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 Vážení čitatelia, 

 

     už takmer rok nás časopis  DE IURE informuje o dianí 

na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Robí tak nielen 

smerom dovnútra našej inštitúcie, ale predovšetkým 

smerom von k verejnosti. Predstavuje tak jeden 

z informačných tokov prostredníctvom ktorého sa verej-

nosť dozvedá, čo sa deje v justícii, osobitne na najvyš-

šom súde. Nové číslo tohto časopisu prinesenie podrob-

nosti o rôznych aktivitách našej inštitúcie, o ktorých si 

ale dovoľujem rámcovo sa zmieniť už teraz. 

     Jednou z najvýznamnejších udalostí tohto roka bolo 

predsedníctvo Slovenskej republike v Rade Európskej 

únie. Túto príležitosť využil aj Najvyšší súd Slovenskej 

republiky, ktorý usporiadal konferenciu s názvom  „Limity transparentnej justície“. Viedla ho k tomu 

snaha, cieľom ktorej bolo aj takto prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti verejnosti k súdnictvu 

v Slovenskej republiky.  Táto dôveryhodnosť je totiž stále nízka, a to aj napriek výsledkom prieskumu 

vykonaného agentúrou Via Iuris, podľa ktorého  je trend dôveryhodnosti verejnosti k súdnictvu vyšší.  

Konferencia mala veľmi pozitívny  ohlas tak u jej účastníkov, ako aj jej publika. Najvýznamnejšou 

osobnosťou konferencie bol predseda Súdneho dvora Európskej únie pán Koen Lenaerts, ktorý posky-

tol pohľad na nastolený problém najmä z hľadiska judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Konfe-

rencie sa zúčastnil aj emeritný sudca Najvyššieho súdu štátu Delaware Henry duPont Ridgely, pred-

stavitelia najvyšších súdov krajín Európske únie a pristupujúcich krajín, predstavitelia súdnych rád, 

ministerstva. spravodlivosti, akademických obcí, predstavitelia médií a mimovládnych organizácií. 

     Toto rozmanité a vysoko kvalifikované zloženie účastníkov konferencie bolo naozaj spôsobilé na-

stolený predmet prediskutovať z rozličných hľadísk a inšpirovať k skvalitneniu komunikácie Najvyš-

šieho súdu SR s verejnosťou a tým aj stále vyššie postupovať po rebríčku dôveryhodnosti verejnosti 

v justíciu Slovenskej republiky. 

      Ak by sme mali už pred uplynutím celého roka poukázať na niektoré úspechy, ktoré sme v ňom 

dosiahli, musím ďalej konštatovať, že za aktívnej a veľmi korektnej spolupráce Ministerstva spravod-

livosti SR a vedením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa aj legislatívnej oblasti dosiahli pozitívne 

zmeny; napríklad bola vytvorená kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky poverená zabez-

pečovaním činnosťami v oblasti finančnej a organizačnej, čím sa pre predsedníčku Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky vytvorila  možnosť venovať sa výlučne výkonu súdnictva. 
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Podarilo sa nám navýšiť stav zamestnancov v pozíciách asistentov sudcov, ktorí sa aktívne 

podieľajú na znížení počtu nevybavených vecí na všetkých kolégiách najvyššieho súdu. Tento pro-

ces (navyšovania) stále pokračuje. Postupne budujeme Odbor analytiky a dokumentaristiky, ktoré-

ho hlavnou náplňou je zhromažďovanie judikatúry Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre ľudské 

práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a poskytovanie sudcom (podľa ich požiadaviek) pre-

hľad a rešerše z judikatúry týchto inštitúcií a z príslušnej literatúry. 

Uzavreli sme dohodu o spolupráci s Najvyšším súdom Českej republiky, čo (so zreteľom na 

spoločný právny základ s Českou republikou)  považujem za veľký  prínos vo vzájomnej komuniká-

cií o rozhodovacej činnosti týchto najvyšších súdnych inštitúcií v obidvoch republikách. V tejto sú-

vislosti musím spomenúť aj organizovanie spoločných kolégií obidvoch najvyšších súdov. Spolupra-

cujeme aj s Najvyšším správnym súdom Českej republiky. Táto spolupráca má osobitný význam 

preto, lebo v Slovenskej republike zatiaľ nemáme samostatný správny súd  a skúsenosti Českej re-

publiky  sú v tomto smere veľmi cenné. 

