Srns 2/2017
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 15. februára 2017

Prítomní :

Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Oľga Trnková

Neprítomní: JUDr. Katarína Pramuková - školenie
JUDr. Jana Serbová -pojednávanie

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Predsedajúci navrhol, aby za
zapisovateľa bola zvolená JUDr. Petra Príbelská, PhD. a za overovateľku
JUDr. Oľga Trnková.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom sudcovskej rady
doručený s tým, že navrhol doplniť program o bod 3/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS
SR k menovaniu sudcu JUDr. Martina Bargela do funkcie predsedu senátu pre trestnoprávne
kolégium, o bod 4) Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny sudkyni JUDr. Elene
Berthotyovej, PhD. podľa § 78a ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Návrh programu :
1/ Schválenie plánu práce sudcovskej rady NS SR na rok 2017
2/ Schválenie návrhu zásad
385/200Z.z. v roku 2017

priznania odmien sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č.

3/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k menovaniu sudcu JUDr. Martina Bargela do
funkcie predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium
4) Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny sudkyni JUDr. Elene Berthotyovej, PhD. podľa
§ 78a ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5/ Výkazy za január 2017 (Srns 6/2016)
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Hlasovanie o programe :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 1/ Schválenie plánu práce sudcovskej rady NS SR na rok 2017
Predseda Sudcovskej rady oboznámil prítomných s Plánom práce Sudcovskej rady NS
na rok 2017, ktorý bol v elektronickej podobe zaslaný všetkým členom Sudcovskej rady.
Predsedajúci navrhol, aby sudcovská rada prijala toto
Uznesenie č. 6/2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky schvaľuje Plán práce
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2017.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 2/ Schválenie návrhu zásad priznania odmien sudcom podľa § 78a ods. 1
zákona č. 385/2000 Z. z. v roku 2017.
Predseda Sudcovskej rady oboznámil s Návrhom zásad priznania odmien sudcom
podľa § 78a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z., ktorý bol členom Sudcovskej rady doručený
elektronicky.
Uznesenie č. 7/2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky schvaľuje návrh zásad
priznania odmien sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. na rok 2017.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K Bodu 3/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k menovaniu sudcu JUDr. Martina
Bargela do funkcie predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium
Predsedajúci oboznámil žiadosť predsedníčky k menovaniu JUDr. Martina Bargela za
predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium.
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Uznesenie č. 8/2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu súhlasí v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 385/2000Z. z.
v znení neskorších predpisov s menovaním úspešného uchádzača JUDr. Martina
Bargela

do funkcie predsedu senátu pre trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu

( Srns 6/2017).
Hlasovanie:
za
– 5
proti – nikto
zdržal - nikto

K Bodu 4) Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny sudkyni JUDr. Elene Berthotyovej,
PhD. podľa § 78a ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Predseda sudcovskej rady predniesol návrh, aby v súvislosti s dosiahnutím životného
jubilea 50 rokov sudkyne najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Eleny Berthotyovej,
PhD. schválila návrh na priznanie odmeny vo výške funkčného platu podľa § 78a ods. 1 písm.
b) zákona č. 385/2000 Z.z. a zásad pre priznávanie odmien schválených sudcovskou radou pri
NS SR na rok 2017.
Uznesenie č. 9/2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje predsedníčke
NS SR, aby sudkyni NS SR JUDr. Elene Berthotyovej, PhD. priznala odmenu podľa
§ 78a ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. a zásad pre priznávanie odmien
schválených sudcovskou radou pri NS SR na rok 2017 do výšky funkčného platu sudcu.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 5/ Výkazy za mesiac január 2017(Srns 3/2017)
Agenda
- kolégium
Prevzaté
Trestné
272
Obchodné
358
Správne
3807
Občianske
1450
Vrátane XCdo
XECdo
ECoX

Nápad

Vybavené

53
336
164
156

82
67
287
391

Nevybavené
243
627
3684
1215
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Veci XCdo,XECdo,ECoX v kolégiách
obchodné
správne
trestné
občianske

1042
1332
480
105

0
6
16
16

254
218
118
35

788
1120
378
86

Sudcovská rada NS SR výkazy berie na vedomie, konštatuje, že počet reštančných vecí je
enormne vysoký.

Na záver predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej
rady, a to
14. marca 2017 o 13.00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Oľga Trnková
Predseda sudcovskej rady ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval všetkým
členom za aktívnu účasť na tomto rokovaní i za vykonanú prácu v priebehu celého roka.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Zápisnicu overila :
JUDr. Oľga Trnková

