Srns 96/2015
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 28. októbra 2015
Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Neprítomní :
JUDr. Mária Šramková – rehabilitácia
JUDr. Katarína Pramuková – služobná cesta
Hostia :
nikto
Mimoriadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher,
ktorý po otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľa bol zvolený Mgr. Peter
Melicher a za overovateľku JUDr. Jana Cisárová.
Predsedajúca navrhol schváliť program zasadnutia s jediným bodom, a to 1/
Prerokovanie aktuálnych otázok v návrhu novely zákona o sudcoch.

Hlasovanie o programe :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 1/ Prerokovanie aktuálnych otázok v návrhu novely zákona o sudcoch
Predseda sudcovskej rady oboznámil prítomných s vládnym návrhom zákona –
parlamentná tlač. č. 1728, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre ako
aj zákon č. 385/200 Z.z o sudcoch a prísediacich, zákon č. 154/2001 Z.Z. o prokurátoroch
a zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a to najmä ust. § 98 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z.z.
o prokurátoroch a § 69 ods. 1 a § 78a ods. 1 písm. a) zákona 385/2000 Z.z. o sudcoch, ktoré
upravujú funkčné príplatkov prokurátorov a sudcov jednotlivých súdov odmeny sudcov.
K oboznámenému nasledovala rozprava. V rámci rozpravy JUDr. Jana Cisárová
upozornila, že navrhovaná právna úprava nerieši celkom stav odmeňovania sudcov

najvyššieho súdu, naďalej pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní medzi sudcami trestnoprávneho
kolégia a sudcami ostatných kolégií.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 79/2015
Sudcovská rada NS SR po prerokovaní konštatuje, že navrhovaná úprava
funkčných príplatkoch sudcov najvyššieho súdu a prokurátorov generálnej prokuratúry
vedie k podstatne neodôvodneným rozdielom v neprospech sudcov najvyššieho súdu
a preto sudcovská rada pri NS SR odporúča predsedníčke NS SR rokovať o funkčných
príplatkoch sudcov NS SR tak, aby boli tieto neodôvodnené rozdiely odstránené.
Sudcovská rada je toho názoru, že podpredseda NS SR by mal mať príplatok vo
výške 30% funkčného platu, tak ako ho má navrhovaný prvý námestník generálneho
prokurátora, predsedovia kolégií NS SR by mali mať príplatok vo výške 25%
funkčného platu, tak ako ho majú navrhovaní námestníci generálneho prokurátora,
a predsedovia senátu NS SR by mali mať príplatok vo výške 20%, tak ako ho majú
navrhnutí riaditelia sekcií generálnej prokuratúry.
Sudcovská rada NS SR je tiež toho názoru, že nie je možné zachovať stav
rozdielneho odmeňovania sudcov trestnoprávneho kolégia oproti sudcom ostatných
kolégií a preto považuje za vhodné zotrvať na požiadavke zmeny § 69 ods.2 zákona č.
385/2000 Z.z. o sudcoch tak, aby všetci sudcovia NS SR boli rovnako odmeňovaní.
Zároveň sudcovská rada poukazuje na to, že v dôvodovej správe k ust. § 78a ods.
1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch sú uvedení aj členovia rady Justičnej
akadémie SR, ktorí však v právnej úprave cit. ustanovenia absentujú.

Hlasovanie :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
Po vyčerpaní programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie.
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
Mgr. Peter Melicher
Zápisnicu overila :
JUDr. Jana Cisárová