 Na pôde najvyššieho súdu sme privítali viaceré významné návštevy;  išlo napríklad o  náv-

števu, predsedu Súdneho dvora Európskej únie Koena Lenaertsa, či o návštevu prezidenta Európ-

skej siete súdnych rád Lorda Geoffreyho Vosa, ministra spravodlivosti Srbskej republiky Nikola Se-

lakoviča, o delegáciu sudcov z Gruzínska alebo o delegáciu Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej 

socialistickej republiky, vedenej jeho podpredsedom Bùi Ngọc Hoà. 

      V rámci každého uskutočneného  stretnutia s predstaviteľmi zahraničných justičných inštitúcií, 

ale najmä s predstaviteľmi Súdneho dvora EÚ a Európskej siete súdnych rád bol zo strany Najvyš-

šieho súdu Slovenskej republiky daný jednoznačný signál o našej ochote  aktívne s nimi spolupraco-

vať a skvalitňovať prácu v slovenskej justícií. 

     V snahe neustále pracovať na zvýšení dôveryhodnosti verejnosti k slovenskému súdnictvu som sa 

so záujmom stretla aj s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (Transparency International 

Slovensko, Via Iuris) a vypočula som si ich rôzne návrhy a predstavy o slovenskom súdnictve, 

o ktorých možno uvažovať. 

15. decembra sme sa slávnostne poďakovali emeritným sudcom za ich dlhoročnú a dobre 

odvedenú prácu na vianočnom stretnutí sudcov a zamestnancov súdu v Primaciálnom paláci 

v Bratislave.      

 

Záverom Vám chcem zaželať pokojné vianočné sviatky a mnoho úspechov v novom roku 2017! 

 

Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
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Čo bolo hlavnou myšlienkou kon-

ferencie? 

Konferenciou s ná zvom Limity trán-

spárentnej justí cie sme chceli ná jsť 

odpovede ná otá zky: Kde sá zác í ná 

á konc í  tránspárentnosť v justí cii? 

Č o je moz ne  zverejn ováť á c o nie? 

Ako vyries iť konflikt medzi prá vom 

ná informá cie á prá vom ná ochránu 

osobny ch u dájov u c ástní kov koná-

niá, álebo sudcov? Ako by máli su dy 

komunikováť s me diámi 

á verejnosťou? S jednotlivy mi 

u c ástní kmi sme hovorili áj 

o problemátike tránspárentnosti 

justí cie, ktorá  je, myslí m si, veľmi 

do lez itá  pre zvy s enie do veryhod-

nosti justí cie. Jednoducho bez do ve-

Slovenská republika sa v rámci svojho predsedníctva v Rade Európskej únie stala opäť hos-

titeľom medzinárodnej konferencie, avšak tento krát pod hlavičkou Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky (NS SR). Význam konferencie, ktorá sa konala 30. novembra až 2. decembra 2016 v hoteli 

Radisson Blu Hotel Carlton Bratislava však nezostal len medzi hranicami Európskej únie. Myšlien-

ka zorganizovať túto konferenciu, pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EU, 

vznikla koncom roka 2015. Prípravu konferencie mali na starosti Odbor dokumentácie, analytiky 

a komparatistiky a Oddelenie komunikácie s verejnosťou už od mája 2016. Predsedníčka NS SR Da-

niela Švecová pozvala zástupcov najvyšších súdov všetkých 28 krajín Európskej únie, medzinárod-

ných organizácií ako OBSE, USAID, predsedníčku Súdnej rady SR, štátnu tajomníčku Ministerstva 

spravodlivosti, neziskových organizácií VIA IURIS, Transparency International Slovensko, prorek-

torku Univerzity Komenského, zástupcu Slovenskej akadémie vied a šéfredaktorku Hospodárskych 

novín. Svojou návštevou nás poctili predseda Súdneho dvora EÚ pán Koen Lenaerts a bývalý sudca 

štátu Delaware pán Henry duPont Ridgely. Viac o konferencii nám povedal hovorca NS SR a mana-

žér prípravného tímu Boris Urbančík. 

Zorganizovali sme medzinárodnú konferenciu  

„Limity transparentnej justície“  
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 ry verejnosti v justí ciu nemo z e byť 

áni do verá v s tá t áko táky .  

Aké boli konkrétne témy prezen-

tácií a diskusií? 

