Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 29. júna 2016

Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Neprítomní :
JUDr. Mária Šramková – ospravedlnená
JUDr. Katarína Pramuková - ospravedlnená
Hostia :
JUDr. Daniela Švecová – predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po otvorení
konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku
Trnková a za overovateľku JUDr. Jana Serbová.

bola zvolená JUDr. Oľga

Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky, preto
bol jednomyseľne schválený.
Predseda sudcovskej rady navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom
sudcovskej rady doručený .
Návrh programu :
1/ Prerokovanie vyjadrenia predsedu námietkového senátu 6Ndt (Srns 33/2016)
2/ Prerokovanie podnetu na začatie disciplinárneho konania voči sudcom JUDr.Jurajovi Klimentovi,
JUDr. Petrovi Hatalovi a JUDr. Petrovi Szabovi (Srns 35/2016).

3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie sudkyne
krajského súdu v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej
republiky na obdobie od 01.11.2016 do 31.10.2017 na správne kolégium (Srns 36/2016)
4/ Prerokovanie návrhu limitov a výdavkov rozpočtu kapitoly 06 Najvyšší súd Slovenskej republiky
na roky 2017 až 2019 (Srns 37/2016)
5/ Výkazy za mesiac máj 2016 (Srns 39/2016)
6/ Prerokovanie uznesenia Súdnej rady SR k vyhláseniu volieb predsedov a členov disciplinárnych
senátov (Srns 40/2016)
7/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

JUDr. Daniely Švecovej o zvolenie jedného člena

a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu pre
trestnoprávne kolégium (Srns47/2016)
8/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

JUDr. Daniely Švecovej o zvolenie jedného člena

a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu pre
správne kolégium (Srns49/2016)
9/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

JUDr. Daniely Švecovej o zvolenie jedného člena

a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu pre
občianskoprávne kolégium (Srns48/2016)
10/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

JUDr. Daniely Švecovej o zvolenie jedného člena

a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu pre
obchodnoprávne kolégium (Srns46/2016)
11/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

JUDr. Daniely Švecovej o zvolenie troch členov

prieskumnej komisie , pre občianskoprávne, obchodnoprávne, trestné a správne kolégium na
obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu pre príslušné kolégiá (Srns42 až 45/2016)
12/ Žiadosť o uvoľnenie z funkcie zovšeobecňovateľa JUDr. Jana Hulová (Srns50/2016)
13/ Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny sudcovi JUDr. Liborovi Duľovi podľa § 78a ods. 1
písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov v roku 2016
14/ Prerokovanie Návrhu opatrenia č. 8, ktorými sa mení a dopĺňa Rozvrh práve NS SR na rok 2016
(Srns 51/2016).
15/ Žiadosť predsedníčky súdu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o predchádzajúce vyjadrenie
k menovaniu JUDr. Petra Paludu do funkcie predsedu senátu najvyššieho súdu – trestnoprávne
kolégium (Srns41/2016)

Hlasovanie o programe :
za:5
proti : 0
zdržal sa :0

K bodu 1/ Predseda sudcovskej rady oboznámil

vyjadrenie predsedu námietkového

senátu 6Ndt z 29. apríla 2016 v uvedených trestných veciach , ako doplnenie podnetu na
disciplinárne stíhanie zo 16. marca 2016
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.48/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu berie na vedomie

vyjadrenie predsedu

námietkového senátu 6Ndt ( Srns 33/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
K bodu 2/ Predseda sudcovskej rady oboznámil podnet na začatie disciplinárneho konania
voči sudcom JUDr. Jurajovi Klimentovi , JUDr. Petrovi Hatalovi a JUDr. Petrovi Szabovi
a vyjadrenie uvedených sudcov k podnetu.
Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 49/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu konštatuje, že nezistila dôvody na podanie návrhu
na začatie disciplinárneho konania voči sudcom JUDr. Jurajovi Klimentovi,
JUDr. Petrovi Hatalovi a JUDr. Petrovi Szabovi (Srns 35/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0

K bodu 3/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zabezpečenie stanoviska k návrhu na
dočasné pridelenie sudkyne Krajského súdu v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej na výkon
funkcie na najvyšší súd na obdobie od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 na správne kolégium.
Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 50/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu

