KONCEPT ZÁKONA O
VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOCH
A
JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH
z 05.06.2019

Vyhotovil: Kolektív VSÚ
Kontakt: vyssisudniuradnici@gmail.com

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Kolektív vyšších súdnych úradníkov, ktorý spracoval Podnet pre predsedníčku Súdnej
rady SR, a ktorý reflektoval na vybrané problémy právnej úpravy dotýkajúcej sa VSÚ, si Vám
dovoľuje zaslať na vedomie koncept zákona o vyšších súdnych úradníkoch a justičných
čakateľoch.
Sme si plne vedomí toho, že nie je možné obsiahnuť všetky podnety, ktoré nám boli
z Vašej strany doručené, avšak po viacerých rokovaniach sme sa pokúsili väčšinu z nich
pretaviť do hrubého konceptu zákona o vyšších súdnych úradníkoch a justičných čakateľoch.
Cieľom zákona je zastabilizovať personálne obsadenie vyšších súdnych úradníkov,
zatraktívniť ich postavenie v rámci právnických profesii a napokon upraviť možnosti
kariérneho rastu.
Vzhľadom na to, že v odbornej verejnosti sa aktuálne vedie polemika o zavedení
justičných čakateľov bolo našou povinnosťou reflektovať aj na túto skutočnosť a z toho
dôvodu sme ju obsiahli v nami predkladanom koncepte zákona.
Záverom si Vás dovoľujeme informovať, že Kolektív vyšších súdnych úradníkov
nemá záujem na vytváraní kritiky na dlhodobo známy stav v systéme justície, avšak pokúša sa
svojim Podnetom ako aj predkladaným Konceptom zákona o VSÚ a JČ iniciovať zmenu
v justičnom systéme, nakoľko máme za to, že tak Podnet ako aj Koncept zákona bol
zostavený na základoch poznatkov z aplikačnej praxe, jej aktuálnych potrieb s cieľom
vytvorenia logického a účelne nastaveného právneho predpisu.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a ostávame s pozdravom.

Kolektív vyšších súdnych úradníkov

Koncept zákona doručíme:
1/ Minister spravodlivosti SR
2/ Predsedníčke súdnej rady
3/ OZJ SR
4/ ZSS

I. DIEL
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1) Tento zákon upravuje postavenie vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov, rámec
ich činností, práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru.
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ sa priamo podieľajú na výkone rozhodovacej
činnosti súdov a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Vyšší súdni úradníci a justiční čakatelia pri
výkone svojej funkcie požívajú rovnakú právnu ochranu ako sudca. Pre účely tohto zákona sa
vyšším súdny úradníkom rozumie aj asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
3) Za rozhodovanie nemožno vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa stíhať, a to ani
po zániku ich funkcií.
§2
Postavenie, vznik a zánik štátnozamestnaneckého pomeru vyššieho súdneho úradníka
a justičného čakateľa
1) Vyšší súdni úradníci a justiční čakatelia sú štátnymi zamestnancami, ktorí spĺňajú
predpoklady podľa tohto zákona. Kde tento zákon neustanovuje inak, primerane sa použije
zákon o štátnej službe.
2) Funkciu vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa môže vykonávať ten, kto získal
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte
vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom
vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a kto je bezúhonný. Uvedené sa nevzťahuje na
vyšších súdnych úradníkov, ktorí v čase vzniku ich štátnozamestnaneckého pomeru spĺňali
požiadavky pre obsadenie funkcie vyššie súdneho úradníka aj bez splnenia podmienky
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo.
3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného
činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej
nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten,
komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol
pre takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu. Bezúhonnosť sa preukazuje
odpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje
potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba
bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie
Generálnej prokuratúre na vydanie odpisu registra trestov.

II. DIEL
VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK
§3
Predpoklady pre vznik a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
vyššieho súdneho úradníka
1) Štátnozamestnanecký pomer vyššieho súdneho úradníka vzniká dňom uzavretia
pracovného pomeru.
2) Do funkcie vyššieho súdneho úradníka možno zamestnať štátneho občana Slovenskej
republiky, ktorý
a) spĺňa kritéria § 2 tohto zákona
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni výkonu
funkcie vyššieho súdneho úradníka,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že bude riadne vykonávať funkciu
vyššieho súdneho úradníka,
d) ovláda štátny jazyk,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) úspešne absolvoval výberové konanie.
3) Podmienky na vykonávanie funkcie vyššieho súdneho úradníka ustanovené v odseku 2
musí vyšší súdny úradník spĺňať po celý čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru.
§4
Výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka
1) Výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka vykonáva a priebeh zabezpečuje
predseda súdu prostredníctvom ním zriadenej päťčlennej komisie a osobného úradu. Predsedu
komisie určí predseda súdu.
2) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia.
Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
3) Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a
počet uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania. Po skončení ústnej časti
výberového konania výberová komisia určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne
absolvovali výberové konanie.
4) Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie
predsedovi súdu spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných
dní od skončenia ústnej časti výberového konania.
5) Predseda súdu v lehote desiatich dní od prijatia výsledkov výberovej komisie rozhodne
o obsadení funkcie vyššieho súdneho úradníka úspešným uchádzačom.