Boli to v su c ásnosti veľmi áktuá lne 

te my, áko náprí klád hrozby poc í tá-

c ove ho zábezpec eniá su dov, keďz e 

uz  tákmer vs etky su dy zábezpec uju  

zverejnenie niektory ch rozhodnutí  

ná internete. Otá zká ánonymizá cie 

zverejn ovány ch rozhodnutí , nájmá  

z pohľádu c i vo bec á do ákej miery 

ánonymizováť rozhodnutie. D álej 

sá hovorilo o tom, do ákej miery 

otvá ráť justí ciu verejnosti. Odkiáľ á 

pokiáľ bude vytvoreny  mántinel 

pre verejnosť, respektí ve áko 

„hľádáť“ hránice otvorenosti. Boli 

to veľmi záují máve  prí spevky. Ná-

prí klád mo j kolegá Gregor Strojin, 

vedu ci oddeleniá vzťáhov 

s verejnosťou, Nájvys s ieho su du 

Slovinská, prezentovál s tátistiky 

pozití vnych á negátí vnych mediá l-

nych vy stupov o ich su de. Žáují má-

ve  bolo sledováť gráf prieskumu 

do veryhod-

nosti verej-

nosti 

v Slovinsku, 

ktory  vykázo-

vál zvy s enu  

mieru nedo -

very verejnos-

ti voc i ich náj-

vys s iemu su -

du, nájmá  keď 

rok predty m 

sá v me diá ch 

zvy s il poc et 

mediá lnych 

vy stupov 

o su de. Žá ve-

rom dodál, z e 

noviná ri v Slovinsku informuju  ve-

rejnosť o su de ibá negátí vne. Pozi-

tí vnych sprá v bolo veľmi má lo. 

Ž vy sledkov prieskumu pris li 

k zá veru, z e pre ich nájvys s í  su d je 

jediná  cestá á to si vytvoriť vlástne  

me dium á informováť o c innosti 

su du prostrední ctvom neho. To má 

utvrdilo v tom, z e rozhodnutie vy-

dá váť ná s  c ásopis DE IURE bolo 

dobry m rozhodnutí m.  

Aký bol program konferencie? 

Prográm bol rozdeleny  ná jednotli-

ve  dni od 30. novembrá do 2. de-

cembrá 2016 ták, z e sámotny  pro-

grám konferencie zác ál vo s tvrtok 

1. decembrá plená rnym zásádnu-

tí m, ná ktorom vystu pilá páni pred-

sední c ká Dánielá S vecová , ná sledne 

vystu pil predsedá Nájvys s ieho su du 

Litvy pá n Rimvydás Norkus, po 

n om pá n Andrei Richter 

z Káncelá rie zá stupcu pre slobodu 

me dií  OBSE, á nápokon páni pro-

rektorká Univerzity Komenske ho 

páni Má riá Pátákyová . Po prestá vke 

vystu pil v plená rnej c ásti áko prvy  

pá n Koen Lenáerts, predsedá Su d-

neho dvorá Euro pskej u nie, á po-

tom predsedá Nájvys s ieho su du 

Dá nská Poul Søgáárd. Následoválá 

predsední c ká Su dnej rády SR páni 

Jáná Bájá nková  á plená rne zásád-

nutie ukonc il by vály  sudcá Nájvys -

s ieho su du s tá tu Deláwáre zo Spoje-

ny ch s tá tov ámericky ch, pá n Henry 

Dupont Ridgely. Po prestá vke zác ál 

prvy  pánel s ná zvom „Verejnosť 

su dneho konániá vs. ochráná su k-

romiá,“ ktory  moderovál pá n Já n  

S ikutá z ná s ho nájvys s ieho su du, 

7 
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á vystu pili v n om jednotliví  hostiá – 

pá n Arpá d Gá bor Orosz z Ku rie z 

Máďárská, páni Anitá Žikmáne 

z Nájvys s ieho su du Lotys skej re-

publiky, páni Márí á-Angeles Ville-

gás z Nájvys s ieho su du S pánielská, 

pá n Dániel S vá by zo Su dneho dvorá 

EU  á pánel uzávrel prí spevkom pá n 

Iván Rumáná z Nájvys s ieho su du 

Slovenskej republiky. 

Popoludní  pokrác ovál ďáls í  

pánel ná te mu „Nove  me diá  á ich 

vplyv ná justí ciu“, ktory  moderová-

lá páni Veroniká Deckerová , ktorá  

je odborní c kou z oblásti public relá-

tions. V tomto páneli vystu pilá páni 

Miroslává Wysocká z Nájvys s ieho 

su du Poľskej Republiky. Vystriedá-

lá ju páni Vesná Medenicá 

z Nájvys s ieho su du Č iernej hory. 

