Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 14. marca 2017

Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Petra Príbelská,PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Neprítomná :
JUDr. Jana Serbová - ospravedlnená
Hostia :
JUDr. Ivan Solej , LL.M - vedúci kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Riadne 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 Henčeková,PhD.

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 s tým, že navrhol doplniť program v zmysle predloženého návrhu,
ktorý prečítal.
Návrh programu :
Program:
1/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ( ďalej len „najvyššieho súdu“ )
o

predchádzajúce vyjadrenie k menovaniu JUDr. Martina Bargela do funkcie predsedu senátu

najvyššieho súdu – trestnoprávne kolégium ( Srns 8/2017 )

2/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie jedného voľného miesta

predsedu senátu

pre obchodnoprávne kolégium

(Srns 9/2017)
3/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu pre správne kolégium (Srns 10/2017)
4/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu

pre občianskoprávne kolégium

(Srns 11/2017)
5/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu
obchodnoprávne , správne

o určenie troch členov prieskumnej komisie pre

a občianskoprávne kolégium

na obsadenie voľných miest predsedov

senátu pre príslušné kolégia (Srns 12 /2017, 13/2017, 14/2017)
6/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

o stanovisko

k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky

sudcov najvyššieho súdu , ktorí sa prihlásili do výberového konania na voľné miesta predsedov senátu
pre obchodnoprávne, správne a občianskoprávne kolégium- JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., JUDr.
Petra Príbelská, PhD., JUDr. Nora Halmová a JUDr. Mária Trubanová, PhD. (Srns 17/2017, 18/2017,
19/2017 )
7/ Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny sudkyni najvyššieho súdu JUDr. Jane Hullovej podľa
§ 78a ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ( Srns 20 /2017 )
8/ Prerokovanie návrhu opatrenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce najvyššieho súdu na rok
2017 ( Srns 21/2017 )
9/ Výkazy za február 2017 ( Srns 16/2017 )
10/ Rôzne

Hlasovanie o programe :
za
proti

-

6

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 1/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o predchádzajúce vyjadrenie k menovaniu
JUDr. Martina Bargela do funkcie predsedu senátu najvyššieho súdu – trestnoprávne kolégium
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.10 /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 trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu ( Srns 8/2017 ).

Hlasovanie
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 2/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
obchodnoprávne kolégium .

JUDr. Pramuková za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie navrhla
JUDr. Alenu Priecelovú a za náhradníka JUDr. Ľubomíru Kúdelovú.
Bolo prijaté

U z n e s e n i e č.11 /2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne
kolégium ( Srns 9/2017)
JUDr. Alenu Priecelovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto

JUDr. Ľubomíru Kúdelovú, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa -nikto

K bodu 3/

Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

o voľbu jedného člena a jedného

náhradníka do výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu pre
správne kolégium

JUDr. Henčeková, PhD. za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové
konanie navrhla JUDr. Jozefa Milučkého a za náhradníka Mgr. Petra Melichera.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č.12 /2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu pre správne kolégium
( S 10/2017)
Mgr. Petra Melichera
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Príbelská, PhD. , Mgr. Melicher nehlasovali
JUDr. Jozefa Milučkého , náhradník
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa –nikto
JUDr. Príbelská , PhD. nehlasovala

K bodu 4/

Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

o voľbu jedného člena a jedného

náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
občianskoprávne kolégium.

JUDr. Cisárová za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie navrhla
JUDr. Soňu Mesiarkinovú a za náhradníka JUDr. Oľgu Trnkovú.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.13 /2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne
kolégium (Spr 11/2017)
JUDr. Soňu Mesiarkinovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – nikto

JUDr. Oľgu Trnkovú, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa –nikto
JUDr. Trnková nehlasovala
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o určenie troch členov prieskumnej
komisie pre obchodnoprávne, správne a občianskoprávne kolégium na obsadenie voľných miest
predsedov senátu pre príslušné kolégiá.

Po rozprave boli za členov prieskumnej komisie na obsadenie voľných miest predsedov
senátu navrhnutí :
pre obchodnoprávne kolégium

JUDr. Jana Zemaníková , JUDr. Gabriela Mederová

a JUDr. Katarína Pramuková,
pre správne kolégium JUDr. Milan Morava, JUDr. Jana Zemková, PhD. a JUDr. Judita
Kokolevská ,
pre občianskoprávne kolégium JUDr. Ladislav Górász, JUDr. Ľubor Šebo a JUDr. Edita
Bakošová.
Bolo prijaté

.

