PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Pripravovaný právny predpis:
Návrhy vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších
predpisov

2. Základné ciele právnej úpravy:
-

zavedenie jednotného hodnotiaceho hárku člena výberovej komisie a jeho zverejňovanie po skončení
výberového konania
prehodnotenie váhy subjektívneho hodnotenia z dôvodu objektívnosti výberových konaní (ústny časť
výberového konania)
odstránenie nedostatkov právnej úpravy, na ktoré poukazuje aplikačná prax

3. Zhodnotenie súčasného stavu:
Aktuálna úprava síce predpokladá, že v rámci ústnej časti výberového konania hodnotia členovia výberovej
komisie „skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním“ (§ 28 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ako odborné znalosti, všeobecný
prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania, schopnosť rozhodovania, verbálny prejav a
osobnostné predpoklady, ale hodnotenie týchto skutočností nenachádza svoje exaktné vyjadrenie
v hodnotiacom hárku člena výberovej komisie.
Zmeny právnej úpravy výberových konaní na voľné miesto sudcu účinné od 15. júla 2012 a od 1. apríla
2013 poukazujú na to, že došlo k zníženiu nárokov pre vstup uchádzačov do justície. Počet otázok v
písomnom teste sa znížil zo 60 na 40, maximálny počet bodov za riešenie prípadovej štúdie bol znížený z 30
na 20 bodov, databáza prípadových štúdií sa zverejňuje, texty z cudzieho jazyka sa zverejňujú. Došlo k
zvýšeniu významu ústnej časti výberového konania.

4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov
v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.
Kontaktné údaje:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
email: juraj.palus@justice.sk

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
máj 2016

