SRns 37/2014

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky konaného dňa 19. marca 2014.
Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402
Prítomní :

Neprítomní :

JUDr. Mária Usačevová
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Jana Serbová

JUDr. Jana Cisárová

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvorila a viedla predsedníčka
sudcovskej rady JUDr. Mária Usačevová, ktorá po otvorení rokovania zároveň
konštatovala, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Dopytom u členov bolo
zisťované, či všetci dostali elektronickou poštou návrh programu, k čomu
prítomní členovia uviedli, že dostali pozvánku na zasadnutie sudcovskej rady.
Na to predsedníčka sudcovskej rady predniesla nasledovný
Návrh programu:
1/ Žiadosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o určenie
trojčlennej komisie za účelom vyhlásenia výberového konania na jedno miesto
predsedu senátu správneho kolégia (Spr 315/2014)
2/ Stanovisko sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky
uchádzačov JUDr. Milana Moravu a Mgr. Petra Melichera
v súvislosti s výberovým konaním na funkciu predsedu senátu v termíne do
1. apríla 2014(Spr 185/2014)

3/ Žiadosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o určenie dvoch
sudcov do prieskumnej komisie Okresného súdu Topoľčany za účelom
vykonania prieskumu rozhodovacej činnosti a dôstojnosti vedenia súdneho
konania sudkyne JUDr. Aleny Šiškovej v termíne do 1. apríla 2014(Spr
187/2014)
Žiadosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o určenie
trojčlennej prieskumnej komisie pre účely výberového konania na obsadenie
jedného voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium
a zvolenie jedného člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie
v termíne do 1. apríla 2014(Spr 346/2014)
4/

5/ Návrh Opatrenia č.5, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky na rok 2014 (Spr 348/2014)
6/ Rôzne

Hlasovanie o programe :

za
proti
zdržal sa

- 6
- nikto
- nikto

K bodu 1/
Žiadosť predsedu NS SR o určenie troch členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na jedno miesto predsedu senátu
správneho kolégia ( Spr 315/2014).
Po rozprave členov Sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej
komisie JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Jana Henčeková a JUDr. Milan
Morava.

U z n e s e n i e č. 38/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na jedno miesto predsedu senátu
správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 27d
ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje
JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jana Henčeková
JUDr. Milan Morava
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje
prieskumnej komisii lehota do 2. apríla 2014
Hlasovanie
JUDr. Zdenka Reisenauerová

JUDr. Jana Henčeková

JUDr. Milan Morava

za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
za - 6
proti – 0
zdržal sa - 0
za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

K bodu 2)
Stanovisko sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky
uchádzačov prihlásených do výberového konania na obsadenie 2 miest
predsedov senátov pre správne kolégium najvyššieho súdu: JUDr. Milana
Moravu a Mgr. Petra Melichera.
Predsedníčka sudcovskej rady oboznámila prítomných s prípisom
predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým žiada sudcovskú
radu, aby 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 stanovisko k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky 2 sudcov
správneho kolégia: JUDr. Milana Moravu a Mgr. Petra Melichera, ktorí

požiadali o zaradenie do výberového konania na obsadenie 2 miest predsedov
senátov pre správne kolégium najvyššieho súdu.
Po rozprave k tomuto bodu boli prijaté nasledovné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 39 /2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 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. Milanom Moravom,
uchádzačom vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu
správneho senátu najvyššieho súdu, ktoré bolo vyhlásené predsedom
najvyššieho súdu 14. februára 2014 pod číslom Spr 185/2014, toto

s ta no v i s ko :
JUDr. Milan Morava, sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava
pri výkone svojej funkcie zásady sudcovskej etiky.

Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0

Pred rokovaním o bode 2) v časti týkajúcej sa Mgr. Petra Melichera,
opustil Mgr. Peter Melicher z titulu funkcie člena sudcovskej rady rokovanie
sudcovskej rady.
U z n e s e n i e č. 40/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 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 Mgr. Petrom Melicherom,
uchádzačom vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu
správneho senátu najvyššieho súdu, ktoré bolo vyhlásené predsedom
najvyššieho súdu 14. februára 2014 pod číslom Spr 185/2014, toto
s ta no v i s ko :
Mgr. Peter Melicher, sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava
pri výkone svojej funkcie zásady sudcovskej etiky.
Hlasovanie:

za 5
proti 0
zdržal sa 0

Po hlasovaní o stanovisku k Mgr. Petrovi Melicherovi, sa opätovne
zúčastnil rokovania sudcovskej rady aj Mgr. Peter Melicher.

k bodu 3/
Predsedníčka sudcovskej rady oboznámila žiadosť predsedu Najvyššieho
súdu SR o určenie 2 členov do prieskumnej komisie Okresného súdu Topoľčany
za účelom vykonania prieskumu rozhodovacej činnosti a dôstojnosti vedenia
súdneho konania sudkyne JUDr. Aleny Šiškovej ( Spr 187/2014)
K tomuto bodu vystúpila JUDr. Mária Usačevová, ktorá do prieskumnej
komisie navrhla sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Janu Serbovú.
Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 41/2014
Sudcovská rada určuje sudcu JUDr. Milana Lipovského do
prieskumnej komisie Okresného súdu Topoľčany na výberové konanie na
obsadenie 1 voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne
kolégium.

Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0
U z n e s e n i e č. 42/2014

Sudcovská rada určuje sudkyňu JUDr. Janu Serbovú do prieskumnej
komisie Okresného súdu Topoľčany na výberové konanie na obsadenie 1
voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Hlasovanie:

za 5
proti 0
zdržal sa 1

k bodu 4/
Predsedníčka sudcovskej rady oboznámila žiadosť predsedu Najvyššieho
súdu SR o určenie 3 členov do prieskumnej komisie pre účely výberového
konania na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
obchodnoprávne kolégium a zvolenie jedného člena do výberovej komisie pre
predmetné výberové konanie ( Spr 346/2014)
K tomuto bodu vystúpila JUDr. Katarína Pramuková, ktorá do
prieskumnej komisie navrhla JUDr. Janu Zemaníkovú, JUDr. Vieru Pepelovú
a JUDr. Ľubomíru Kudelovú a za člena do výberovej komisie pre predmetné
výberové konanie navrhuje JUDr. Juraja Semana.
Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 43/2014
Sudcovská rada určuje sudkyňu JUDr. Janu Zemaníkovú do
prieskumnej komisie pre účely výberového konania na obsadenie 1
voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium.
Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0

U z n e s e n i e č. 44/2014
Sudcovská rada určuje sudkyňu JUDr. Vieru Pepelovú do
prieskumnej komisie pre účely výberového konania na obsadenie 1
voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium

Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0
U z n e s e n i e č. 45/2014

Sudcovská rada určuje sudkyňu JUDr. Ľubomíru Kudelovú do
prieskumnej komisie pre účely výberového konania na obsadenie 1
voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium
Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0

U z n e s e n i e č. 46/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena
výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu
pre obchodnoprávne kolégium podľa § 29 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov JUDr. Juraja Semana
Hlasovanie:

za 6
proti 0
zdržal sa 0

k bodu 5/
Predsedníčka sudcovskej rady oboznámila Opatrenie č. 5 k Rozvrhu práce
Najvyššieho súdu SR, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu
SR na rok 2014 ( Spr 348/2014)

Členovia sudcovskej rady následne po rozprave prijali toto

U z n e s e n i e č. 47/2014

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá
námietky k predloženému návrhu Opatrenia č. 5 zo dňa 13.marca 2014,
vedeným pod Spr 348/2014, ktorým Opatrením sa mení a dopĺňa Rozvrh
práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2014 v osobitnej časti
občianskoprávne kolégium, trestnoprávne kolégium, obchodnoprávne
kolégium a správne kolégium a to nasledovne :

