
Oznámenie k výberovým konaniam 

 na funkciu sudcu vyhláseným do 31. decembra 2011  

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2011 schválila zákon č. 467/2011 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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“).  

Zmena zákonnej úpravy sa bezprostredne týka aj výberových konaní na voľné miesto sudcu, 

ktoré boli vyhlásené do 31. decembra 2011 a ktoré sa majú uskutočniť po tomto termíne, t.j. 

v roku 2012. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2012, a teda dotkne sa aj 

prebiehajúcich výberových konaní. 

Podstata zmeny spočíva v tom, že úprava, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje 

podľa zákona a zásad schválených Súdnou radou SR po dohode s ministrom spravodlivosti, 

sa ruší a nahrádza úpravou, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje podľa zákona 

a podľa vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom spravodlivosti SR.  

Od 1. januára 2012 sa na vykonanie výberového konania neaplikujú Zásady 

výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu, funkčného postupu 

sudcov na súd vyššieho stupňa a na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie. 

S účinnosťou od 1. januára 2012 sa mení štruktúra výberového konania, ktoré bude 

pozostávať z písomného testu, prípadovej štúdie, písomného vypracovania dvoch súdnych 

rozhodnutí, prekladu s cudzieho jazyka, psychologického posúdenia uchádzača a z ústnej 

časti. Súčasne sa precizuje účel výberového konania (§ 28 ods. 4 zákona o sudoch). 

Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu sa nanovo upravuje spôsob 

vykonania výberového konania a hodnotenie jednotlivých častí výberového 

konania.  

Doterajšia zákonná úprava stráca účinnosť 1. januára 2012, a keďže neúčinnú právnu úpravu 

nemožno po 1. januári 2012 aplikovať, výberové konania vyhlásené do 31. decembra 

2011 sa vykonajú podľa novej právnej úpravy.   

Účinky spojené so žiadosťami o zaradenie do výberového konania na voľné 

miesto sudcu  podanými do 31. decembra 2011 zostávajú zachované.  

Štruktúra výberového konania:  

1. písomný test, 60 otázok/45 minút, najviac 60 bodov, potrebných aspoň 36 bodov, 

2. prípadová štúdia, 60 minút, najviac 30 bodov, potrebných aspoň 18 bodov, 

3. písomné vypracovanie dvoch súdnych rozhodnutí (trest a civil), 1 rozhodnutie/3 

hodiny, za každé rozhodnutie najviac 20 bodov, potrebných aspoň 12 bodov za každé 

rozhodnutie,  

4. preklad z cudzieho jazyka, 60 minút, najviac 20 bodov, potrebných aspoň 12 bodov 

5. psychologické posúdenie (psychologický test a pohovor so psychológom) – len 

uchádzači, ktorí úspešne absolvovali všetky písomné časti 



6. ústna časť (prezentácia uchádzač a zodpovedanie otázok členov výberovej komisie)  – 

len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali všetky písomné časti, najviac 60 bodov (12 

bodov každý člen výberovej komisie), potrebných aspoň 36 bodov. 

 

Zákon č. 467/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu. 

 

Pre viac informácií kontaktujte: 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov 

Župné nám. 13 

813 11 Bratislava 

Tel.: 02/593 533 29 

 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210589&FileName=zz2011-00467-0210589&Rocnik=2011
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210605&FileName=zz2011-00483-0210605&Rocnik=2011