D álej vystu pil pá n Michál Kuc erá 

z Euro pskeho su du pre ľudske  prá -

vá á po n om to bol pá n Jozef Vozá r 

z U stávu s tá tu á prá vá Slovenskej 

ákáde miá vied, tákz e sme tám máli 

zástu penu  áj vedecku  obec. Pánel 

uzávrelá záují mávy m prí spevkom 

s e fredáktorká Hospodá rskych no-

ví n páni Márcelá S imková .  

D áls í  den , v piátok 2. de-

cembrá, následovál pánel s te mou 

„Kontrolá justí cie zo strány verej-

nosti“, ktory  bol svojou te mou veľ-

mi záují mávy  á moderovál ho pá n 

riáditeľ káncelá rie predsední c ky 

Nájvys s ieho su du Slovenskej re-

publiky, pá n Iván Solej. Vystu pili 

v n om postupne pá n Dáriusz 

S wieczki z Nájvys s ieho su du Po-

ľskej republiky, pá n Ales  Pável 

z Nájvys s ieho su du Č eskej republi-

ky, uz  spomenuty  pá n Gregor Stro-

jin zo Slovinská, páni Nátáliyá Pet-

rová z orgánizá cie USAID 

z Ukrájiny, páni Elená Berthotyová  

z ná s ho nájvys s ieho su du 

á nápokon pá n Sámuel Spá c  
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z orgánizá cie Tránspárency Interná-

tionál Slovákiá.  

Popoludní , s tvrty  á zá verec ny  

pánel s ná zvom „Interná  á externá  

komuniká ciá su dov“, moderovál pá n 

Mirosláv Gáválec z ná s ho nájvys s ieho 

su du á vystu pili v n om páni Redá Mo-

liene  z Litvy, páni Kátálin Simonne  

Gombos z Máďárská, ná sledne málá 

svoj prí spevok s tá tná tájomní c ká Mi-

nisterstvá správodlivosti páni Má riá 

Kolí ková , po nej vystu pilá páni Lisá 

Rising z dá nskeho nájvys s ieho su du 

á mojá málic kosť uzávrelá tento pánel 

áko áj celu  konferenciu.  

Budeme si môcť prečítať jednotli-

vé príspevky?  

Čieľom konferencie bolo vymeniť si 

sku senosti á ná zory v tejto oblásti. 

Tákz e urc ite bude moz ne  áko vy sle-

dok jednotlivy ch diskusií  oc áká váť áj 

zborní k z tejto konferencie, ktory  du -

fám vydá me á postupne by sme ho 

mohli umiestniť ná internetovu  strá n-

ku nájvys s ieho su du á moz no sá nejá-

ky  rozhovor s u c ástní kmi konferencie 

objáví  v ďáls om vydání  c ásopisu DE 

IURE. 

Aký program bol pripravený pre 

hostí. Zavítal k nám hosť aj spoza 

oceánu, ako sme im predstavili na-

še „domáce“ prostredie? 

Prográm pre hostí  bol s pecificky  

v tom, z e sme chceli prezentováť oso-

bitosti Slovenskej republiky. Pri slá v-

nostny ch obedoch, ktore  su  su c ásťou 

tákejto vy známnej události boli podá -

váne  jedlá  vyloz ene slovenskej kuchy-

ne. Poc ás obedov á recepcií  sá podá -

váli ibá kválitne  slovenske  ví ná. D álej 

sme zábezpec ili prográm pre hostí  

v podobe koncertu v Slovenskej fil-

hármo nii, ktorá  má  vynikáju ce reno-

me  ná celom svete á sámozrejme sme 

priprávili prehliádku mestá Brátislá-

vy. 

Je zrejmé, že zorganizovať takúto 

konferenciu vyžaduje množstvo 

práce, trpezlivosť a zodpovednú 

detailnú prípravu, kto tvoril prí-

pravný tím?  