§5
1) Výberovým konaním na funkciu vyššieho súdneho úradníka sa overujú schopnosti,
odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu vyššieho súdneho
úradníka a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu
funkcie. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch.
2) Výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka vyhlasuje predseda súdu na
webovom sídle ministerstva spravodlivosti alebo aj v iných verejnosti prístupných
prostriedkoch komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím.
3) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu vyššieho súdneho úradníka
obsahuje
a) názov súdu vrátane jeho sídla, pre ktoré sa vyhlasuje výberové konanie,
b) označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na obsadenie funkcie vyššieho
súdneho úradníka a zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu vyššieho súdneho
úradníka doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania,
c) dátum a miesto konania výberového konania,
d) adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e) termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú
adresu,
f) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené
všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o
vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového
konania.
4) Za účelom zaradenia do výberového konania uchádzač o funkciu vyššieho súdneho
úradníka predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a
vedeckú hodnosť,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4. štátne občianstvo,
5. číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6. dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a
dátum skončenia štúdia na vysokej škole, a to jednotlivo pre každý dosiahnutý stupeň
vysokoškolského vzdelania,
7. zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka,
8. ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
9. prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného
povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,
10. kontaktné údaje, v rozsahu telefónneho čísla prípadne emailovej adresy
11. úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
12. úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa

vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom
stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu
vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v
študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého
stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
13. čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
14. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie vyššie súdneho
úradníka
15. čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
b) Uchádzač o funkciu vyššieho súdneho úradníka musí, okrem náležitostí uvedených
v odseku 1 v žiadosti uviesť, v ktorom z troch jazykov uvedených v oznámení o vyhlásení
výberového konania vykoná preklad textu.
6) Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní uvedených v odseku 4 a
ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými
dokladmi v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, pozve predseda
súdu prostredníctvom osobného úradu na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho
začatím.
§6
Výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka pozostáva z písomnej časti a ústnej
časti.
1) Písomná časť výberového konania sa skladá z:
a) odborného písomného testu zo znalosti Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov, ako aj zo znalostí z oblasti trestného,
občianskeho, obchodného, pracovného a správneho práva a štátneho jazyka.
b) prípadovej štúdie, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie
navrhne uchádzač
c) prekladu textu z cudzieho jazyka (anglického, nemeckého alebo francúzskeho)
2) Ústna časť výberového konania pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe,
odbornej praxi, ako aj o motivácii pre výkon činností na obsadzovanom
štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
3) Ústnej časti výberového konania sa môže zúčastniť iba uchádzať, ktorý úspešne absolvoval
písomnú časť výberového konania.
4) Ak bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka do dočasnej
štátnej služby vykonáva sa iba ústna časť výberového konania, ak predseda súdu nerozhodne
inak. Predseda súdu môže rozhodnúť o obsadení funkcie vyššieho súdneho úradníka do
dočasnej štátnej služby aj bez výberového konania za predpokladu, že uchádzač spĺňa kritéria
ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) až e) a predloží žiadosť o zaradenie do funkcie vyššieho
súdneho úradníka do dočasnej štátnej služby v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) tohto zákona.

§7
Prekluzívna klauzula
1) Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný
doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou
školou, vykonáva nepretržite funkciu vyššieho súdneho úradníka v stálej štátnej službe aspoň
dva roky, má právo na základe odporúčania predsedom krajského súdu byť ministrom
spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie justičného čakateľa na vlastnú
žiadosť, a to v prekluzívnej lehote dvoch rokov od účinnosti toho zákona. Ak žiada
o vymenovanie do funkcie justičného čakateľa vyšší súdny úradník okresného súdu, predseda
krajského súdu si musí vyžiadať stanovisko predsedu okresného súdu a v prípade asistenta
Najvyššieho súdu SR, stanovisko predsedu Najvyššieho súdu SR.
2) Vyšší súdny úradník, ktorý má v čase podania žiadosti úspešne absolvovanú odbornú
justičnú skúšku, bude zaradený do zoznamu kandidátov na funkciu sudcu po dodatočnom
absolvovaní prípravnej praxe justičného čakateľa a jeho vymenovanie do funkcie sudcu je
podmienené dovŕšením 30 roku veku.
§8
Atestačná skúška
1) Vyšší súdny úradník, ktorý nepretržite vykonáva funkciu v stálej štátnej službe najmenej
dva roky môže požiadať predsedu súdu o vykonanie atestačnej skúšky na vybranom kolégiu
krajského súdu resp. grémiu okresného súdu. Atestačnú skúšku vykonáva trojčlenná atestačná
komisia zriadená predsedom súdu z členov vybraného kolégia súdu resp. grémia okresného
súdu, na ktorom chce vyšší súdny úradník vykonať atestáciu.
2) Členovia atestačnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu atestačnej komisie. Atestačná
komisia je uznášaniaschopná, iba ak sa na hlasovaní zúčastnia všetci jej členovia.
Rozhodnutie atestačnej komisie je platné, ak bolo odsúhlasené jednomyseľne.
3) Predseda atestačnej komisie predloží výsledok atestačnej skúšky na rozhodnutie predsedovi
súdu spolu so zápisnicou o priebehu atestačnej skúšky do desiatich pracovných dní od jej
skončenia.
4) Atestačná skúška pozostáva z ústnej časti na ktorej musí vyšší súdny úradník preukázať
kvalifikované prehĺbenie odborných vedomostí z atestovaného právneho odboru, pre ktorý
bola na žiadosť vyššieho súdneho úradníka zriadená atestačná komisia.
5) Po úspešnom absolvovaní atestačnej skúšky prináleží vyššiemu súdnemu úradníkovi
príplatok vo výške 1/3 platovej tarify, priznanej ku dňu vykonania skúšky.1 Toto navýšenie
nesmie byť na úkor osobného ohodnotenia vyššieho súdneho úradníka, ak mu bolo priznané.
Úspešný absolvovaním atestačnej skúšky nadobúda vyšší súdny úradník právomoc
rozhodovať o veciach v ktorých sa vyžaduje získanie atestačnej skúšky v príslušnom odbore.
Takto navýšený plat vyššieho súdneho úradníka nemožno už opakovane navýšiť vykonaním
atestačnej skúšky v inom právnom odbore.
1

vyžaduje sa doplnenie nového mzdového druhu v ustanovení § 124 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. –
písm. i) príplatok za vykonanie atestačnej skúšky

