SRns 72/2014

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 09. septembra 2014

Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402
Prítomní :

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

Neprítomní : JUDr. Mária Usačevová – rehabilitácia - ospravedlnená
JUDr. Jana Serbová – PN - ospravedlnená
Hostia :

nikto

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej podpredseda Mgr. Peter Melicher, ktorý
po otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Mária Šramková a za
overovateľa Mgr. Peter Melicher.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu podpredsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia s tým, že zároveň navrhol doplniť
program o výkazy za mesiac august 2014 (SRns 106/2014) a navrhol zaradiť do programu
list Súdnej rady z 2. septembra 2014 – žiadosť o návrh kandidátov na funkcie predsedu
disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu.
K predloženému návrhu programu zasadnutia JUDr. Jana Cisárová uviedla, že body
1/ Prerokovanie Uznesenia správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 24.6.2014 (SRns74/2014)
2/ Žiadosť predsedníčky správneho kolégia o vypísanie výberového konania (SRns 82/2014)

3/ Žiadosť JUDr. Petra Paludu o preloženie do trestnoprávneho kolégia (SRns 83/2014)
boli už prerokované na mimoriadnom zasadnutí Sudcovskej rady, ktorá sa konala 3. júla 2014
a preto tieto body navrhla vypustiť.
Navrhla ako ďalší bod do programu
z občianskoprávneho kolégia z 24. apríla 2014.

zaradiť

prerokovanie

uznesenia

JUDr. Katarína Pramuková navrhla s prihliadnutím na tento návrh zaradiť aj závery
zasadnutia obchodnoprávneho kolégia z 24. júna 2014 s tým, aby sa o týchto záveroch
rokovala spoločne, inak nebude súhlasiť so návrhom JUDr. Jany Cisárovej.
Mgr. Peter Melicher navrhol aby tieto návrhy boli prerokované až na ďalšom riadnom
zasadnutí Sudcovskej rady.
Hlasovanie o vypustení bodov 1/ až 3/ a žiadosti Kancelárie Súdnej rady:
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
Hlasovanie o zaradení prerokovania uznesenia z občianskoprávneho kolégia z 24. apríla
2014 :
za
- 2
proti
- 3
zdržal sa - nikto
Hlasovanie
2014 :
za
proti
zdržal sa -

o zaradení prerokovania záveru z obchodnoprávneho kolégia z 24. Júna
1
4
nikto

Návrh programu :
1/ Prerokovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov NS SR na roky 2015 až 2017 (SRns
71/2014)
2/ Žiadosť podpredsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkýň Krajského súdu v Bratislave JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Soni
Langovej na výkon funkcie sudcu na NS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2015 (SRns
90/2014)
3/ Žiadosť podpredsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. Anny Peťovskej, PhD. na výkon
funkcie sudcu na NS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2015 (SRns 98/2014)
4/ Žiadosť podpredsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. Dariny Kriváňovej na výkon
funkcie sudcu na NS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2015 (SRns 103/2014)
5/ Návrh opatrenia č. 13 k rozvrhu práce NS SR na rok 2014 (SRns 105/2014)
6/ Podnet JUDr. Jany Dubovcovej (SRns 94/2014)

7/ Výkazy za jún 2014 (SRns 75/2014).
8/ Výkazy za júl 2014 (SRns 104/2014)
9/ Výkazy za august 2014 (SRns 106/2014)
10/Žiadosť kancelárie Súdnej rady o predloženie kandidátov na predsedov a členov disciplinárnych senátov
11/Rôzne.

Hlasovanie o programe :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1/ Prerokovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov NS SR na roky 2015 až 2017
(SRns 71/2014)
Predsedajúci sudcovskej rady oboznámil prítomných s Komentárom NS SR k návrhu limitov
príjmov a výdavkov kapitoly 06 – Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017.
Po rozprave k tomuto návrhu predsedajúci navrhol, aby sudcovská rada prijala toto
u z ne s e n i e č. 101/2014
Sudcovská rada sa stotožňuje so závermi Komentára k návrhu limitov príjmov
a výdavkov kapitoly 0, - Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017 vo
vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a konštatuje, že nezodpovedajú
medzinárodným štandardom na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva bez prieťahov
v konaniach.
Hlasovanie :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 2/ Žiadosť podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastupujúcej
predsedu Najvyššieho súdu (Spr 672/2014), ktorého funkcia nie je obsadená, o zabezpečenie
stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie sudkýň Krajského súdu v Bratislave JUDr. Judity
Kokolevskej a JUDr. Soni Langovej na výkon funkcie sudcu na NS SR na obdobie od
1.10.2014 do 30.9.2015 (SRns 90/2014)
u z ne s e n i e č. 102/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súhlasí v zmysle § 12
ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov s dočasným pridelením sudkýň