Prí práve á orgánizá cii sá venovál tí m 

ľudí  z Odboru dokumentá cie, ánályti-

ky á kompárátistiky, menovite: Já n 

Mártvon , Desáná Jání c ková , Lenká  

Bogá rová , Sámuelá Rybniká r, no 

á sámozrejme mojá kolegyn á z  Odde-

leniá komuniká cie s verejnosťou Ján-

ká Pí s ová . Nesko r sá k ná m pridáli 

c erstve  posily, ásistentky sudcov Dán-

ká Molitorys, Kátká Eliá s ová , Slá vká 

Pukáncová , Ivetá Plánková  á kolegá 

Ondrej S kvárká. Vs etky m by som 

chcel áj touto cestou poďákováť zá 

veľmi dobre odvedenu  prá cu. Veľmi 

si vá z im, z e ná m páni predsední c ká 

Dánielá S vecová  dálá prí lez itosť zu -

c ástniť sá ná orgánizá cii ták vy znám-

nej ákcii nielen pre nájvys s í  su d, ále áj 

pre Slovensko. Myslí m si, z e hostiá sá 

u ná s cí tili veľmi dobre á niekoľko 

z nich ná m osobitne poďákoválo zá 

veľmi vysoku  u roven  konferencie.  

Text: Slá vká Pukáncová  

Foto: Já n Káráffá 
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Prezident Slovenskej republiky podľá c l. 102 ods. 1 pí sm. t), c l. 145 ods. 
1 á c l. 147 ods. 2 pí sm. b) U stávy Slovenskej republiky á podľá § 18 ods. 
2 pí sm. b) zá koná c . 385/2000 Ž. z. o sudcoch á prí sediácich á o zmene á 
doplnení  niektory ch zá konov v znení  zá koná c . 185/2002 Ž. z. ná ná vrh 
Su dnej rády Slovenskej republiky odvolál z funkcie sudcu o smich sud-
cov, ktorí  dosiáhli vek 65 rokov. 
 
DÁTUM ZÁNIKU FUNKCIE MENO 
9.   septembrá 2016   JUDr. Má riá Piusová   
12. septembrá 2016   JUDr. Emí liá Žimová  
14. septembrá 2016   JUDr. Ju liá Horská  
26. septembrá 2016   JUDr. Peter Pospech 
29. septembrá 2016   JUDr. Stánislává Bezá ková  
30. septembrá 2016   JUDr. Evá Bábiáková , ČSc.   
1.   okto brá 2016   JUDr. Má riá S rámková  
4.   okto brá 2016   Juráj Krupá 
 
JUDr. Ju liá Horská  á JUDr. Evá Bábiáková , ČSc. po sobili áko sudkyne Náj-
vys s ieho su du SR v sprá vnom kole giu, JUDr. Má riá S rámková  po sobilá 
áko sudkyn á Nájvys s ieho su du SR v obc iánskoprá vnom kole giu. 
 
 

Text: Žuzáná Čándrá ková  
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Slávnostné zasadnutie Správneho kolégia NS SR 

 

 

Ná zá kláde Kolektí vnej zmluvy vys s ieho stupn á v s tá tnej sluz be ná rok 2016 boli 30. novembrá 2016, ná po de NS SR, uzá-
tvorene  „Žámestná váteľske  zmluvy“ o doplnkovom sporení  á o zmene á doplnení  n. z. v plátnom znení  s do chodkovy mi 
spoloc nosťámi á s u c innosťou od 1. decembrá 2016: 

NN Tátry – Sympátiá, d. d. s., á. s., 

AXA d. d. s., á. s., 

Doplnková  do chodková  spoloc nosť Tátrá bánky, á. s. 

Vy s ká prí spevku zámestná váteľá – NS SR ná doplnkove  do chodkove  sporenie (ďálej len „DDS“) je vo vy s ke 2 % z objemu 
zu c továny ch plátov s tá tnych zámestnáncov zu c ástneny ch ná DDS á vo vy s ke 2 % z objemu zu c továny ch plátov zámest-
náncov vo verejnom zá ujme zu c ástneny ch ná DDS.  

Ty mto krokom náplnil zámestná váteľ – NS SR jednostránny  zá vá zok prispieváť ná III. pilier s tá tnym zámestnáncom NS 
SR á zámestnáncom NS SR vo verejnom zá ujme.  

DDS pre sudcov NS SR bude predmetom ná vrhu, ktory  bude prezentovány  Sudcovskej ráde NS SR. 

Text: Boris Urbánc í k 

III. pilier 

V utorok 25. okto brá 2016 sá uskutoc nilo ná NS SR zásádnutie sprá vneho kole giá NS SR 

s prí vlástkom „slá vnostne “, pretoz e sá ná zásádnutí  okrem predsední c ky Nájvys s ieho su du Slo-

venskej republiky, JUDr. Dániely S vecovej, zu c ástnil i predsedá Nájvys s ieho sprá vneho su du Č e-

skej republiky, JUDr. Jozef Báxá, ktory  prijál pozvánie predsedu sprá vneho kole giá NS SR  

JUDr. Jozefá Miluc ke ho.  

