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OTÁZKY na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky 

(účinné od 09.02.2023) 

z ústavného práva a z organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry 

 

1)  

a) princípy tvorby a aplikácie právnych predpisov, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, 

 platnosť, účinnosť a záväznosť právnych predpisov a iných právnych aktov  

b) postavenie súdov, sústava súdov, organizácia a ich činnosť 

c) postavenie a pôsobnosť prokuratúry Slovenskej republiky  

 

2)  

a) vzťah ústavy a ostatných prameňov práva, ústavnokonformný a eurokonformný výklad 

b) organizácia a riadenie súdov, orgány riadenia a správy súdov, sudcovská samospráva  

c) postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky  

 

3)  

a) základné práva a slobody (základné princípy a ústavné členenie), ukladanie povinností, 

 medze základných práv a slobôd,  zákonné obmedzenia základných práv a slobôd 

b) Súdna rada Slovenskej republiky (postavenie, zloženie, funkčné obdobie a pôsobnosť) 

c) organizácia a riadenie prokuratúry, samospráva prokurátorov 

 

4)  

a) Charta základných práv Európskej únie, všeobecné zásady práva Európskej únie 

b) postavenie sudcov a prísediacich, vznik a zánik funkcie sudcu a prísediaceho 

c) základné práva a povinnosti prokurátora 

 

5)  

a) politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne 

 a kultúrne práva (ústavné členenie, rozbor, aplikácia a klasifikácia) 

b) dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, prerušenie výkonu funkcie sudcu  

c) vznik a zánik služobného pomeru prokurátora 

 

6)  

a) primárne právo Európskej únie, jeho aplikácia a účinky, prednosť práva Európskej únie; 

Úradný vestník Európskej únie 

b) základné práva a povinnosti sudcu, základné práva a povinnosti prísediaceho, nezávislosť 

 vs. zodpovednosť sudcu v právnom štáte 

c) dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby 

 pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená 

 

 

 



 

2 
 

7)  

a) princípy právneho štátu a deľba štátnej moci 

b) ústavné základy sudcovskej tvorby práva, súdny precedens ako prameň slovenského 

 ústavného práva (záväznosť nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Súdneho dvora 

 Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a všeobecných súdov) 

c) inštitút hierarchického odovzdávania pokynov podriadeným prokurátorom a záruky pred 

 jeho zneužitím, vymedzenie pojmov bezprostredne nadriadený prokurátor a nadriadený  

 prokurátor, nazeranie do spisu prokurátora 

 

8)  

a) princíp právnej istoty, legitímneho očakávania a ochrana legálne nadobudnutých práv 

 (konkrétne prípady) 

b) disciplinárna zodpovednosť sudcu  

c) príslušnosť prokurátora, spory o príslušnosť medzi prokurátormi a vylúčenie prokurátora 

z konania a rozhodovania veci 

 

9)  

a) princíp proporcionality v rozhodovaní Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 a všeobecných súdov (konkrétne prípady) 

b) právo na súdnu a inú právnu ochranu, denegatio iustitiae,  jednotnosť judikatúry 

c) dočasné pridelenie prokurátora, preloženie prokurátora, preradenie prokurátora,

 dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora  

 

10)  

a) nariadenia, smernice, rozhodnutia Európskej únie, ich aplikácia a účinky (priamy             

a nepriamy účinok práva Európskej únie) 

b) rozvrh práce súdu a spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce 

c) zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím sudcu a prokurátora alebo 

 ich nesprávnym úradným postupom  

 

11)  

a) prezident SR a jeho kompetencie podľa Ústavy SR   

b) niektoré princípy a zásady spravodlivého procesu špecifické pre trestné konanie (ultima 

 ratio, prezumpcia neviny, zákaz sebaobviňovania, právo byť oboznámený s obvinením, ne 

 bis in idem v trestnom práve, právo na odvolanie) 

c) disciplinárna zodpovednosť prokurátorov  

 

12)  

a) ústavné súdnictvo a jeho vzťah ku všeobecným súdom, konanie pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky  

b) sťažnosti na postup súdu a podnety  

c) Úrad špeciálnej prokuratúry (postavenie a pôsobnosť úradu, špeciálny prokurátor, 

 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry) 
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13)  

a) verejný ochranca práv s dôrazom na jeho právomoci 

b) princíp zákonného súdu a zákonného sudcu 

c) vzdelávanie sudcov a prokurátorov, prehlbovanie ich kvalifikácie 

 

14)  

a) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsky súd pre ľudské práva 

b) princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legálnej dôkaznej teórie 

c) Rada prokurátorov, zloženie a právomoci  

 

15)  

a) medzinárodnoprávna ochrana základných práv a ľudských slobôd (základné dokumenty 

 a inštitúcie) 

b) princíp rovnosti, kontradiktórnosti a verejnosti súdneho konania 

c) vybavovanie podnetov podľa zákona o prokuratúre a súčinnosť pri plnení úloh 

 prokuratúry 

 

 

 

 

 

 

 


