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OPIS KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV SÚDOV na Slovensku
1. Zamestnanci súdov - kategória/profesia
Názov kategórie
zamestnancov súdov

v slovenčine: Asistent sudcu najvyššieho súdu
v angličtine: Assistant to the judge of the

Supreme Court
Právny
základ/regulačné
dokumenty

v slovenčine:
zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona
č. 757/2004 Z. z
v angličtine:
Act No. 549/2003 Coll. on the court officials as amended

2. Prístup ku kategórii/profesii
Hlavné podmienky
prístupu

Vzdelanie:


Vysokoškolské magisterské vzdelanie v odbore právo

Prvky práva EÚ: sú povinné
Postup prijímania

Výberové konanie: Výberové konanie prebieha na úrovni súdov.

1

Krajina: Slovensko

Priebeh výberového konania:


Alternatívne spôsoby
prístupu

Pohovor pred výberovou komisiou
Výber na základe písomnej žiadosti

Presun z iných povolaní:
Áno, možnosť presunu z iných povolaní (napr. z akademickej
obce, orgánov presadzovania práva, orgánov verejnej správy
atď.)

3. Povinnosti/úlohy
Všeobecné povinnosti




Osobitné právomoci pri prijímaní súdnych rozhodnutí
Príprava vysoko odborných materiálov potrebných pre
rozhodnutia sudcov, t. j. dokumentov, analýz a stanovísk
na posúdenie a vypracovanie rozhodnutí s prvkami práva
EÚ.

Táto kategória zohráva významnú úlohu v súvislosti s:







Úloha v konaniach
s prvkami práva EÚ

Občianskym právom a konaniami (cezhraničné občianske
konania)
Trestným právom a konaniami (cezhraničné trestné
konania)
Obchodným právom a konaniami (cezhraničné obchodné
konania)
Správnym právom a konaniami
Právom hospodárskej súťaže a konaniami
Právom životného prostredia a konaniami
Poskytovaním podpory sudcom a/alebo prokurátorom

Prvky práva EÚ: sú dôležité pri výkone ich povinností.

4. Organizácia kategórie/profesie
Organizačná štruktúra

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Poskytovatelia
justičnej odbornej
prípravy

Justičná akadémia Slovenskej republiky
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Krajina: Slovensko

Počet 1 štruktúra verejného sektora

Druhy 1 štruktúra verejného sektora

Názov Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C
90201 Pezinok
Tel.: +421 33 69 03 301/2
Tel.: +421 33 69 03 310
E-mail: veronika.marcekova@justice.sk

Profesijné organizácie

neuvádza sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Lot 3 – Súčasný stav odbornej prípravy
zamestnancov súdov v práve EÚ a podpora spolupráce medzi poskytovateľmi odbornej prípravy na úrovni
EÚ“, ktorý realizoval Európsky inštitút verejnej správy (EIPA) spoločne s konzorciom

3

