ŠpEcIALIZovAI\Ý rnn STNÝ stln
Suvorovova

5l

A,P.O.BOX I17,

902

01 PEZINOK

Číslo:1Spr I54lI6-oU
Predseda Špecializovanélrotrestnélro sťtdu v Pezinku v znrysle Lrst. $ 28 zákorla č. 38512000 Z.z'
o sudcoch a príseáiacic|r a o zmene a doplnerrí niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej lerr
Z'z.,l<torou sa
,,zákon") avzmysle vylrlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.4B312011
.'sta'-'ouiriú podiobnosti o výberovom korraní na funkciu sttdcu v ztlení rreskoršícl-r predpisov (d'alej lerr
trestný súd v PezinkLr
,,vy1rlášká,,) ana základe ur8enia jednélro vol'ného miesta sudcu pre Špecializovarrý
zo dňa 30.
č.3894512016142
repLrbliky,
Slovenskej
spravodlivosti
aministerkou
poop."a'"jníčkou vlády

J'ína20I6,vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie 1 (iedného) vol'ného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

I.

okruh osób, ktoré sa móžu výberového konania zúčastnit', vrátane zákonných predpokladov na účast'
vo výberovom konaní

1.

^

zoznam predkladanýclr dokladov

Výberového konania sa móže zúčastnit'občan,ktorý:
ál získal vysokoškolské vzdelanie drr-rhého stuplia v študijrrorrr odbore právo na právrlicl<ej ťakLrlte
vysokej školy v Slovenskej republike alebo má vznaný doklad o vysokoškolskom právnickon-l
vzdelani druhého stupria výdany zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokošl<olské vzdelarrie
najprv V prvom stupni u ná'l"án" v druhom stupni. vyžaduje sa, aby v oboclr sttrpňoch získal
vzdelanie v odbore právo,
b) rná plrrú spósobilosi'na právne úkony a je zdravotne spósobilý na výkorr Íirnkcie srtdcu,
c) bezúhonrrý (bezťrhonnost' Sa p."uřu'u.j" odpisonr ."gi.t.u tiestov, ktorý vyžia<1a Špecializovarrý
.je

d)
e)
0
ál
ňl

i)

trestný súd),
má trvalý pobyt ria uzemí Slovenskej republiky,
zložil odbornú justičrrťr skiršku,
vykonával právniokú prax po dobu rrajnrenej 10 rokov ($ 1 1 ods. 3 zákorra),
nájneskór v posledný cleň výberového konania dosiahrre vek aspoň 30 rclkov,
uclelí písomný sťrhlas s overetrím predpoklaclov sudcovskej spósobiIostiNárodnýrl bezpečnosttlýnr
úraclonr, ak sa vo výberovon konatlí ttlniestrli ako prvý. drtrhý atretí v poradí,
()SVojeniC
absolvoval prípravnévzdelávar-rie v JLrstičnej akadérnii Slovenskej republiky zalltet'atlé l]a
si zručnostípotrebnýcl-r na výkor-r Í'unkcie suclcu; podrnierrka prípravnéhovzdelávarria sa nevzt'ahuje
na oSobtt, którá vykináva alóbo vykonávala funkciu justičnéhočakatel'a alebo vyššielro súdnel-ro
úradníka aspoň jederr rok ($ 28 ods. 2 zál<ona)'

1.2

Výberovóho konania sa nemóže zúčastnit'
ui občan, ktorý uŽ vykonával funkciu sudcr-t a bol z nej odvolaný z dóvodu uvedeného v ustanovení $
18 ods' 1 písrn' c) zákona,
b) občan, kiorému bolo uloŽené clisciplirrárne opatrenie zbavenia výkontr exekirtorského ílradu,
disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo 7oz[|an7l aclvokátov, disciplirrárrre opatrenie rlotárskeho
úradůalebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu ftrrrkcie prckurátora.

