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Čo vplýva na úspech kandidátov vo výbere na miesto sudcu v roku 2015? 

 

V podobnej analýze, ktorú sme v Transparency International Slovensko (TIS) robili pred rokom  

sme sa pozreli na rovnakú otázku vo výberových konaniach z rokov 2011 až 20141. Výsledky 

vtedy ukázali niekoľko štatisticky signifikantných výsledkov - konkrétne, že tí, ktorí v justícii 

pôsobia sa s väčšou pravdepodobnosťou výberového konania zúčastnia, keď už sa do neho 

prihlásili a že kandidáti s rodinou majú väčšiu šancu úspešne prejsť všetkými časťami 

výberového konania a zvíťaziť v ňom. Naopak, jazykový certifikát šance štatisticky znižoval. 

Všetky reportované výsledky sú pri 95%-nej úrovni istoty. 

Volcansek2 píše, že proces výberu sudcov funguje ako lievik, kde z procesu vypadáva stále v iac 

kandidátov až nakoniec ostane jeden, eventuálne viac, víťazov, ktorí by mali byť vymenovaní do 

sudcovskej funkcie. Na to, aby sa kandidáti mohli stať sudcami musia najskôr splniť predpísané 

zákonné kritériá, prihlásiť sa do výberového konania, zúčastniť sa ho, úspešne absolvovať 

všetky jeho časti (písomný test, preklad z cudzieho jazyka, prípadovú štúdiu, písanie súdnych 

rozhodnutí, psychologické posúdenie a ústnu skúšku), a teda dosiahnuť v každej z úloh aspoň 

60% z bodov; a navyše sa v celkovom poradí umiestniť na víťaznom mieste. 

 

Vďaka tomu, že v súčasnosti na Slovensku musia byť životopisy, motivačné listy aj vyhlásenia o 

blízkych rodinách zverejnené na stránke ministerstva, vieme získať veľmi konkrétnu predstavu 

o kandidátoch v jednotlivých fázach procesu od momentu kedy sa prihlásia do konania. Z toho 

dôvodu vieme niečo zistiť o ich osobách a zároveň vieme skúmať, či existujú faktory, ktoré 

systematicky zvyšujú šance uchádzačov na prechod do ďalšieho kola celého procesu. V každom 

kole poznáme konkrétneho uchádzača aj všetkých jeho súperov, preto môžeme hľadať tie 

faktory, v ktorých sa líšia a ktoré majú úspešnejší uchádzači častejšie ako tí menej úspešní, resp. 

naopak. 

                                                             
1 http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2014/05/conditional-logit.pdf 
2 VOLCANSEK, M.L. Appointing judges the European Way. In: Fordham Urb. L.J., 2007, p. 363-385. 
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Prečo má zmysel sa vôbec pýtať otázku, ktoré faktory vplývajú na úspech kandidátov vo 

výberovom procese? V ideálnom svete totiž predpokladáme, že všetci uchádzači majú rovnaké 

šance, a teda neexistuje faktor, ktorý by systematicky tieto šance ovplyvňoval. Ak teda 

očakávame, že výberová komisia (alebo akákoľvek iná inštitúcia) je nezávislá, tak očakávame, že 

žiaden aktér (alebo typ aktéra) nebude systematicky a konzistentne zvýhodňovaný vo výsledku3. 

Komisia je teda nezávislá vtedy, ak žiaden aktér systematicky nedosahuje lepší výsledok v 

porovnaní s inými aktérmi. 

Dáta 

Dáta sme zbierali s pomocou portálu Otvorené Súdy, konkrétne jeho časťou venujúcou sa 

výberovým konaniam, ktorú naďalej plánujeme dopĺňať4. V tejto analýze sa pozeráme len na 

sudcov okresných súdov a len výberové konania z roku 2015. Tých bolo 47 a bolo v nich 59 

víťazov. Každý kandidát bol do databázy kódovaný zvlášť pri každom výberovom konaní, v 

databáze preto máme 1187 pozorovaní. Zbierali sme podrobné informácie o kandidátovi - zo 

životopisov informácie týkajúce sa ich pracovných skúseností a vzdelania, vrátane jazykových 

schopností. Z vyhlásení o blízkych osobách informácie o tom, či uchádzači majú rodinu, ktorá 

pracuje v justícii a následne zo zápisníc o výberovom konaní sme zisťovali údaje o úspešnosti a 

získaných bodoch v jednotlivých kolách. 