6) Pri vyššom súdnom úradníkovi, ktorý úspešne absolvoval tretí stupeň vysokoškolského
štúdia v príslušnom právnom odbore a ktorý je nepretržite v stálej štátnej službe najmenej dva
roky sa má za to, ako keby atestačnú skúšku vykonal.
7) Vyšší súdny úradník, ktorý neuspel počas atestačnej skúšky, môže požiadať o jej
opakované vykonanie najskôr po pol roku od jej neúspešného absolvovania.
§9
1) O preložení vyššieho súdneho úradníka na iný súd rozhoduje predseda súdu, na
ktorom vykonáva vyšší súdny úradník svoju funkciu, na návrh vyššieho súdneho úradníka a
po súhlase predsedu súdu, na ktorý žiada vyšší súdny úradník byť preložený.
2) Na skončenia a zánik pracovného pomeru vyššie súdneho úradníka sa primerane
použijú ustanovenia o spôsobe zániku služobného pomeru justičného čakateľa podľa tohto
zákona.

III. DIEL
JUSTIČNÝ ČAKATEĽ
§ 10
1) Justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax podľa tohto zákona v služobnom pomere.
Služobným úradom justičného čakateľa je krajský súd. Vedúcim služobného úradu justičného
čakateľa je predseda krajského súdu. Úlohou justičného čakateľa je príprava na budúci výkon
funkcie sudcu.
2) Služobný úrad
a) rozhoduje o právnych vzťahoch vyplývajúcich zo služobného pomeru justičného čakateľa
alebo súvisiacich so služobným pomerom justičného čakateľa, ak zákon neustanovuje inak,
b) vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru justičného čakateľa v osobnom spise
justičného čakateľa,
c) zabezpečuje ochranu osobných údajov justičného čakateľa,
d) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
3) Služobný úrad justičného čakateľa nesmie zasahovať do výkonu rozhodovacej činnosti
justičného čakateľa.
§ 11
Predpoklady pre vznik a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
justičného čakateľa
1) Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa vzniká dňom vymenovania do funkcie
justičného čakateľa predsedom krajského súdu.
2) Do funkcie justičného čakateľa možno obsadiť štátneho občana Slovenskej republiky,
ktorý
a) spĺňa kritéria § 2 tohto zákona
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni výkonu
funkcie justičného čakateľa,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že bude riadne vykonávať funkciu
justičného čakateľa,
d) ovláda štátny jazyk,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) úspešne absolvoval výberové konanie.
3) Podmienky na vykonávanie funkcie justičného čakateľa ustanovené v odseku 2 musí
justičný čakateľ spĺňať po celý čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru.

§ 12
Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa
1) Výberové konania na funkciu justičného čakateľa vyhlasuje predseda krajského súdu
kontinuálne v závislosti od potrieb obsadenia predpokladaného počtu sudcovských miest na
okresných súdoch spadajúcich do územného obvodu krajského súdu. Výberové konanie na
funkciu justičného čakateľa vykonáva a priebeh zabezpečuje predseda krajského súdu
prostredníctvom ním zriadenej päťčlennej komisie z databázy Súdnej rady SR a osobného
úradu. Členom výberovej komisie môže byť len sudca. Databázu kandidátov na členov
výberovej komisie vytvára a vedie Súdna rada Slovenskej republiky pre jednotlivé krajské
súdy osobitne.
2) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia.
Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
3) Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a
počet uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania. Po skončení ústnej časti
výberového konania výberová komisia určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne
absolvovali výberové konanie.
4) Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie
predsedovi krajského súdu spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich
pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania.
5) Predseda krajského súdu v lehote desiatich dní od prijatia výsledkov výberovej komisie
rozhodne o obsadení funkcie justičného čakateľa úspešným uchádzačom.
6) Predseda krajského súdu zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom
sídle ministerstva spravodlivosti do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti
výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a) údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b) názov okresného súdu vrátane sídla, pre ktoré je vyhlásené výberové konanie,
c) zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu
výberovej komisie
d) titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania
v poradí určenom výberovou komisiou a počet bodov, ktoré dosiahli v písomnej časti
výberového konania,
e) titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania a
počet bodov, ktoré dosiahli v ústnej časti výberového konania,
f) stručný opis priebehu výberového konania,
g) konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré
dosiahli vo výberovom konaní,
h) titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i) titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j) dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k) vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

7) Predseda krajského súdu na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na
záujem riadneho plnenia úloh okresných súdov a krajského súdu rozhodne, ktorého úspešného
uchádzača vymenuje na určený okresný súd resp. krajský súd do funkcie justičného čakateľa.
§ 13
1) Výberovým konaním na funkciu justičného čakateľa sa overujú schopnosti, odborné
vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu justičného čakateľa a
ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie,
pričom tieto sú predpokladom pre budúci výkon funkcie sudcu. Pri výberovom konaní sa
musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahoch.
2) Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa vyhlasuje predseda krajského súdu na
webovom sídle ministerstva spravodlivosti alebo aj v iných verejnosti prístupných
prostriedkoch komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím podľa potrieb kontinuálneho
obsadzovania funkcii justičných čakateľov s ohľadom na predpokladaný počet voľných miest
sudcov pre okresné súdy spadajúce do územnej pôsobnosti krajského súdu.
3) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu justičného čakateľa obsahuje
a) názov krajského súdu vrátane jeho sídla, pre ktoré sa vyhlasuje výberové konanie,
b) označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na obsadenie funkcie justičného
čakateľa a zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu justičného čakateľa doručiť so
žiadosťou o zaradenie do výberového konania,
c) dátum a miesto konania výberového konania,
d) adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e) termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú
adresu,
f) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené
všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o
vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového
konania.
4) Za účelom zaradenia do výberového konania uchádzač o funkciu justičného čakateľa
predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a
vedeckú hodnosť,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4. štátne občianstvo,
5. číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6. dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a
dátum skončenia štúdia na vysokej škole, a to jednotlivo pre každý dosiahnutý stupeň
vysokoškolského vzdelania,
7. zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie justičného čakateľa,
8. ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,

9. prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného
povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,
10. kontaktné údaje, v rozsahu telefónneho čísla prípadne emailovej adresy
11. úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
12. úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa
vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom
stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu
vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v
študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého
stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
13. čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
14. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie vyššie súdneho
úradníka
15. čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
b) Uchádzač o funkciu justičného čakateľa musí, okrem náležitostí uvedených v odseku 1
v žiadosti uviesť, v ktorom z troch jazykov uvedených v oznámení o vyhlásení výberového
konania vykoná preklad textu.
6) Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní uvedených v odseku 4 a
ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými
dokladmi v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, pozve predseda
krajského súdu prostredníctvom služobného úradu na výberové konanie najmenej 14 dní pred
jeho začatím.
§ 14
Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.
1) Písomná časť výberového konania sa skladá z:
a) odborného písomného testu zo znalosti Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov, ako aj zo znalostí z oblasti trestného,
občianskeho, obchodného, pracovného a správneho práva a štátneho jazyka.
b) prípadovej štúdie, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie
navrhne uchádzač
c) prekladu textu z cudzieho jazyka (anglického, nemeckého alebo francúzskeho)
2) Ústna časť výberového konania pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe,
odbornej praxi, ako aj o motivácii pre výkon činností na obsadzovanom
štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
3) Ústnej časti výberového konania sa môže zúčastniť iba uchádzať, ktorý úspešne absolvoval
písomnú časť výberového konania.

§ 15
Vymenovanie do funkcie justičného čakateľa
1) Justičného čakateľa vymenúva do funkcie predseda krajského súdu zo zoznamu úspešných
uchádzačov z výberového konania. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie justičného
čakateľa postupom podľa ustanovenia § 7.
2) Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie justičného čakateľa obsahuje
a) meno a priezvisko justičného čakateľa, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,
vedeckú hodnosť, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,
b) dĺžku trvania prípravnej praxe,
c) názov služobného úradu justičného čakateľa, na ktorý je vymenovaný do funkcie
justičného čakateľa,
d) služobný úrad a jeho sídlo,
e) základný plat,
f) týždenný služobný čas,
g) dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie justičného čakateľa,
h) zákonné ustanovenia upravujúce konanie odbornej justičnej skúšky,
i) dátum vydania rozhodnutia,
j) podpis predsedu súdu a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.
3) Justičný čakateľ skladá do rúk predsedu súdu sľub, ktorý znie: "Sľubujem vernosť
Slovenskej republike. Na svoju česť a svedomie sľubujem, že budem dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a
služobné predpisy. Svedomite sa budem pripravovať na výkon funkcie sudcu a osvojím si
zásady sudcovskej etiky.".
4) Zloženie sľubu justičný čakateľ potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto
listine musí byť uvedený dátum zloženia sľubu.
5) Oprávnenie vykonávať funkciu justičného čakateľa vzniká dňom zloženia sľubu.
6) Ak justičný čakateľ odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do
funkcie justičného čakateľa je neplatné.
§ 16
Spôsoby zániku služobného pomeru justičného čakateľa
1) Služobný pomer justičného čakateľa zaniká vymenovaním justičného čakateľa do funkcie
sudcu.
2) Služobný pomer justičného čakateľa zaniká aj
a) smrťou justičného čakateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) odvolaním z funkcie justičného čakateľa,
c) vzdaním sa funkcie justičného čakateľa.

§ 17
Odvolanie z funkcie justičného čakateľa
1) Justičného čakateľa môže z funkcie odvolať iba predseda krajského súdu a minister
spravodlivosti.
2) Predseda krajského súdu odvolá justičného čakateľa z funkcie, ak
a) justičný čakateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu bola obmedzená spôsobilosť justičného
čakateľa na právne úkony,
b) justičný čakateľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) justičný čakateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
d) justičný čakateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest
odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie
justičného čakateľa,
e) justičný čakateľ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) justičný čakateľ opakovane nezložil odbornú justičnú skúšku alebo
3) Predseda krajského súdu môže justičného čakateľa z funkcie odvolať, ak
a) odvolanie justičného čakateľa navrhne predseda kolégia krajského resp. grémia okresného
súdu na základe hodnotenia vykonaného po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej
praxe alebo
b) justičný čakateľ nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po
dobu viac ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú justičnú čakateľku.
4) Služobný pomer justičného čakateľa zaniká odvolaním dňom, keď bolo justičnému
čakateľovi doručené rozhodnutie predsedu krajského súdu o odvolaní z funkcie, ak v
rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň; rozhodnutie predsedu krajského
súdu o odvolaní z funkcie sa musí doručiť justičnému čakateľovi do vlastných rúk.
§ 18
Vzdanie sa funkcie justičného čakateľa
1) Justičný čakateľ sa môže svojej funkcie písomne vzdať aj bez uvedenia dôvodov.
2) Služobný pomer justičného čakateľa zaniká vzdaním sa funkcie justičného čakateľa
uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie
o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi krajského súdu, ak nedôjde k dohode o skoršom
zániku služobného pomeru.

