
NAJVYŠŠÍ  

SPRÁVNY SÚD 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

V Bratislave 4. október 2022 číslo: KPr 267/2022 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 
 

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podľa článku 1 Zásad 

výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie, schválených Súdnou radou 

Slovenskej republiky po dohode s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 18. 

decembra 2017 (ďalej len „Zásady“) a v súlade s § 28e zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“)  

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie 6 (šiestich) miest predsedu senátu  

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. 

 

I.  

Podmienky účasti 

Čl. 4 Zásad 

Výberového konania sa môže zúčastniť sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na Najvyššom 

správnom súde Slovenskej republiky. 

II. 

Zoznam požadovaných dokladov 

Čl. 5 ods. 1 Zásad 

Uchádzač musí predložiť: 

l)  žiadosť o zaradenie do výberového konania,  

2) profesijný životopis, 

3)  motivačný list. 

 

III. 

Zoznam príloh, ktoré môže uchádzač predložiť 

Čl. 5 ods. 2 Zásad 



Na preukázanie svojich odborných a organizačných schopností môže uchádzač podľa vlastného 
uváženia k žiadosti o zaradenie do výberového konania pripojiť ním vypracované súdne 
rozhodnutia, ako aj iné podklady, ktorých je autorom. 

IV. 

Forma výberového konania 

Čl. 7 Zásad 

Výberové konanie pozostáva z ústnej časti, v rámci ktorej sa overujú odborné znalosti uchádzača 
potrebné na plnenie povinností predsedu senátu vyplývajúce zo zákona, ako aj organizačné 
schopnosti uchádzača, potrebné pri vedení senátu. Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania 
výberovej komisie. 

V. 

Všeobecné ustanovenia 

1) Zoznam členov výberovej komisie bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo ministerstva“), a to aspoň 15 dní pred 

konaním výberového konania (Čl. 3 ods. 3 Zásad). 

2) Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je povinný zabezpečiť zverejnenie 

všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich 

motivačných listov na webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred termínom výberového 

konania (Čl. 6 Zásad). 

3) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice, vrátane hodnotiacich 

hárkov, na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania (Čl. 9 ods.  

a 7 Zásad). 

VI. 

Lehota na podanie žiadosti 

Čl. 2 ods. 3 písm. f) Zásad 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

doručiť na adresu: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, Trenčianska 56A, 821 09 

Bratislava, najneskôr do 31. októbra 2022 (vrátane).  Žiadosť je možné doručiť osobne do 

podateľne tunajšieho súdu alebo zaslať poštou. Na žiadosti uchádzačov doručené Najvyššiemu 

správnemu súdu Slovenskej republiky po stanovenom dátume sa nebude prihliadať. Rozhodujúci 

je dátum podania na poštovú prepravu (odtlačok pečiatky pošty na obálke zásielky) alebo dátum 

podania v podateľni tunajšieho súdu. 

VII. 

Termín a miesto výberového konania 

Čl. 2 ods. 3 písm. f) Zásad 



Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. decembra 2022 (štvrtok) o 13.00 hod. na Najvyššom 

správnom súde Slovenskej republiky, Trenčianska 56A, Bratislava. 

Pavol Naď, v. r. 

 predseda  


