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OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ODBORNEJ JUSTIČNEJ SKÚŠKY 

(ÚČINNÉ OD 15.05.2015) 

Z ÚSTAVNÉHO PRÁVA A Z ORGANIZÁCIE A POSOBNOSTI SÚDOV 

A PROKURATÚRY 

 

1.   

a) Ústavné princípy tvorby a aplikácie právnych predpisov 

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

c) Vznik a zánik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry 

 

2.   

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

b) Stáž sudcu a dočasné pridelenie sudcu, ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie 

c) Vznik a zánik služobného pomeru prokurátora  

 

3.   

a) Základné ľudské práva a slobody (článok 12 – 26 Ústavy SR), rozbor, aplikácia 

a klasifikácia 

b) Základné pravidlá legislatívneho procesu v SR 

c) Opravné prostriedky v disciplinárnom konaní, odvolacia disciplinárna komisia, výkon, 

rozhodnutia disciplinárnej komisie a zahladenie disciplinárneho postihu (podľa zák.               

č.  154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)  

 

4.   

a) Deľba moci v štáte, ústavné súdnictvo a jeho vzťah ku všeobecným súdom 

b) Právo na spravodlivý proces 

c) Vymenovanie do funkcie a zánik oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej 

prokuratúry  

 

5.   

a) Princíp proporcionality v rozhodovaní ÚS a všeobecných súdov (konkrétne prípady) 

b) Princíp zákonného súdu a zákonného sudcu 

c) Ústavné postavenie prokuratúry, organizácia a riadenie prokuratúry (sústava 

prokuratúry, sídla prokuratúr a ich územná pôsobnosť )  

 

6.   

a) Ústavné základy sudcovskej tvorby práva. Súdny precedens ako prameň slovenského   

ústavného práva (záväznosť nálezov Ústavného súdu, Súdneho dvora EÚ, ESĽP 

a všeobecných súdov) 

b) Základné práva a povinnosti sudcu, nezávislosť v. zodpovednosť sudcu v právnom štáte 

c) Pôsobnosť prokurátorov (prvý až štvrtý diel tretej časti zákona č. 153/2001 Z.z. 

o prokuratúre)  
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7.   

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

(konkrétne prípady) 

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

c) Disciplinárne konanie (začatie, priebeh a skončenie disciplinárneho konania)  

 

8.   

a) Princíp právneho štátu, jednotnosť judikatúry a právna argumentácia 

b) Disciplinárna zodpovednosť sudcu  

c) Orgány samosprávy prokurátorov, ich pôsobnosť a funkčné obdobie  

 

9.   

a) Právo na súdnu a inú právnu ochranu (denegatio iustitiae) 

b) Justičná akadémia, zákonná úprava a predmet činnosti, povinnosť vzdelávania sudcu 

c) Disciplinárna zodpovednosť prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry, 

disciplinárne opatrenia, disciplinárna komisia  

 

10.   

a) Konanie o súlade právnych predpisov vrátane jeho dopadu na trestné, 

občianskoprávne  a správne konanie (abstraktná, konkrétna a rozdiel medzi nimi) 

b) Hlavné zásady činnosti súdov, rozvrhy práce, zákonný sudca 

c) Postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora  

 

11.  

a) Ochrana verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (ústavný zákon č. 

357/2004 Z. z.) 

b) Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

c) Dočasné pridelenie prokurátora, preloženie prokurátora, prerušenie výkonu funkcie 

prokurátora, dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora 

 

12.   

a) Povinnosti a medze základných práv a slobôd 

b) Sudcovské rady a Súdna rada (zloženie, právomoci) 

c) Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry  

 

13.   

a) Politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, rozbor, aplikácia a klasifikácia 

b) Konanie pred Ústavným súdom SR podľa čl. 144 ods. 2 Ústavy SR (všeobecné 

a osobitné náležitosti návrhu, účastníci konania, hlasovanie v pléne, odlišné stanovisko 

sudcu) 

c) Základné práva a povinnosti prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry  
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14.   

a) Fázy konania pred ústavným súdom 

b) Princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legálnej dôkaznej teórie. 

c) Zodpovednosť prokurátora za spôsobenú škodu, konanie vo veciach náhrady škody  

 

15.   

a) Konanie o sťažnostiach fyzických a právnických osôb pred ústavným súdom 

b) Princíp rovnosti, kontradiktórnosti a verejnosti súdneho konania. 

c) Služobný úrad prokurátora, vedúci služobného úradu, vedúci prokurátor 

 

 

 

 

 

 