Krajského súdu v Bratislave JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Soni Langovej na výkon
funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2014 do
30. septembra 2015.
Hlasovanie :
JUDr. Judita Kokolevská
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Soňa Langová
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 3/ Žiadosť podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastupujúcej
predsedu Najvyššieho súdu (Spr 672/2014), ktorého funkcia nie je obsadená, o zabezpečenie
stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie sudkýň Krajského súdu v Bratislave JUDr. Anny
Peťovskej, PhD. na výkon funkcie sudcu na NS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2015
(SRns 98/2014)
u z ne s e n i e č. 103/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súhlasí v zmysle § 12
ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov s dočasným pridelením sudkýň
Krajského súdu v Bratislave JUDr. Anny Peťovskej, PhD. na výkon funkcie sudcu na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015.
Hlasovanie :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 4/ Žiadosť podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastupujúcej
predsedu Najvyššieho súdu (Spr 672/2014), ktorého funkcia nie je obsadená, o zabezpečenie
stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie sudkýň Krajského súdu v Bratislave JUDr. Dariny
Kriváňovej na výkon funkcie sudcu na NS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2015 (SRns
103/2014)
u z ne s e n i e č. 104/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súhlasí v zmysle § 12
ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov s dočasným pridelením sudkýň
Krajského súdu v Bratislave JUDr. Dariny Kriváňovej na výkon funkcie sudcu na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015.
Hlasovanie :

za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 5/Návrh Opatrenia č.13, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok 2014 (SRns 105/2014)
Predsedajúci sudcovskej rady oboznámil prítomných s návrhom opatrenia č. 13
k rozvrhu práce NS SR na rok 2014.
V diskusii JUDr. Katarína Pramuková navrhla, aby boli asistenti, ktorí sa prideľujú do
správneho kolégia zaradení do obchodnoprávneho kolégia a poukázala na závery zasadnutia
tohto kolégia z 24. júna 2014, kde žiadali prideliť do obchodnoprávneho kolégia ďalších
asistentov minimálne o 3-och, tak aby bolo zaručené obsadenie poštu asistentov tak, ako je to
v občianskoprávnom kolégiu.
Predsedajúci uviedol, že bod 3. d/ nebol prerokovaný predsedníčkou kolégia
s dotknutým sudcom. Navrhuje preto vrátiť v tejto časti návrh Opatrenia späť na prerokovanie
s dotknutým sudcom.
Predsedajúci navrhol, aby sudcovská rada hlasovala o jednotlivých bodoch opatrenia
samostatne.
u z n e s e n i e č. 105/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k Návrhu Opatrenia č.
13 k rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2014 z 26. augusta
2014 (Spr 926/2014) zaujíma nasledovné stanovisko :
bod 1. a 2.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
bod 3. a/ a b/
Hlasovanie :
za
-3
proti
-1
zdržal sa – 1
bod 3. c/
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa – nikto

bod 3. d/
odložiť hlasovanie až po prerokovaní s dotknutými sudcami per rollam
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 6/ Podnet JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv podľa § 69 ods. 1
zákona č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorým poukazuje na nevhodné správanie sudcu.
Predsedajúci oboznámil s podnetom a po rozprave navrhoval, aby sudcovská rada
prijala toto
u z n e s e n i e č. 106/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z obsahu podania
nezistila porušenie podľa § 116 zákona č. 385/200 Z. z. v znení neskorších predpisov,
z ktorého dôvodu nepodáva návrh na začatie disciplinárneho konania.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 7/ Výkazy za mesiac jún 2014 (SRns 74/2014)
Agenda
- kolégium
občianske
správne
trestné
obchodné