na dočasné pridelenie

sudkyne Krajského súdu

v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej na výkon funkcie na najvyšší súd na obdobie
od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 na správne kolégium ( Srns 36/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa : 0
K bodu č. 4/ Návrh limitov a výdavkov rozpočtu kapitoly 06 najvyššieho súdu na roky 2017
až 2019.
Predsedníčka najvyššieho súdu , ako aj členovia sudcovskej rady poukázali na to, že na
zabezpečenie riadneho chodu súdnictva na najvyššom súde a plnenia jeho náročných úloh je
návrh limitov a výdavkov nedostatočný.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 51/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča predsedníčke najvyššieho súdu rokovať
s Ministerstvom financií SR o navýšení kapitoly 06 rozpočtu najvyššieho súdu na roky
2017 až 2019 tak, aby bol zabezpečený riadny chod súdnictva na najvyššom súde
( Srns 37/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
K bodu č. 5/ Predseda sudcovskej rady oboznámil nápad a počet nevybavených vecí za
mesiac máj 2016 podľa jednotlivých kolégií najvyššieho súdu a osobitne v agende vedenej
v registroch XCdo, XCoE, XECdo.
Mgr. Melicher poukázal na zaťaženosť sudcov
z najväčšieho nápadu vecí

správneho kolégia vyplývajúcu tak

ako aj počtu nevybavených vecí v jednotlivých agendách .

Navrhol presun agendy zapisovanej do registrov X Cdo, XCoE, XECdo zo správneho kolégia
na obchodnoprávne kolégium vzhľadom na nízky nápad ako aj počet nevybavených vecí
v tomto kolégiu.
JUDr. Cisárová poukázala na to, že na občianskoprávnom kolégiu je stále vysoký počet
nevybavených vecí a to napriek vysokej výkonnosti sudcov , osobitne aj v reštančných
veciach, keď stále napadajú aj veci zapisované do registrov XCdo, XCoE, XECdo.
Výkazy za máj 2016
kolégium

prevzaté

občianske

8359

obchodné

nápad

vybavené

nevybavené

752

1353

7758

531

77

144

464

správne

4307

365

325

4347

trestné

274

77

98

253

osobitne veci zapísané do reg. XCdo, XCoE, XECdo
kolégium

prevzaté

nápad

občianske

236 - 14- 19

47- 4 - 4

39- 4- 4

244 -14- 19

obchodné

939 –22 -48

117 -11-23

199 -14-26

857 –19 -45

správne

1895 -72 -109

163 -10-18

270 -7- 14

1788- 75- 113

trestné

387 – 25- 32

130 –6-10

108 –3 – 2

409 –28 – 40

Po rozprave bolo prijaté

vybavené

nevybavené

U z n e s e n i e č. 52/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča predsedníčke najvyššieho súdu zvážiť
presun vecí - zapisovaných do registrov XCdo, XCoE a XECdo - zo správneho kolégia
na obchodnoprávne kolégium ( Srns 39/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
K bodu 6/ Uznesenie Súdnej rady SR k vyhláseniu volieb predsedov a členov
Disciplinárneho senátu
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 53/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu berie na vedomie uznesenie Súdnej rady SR č. 688
z 30. mája 2015 k vyhláseniu volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu a žiada
sudcov najvyššieho súdu , aby do 20. augusta 2016 predkladali návrhy na predsedov
a členov Disciplinárneho senátu najvyššieho súdu ( Srns 40/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti: 0
zdržal sa :0
K bodu č 7/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
trestnoprávne kolégium
JUDr. Serbová

navrhla za člena výberovej komisie JUDr. Daniela Hudáka

náhradníka JUDr. Petra Krajčoviča.

a za

Bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 54/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre trestnoprávne
kolégium ( Srns 47/2016 ).
JUDr. Daniela Hudáka
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Petra Krajčoviča – náhradník
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa :0
K bodu 8/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
správne kolégium.
Mgr. Melicher navrhol za člena výberovej komisie

JUDr. Jozefa Milučkého

a za

náhradníka JUDr. Vieru Nevedelovú.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 55/2016

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium
( Srns 49/2016 )

JUDr. Jozefa Milučkého
Hlasovanie:
za : 5
proti : 0
zdržal sa:0
JUDr. Vieru Nevedelovú – náhradník
Hlasovanie:
za :5
proti:0
zdržal sa:0
K bodu 9/Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
občianskoprávne kolégium.
JUDr. Cisárová navrhla za člena výberovej komisie JUDr. Soňu Mesiarkinovú a za
náhradníka JUDr. Helenu Haukvitzovú.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 56/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí

za člena výberovej komisie pre výberové

konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne
kolégium ( Srns 48/2016 )
JUDr. Soňu Mesiarkinovú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
JUDr. Helenu Haukvitzovú – náhradník
Hlasovanie:

za:5
proti:0
zdržal sa:0
K bodu 10/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
obchodnoprávne kolégium .
Mgr. Melicher navrhol za člena výberovej komisie JUDr. Gabrielu Mederovú a za
náhradníka JUDr. Ľubomíru Kúdelovú.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 57/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne
kolégium ( Srns 46/2016 )
JUDr. Gabrielu Mederovú
Hlasovanie:
za :5
proti :0
zdržal sa :0
JUDr. Ľubomíru Kúdelovú - náhradník
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0
K bodu 11/Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie troch členov prieskumnej
komisie pre občianskoprávne, obchodnoprávne, trestné a správne kolégium na obsadenie
jedného voľného miesta predsedu senátu pre príslušné kolégia.