1.3 Zoznam predkladaných dokladov
žiadosťo zaradenie do výberového konania,

a)
b)
c)
dj
e)
0

g)

h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
'
p)
;'
r)
'l

profesijrrýŽivotopis.

nlotivačný list,
vyhlásenie, vktorom ucl'tádzač uveclie Zoznalnjenu blízkych osÓb (s l16 občiarrskeho zákonníka),
ktoré sú sudcanri, zamestnancanri sťtdov, Ministerstva spravodlivosti Slovensl<e.j republiky, vrátane
rozpočtovýcl-l organizácií alebo príspevkovýcit't organizácií v pósobrlosti t-t-linisterstva alebo členrr-ri
výberovej korrrisie (predloŽiť aj rregatívne vyhlásenie),
úradne osvedčenÚt kópiu dokladu totoŽnosti,
sÚlhlas s obstaranínr odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie úda"je potrebné tra obstaratlie
odpisu z registra trestov (rodné priezvisko, meno' terajšie priezvisko, dátunr tlarodetlia, nriesto
naiodenia, okres rrarodeniav SRalebo štátnarodenia, rodrré číslo,štátrre občianstvo, trvalé bydlisko,
čísloobčiallskeho prettkazu, priezvisl<o otca, meno otca. rodné priezvisl<o rlratlry, lleno rrratlty,
matky,
priezvisko
-doklad
o získani vysokoškolského vzdelania druliého stupňa v študijnom odbore právo na právnicl<e_|
fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uztlaný dolrlad o vysokoškolskorn právnickon-t
vzc]elaní drulréllo stupňa vydaný zahratličnolt vysokou školou alebo ich ťtradne osvedčenÚt kópiir; ak
uchádzač absolvoval vysokoškolské vzdelanie najprv V prvoln stupni predloŽí aj doklad o získar-rí
vzdelania z prvého stupňa alebo jeho Úrradne osvedčenÚr kópir'r, ak uchádzač absolvoval rigorózr-ru
skťršku predíožíaj doklad ovykonanírigoróznej skúškyalebo jeho ťtradne osvedčenťt kópiu.
osvedčerrie o vykonarrí odborrrej justičnej skilšky alebo cloklad o vyl<onaní irrej odborne.i skÚršky.
ktorá ,u po,ruŽu.;" za oclbornit jLLstičnúskúrškLr ($ 5 ods. 3 zákorla), alebo rozltodrrr'rtie rninistra
spravocllivosti Slovenskej republiky o oclpr'rstení vykonania odborrlej jLrstične_j slrťršI<y alebo ich
Úlradne osvedčerrá kópia,
pracovné posLrdky zanrestnávatel'ov; ak .je uchádzač aclvolrát alebo notár. a.j statrovisko prísliršne3
kot.nory,
potvrder'rie o výkone prár'nickej praxe,

