých funkcií.
	c)	Organizačné členenie generálnej prokuratúry a krajskej prokuratúry.

21.
	a) Deľba moci v štáte a ústavné súdnictvo.
	b) Úkony vyšších súdnych úradníkov.
	c) Sústava prokuratúry, sídla prokuratúr a ich územná pôsobnosť.

22.
	a)	Konanie pred Ústavným súdom SR. (všeobecné a osobitné náležitosti návrhu, účastníci konania, hlasovanie v pléne a senáte, odlišné stanovisko sudcu.
	b)	Úkony súdneho tajomníka.
	c)	Pôsobnosť generálneho prokurátora SR.

23.
	a)	Právomoci a pôsobnosť verejného ochrancu práv.
	b)	Úkony probačných a mediačných úradníkov.
	c)	Postavenie generálneho prokurátora SR, vznik a zánik výkonu jeho funkcie.

24.
	a)	Režim medzinárodných zmlúv podľa Ústavy SR a ich aplikácia sudcom a prokurátorom. Konanie o súlade medzinárodných zmlúv pred Ústavným súdom SR.
	b)	Odborná príprava súdnych úradníkov.
	c)	Pôsobnosť prokuratúry.

25.
	a)	Referendum (článok 93 a nasl. Ústavy SR). Konanie o sťažnostiach fyzických a právnických osôb pred Ústavným súdom SR.
	b)	Stáž sudcu a dočasné pridelenie sudcu na iný úrad.
	c)	Ústavné postavenie prokuratúry. Pokyn nadriadeného prokurátora.

26.
	a)	Abstraktná a konkrétna kontrola ústavnosti.
	b)	Justičná akadémia, zákonná úprava a predmet činnosti
	c)	Oprávnenia generálneho prokurátora podľa zákona o prokuratúre. Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prokurátora.

27.
	a)	Voľby do orgánov územnej samosprávy.
	b)	Disciplinárne opatrenia (zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
	c)	Vybavovanie podnetov na prokuratúre.

