SRns 52//2016

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky z 13. septembra 2016.

Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Katarína Pramuková
Neprítomní:
JUDr. Jana Serbová - PN
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Oľga Trnková
Hostia: JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka NS SR
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Zároveň privítal na rokovaní
predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Danielu Švecovú.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom sudcovskej rady
doručený s tým, že navrhol doplniť program rokovania o prerokovanie návrhu opatrenia č. 10,
ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2016
s tým, že uvedený návrh bude prerokovaný ako bod č. 2. Ostatné body programu budú
označené ako body 3 až 10.
Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa na dnešnom rokovaní bola zvolená
JUDr. Jana Henčeková, PhD. a za overovateľku JUDr. Mária Šramková.
Prítomní členovia sudcovskej rady nemali pripomienky k tomuto návrhu.
Návrh programu:
1/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky k návrhu na predčasné ukončenie dočasného
pridelenia sudcu Krajského súdu v Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča (Srns 53/2016).
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2/ Prerokovanie návrhu opatrenia č. 10, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2016.
3/ Prerokovanie žiadosti kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky o stanovisko
k sudcovi Najvyššieho súdu SR JUDr. Petrovi Szabovi, ktorý dosiahol vek 65 rokov
(Srns 62/2016).
4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne Krajského súdu v Žiline JUDr. Dany Wänkeovej na výkon funkcie na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2017 (Srns 68/2016).
5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudcu Krajského súdu v Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon funkcie na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.11.2016 do 31.10.2017 (Srns 73/2016) .
6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudcu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na výkon
funkcie na Najvyšší súd slovenskej republiky na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
(Srns 82/2016.
7/ prerokovanie podnetu JUDr. Štefana Harabina (Srns 75/2016).
8/ Výkazy za mesiac jún 2016 (Srns 54/2016).
9/ Výkazy za mesiac júl 2016 (Srns 74/2016).
10/ Výkazy za mesiac august 2016 (Srns 83/2016) .

Hlasovanie o programe:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky k návrhu na predčasné ukončenie
dočasného pridelenia sudcu Krajského súdu v Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča ( Srns
53/2016).
U z n e s e n i e č. 82/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na ukončenie dočasného pridelenia
sudcu Krajského súdu v Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča.
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Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 2/ Prerokovanie návrhu Opatrenia č. 10, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2016.

U z n e s e n i e č. 83/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k návrhu Opatrenia č. 10,
ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2016.
Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 3/ Prerokovanie žiadosti kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

o stanovisko k sudcovi Najvyššieho súdu SR JUDr. Petrovi Szabovi, ktorý dosiahol vek 65
rokov (Srns 62/2016).
U z n e s e n i e č. 84/2016

Sudcovská rada najvyššieho súdu si je vedomá zákonnej povinnosti Súdnej rady
Slovenskej republiky vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods.2 písm. b) zákona č. 385/2000
Z.z. v platnom znení. V prípade sudcu JUDr. Petra Szaba však neodporúča jeho
odvolanie z funkcie sudcu.
Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na
dočasné pridelenie sudkyne Krajského súdu v Žiline JUDr. Dany Wänkeovej na výkon
funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2017
(Srns 68/2016).
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U z n e s e n i e č. 85/2016

Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudkyne
Krajského súdu v Žiline JUDr. Dany Vänkeovej na výkon funkcie na najvyšší súd na
obdobie od 01. 12. 2016 do 31. 12. 2017 na trestnoprávne kolégium ( Srns 68/2016 ).
Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na
dočasné pridelenie sudcu Krajského súdu v Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon funkcie
na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.11.2016 do 31.10.2017 (Srns
73/2016) .

U z n e s e n i e č. 86/2016

Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudcu
Krajského súdu v Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon funkcie na najvyšší súd na
obdobie od 01. 11. 2016 do 31. 10. 2017 na občianskoprávne kolégium ( Srns 68/2016 ).
Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto
K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na
dočasné pridelenie sudcu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na
výkon funkcie na Najvyšší súd slovenskej republiky na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
(Srns 82/2016.

U z n e s e n i e č. 87/2016
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Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudcu
Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na výkon funkcie na
najvyšší súd na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 na trestnoprávne kolégium
( Srns 68/2016 ).
Hlasovanie:
za - 4 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto

K bodu 7/ prerokovanie podnetu JUDr. Štefana Harabína (Srns 75/2016).

K tomu bodu programu predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová uviedla, že
JUDr. Štefanovi Harabinovi bol poslaný list, v ktorom mu bola ozrejmená situácia
v súvislosti s následným poskytnutím klimatizačnej jednotky v najkratšom možnom čase.

Po diskusii zobrala sudcovská rada podanie JUDr. Štefana Harabina na vedomie.

K bodu 8/ Výkazy za mesiac jún 2016 ( Srns 54/2016)
Agenda
-kolégium

Prevzaté

Nápad

Vybavené

Nevybavené

Občianske

7758

972

2318

6412

Obchodné

462

68

160

370

Správne

4256

1069

1037

4288

Trestné

263

87

107

243
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K bodu 9/ Výkazy za mesiac júl 2016 ( Srns 74/2016)
Agenda
-kolégium

Prevzaté

Nápad

Vybavené

Nevybavené

Občianske

3653

199

192

3660

Obchodné

369

50

13

406

Správne

4287

263

316

4234

Trestné

251

65

76

249

K bodu 10/ Výkazy za mesiac august 2016 ( Srns 83/2016)
Agenda
-kolégium

Prevzaté

Nápad

Vybavené

Nevybavené

Občianske

3660

180

320

3520

Obchodné

406

51

38

419

Správne

4234

297

295

4236

Trestné

249

67

71

245

Na záver predsedajúci oznámil termín nasledujúceho zasadnutia sudcovskej rady a to
na deň 5.októbra 2016 s tým, že zapisovateľom bude JUDr. Katarína Pramuková.

Predseda sudcovskej rady ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval JUDr. Daniele
Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a tiež všetkým členom za
aktívnu účasť na tomto rokovaní.

V Bratislave dna 13.septemra 2016
Zápisnicu zapísala: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Zápisnicu overila : JUDr. Mária Šramková