potvrdenie príslušrrélrodaliovélro orgántt o splnetrí všetl<ýclr povinnclstí a potvrdenie príslrršrrého
orgánu o splnení všetkých oclvodovýclr povinností, ak ide o uolrádzača, l<torý vyl<orráva alebo
vykonával podnikatel'skú čirrnosť,
potvrdenie o zdravotrrej spósobilosti vykonávat'funkciu sudctt.
čestnévylrlásenie o spósobilosti na právne Úrkony v pltrotlr rozsalrlt,
čestnévýhlásenie o tom, Že uc|^ádzač trevykonáva žiadrrLr činnost', ani nerrdrŽiava vzt'alry s osobatni,
ktoré by molrli spoclrybniť jelro rnorálnu bezťtlronIrosť, že nie _je voči nemlt vedené Žjadne
nrohli
priestr-rpi<ové konanie, trestrré stílranie a nie sÚt tnu ztláme žiadne okolnosti' lrtoré by
suclcu,
futlkcitt
sa
o
uchádzať
vzbttdzovať odÓvodnené pochybnosti o jelro rnorálnej spósobilosti
písor-r-rný súhlas s overeiím predpokladov sudcovskej spósobilosti Národrrýrrr bezpečnostnýrl
ůradom, ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý. druhý a tretí v poradí,
informáciu' či Lrchádzač rrrá platné psychologické posÚrdenie, ktoré oclovzdá výberovej korrrisii,
jazylr),
označenie cudziel-ro jazy|<á 1angiict<y jazyl<, francťtzsky "jazyk, nenlecliý jazy|<, ruský
z ktorého sa r-rcl-rádzač podrobí písot-nlrémr-tprekladLr'
korrtal<trré ťrdaje v rozsahu aclresa pre doručovanie' teletótrne čísloa e_nrailová adrcsa,
potvrclenie vydané Justičnou akadénlioLr Sloverrsliej repLrbliliy o absolvovaní prípravrlého
vzdelávania zameraIré na osvojenie si zručnostípotrebnýclr na výl<cln firnkcie sucJcu alello potvldcrlic
príslušnéhosťrdu o výkorre firrrl<cie jLrstičnéhočakate l'a alebo vyššieho sÚrcllleho ťlradníka.

po dobu najmenej
2. Výberového konania sa móže zúčastnit'sudca, ktorý vykonával právnickú prax
desat'rokov ($ 14 ods. 2 zákona).
2.I Zoznam predkladaných dokladov sudcom
a) žiadosťo zaradenie do výberového konania,
b) prolesijrrý Životopis.
c) rnotivačný list,
d) vyhlásenie, v ktorom ttc|ládzač uvedie Zoznam jernu blízkych osób (116 občiarlskeho zákorrrríka),
ktoré sú sudcami, zamestnatlcami súdov, nrinisterstva vrátatle rozpočtových orgarrizácií alebo
príspevkových orgarrizácií v pósobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repLrbliky alebo
8lein-' i výberovej kom i s ie (pred ložit' aj negatívrre.j vyh lásenie),

e)

D
s)

potvrdenie osobného úradu o výkone právnickej praxe'
tontaktné údaje v rozsahu aclresa pre doručenie, telefónne čísloa e-mailová adresa,

jazyk),
označenie cudzielro jazyka 1angtict<1i jazyk, francirzsky jazyk, nerrrecký jazy|<, rLrský
z ktorého sa uclrádzač podrobí písomnémuprekladrr'

3. Vzmysle $ 28 ocls. 6 a7 zákona je predseda Špecializovanóho trestného súdu povinný zverejnit'
všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania, proÍ'esijné životopisy uchádzačtlv, ich motivačnó
listy a vyhlásenia na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Il.

Priebeh výberového konania
je treba
Výberovýrn konaním na funkciu suclcu sa overLrjú odborné ztlalosti, všeobecný prelrl'ad" ktorý
poŽadoiať, p.ih1iudr'.,tím na stupeň sťtclu, na ktoronr sa uskutočtiuje výberové konarlie, sclropnost'tvorivéIro
myslenia, rýclrlosť uvažovania a sclroprrosť rozlrodovatlia, verbálrry prejav, osobtrostt-ró predpoklady,
zdravotný stav a znalost' cudziel-ro 1azyka r'rchádzača.

výberové konanie, ktoré pozostáva

1. Ucháclzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje
1.1 Z písomnej časti, ktorit tvorí:

a)

Prípaáová štúdia,obsalruje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písornné riešer-rie
navrhne uchádzač' Pri výpracúvanípísomného riešenia prípadovej štÚrdie možno používat'
nekom etrtovatl é znen ia

v

šeobecne záv ázný ch právr'ryclr predp i sov.