U z n e s e n i e č.14 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu

určuje za členov prieskumnej komisie pre

obchodnoprávne kolégium na obsadenie jedného

voľného miesta predsedu senátu

( Srns 12/2017)
JUDr. Janu Zemaníkovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Gabrielu Mederovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Katarínu Pramukovú
Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Pramuková nehlasovala

U z n e s e n i e č.15 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie pre správne
kolégium na obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátov ( Srns 13/2017 )
JUDr. Milana Moravu
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Janu Zemkovú, PhD.
Hlasovanie:
za – 6

proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Juditu Kokolevskú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – nikto

U z n e s e n i e č.16 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie pre
občianskoprávne kolégium na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu ( Srns
14/2017 )
JUDr. Ladislava Górásza
Hlasovanie
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Ľubora Šeba
Hlasovanie
za – 6
proti - nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Editu Bakošovú
Hlasovanie
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumným
komisiám lehota do 10. apríla 2017.

K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o stanovisko k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky
na

sudcov najvyššieho súdu , ktorí sa prihlásili do
voľných

obsadenie

miest

predsedov

senátu

pre

výberových konaní

obchodnoprávne,

správne

a občianskoprávne kolégium.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.17 /2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu
385/2000 Z. z.

podľa ustanovenia § 27c písm. f) zákona č.

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky JUDr.
Andrey Moravčíkovej, PhD. , uchádzačky vo výberovom konaní na obsadenie funkcie
predsedu senátu obchodnoprávneho kolégia toto

s ta novisko :
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. , sudkyňa obchodnoprávneho

kolégia

najvyššieho súdu podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej
funkcie zásady sudcovskej etiky ( Srns 17/2017 ).

Hlasovanie
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto

U z n e s e n i e č.18 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu podľa ustanovenia § 27c písm. f/ zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších

predpisov

zaujala

k dodržiavaniu

zásad

sudcovskej

etiky

JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Nory Halmovej , uchádzačiek vo výberovom
konaní na obsadenie funkcie predsedov senátu správneho kolégia toto

s t a n o v i s k o:
JUDr. Petra Príbelská, PhD. a JUDr. Nora Halmová , sudkyne správneho kolégia
najvyššieho súdu podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiavajú pri výkone
svojej funkcie zásady sudcovskej etiky ( Srns 18/2017 ).

Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Príbelská, PhD. nehlasovala
U z n e s e n i e č. 19 /2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu
385/2000 Z. z.
v znení

podľa ustanovenia § 27c písm. f) zákona č.

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

neskorších

predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky

JUDr. Márie Trubanovej, PhD., uchádzačky vo výberovom konaní na obsadenie funkcie
predsedu senátu občianskoprávneho kolégia toto

s ta novisko :
JUDr. Mária Trubanová, PhD. , sudkyňa občianskoprávneho kolégia najvyššieho
súdu podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie
zásady sudcovskej etiky ( Srns 19/2017 ).

Hlasovanie
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 7 / Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny JUDr. Jane Hullovej podľa § 78a
ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.20 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu navrhuje predsedníčke najvyššieho súdu , aby
sudkyni najvyššieho súdu JUDr. Jane Hullovej 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 2017 do výšky funkčného platu sudcu
( Srns 20/2017 ).

Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 8/ Prerokovanie Návrhu Opatrenia č. 5 ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce
najvyššieho súdu na rok 2017.
Predseda sudcovskej rady oboznámil návrh opatrenia č. 5 s tým, že zmeny v senáte 3 C
boli s členmi senátu prerokované a súhlasili s nimi.
Bolo prijaté

U z n e s e n i e č.21 /2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky k návrhu
Opatrenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce najvyššieho súdu na rok 2017
( Srns 21/2017 ).

Hlasovanie :
za - 6
proti - nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 9/ Výkazy za február 2017 (Srns 16/2017).
Agenda
Kolégium

Prevzaté

trestné
251
obchodné
627
správne
3684
občianske
1215
vrátane vecí XCdo, XECdo, ECoX

Nápad
87
454
173
202

Veci XCdo, XECdo, ECoX v ostatných kolégiách
trestné
378
16
obchodné
788
0
správne
1120
9
občianske
86
29

K bodu 10/ Rôzne
JUDr. Solej oboznámil s možnosťou
pre sudcov

Vybavené

Nevybavené

91
123
322
277

247
158
3535
1140

82
212
222
36

312
576
907
79

čerpania doplnkového dôchodkového sporenia

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady a to
12. apríla 2017 o 13,00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Jana Cisárová.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Oľga Trnková
Zápisnicu overila :

JUDr. Jana Henčeková, PhD.