JUDr. Jozef Báxá v rozpráve k jednotlivy m návrhnuty m judiká tom pouká zál i ná sku senosti 

z rozhodovácej c innosti NSS Č R á v zá vere svojho vystu peniá ná zásádnutí  sprá vneho kole giá 

vyzdvihol spoluprá cu medzi NSS Č R á sprá vnym kole giom NS SR s ty m, z e po prijátí  sámostátne -

ho procesne ho predpisu v oblásti sprá vneho su dnictvá Slovenskou republikou, mo z e byť vzá -

jomná  spoluprá cá es te vy známnejs iá á uz itoc nejs iá pre obe republiky. Ná zá ver vzá cneho hosťá 

z Č eskej republiky prijálá i predsední c ká Nájvys s ieho su du Slovenskej republiky, JUDr. Dánielá 

S vecová .   

   
Text á Foto: Boris Urbánc í k 



Žmeny v justí cii, ále áj ná Nájvys s om su de SR sá dáju  urobiť ibá spolu s 

Ministerstvom správodlivosti SR. V tejto su vislosti sme sá záují máli áko 

sá ná tieto zmeny pozerá  ministerká správodlivosti Luciá Ž itn ánská .  

 

Predsedníčka najvyššieho súdu prišla pred rokom s iniciatívou, podľa ktorej je pre zní-

ženie počtu nevybavených vecí na súdoch potrebné personálne posilnenie asistentov 

sudcov a vyšších súdnych úradníkov a nie zvyšovanie počtu sudcov. Je toto cesta na 

zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?  

 

Moz ností  je viác. Odkloniť veci zo su dov je jedná cestá. Druhá  je vyc leniť ty mto ágendá m oso-

bitnu  kápácitu. Nie sudcov, ále su dnych u rádní kov nád rá mec ty ch, ktorí  su  bezprostredne po-

trební  ná rozhodovánie sporov. Ná to, áby sme dlhodobo ries ili áj personá lnu stábilitu su dov 

pováz ujem zá nevyhnutne  definováť, c i je nevyhnutne , áby su dy rozhodováli o vs etkom, o c om 

rozhoduju  dnes á rovnáko o c om vs etkom je nevyhnutne , áby rozhodovál sudcá, o c om mo z e 

rozhodováť vys s í  su dny u rádní k. Aj tieto otá zky budu  su c ásťou budu coroc nej ánály zy, ktorá  

ná m má  poskytnu ť odpovede, koľko potrebujeme sudcov, vys s í ch su dnych u rádní kov, c i ine ho 

personá lu á ná zá kláde toho potom budeme mo cť stábilizováť stávy. 

 

Predsedníčka NS SR pred časom navrhla zmeniť fungovanie disciplinárnych senátov. 

Uvažuje ministerstvo o zmene aj v tejto oblasti?  

 

A no, á my áktuá lne uz  áj prácujeme ná novele zá koná o sudcoch á prí sediácich, ktorá  sá záme-

riává ná vy berove  konániá ná funkciu sudcu, hodnotenie sudcov ále áj ná spomí náne  vyvodzo-
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doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.  
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vánie discipliná rnej zodpovednosti voc i sudcom. Discipliná rne konániá su  momentá lne zdl -

háve  á obná s áju  proble my vo vzťáhu k ries eniu personá lnych otá zok spojeny ch so zostávo-

vání m discipliná rnych sená tov. Čhceme preto prijáť opátreniá s cieľom zábezpec iť plynuly  

priebeh konání  pred discipliná rnymi sená tmi á rovnáko opátreniá urc uju ce  jednoznác ny  

orgá n dohľádu nád plynulosťou ty chto konání  pri záchování  zloz eniá discipliná rnych sená -

tov. 

 

Pri ďalšom zostavovaní súdnej rady hrozí, že najvyšší súd nemusí mať v nej zastúpe-

nie. Mal by mať, podľa Vás, predseda Najvyššieho súdu SR v nej stále miesto? 

 

Ideá lny stáv je, ák predsedá Nájvys s ieho su du SR má  áutoritu, ktorá  mu miesto v su dnej ráde 

záruc í . 

 

Ako sa podľa Vás dá zlepšiť dôveryhodnosť justície v očiach verejnosti? 

