JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka senátu 7 C, NS SR
V Bratislave 19. júna 2012 10.30 hod.

Vážený pán predseda ,
zo stránky Sudcovskej rady NS SR som sa dozvedela, že dnes (o 11. 30) sa koná mimoriadne
zasadnutie Sudcovskej rady pri NS SR, ktorej programom je návrh opatrenia č. 2 na zmenu

Rozvrhu práce NS SR na rok 2012 – Spr. 545/2012 (SRns26/2012).
Pokiaľ v bode II. 2 a 3 dôjde k výmene predsedov senátov 7 C a 6 C (teda namiesto
predsedníčky senátu 7 C - JUDr. Švecovej pôjde JUDr. Górasz a naopak) nejde o koncepčné
riešenie, lebo zastupujúceho predsedu senátu nebude mať JUDr. Górasz.
Navyše, toto riešenie sa dotkne aj členov senátov 7C a 6C čo nemožno považovať za
vhodné, lebo by mohlo spôsobiť (resp. napomáhať) k personálnej nestabilite
občianskoprávneho kolégia, čo nie je zárukou dobrej spolupráce v rámci senátu; preto by bolo
vhodné skôr vyhnúť sa takému riešeniu a prijať iné, ktoré nižšie navrhujem.
Z uvedených dôvodov navrhujem, aby Sudcovská rade pri Najvyššom súde SR navrhla
predsedovi NS SR riešenie a schválila uznesenie, podľa ktorého:
odporučí predsedovi NS SR podať na Ministerstvo financií SR návrh na vydanie
rozpočtového opatrenia a požiadať o navýšenie príslušného množstva finančných
prostriedkov (na pokrytie príplatkov zastupujúcich predsedov senátov) a k tomu
prislúchajúcich odvodov. Tým by sa táto položka stala účelovou.
Návrh možno (kedykoľvek) odôvodniť nutnosťou zastupujúcich predsedov senátov,
obzvlášť v senáte 7 C , (o ktorom sa práve rokuje) a doplniť konštatovaním, že nastolený
problém nie je možné vyriešiť z prostriedkov doteraz pridelených.
Na vybavenie tejto veci máme na NS SR príslušný aparát, ktorý uvedenou úlohou treba len
poveriť.
Predmetný návrh podávam na margo argumentácie (náležite nedoloženej), že Najvyšší súd
SR nemá dostatok finančných prostriedkov na príplatok zastupujúceho predsedu senátu
v senáte 7 C, ale aj preto, že nemám dostatočnú istou v tom, či ho budem môcť v Sudcovskej
rade pri NS SR predniesť osobne.
S úctou
JUDr. Daniela Švecová
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