Prevzaté
4619
2861
158
3397

Nápad
580
496
86
329

spolu
5199
3357
244
3726

Vybavené
506
293
78
257

Nevybavené
4693
3064
166
3469

K bodu 8/ Výkazy za mesiac júl 2014 (SRns 104/2014)
Agenda
- kolégium
občianske
správne
trestné
obchodné

Prevzaté
4694
3063
166
3469

Nápad
615
381
85
336

spolu
5309
3444
251
3805

Vybavené
506
284
83
231

K bodu 9/ Výkazy za mesiac august 2014 (SRns 106/2014)

Nevybavené
4803
3160
168
3574

Agenda
- kolégium
občianske
správne
trestné
obchodné

Prevzaté
4804
3160
169
3574

Nápad
675
309
67
203

spolu
5479
3469
236
3777

Vybavené
556
240
55
236

Nevybavené
4923
3229
181
3541

Predsedajúci konštatovala, že z predmetných štatistických ukazovateľov vyplýva, že
počet nevybavených vecí sa na občianskoprávnom, obchodnoprávnom a správnom kolégiu
neustále zvyšuje, pričom sa neustále zvyšuje počet tzv. reštančných veci nad 1 a nad 2 roky.
K bodu 10/ Žiadosť kancelárie Súdnej rady o predloženie kandidátov na predsedov a členov
disciplinárnych senátov
Predsedajúci oboznámil členov sudcovskej rady s listom Kancelárie Súdnej rady z 2.
septembra 2014 č. SR 50/2014, ktorým upozorňuje na vyhlásené doplňujúce voľby predsedov
a členov disciplinárnych senátov s termínom na 27. október 2014. Na základe poverenia
podpredsedu Súdnej rady JUDr. Jána Vanka sa preto opätovne obracajú na sudcovské rady,
aby aj s ich pomocou boli sudcovia vyzvaní na predloženie návrhov kandidátov na predsedov
a členov disciplinárnych senátov do termínu 30. septembra 2014.
u z n e s e n i e č. 107/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie na vedomie list
Kancelárie súdnej rady z 2. septembra 2014 č. SR 50/2014 a poveruje podpredsedu
sudcovskej rady, aby oslovil sudcov v zmysle tohto listu, aby navrhli kandidátov na
funkcie predsedov a členov disciplinárnych senátov.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 11/ Rôzne
JUDr. Katarína Pramuková oboznámila členov sudcovskej rady, že niektorí členovia
sudcovského zboru namietajú, že nie sú riadne konkretizované niektoré body programu
zasadnutia sudcovskej rady (napr. disciplinárne stíhanie).
Predsedajúci upozornil, že body programu sú pre členov sudcovskej rady, ktorí majú
materiály k zasadnutiam sudcovskej rady a nie pre sudcovský zbor, ako aj na to, že
prípadným zverejnením by sa mohlo zasiahnuť do práv takéhoto kolegu a preto nepovažuje za
vhodné niektoré body detailnejšie precizovať.
JUDr. Katarína Pramuková poukázala na to, že bola kolegom JUDr. Vladikom
oslovená, že sa zatiaľ nič nepodniklo pokiaľ ide o preventívne prehliadky sudcov a zároveň
navrhla, aby sa navýšil počet zapisovateľov na obchodnom kolégiu o tri zapisovateľky.

Predsedajúci urobí1 dopyt na vedenie súdu či a aké postupy sa vykonali
k zabezpečeniu preventívnych prehliadok sudcov a počet zapisovateliek resp.
administratívneho aparátu je potrebné riešiť s vedením súdu, vzhľadom na neudržateľný stav.
JUDr. Jana Cisárová dala do pozornosti Sudcovskej rady, aby sa zaoberala úpravou
zákona v zmysle ktorej by sa malo vykonať hodnotenie sudcov.
Predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady
na termín 14. októbra 2014 o 13,00 hod.
Podpredseda sudcovskej rady po vyčerpaní predmetu zasadnutia sudcovskej rady
ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Mária Šramková
Zápisnicu overil :
Mgr. Peter Melicher