 

Mierá do very v justí ciu nárá stlá, c o je nepochybne dobre . Musí me ná to nádviázáť á urobiť 

máximum preto, áby sme dosáhováli reá lne vy sledky pokiáľ ide o efektí vnosť justí cie. Káz dy  

jeden krok, ktory  sá ná m podárí  urobiť – c i uz  to budu  zmeny v exeku ciá ch á pri plátobny ch 

rozkázoch, efektí vnejs ie vys etrovánie extre misticky ch trestny ch c inov, dostupnejs í  osobny  

bánkrot álebo ďáls ie zá kony, ktore  prispeju  k zleps eniu prí stupu k správodlivosti á skrá teniu 

dl z ky su dnych konání  – káz dy  jeden táky to krok smeruje k tomu, áby sá zleps oválá c innosť 

ins titu cií , c o je áj predpoklád zvys ovániá do veryhodnosti ty chto ins titu cií . Toto pováz ujem 

zá kľu c ove . Žá roven  si myslí m, z e zá ty mito vy sledkámi je nepochybne áj to, z e sá zleps ilá 

komuniká ciá Su dnej rády, zleps ilá komuniká ciá Nájvys s ieho su du, zleps ili vzťáhy medzi kľu -

c ovy mi ins titu ciámi v rá mci su dnictvá. Má m veľmi korektnu  á veľmi rácioná lnu komuniká ciu 

s predsední c kou Nájvys s ieho su du. Je ná prospech justí cie, keď ministerstvo správodlivosti á 

Nájvys s í  su d vediá rozumne v prospech veci spolu komunikováť, á to sá teráz deje. 

 

Pred časom ste sa vyjadrili, že stav kedy je rezort justície a najvyšší súd pod jednou 

strechou nie je vyhovujúci. Kedy sa to zmení a ako? 

 

Náďálej plátí , z e je nás í m zá ujmom ries iť sí dlo nájvys s ieho su du á ministerstvá správodli-

vosti, áby sme nezdieľáli spoloc ne  priestory. Ždieľánie jednej budovy vy konnou á su dnou 

mocou nie je podľá mn á vhodne  áni zo symbolicke ho hľádiská. Usilujeme sá ná jsť ries enie 

tejto situá cie.      

 

 

Text: Boris Urbánc í k 
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V pondelok 24. okto brá 2016 sá uskutoc nilo historicky prve  stretnutie predsední c -
ky Nájvys s ieho su du Slovenskej republiky, JUDr. Dániely S vecovej, s predstáviteľmi orgá-
nizá cie Tránspárency Internátionál Slovensko (TIS).  

 
Ná u vod stretnutiá riáditeľ TIS, Gábriel S ipos , skons tátovál, z e u roven  zverejn ová-

niá informá cií  v slovenskom su dnictve je nádpriemerná . V diskusii potom predstávil nie-
ktore  ďáls ie ná vrhy ná zleps enie tránspárentnosti nájvys s ieho su du á slovenskej justí cie. 
Tie boli zámeráne  nájmá  ná zverejn ovánie vs etky ch su dnych rozhodnutí  ná internete, ná 
zleps enie kválity odo vodneniá rozhodnutiá o schvá lení  dohody o vine á treste pri zá váz -
nej ekonomickej trestnej c innosti, korupcii á trestny ch c inoch verejny ch c initeľov 
á zvá z enie záznámená vániá su dnych jednání  ná video á videozá známy zverejn ováť ná 
internete. Predstávil tiez  ná vrhy hodnoteniá sudcov v podobe umoz n uju cej ich ďáls ie 
sprácovánie. Návrhol, áby do tohto hodnoteniá boli vnesene  objektí vne meráteľne  indi-
ká tory kválity á efektivity á vloz enie externe ho prvku do hodnotiácich komisií . Nápokon 
návrhol zverejn ovánie informá cií  áj z vy berovy ch konání  ná ásistentov sudcov, vrá táne 
ich rodinny ch prepojení  v justí cii.  

 
Niektore  z predneseny ch ná vrhov  predsední c ká nájvys s ieho su du Dánielá S vecová  

pováz oválá zá moz ne . Is lo nájmá  o zverejn ovánie rozhodnutí  nájvys s ieho su du, ktore  sá 
v podstáte uz  áj reálizuje, ávs ák ná strá nke Ministerstvá správodlivosti SR. V su c ásnej do-
be sá prácuje ná tom, áby sá rozhodnutiá nájvys s ieho su du uverejn ováli uz  ná jeho vlást-
nej internetovej strá nke. Uviedlá, z e plos ne  zverejn ovánie vs etky ch rozhodnutí , ktory ch 
je len ná nájvys s om su de niekoľko desiátok tisí c roc ne si vyz áduje kválitne  technicke  vy-
bávenie vy poc tovej techniky á vybudovánie veľke ho ánályticke ho oddeleniá. 