Analýza 

Na štatistickú analýzu bola použitá metóda 'conditional logit' insšpirovaná prácou Chrisa 

Hanrettyho o výbere sudcov vo Veľkej Británii5. Zvolená metóda nám umožňuje identifikovať 

príspevok každej z nezávislých premenných na závislé premenné s ohľadom na charakteristiky 

ostatných kandidátov. Všetky premenné sú kódované ako binárne, teda hodnotou 1, ak danú 

charakteristiku, resp. výsledok pri kandidátovi v danom výberovom konaní pozorujeme, 

hodnotou 0, ak nie. 

 

Pre viac informácií o zvolenej štatistickej metóde:  

1.McFADDEN, D.: Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In "Frontiers in 

econometrics", P.Zarembka (ed.), s. 105-142, New York: Academic Press, 1974. 

Dostupné na: http://eml.berkeley.edu/reprints/mcfadden/zarembka.pdf 

2. RODRIGUEZ, G.: Generalized Linear Models. 

Dostupné na: http://data.princeton.edu/wws509/notes/c6s3.html 

 

 

                                                             
3 POPOVA, M.: Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. New York: 
Cambridge University Press, 2012. 
4 http://otvorenesudy.sk/selection_procedures/search?l=sk 
5 HANRETTY, C.: Political preferment in English judicial appointments, 1880-2005. Paper presented at ECPR 

Joint Sessions in Salamanca 2014, in the Panel "Causes and Consequences of Judicial Selection and Turnover 
at the Supreme/High Court Level". 2014. 
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Čo skúmame 

Závislými (vysvetľovanými) premennými sú: 

a) účasť kandidáta vo výberovom proces 

b) úspešné absolvovanie všetkých častí výberového procesu (len u tých, ktorí sa konania 

zúčastnili) 

c) víťazstvo kandidáta vo výberovom procese (len u tých, ktorí konaním úspešne prešli)  

d) získaný nadpriemerný počet bodov v ústnej skúške (v porovnaní s uchádzačmi len v danom 

výberovom konaní) 

 

Nezávislými (vysvetľujúcimi) premennými sú: 

a) je kandidát žena? 

b) pôsobí kandidát vo všeobecnom súdnictve? (spravidla na pozícii vyššieho súdneho úradníka) 

c) má kandidát v justícii rodinu? 

d) študoval kandidát v zahraničí, alebo má jazykový certifikát uvedený v životopise? 

e) pôsobí aspoň jeden z členov výberovej komisie na rovnakom súde ako kandidát, alebo rodina 

kandidáta? 

 

Výsledky analýzy 

Narozdiel od minulého roku, analýza nepreukázala efekt rodiny na postup kandidátov vo 

výberových konaniach. Jediným štatisticky signifikantným faktorom ovplyvňujúcim účasť na 

výberovom konaní a víťazstvo medzi kandidátmi, ktorí úspešne procesom prešli je spojitosť s 

aspoň jedným členom výberovej komisie. V princípe to znamená, že ak by sme mali dvoch 

rovnakých kandidátov, ktorí by sa líšili len v tom, že jeden by mal v komisii človeka, ktorý pôsobí 

na rovnakom súde ako uchádzač alebo jeho rodinný príslušník, tak tento uchádzač by mal väčšiu 

šancu vo výberovom konaní zvíťaziť. 
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účasť úspech víťaz ústna 

 
žena 

 

0.033 
(0.088) 

0.175 
(0.151) 

-0.403 
(0.350) 

0.098 
(0.241) 

 
VSÚ 

 

-0.031 
(0.102) 

0.195 
(0.187) 

-0.338 
(0.439) 

0.280 
(0.315) 

 
rodina 

 

-0.121 
(0.124) 

0.307 
(0.190) 

0.447 
(0.367) 

-0.008 
(0.272) 

 
jazyk / zahraničie 

 

-0.040 
(0.094) 

-0.010 
(0.157) 

0.196 
(0.337) 

0.092 
(0.225) 

 
komisia 

 

0.369 *** 
(0.106) 

0.254 
(0.162) 

0.815 * 
(0.337) 

0.369 
(0.231) 

Likelihood-ratio 12.7 10.1 11.5 5.9 
Log-likelihood -2 031.4 -572.6 -85.8 -203.9 

Deviance 731.7 367.1 133.5 143.6 
N 1 187 613 226 230 

*** = p<0.001     ** = p< 0.01     * = p< 0.05 
 