z cuclzieho iazyka, kto;ý moŽtlo vykonat' z anglickóho jazyka, nerleckóho
textu
jazyl<a, francťrzskeho jazyka alóbo rLrského jazyl<a. Pri vypracúvatlí písonrnélro prekladu
z ctrdzieho jazyka nroŽtro pouŽívat'prekladový slovrlík'
li
z oblasti
c) Písomnényp.o"o'r,r'ie súclnych iozlr<lclnuií, kc1e uchác1zač vypracuje jedncl rozltocjnutie
súdtlych rozlrodnr'rtí
trestnélro práva ajedrlo rozhoánutie zoblasti civilnélro práva. Pri vypracťrvaní
predp
isov'
ch
záv
ázný
tnožno poiŽívat' nekotn e ntovatré ztl en a v šeobecne
je overiť osobtlosttté predpoklady uchádzača na výkorr
1.2 Z psychotogickétro posúdenia, itčelom, ktorého
netód
funkcie sudcu. esychotogická posúdenie Sa vykonáva aplikáciou psychodiagrlostických
Závery
psycl-rológmi'
sclrválených MinisierstvoÁ spravodlivosti Sloverrskej reptrbliky po dohode so
neuplynulo viac
psychologickélro posirdenia sá považujÚr za platné, ak v deň začatia výberového l<onania
od dátumu vykónaniá psychologického posilder-ria. Počas doby platrrosti záverov

b) Písomný preklad

i

ako dvanásť m"siu"ov

preclloží
psyclrologického posírdenia sa d'álši" psyohologické posírdenie nevykonáva; rrclrádzač
a'
posÚrden
,'ýt"rovej kom s ii platrré záv ery psyclro l o g ckéh o
1'3 Z ústnej časti, ktorá pozostáva:
navýkon funkcie Sudcu'
a) zpřezentácieu"hádračao svojej osobe, oclbornej praxi. ako aj notivácie
je
bj oápoveclí rla oÍáz|<y č|enov uýt'.rou"; komisie' ktorýclr účelorrr overiť skutočnosti, ktoré sa
overu jťt výberovýrn konatl ítn.
i

i

i

2.IJchídzač, ktorý je sudcom sa vo výbcrovom konaní
posťrdcnia
2.1 zúrčastliuje len prekladrt zcuclzieho -1az-y|<a^ psychologického

a

irstncj časti výberového
ods. l písrll.

bezprostredne predoháclza.iúceho hocJnotcnia sr'rclcrr pclcll'tr $ 27a

z.z

konania, ak je výsledkorn
b) zákona výrok ,,výborný",

sLrdcLr podl'a $ 27a ocls. l písm. b) zákona.'clobrý"
konanie podl'a bodu 1 ($ 27g zákona)'

aí jevýrokiodnotánia
absolvuje výberové

alebo,.nel'yhclvujúci" sudca

IIr.
konania a predkladaných dokladov
výberového
do
zaradenie
o
žiadosti
Lehota na podanie
je po-trebné doručit' na adresu:
Písomnéžiadosti spolu s požadovanými dokladmi
g02
Pezinok alebo osobrre do podate11re sťrdu
01
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A,
konania na webovorn sídle Mirristerstva
v termíne do 30 ani oa zárejnenia vyhláserria výberového
neotvárat''"
spravodlivosti Sloverrskej republiky. obálku prosíme oznaÓiť,,VK'/lS

IV.
konania
výbcrového
Termín
komisie budÚr zvere_|nené na
Tennín amiesto výberového konania azozrlam členov výberovej
s ltstanovenírn 8 28 ods' 6
srrdu u

tresttrétro
webovom sídle ministerstva predsedom Specializovaného
'Ú'lud"
zmene a doplnení niektorých zákonov'
zák.3B512000 Z.z' o;.'c"""il a prísediacióh a o

ol't'

špecialiaovaný trestný
V Pezinku, dňa26.07 .201'6

súci,/
""'/-_-_

'i

Suvorovova 5/A
9CI201 Pezinok
^17^

JLk:r. ichal Truban
predseda Špeci izovaného trestného sítdu

