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Návrh otázok pre kandidátov na Generálneho 

prokurátora SR 
 

Otázky sú rozdelené do tematických okruhov týkajúcich sa jednotlivých aspektov činnosti generálneho 

prokurátora. Podľa nášho názoru by mali kandidáti odpovedať na otázky z každého tematického okruhu, 

aby tak bolo možné získať čo najviac informácií o ich spôsobe uvažovania a hodnotových postojoch. 

 

Všeobecný rozhľad  

1. Ktorá osobnosť v oblasti práva je pre vás inšpiratívna a prečo?           

2. Ktoré zaujímavé odborné knihy ste naposledy čítali?  

3. Ktoré rozhodnutie Ústavného súdu SR vás zaujalo a prečo? Je aj také, s ktorým nesúhlasíte? Ak 

áno, vysvetlite dôvody. 

4. Ktoré rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v súvislosti s trestným právom vás 

v poslednej dobe zaujalo a prečo?  

5. Akú právnu dilemu v oblasti trestného práva ste naposledy riešili?  

6. Uveďte váš názor na právnu úpravu verbálnych trestných činov v Trestnom zákone. Je ich úprava 

dostatočná alebo by ste navrhovali zmeny v tejto oblasti?  

7. Čo si myslíte o fenoméne šírenia nepravdivých správ (fake news) na sociálnych sieťach a možnosti 

tieto výroky trestne stíhať?   

8. Ako vnímate pripravenosť prokuratúry na stíhanie novodobých trestných činov ako napr. 

kybernetická bezpečnosť, hybridné hrozby? 

 

Etika a zodpovednosť prokurátora 

9. Aké dve najzávažnejšie etické dilemy ste vo svojej odbornej praxi v minulosti riešili?   

10. Aké etické dilemy sa podľa vás môžu vyskytnúť v práci generálneho prokurátora? 

11. V čom podľa vášho názoru prokurátori najčastejšie eticky zlyhávajú? 

12. Ako vnímate etický kódex prokurátora? Myslíte si, že jeho text a aplikácia v praxi je na dostatočnej 

úrovni?  

13. Aký je váš názor na aktuálne postavenie, kompetencie a zloženie etickej komisie prokuratúry? Mali 

by byť prehodnotené? Ak áno, ako? 

14. Považujete vyvodzovanie zodpovednosti za disciplinárne previnenia prokurátorov za dostatočné? 

Ak nie, v čom vidíte najväčší problém? 

 

Fungovanie prokuratúry 

15. Aký je váš názor na existujúci model prokuratúry na Slovensku? Je podľa vášho názoru potrebné 

meniť ústavnoprávne vymedzenie prokuratúry? Ak áno, vysvetlite dôvody. 

16. Ak sa stanete generálnym prokurátorom, ktoré dva najvýznamnejšie problémy, ktoré vnímate vo 

fungovaní prokuratúry, by ste riešili ako prvé? Ako?   

17. Ako vnímate výsledky prokuratúry v trestnej oblasti za posledné roky? 

18. Ako vnímate výsledky prokuratúry v netrestnej oblasti za posledné roky? 

19. Ktoré ustanovenia zákonov upravujúcich činnosť prokuratúry a prokurátorov by sa podľa vás mali 

zmeniť? Prečo?  
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20. Ako je podľa vás možné ovplyvniť dôveryhodnosť prokuratúry či funkcie generálneho prokurátora? 

Ako k tomu môže prispieť samotný generálny prokurátor?  

21. Myslíte, že je potrebné meniť niečo na spolupráci a vzťahoch medzi prokurátormi a sudcami? Ak 

áno, čo? 

22. Aký je váš názor na stav spolupráce prokuratúry a polície? Uveďte problémy, ktoré medzi týmito 

zložkami vznikajú v praxi a navrhnite riešenia.  

23. V koncepciách riadenia a rozvoja prokuratúry viacerí kandidáti na generálneho prokurátora 

uvádzajú potrebu prenesenia zodpovednosti na radových prokurátorov. Uveďte, aký je váš názor 

na takýto návrh? 

24. Sú podľa vás prokurátori pri výkone svojich kompetencií dostatočne aktívni?  

25. Čo si myslíte o právomociach prokurátora v predprípravnom a prípravnom konaní? Vidíte priestor 

na zmeny?  

26. Ako vnímate kompetencie prokuratúry v netrestnej oblasti? Zmenili by ste niečo na právnej úprave 

či aplikačnej praxi v tejto oblasti?  

27. Aký je váš názor na úroveň odborného vzdelávania prokurátorov? Čo by ste z pozície generálneho 

prokurátora zmenili?  

28. Aký je váš názor na aktuálne postavenie, kompetencie a zloženie Rady prokurátorov? Mali by byť 

prehodnotené? Ak áno, ako?  

29. Aký máte názor na to, že by sa zriadila nová rada prokuratúry po vzore Súdnej rady? Aké by mali 

byť jej kompetencie? Kto by mali byť jej členovia? 

30. Uveďte aký je váš názor na potrebu psychologického posúdenia uchádzačov o funkcie právnych 

čakateľov prokuratúry a prokurátorov? Mali by psychologickým posúdením prejsť aj súčasní 

prokurátori? Mali by prejsť psychologickým posúdením aj prokurátori pri kariérnom postupe, t.j. pri 

výberovom konaní na funkciu vedúceho prokurátora? 

31. Aký je váš názor na obsadzovanie prokurátorských miest osobami z iných právnických povolaní?  

32. Aký je váš názor na súčasný systém prideľovania spisov na prokuratúre? Čo by ste zmenili?  

 

Postavenie generálneho prokurátora 

33. Ako hodnotíte súčasný rozsah právomocí a kompetencií generálneho prokurátora? Navrhovali by 

ste vykonať nejaké zmeny? 

34. V čom vidíte výhody a v čom nevýhody toho, ak by sa generálnym prokurátorom stal neprokurátor?  

35. S ktorým rozhodnutím generálneho prokurátora z minulosti nesúhlasíte a prečo?  

36. Vyhodnoťte vydávanie interných predpisov prokuratúry zo strany generálneho prokurátora. Ak by 

ste sa stali generálnym prokurátorom, urobili by ste nejaké zmeny v tejto oblasti? 

37. Aký je váš názor na § 363 Trestného poriadku, ktorý upravuje postup pri zrušení právoplatných 

rozhodnutí v prípravnom konaní? Navrhli by ste ako generálny prokurátor nejaké legislatívne zmeny 

pri uplatňovaní tohto ustanovenia?  

38. Vyhodnoťte doterajšiu komunikáciu Generálnej prokuratúry SR smerom k verejnosti. Uveďte vašu 

predstavu o komunikácii s médiami v prípade, ak by ste sa stali generálnym prokurátorom.  

39. Generálny prokurátor doteraz nemal profil na sociálnych sieťach (napr. facebook), kde by 

komunikoval s verejnosťou. Aký máte názor na používanie sociálnych sietí generálnym 

prokurátorom a ostatnými prokurátormi? 

40. V prípade, ak by ste sa stali generálnym prokurátorom, zmenili by ste niečo na komunikácii 

generálneho prokurátora smerom do vnútra prokuratúry? Ak áno vysvetlite dôvody potreby tejto 

zmeny, prípadne porovnajte svoje návrhy s internou komunikáciou predchádzajúcich generálnych 

prokurátorov.  

41. Ak by ste sa stali generálnym prokurátorom, ako by ste koncipovali správy o činnosti prokuratúry a 

na čo by ste sa v nich zamerali? 