JUDr. Cisárová navrhla za členov prieskumnej komisie pre občianskoprávne kolégium
JUDr. Martina Vladika, JUDr. Vieru Petríkovú a JUDr. Ladislava Górásza.
Mgr. Melicher navrhol za členov prieskumnej komisie pre obchodnoprávne kolégium
JUDr. Alenu Priecelovú, JUDr. Katarínu Pramukovú a JUDr. Ivanu Izakovičvú.
JUDr. Serbová navrhla za členov prieskumnej komisie pre trestné kolégium JUDr. Štefana
Michalíka, JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szabu.
JUDr. Henčeková, PhD. navrhla za členov prieskumnej komisie pre správne kolégium
JUDr. Júliu Horskú, JUDr. Violu Takáčovú, PhD. a JUDr. Ľubicu Filovú.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 58/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie na
obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium
( Srns 44/2016 )

JUDr. Martina Vladika
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa
JUDr. Vieru Petríkovú
Hlasovanie :
za:5
proti: 0
zdržal sa :0
JUDr. Ladislava Górásza
Hlasovanie:
za:5

proti:0
zdržal sa :0
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa prieskumnej komisii
určuje lehota do 15. júla 2016.
U z n e s e n i e č. 59/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie na obsadenie
jedného voľného miesta

predsedu senátu pre obchodnoprávne

kolégium

( Srns 42/2016)
JUDr. Alenu Priecelovú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
JUDr. Katarínu Pramukovú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
JUDr. Ivanu Izakovičovú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa prieskumnej komisii
určuje lehota do 15. júla 2016.

U z n e s e n i e č. 60/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie na obsadenie
jedného voľného miesta predsedu senátu pre trestné kolégium ( Srns 43/2016 )
JUDr. Štefana Michalíka
Hlasovanie:
za:5
proti:
zdržal sa :0

JUDr. Petra Hatalu
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0

JUDr. Petra Szabu
Hlasovanie:
za:5
proti: 0
zdržal sa :0
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa prieskumnej komisii
určuje lehota do 15. júla 2016.
U z n e s e n i e č. 61/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie
obsadenie

jedného

( Srns 45/2016 )

voľného

miesta

predsedu

senátu

pre

správne

na

kolégium

JUDr. Júliu Horskú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
JUDr. Violu Takáčovú, PhD.
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
JUDr. Ľubicu Filovú
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa prieskumnej komisii
určuje lehota do 15. júla 2016.
K bodu 12/Žiadosť JUDr. Jany Hullovej o uvoľnenie z funkcie zovšeobecňovateľa

Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 62/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k uvoľneniu JUDr. Jany Hullovej
z funkcie zovšeobecňovateľa obchodnoprávneho kolégia ( Srns 50/2016 ).
Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0

K bodu13/Návrh na priznanie odmeny sudcovi JUDr. Liborovi Duľovi podľa § 78a ods. 1
písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 63/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu navrhuje predsedníčke najvyššieho súdu, aby
sudcovi najvyššieho súdu JUDr. Liborovi Duľovi priznala odmenu podľa § 78a ods. 1
písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. a zásad pre priznávanie odmien schválených
sudcovskou radou pri najvyššom súde na rok 2016 do výšky funkčného platu sudcu.

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0

K bodu 14/ Prerokovanie návrhu opatrenia č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce
najvyššieho súdu na rok 2016.
JUDr. Serbová uviedla, že opatrenie bolo prerokované na trestnom kolégiu najvyššieho
súdu ,neboli voči nemu podané žiadne námietky.
JUDr. Cisárová poukázala na výpis zo zápisnice z porady občianskoprávneho kolégia
zaslaný predsedníčkou kolégia predsedovi sudcovskej rady, z ktorého vyplýva, že neboli
podané žiadne námietky.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 64/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k návrhu Opatrenia č. 8 , ktorým
sa mení a dopĺňa Rozvrh práce na rok 2016 ( Srns 51/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa :0
K bodu 15/ Žiadosť o vyjadrenie k menovaniu úspešného uchádzača JUDr. Petra Paludu
do funkcie predsedu senátu trestnoprávneho kolégia.
Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 65/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu súhlasí v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 385/2000Z. z.
v znení neskorších predpisov s menovaním úspešného uchádzača JUDr. Petra Paludu
do funkcie predsedu senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu ( Srns 41/2016 ).

Hlasovanie:
za:5
proti:0
zdržal sa:0
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil, že nasledujúce riadne zasadnutie sudcovskej rady bude v septembri 2016
v miestnosti č. dv. 402 budovy najvyššieho súdu
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Katarína Pramuková.

Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
JUDr. Oľga Trnková
Zápisnicu overila :
JUDr. Jana Serbová