§ 19
Neplatnosť zániku služobného pomeru justičného čakateľa
1) Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol justičný čakateľ odsúdený pre
úmyselný trestný čin, zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol justičný čakateľ
odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v
súvislosti s výkonom funkcie justičného čakateľa, sa zrušuje rozhodnutie predsedu krajského
súdu o odvolaní z funkcie justičného čakateľa.
2) Ak služobný pomer justičného čakateľa zanikol odvolaním z funkcie, justičný čakateľ sa
môže domáhať na správnom súde podľa osobitného predpisu preskúmania zákonnosti
rozhodnutia predsedu krajského súdu o odvolaní z funkcie justičného čakateľa.
3) Služobný pomer justičného čakateľa trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a justičnému
čakateľovi sa bez zbytočného odkladu doplatí plat a priznajú ostatné nároky podľa zákona tak,
ako keby vykonával funkciu justičného čakateľa, ak
a) rozhodnutie predsedu krajského súdu o odvolaní z funkcie justičného čakateľa sa zrušilo
(odsek 1), alebo
b) správny súd zruší rozhodnutie predsedu krajského súdu o odvolaní z justičného čakateľa
(odsek 2).
4) Čas od zániku služobného pomeru justičného čakateľa až do obnovenia jeho trvania podľa
odseku 3 sa započítava do dĺžky prípravnej praxe presahujúcej 18 mesiacov.
§ 20
Potvrdenie o služobnom pomere justičného čakateľa
Služobný úrad vydá justičnému čakateľovi v deň zániku služobného pomeru potvrdenie o
služobnom pomere justičného čakateľa, jeho trvaní, záväzkoch, vykonaných zrážkach z platu,
prípadne o iných skutočnostiach, ak o to justičný čakateľ požiada.
§ 21
Základné práva justičného čakateľa
1) Justičný čakateľ má právo najmä
a) na vykonávanie svojej funkcie bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného
zasahovania alebo neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej
zodpovednosti,
b) na plat a ďalšie nároky vyplývajúce zo zákona,
c) na zabezpečenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d) odmietnuť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a
úlohu, ktorú podľa osobitného zákona, nemožno justičnému čakateľovi zveriť,
e) podávať sťažnosti vo veciach týkajúcich sa jeho prípravnej praxe,
f) byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a
fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.

2) Justičný čakateľ nesmie byť prenasledovaný, alebo postihovaný za to, že podá na iného
justičného čakateľa alebo sudcu sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo
iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
§ 22
Základné povinnosti justičného čakateľa
1) Justičný čakateľ je povinný
a) zachovávať vernosť Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b) dodržiavať sľub justičného čakateľa,
c) dodržiavať plán prípravnej praxe,
d) zverené úlohy plniť osobne, riadne a včas,
e) vykonávať svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami,
najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom svojej funkcie,
g) zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť justície,
h) neprijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie okrem plnení
poskytovaných služobným úradom,
i) plne využívať služobný čas a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
j) oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch.
2) Justičný čakateľ nesmie popri výkone funkcie justičného čakateľa vykonávať žiadnu inú
platenú funkciu, podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného
majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, legislatívnej, pedagogickej,
lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej činnosti za predpokladu, že taká činnosť
nenarušuje riadny výkon funkcie justičného čakateľa a neohrozuje dôveru v nestrannosť
a nezávislosť súdov. Ak vzniknú pochybnosti môže predseda krajského súdu rozhodnúť o
povinnosti justičného čakateľa skončiť takú funkciu alebo činnosť.
3) Justičný čakateľ nesmie vykonávať politickú činnosť.
4) Justičný čakateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného pomeru,
o veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak nebol tejto
povinnosti zbavený zo zákona; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zbaviť justičného čakateľa povinnosti
zachovávať mlčanlivosť môže predseda krajského súdu, a to aj po zániku služobného pomeru.
§ 23
1) Justičný čakateľ je povinný deklarovať v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery a
majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti.
2) Justičný čakateľ je povinný preukazovať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov
potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní.

3) Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finančných
prostriedkov potrebných na obstaranie majetku podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia
o preukazovaní majetkových pomerov sudcov.
§ 24
Prípravná prax justičného čakateľa
Účel prípravnej praxe justičného čakateľa
1) Účelom prípravnej praxe je odborne pripraviť justičného čakateľa na výkon funkcie sudcu.
2) Počas prípravnej praxe justičný čakateľ vykonáva odbornú prax podľa určeného rozvrhu.
Obsahovú náplň odbornej prípravy justičných čakateľov určuje predseda krajského súdu po
predchádzajúcom vyjadrení Súdnej rady SR.
3) Počas prípravnej praxe sa justičný čakateľ podľa určeného rozvrhu oboznámi aj s
podmienkami výkonu väzby, trestu odňatia slobody, ochrannej a ústavnej výchovy a je
povinný zúčastňovať sa na špecializovanom kvalifikačnom vzdelávaní zabezpečovanom
Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.
4) Justičný čakateľ môže vykonávať jednoduché úkony sudcu v rozsahu ustanovenom
poverením predsedu súdu na ktorý je pridelený predsedom krajského súdu.
5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na justičného čakateľa, ktorého prípravná prax
je skrátená.
§ 25
Dĺžka prípravnej praxe justičného čakateľa
1) Prípravná prax je trojročná. O predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže v prípadoch
hodných osobitného zreteľa rozhodnúť predseda krajského súdu a minister spravodlivosti;
prípravná prax však nesmie byť kratšia ako 18 mesiacov. Na skrátenie prípravnej praxe
predsedom je potrebný súhlas Súdnej rady SR.
2) Do dĺžky prípravnej praxe sa započítava čas
a) výkonu funkcie justičného čakateľa,
b) započítaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
3) Ako výkon funkcie justičného čakateľa sa na účely určenia dĺžky prípravnej praxe
posudzuje aj čas
a) čerpania dovolenky,
b) nevykonávania funkcie justičného čakateľa vo sviatok,
c) náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d) služobného voľna s náhradou platu,
e) študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojčenie,
g) uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h) karantény,