1. V OSOBITNEJ ČASTI – OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM
a) sa na str. 14 a 15 do zoznamu predsedov senátov dopĺňajú
JUDr. Edita Bakošová, JUDr. Helena Haukvitzová, JUDr. Viera
Petríková a JUDr. Oľga Trnková, ktoré sa súčasne vypúšťajú zo
zoznamu členov senátov na str. 15 a 16,
b) v senáte 2C sa pri JUDr. Viere Petríkovej poznámka "členka senátu"
nahrádza poznámkou "predsedníčka senátu“, v senáte 4C sa pri
JUDr. Edite Bakošovej poznámka "členka senátu" nahrádza
poznámkou "predsedníčka senátu", v senáte 5C sa pri JUDr. Helene
Haukvitzovej poznámka "členka senátu" nahrádza poznámkou
"predsedníčka senátu“, a v senáte 8C sa pri JUDr. Oľge Trnkovej
poznámka "členka senátu" nahrádza poznámkou "predsedníčka
senátu“
2. V OSOBITNEJ ČASTI – TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM
a) sa na str. 31 a 32 do zoznamu predsedov senátov dopĺňajú
JUDr. Libor Duľa, JUDr. Daniel Hudák a JUDr. Gabriela
Šimonová, ktorí sa súčasne vypúšťajú zo zoznamu členov senátov
na str. 32 a 33,

b) v senáte 1T sa pri JUDr. Gabriele Šimonovej poznámka "členka
senátu" nahrádza poznámkou "predsedníčka senátu“, v senáte 2T
sa pri JUDr. Liborovi Duľovi poznámka "člen senátu" nahrádza
poznámkou "predseda senátu", v senáte 6T sa pri JUDr. Danielovi
Hudákovi poznámka "člen senátu" nahrádza poznámkou
"predseda senátu“, a v senáte 1TdoV pri JUDr. Danielovi
Hudákovi
a
senáte
2TdoV
pri JUDr. Liborovi Duľovi sa za slová „stály člen senátu“ dopĺňa
lomítko a slová „predseda senátu“ .
3. V OSOBITNEJ ČASTI – OBCHODNOPRÁVNE KOLÉGIUM
a) sa na str. 44 do zoznamu predsedov senátov dopĺňa JUDr. Katarína
Pramuková a súčasne sa vypúšťa zo zoznamu členov senátu na str.
45,
b) v senáte 3O sa pri JUDr. Kataríne Pramukovej poznámka "členka
senátu" nahrádza poznámkou "predsedníčka senátu“ a v senáte 2OV sa pri JUDr. Kataríne Pramukovej za slovami „stála členka
senátu“ dopĺňa lomítko a slová „predsedníčka senátu“.
4. V OSOBITNEJ ČASTI – SPRÁVNE KOLÉGIUM
a) sa na str. 56 do zoznamu predsedov senátov dopĺňa JUDr. Jozef
Milučký a súčasne sa vypúšťa zo zoznamu členov senátu na str. 57,
b) v senáte 3S sa pri JUDr. Jozefovi Milučkom poznámka "člen
senátu" nahrádza poznámkou "predseda senátu“.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 21. marca 2014
Hlasovanie:

za 6
proti 0

zdržal sa 0

K bodu 6/ Rôzne
JUDr. Milučký tlmočil sudcovskej rade ústnu žiadosť JUDr. Martina
Vladíka, aby sudcovská rada požiadala predsedu Najvyššieho súdu SR, aby
došlo pre sudcov Najvyššieho súdu SR k zabezpečeniu preventívnych
lekárskych prehliadok v roku 2014.
Členovia sudcovskej rady s predloženým návrhom vyslovili súhlas a prijali
U z n e s e n i e č. 48/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR odporúča predsedovi
Najvyššieho súdu SR, aby zabezpečil pre sudcov Najvyššieho súdu SR
v roku 2014 preventívne lekárske prehliadky.
Hlasovanie:

za
6
proti
0
zdržal sa 0

Na záver predsedníčka sudcovskej rady predbežne oznámila termín
riadneho rokovania sudcovskej rady na deň 8. apríla 2014 o 13.00 hod.
v miestnosti

č.

402

budova

Najvyššieho

súdu

Slovenskej

a poďakovala členom sudcovskej rady za aktívnu účasť na zasadnutí.
V Bratislave dňa 19. marca 2014

Zápisnicu zapísal : JUDr. Jozef Milučký
Zápisnicu overila : JUDr. Katarína Pramuková

republiky