i) ošetrovania chorého člena rodiny.
4) Predseda krajského súdu po udelení súhlasu súdnou radou môže rozhodnúť o započítaní
preukázaného času inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania
justičným čakateľom, ak justičný čakateľ vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je
právnické vzdelanie predpísané a doterajšou praxou získal skúsenosti potrebné na výkon
funkcie justičného čakateľa.
5) Do dĺžky prípravnej praxe nemožno započítať čas
a) výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby podľa osobitného predpisu; to
neplatí, ak justičný čakateľ počas takej služby vykonával právnu prax,
b) materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo
ďalšej rodičovskej dovolenky,
c) služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
6) Prípravná prax sa skončí úspešným vykonaním odbornej justičnej skúšky, na ktorej
vykonanie má justičný čakateľ po skončení prípravnej praxe právny nárok, okrem prípadov
uvedených v § 7 ods. 2 tohto zákona.
§ 26
Hodnotenie justičného čakateľa v priebehu prípravnej praxe
1) Justičného čakateľa hodnotí priebežne dvakrát v kalendárnom roku predseda krajského
súdu na základe podkladov sudcu-školiteľa, vlastných poznatkov o činnosti justičného
čakateľa a na základe priebežných pohovorov s justičným čakateľom.
2) Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu prípravnej praxe z hľadiska osvojovania si
právnych predpisov uplatňovaných súdmi a potrebných praktických návykov, dodržiavania
etiky a disciplíny pri plnení zverených úloh a dodržiavania rozvrhu prípravnej praxe.
3) Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje predseda krajského súdu záverečné
hodnotenie justičného čakateľa.
4) Záverečné hodnotenie justičného čakateľa sa vypracúva na základe podkladov sudcu školiteľa, predsedov kolégii a grémii, ktorých o podklady požiadal predseda krajského súd a
informácií štátnych orgánov a inštitúcií, na ktorých justičný čakateľ vykonával prípravnú
prax.
5) K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí justičný čakateľ a Súdna rada SR.
6) Po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej praxe môže predseda krajského súdu na
základe hodnotenia vypracovaného podľa odsekov 1 a 2 navrhnúť ministrovi spravodlivosti,
aby justičného čakateľa z funkcie odvolal z dôvodu, že prípravná prax justičného čakateľa
neplní svoj účel, pretože justičný čakateľ nemá predpoklady na výkon funkcie sudcu.

§ 27
Odborná justičná skúška
1) Odbornú justičnú skúšku vykoná justičný čakateľ pred skúšobnou komisiou Justičnej
akadémie podľa osobitného predpisu. Justičný čakateľ sa môže zúčastniť justičnej skúšky po
dovŕšení 25 roku veku.
2) Ak justičný čakateľ úspešne zložil odbornú justičnú skúšku a ak spĺňa podmienky na
vymenovanie do funkcie sudcu podľa osobitného predpisu, môže byť zapísaný do zoznamu
úspešných kandidátov na vymenovanie na výkon funkcie sudcu, tak ako keby absolvoval
hromadné výberové konanie. Justičný čakateľ, ktorý úspešne absolvoval odbornú justičnú
skúšku a je zaradený v databáze úspešných kandidátov na výkon funkcie sudcu, môže byť
prezidentom SR vymenovaný do funkcie sudcu najskôr v deň dovŕšenia 30 roku veku.

IV. DIEL
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A PRÁVA VYŠŠIEHO SÚDNEHO ÚRADNÍKA
A JUSTIČNÉHO ČAKATEĽA
§ 28
Základné povinnosti
1) V občianskom živote, pri výkone funkcie, aj po jeho skončení sa vyšší súdny úradník
a justičný čakateľ musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť
vykonávanej funkcie alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie
súdov.
2) V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu súdnej moci je vyšší súdny úradník
a justičný čakateľ povinný najmä
a) presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
b) odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť
ohrozenie nezávislosti súdnictva,
c) nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán, politických
hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami,
d) vystupovať nezaujato a k stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez
ekonomických, sociálnych, rasových, etnických, sexuálnych alebo náboženských predsudkov,
e) dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná,
f) spĺňať predpoklady spôsobilosti po celý čas trvania svojej funkcie,
g) dodržiavať zásady sudcovskej etiky.

3) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nesmie od strán alebo od účastníkov konania alebo
od ich právnych zástupcov okrem prípadov ustanovených v zákonoch o konaní pred súdmi
jednostranne prijímať alebo poskytovať im informácie alebo rokovať s nimi o skutkovej
podstate prejednávanej veci alebo o procesných otázkach, ktoré na ňu môžu mať vplyv.
4) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito,
v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných prieťahov; vždy upozorniť predsedu
súdu na neprimeraný počet pridelených vecí, ak zjavne hrozí, že ich nemôže vybaviť bez
zbytočných prieťahov.
5) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný plniť svoje povinnosti riadne a včas aj v
prípade povolenia práce v domácom prostredí.
6) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a
využívať ponúknuté možnosti na vzdelávanie.
7) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani
politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v
politických hnutiach.
8) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po
zániku funkcie sudcu, o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie, ak nebol tejto
povinnosti zbavený podľa tohto zákona alebo osobou, v ktorej záujme túto povinnosť
zachováva; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti. Z vážnych dôvodov je oprávnený zbaviť tejto povinnosti predseda
súdu
9) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nemôže byť nútený, aby vypovedal ako svedok o
veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. Vyšší súdny úradník a justičný
čakateľ je aj po zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť povinný dbať na oprávnené
záujmy účastníkov konania.
10) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný zdržať sa verejného vyslovovania
svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené.
11) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona;11aa) na účely bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci sa sudca posudzuje ako zamestnanec.
12) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný deklarovať v majetkovom priznaní
svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v
spoločnej domácnosti.
13) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ je povinný preukazovať spôsob nadobudnutia
finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom
priznaní.
14) Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finančných
prostriedkov potrebných na obstaranie majetku podľa odsekov 12 a 13 sa primerane vzťahujú
ustanovenia o preukazovaní majetkových pomerov sudcov.

§ 29
Základné práva vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa
1) Každý vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má za rovnakých podmienok rovnaké práva a
povinnosti. Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nemôže byť zvýhodňovaný alebo
znevýhodňovaný pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní.
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má právo na prideľovanie vecí podľa rozvrhu práce
tak, aby v nich mohol konať bez zbytočných prieťahov. Ak vyšší súdny úradník a justičný
čakateľ namieta, že nie sú mu veci prideľované takým spôsobom a ak predseda súdu jeho
námietkam nevyhovie, rozhodne o nich príslušná sudcovská rada.
3) Pri zachovaní povinnosti mlčanlivosti má vyšší súdny úradník a justičný čakateľ právo
publikovať odborné právne problémy vzťahujúce sa na právoplatne rozhodnutú vec.
4) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má právo zakladať záujmové stavovské organizácie
a združovať sa v nich; ich cieľom je presadzovať a ochraňovať práva a záujmy vyšších
súdnych úradníkov a justičných čakateľov, ich nezávislosť a podporovať profesijné
vzdelávanie. Činnosť v takejto organizácii nemôže byť na ujmu vyššieho súdneho úradníka
a justičného čakateľa.
5) Bez súhlasu vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa nemožno zverejňovať jeho
tvár a bydlisko.
6) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má právo na zabezpečenie podmienok
systematického a bezplatného vzdelávania po celý čas výkonu svojej funkcie, na bezplatné
poskytovanie právnych predpisov, odbornej literatúry a informácií nevyhnutných na riadny
výkon svojej funkcie.
7) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má právo na študijné voľno v trvaní jedného
kalendárneho týždňa s plnou náhradou mzdy pri príprave na štátnu záverečnú skúšku v treťom
stupni vysokoškolského štúdia alebo pri príprave na vykonanie rigoróznej skúšky.
§ 30
Týždenný pracovný čas a denná pracovná doba
1) Týždenný pracovný čas vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa je najviac 40
hodín.
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonávajú svoju funkciu v úradných hodinách
súdu, v časovom rozmedzí pracovnej doby od 06:00 do 18:00 s primeraným zreteľom aj na
pracovný čas zamestnancov administratívy súdu.
§ 31
Miesto výkonu funkcie
1) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonáva svoju funkciu spravidla v úradných
miestnostiach súdu. Vyššiemu súdnemu úradníkovi a justičnému čakateľovi, ktorý vykonáva

svoju funkciu nepretržite v stálej štátnej službe aspoň dva roky, môže predseda súdu na
ktorom pôsobí na základe jeho žiadosti povoliť v odôvodnených prípadoch, aby plnil svoje
funkčné povinnosti v domácom prostredí v rozsahu najviac dvoch pracovných dní
v kalendárnom týždni.
2) Predseda súdu môže vykonávať kontrolu plnenia funkčných povinností vyššieho súdneho
úradníka a justičného čakateľa v domácom prostredí. Predseda súdu zruší povolenie podľa
odseku 1 s uvedením dôvodu v prípade
a) zistených nedostatkov vo výkone funkcie alebo pre porušenie povinností vyššieho súdneho
úradníka a justičného čakateľa,
3) Predseda súdu môže zrušiť povolenie podľa odseku 1) aj bez uvedenia dôvodu, ak to
považuje za potrebné pre účely riadneho plnenia úloh vyššieho súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa.
4) Pri posudzovaní žiadosti podľa odseku 1 a zrušení povolenia podľa odseku 2 si predseda
súdu môže vyžiadať stanovisko predsedov kolégií a grémií.
§ 32
Dovolenka na zotavenie
1) Základná výmera dovolenky vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa je päť
týždňov v kalendárnom roku.
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak
vykonával funkciu celý kalendárny rok. Ak výkon funkcie netrval celý kalendárny rok, patrí
mu za každý kalendárny mesiac trvania výkonu funkcie 1/12 dovolenky. Ak vyšší súdny
úradník alebo justičný čakateľ začne vykonávať funkciu najneskôr 15. deň v mesiaci, patrí
sudcovi 1/12 dovolenky za tento kalendárny mesiac. Za kalendárny mesiac, v ktorom funkcia
zanikla, patrí vyššiemu súdnemu úradníkovi a justičnému čakateľovi 1/12 dovolenky, ak
výkon funkcie trval dlhšie ako 15 dní.
3) Vyššiemu súdnemu úradníkovi a justičnému čakateľovi nevzniká nárok na dovolenku na
zotavenie počas čerpania rodičovskej dovolenky.
4) Ak si vyšší súdny úradník alebo justičný čakateľ nevyčerpal dovolenku v kalendárnom
roku, má právo na jej poskytnutie tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho
kalendárneho roka.
5) Vyššiemu súdnemu úradníkovi a justičnému čakateľovi patrí počas dovolenky funkčný
plat. Za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť mu patrí náhrada vo výške
posledného určeného funkčného platu zodpovedajúceho času nevyčerpanej základnej dĺžky
dovolenky.

V. DIEL
ROZHODOVANIE
VYŠŠIEHO SÚDNEHO ÚRADNÍKA A JUSTIČNÉHO ČAKATEĽA
§ 33
1) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ sú oprávnení vykonávať úkony súdu v civilnom
procese, správnom súdnom procese, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť
súdu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
2) Úkonmi vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sú:
a) konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b) skutkový a právny rozbor veci,
c) iné úkony súdu podľa poverenia sudcu.
3) Sudca môže písomne poveriť vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa konaním a
rozhodovaním
a) vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce,
b) v určitej veci.
4) Ak sudca poveril vyššieho súdneho úradníka alebo justičného čakateľa vykonaním úkonu
podľa odseku 3 písm. b), môže vyšší súdny úradník alebo justičný čakateľ požiadať sudcu o
odňatie veci, ak ide o úkon, na ktorý nie je oprávnený, alebo ak ide o úkon, ktorý je v rozpore
s právnymi predpismi.
5) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu
samostatne. Poverenie je súčasťou rozvrhu práce alebo súčasťou súdneho spisu.
6) Skutkový a právny rozbor veci pridelenej sudcom vykoná vyšší súdny úradník a justičný
čakateľ s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a
judikatúru súdov, z ktorej čerpal.
§ 34
Úkony vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa
1) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ v štátnej službe môže vykonávať úkony podľa tohto
zákona okrem oprávnenia rozhodovať vo veci.
2) Vyšší súdny úradník alebo justičný čakateľ, proti ktorému sa začalo trestné konanie môže
až do právoplatného rozhodnutia vykonávať úkony podľa tohto zákona.
3) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonáva zápis údajov do obchodného registra,
zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného
zákona.

4) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonáva zápis údajov do registra partnerov
verejného sektora, zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do registra partnerov
verejného sektora podľa osobitného predpisu.
§ 35
1) V civilnom procese vyšší súdny úradník a justičný čakateľ koná a rozhoduje na základe
poverenia sudcu najmä
a) o návrhu na vydanie platobného rozkazu a o zrušení platobného rozkazu,
b) v konaní o dedičstve,
c) v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu, okrem schválenia príklepu súdom,
d) v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí,
e) v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu
f) v upomínacom konaní. (zak. č. 307/2016)
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon
pripúšťa odvolanie.
§ 36
1) V civilnom procese a správnom súdnom procese vyšší súdny úradník a justičný čakateľ
rozhoduje na základe poverenia sudcu aj o
a) výške náhrady trov konania,
b) pokute a poriadkovej pokute,
c) znalečnom, tlmočnom a svedočnom,
d) preddavkoch na trovy dôkazu,
e) súdnych poplatkoch,
f) oslobodení od súdnych poplatkov,
g) odstraňovaní vád podania,
h) opatreniach podľa osobitného predpisu, ( zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní)
i) príslušnosti a právomoci súdu na konanie,
j) prípustnosti vstupu intervenienta,
k) prerušení konania podľa § 163 Civilného sporového poriadku,
l) spojení vecí na spoločné konanie,
m) pristúpení ďalšieho účastníka do konania,
n) pripustení zmeny návrhu na začatie konania,
o) iných procesných rozhodnutiach.
2) Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon
pripúšťa odvolanie alebo kasačnú sťažnosť. To neplatí, ak vyšší súdny úradník rozhoduje
v zmysle odseku 3.
3) Vyšší súdny úradník, ktorý úspešne vykonal atestačnú skúšku z občianskeho alebo
obchodného práva môže rozhodovať spory v zmysle ustanovenia § 177 ods. 2 a § 297 zákona
č. 160/2015 Z. z..

§ 37
V civilnom procese a správnom súdnom procese vyšší súdny úradník a justičný čakateľ
vykonáva
a) dožiadania,
b) úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,
c) úkony súvisiace s prípravou pojednávania,
d) zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania
alebo vzdania sa nároku,
e) zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu,
f) prípravu hodnotenia dôkazov po skončení dokazovania,
g) prípravu rozhodnutí pre sudcu,
h) úkony vo vykonávacom konaní,
i) úkony súvisiace s prípravou súdneho spisu na predloženie odvolaciemu súdu alebo
dovolaciemu súdu,
j) úkony v správnych veciach pri príprave veci na rozhodnutie,
k) iné procesné úkony.

§ 38
1) V trestnom konaní vyšší súdny úradník a justičný čakateľ koná a rozhoduje na základe
poverenia sudcu o
a) vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,
b) trovách trestného konania,
c) ustanovovaní obhajcu,
d) znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
e) započítaní väzby a trestu,
f) ustanovení opatrovníka poškodenému v prípadoch, keď zákonný zástupca poškodeného
nemôže vykonávať svoje práva.
2) V trestnom konaní vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonáva najmä
a) úkony smerujúce k doručeniu obžaloby a písomností súdu,
b) vybavuje dožiadania,
c) opatrenia potrebné na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút,
d) úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,
e) prípravu hlavného pojednávania a iných pojednávaní vrátane vyhodnotenia dokazovania v
prípravnom konaní,
f) prípravu rozhodnutí,
g) iné procesné úkony.

VI. DIEL
PLATOVÉ POMERY VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOV
A JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOV
§ 39
1) Na platové pomery vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov sa primerane použijú
ustanovenia zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