 
Uználá, z e ná kválite odo vodneniá rozhodnutí  nájvys s ieho su du sá musí  neustá le 

prácováť. Prá ve odo vodnenie urc ite ho rozhodnutiá má  máť (okrem ine ho) táku  kválitu, 
áby bolo spo sobile  presvedc iť áj v konání  neu spes ne ho u c ástní ká, z e je sprá vne 
á správodlive . 
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     Pokiáľ ide o zverejn ovánie informá cií  z vy berovy ch konání  ná ásistentov sud-

cov Dánielá S vecová  uviedlá, z e s touto poz iádávkou by nemál byť proble m, pokiáľ to 
prá vná u prává dovolí . Uviedlá tiez , z e hodnoteniá sudcov nájvys s ieho su du á s n ou spoje-
ná  poz iádávká stánoveniá indiká torov hodnoteniá vo bec nie je nová  á uz  vo bec nie jed-
noduchá . Sámá skutoc nosť, z e sudcá je sudcom nájvys s ieho su du svedc í  o tom, z e ide 
o kválitne ho odborní ká, ktory  uz  predty m, nez  sá dostál ná nájvys s í  su d, musel splniť 
mnoho predpokládov pre vy kon tejto funkcie. Mnoz stvo á kválitu jeho prá ce ťáz ko moz -
no meráť á stánoviť pren  urc ite  indiká tory, keď káz dá  vec je iná  á tákmer káz dá  je skut-
kovo á prá vne veľmi ná roc ná . Moz no  vs ák zámeráť pozornosť á kontrolu ná veci, ktore  
nájvys s iemu su du zrus il á vrá til ná ďáls ie konánie U stávny  su d SR, áko áj ná veci, ktore  
sá po predchá dzáju com zrus ení  znová vrá tili nájvys s iemu su du ná ďáls ie konánie. 
V obidvoch spomí nány ch prí pádoch su dne konánie trvá  uz  pomerne dlhy  c ás. Pozornosť 
trebá zámeráť ná c ás, v ktorom sá veci konc iá, c i ho moz no pováz ováť zá primerány  
z hľádiská u stávne ho prá vá u c ástní kov konániá ná to, áby sá jeho vec prerokoválá bez 
zbytoc ny ch prieťáhov. Hodnotenie sudcov mo z e byť ovplyvnene  áj vtedy, ák je voc i sud-
covi vedene  discipliná rne konánie. V tejto su vislosti predsední c ká nájvys s ieho su du pri-
pomenulá fákt, z e discipliná rne konániá su  prí lis  pomále , v niektory ch prí pádoch áz  ne-
funkc ne . 
     Dánielá S vecová  á Gábriel S í pos  sá ná zá ver stretnutiá dohodli ná spoluprá ci pri im-
plementá cii jednotlivy ch ná vrhov á vzá jomnej komuniká cii.  
     

Text á foto: Boris Urbánc í k 
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Nájvys s í  su d Slovenskej republiky zorgánizovál pri prí lez itosti zhodnoteniá uplynule ho prácovne ho roká 

á blí z iácich sá viánoc ny ch sviátkov spoloc ne  stretnutie sudcov á zámestnáncov Nájvys s ieho su du. Dn á 15. decem-

brá 2016 sá ná pozvánie predsední c ky Nájvys s ieho su du páni Dániely S vecovej zis li jeho sudcoviá á zámestnánci 

v Žrkádlovej sieni Primáciá lneho pálá cá v Brátisláve. Pozvánie ná spoloc ne  stretnutie prijáli  i viácerí  c lenoviá Su d-

nej rády Slovenskej republiky á emeritní  sudcoviá Nájvys s ieho su du. Po u vodnom vystu pení  slá c ikove ho triá sá  

predsední c ká Nájvys s ieho su du prihovorilá k pozváne mu áudito riu, poďákoválá sá sudcom áko áj zámestnáncom 

zá dobru  spoluprá cu v uplynulom roku, záz elálá im pokojne  prez itie viánoc ny ch sviátkov á u spes ny  s tárt do nove -

ho roká. Po krá tkom zhodnotení  prácovne ho roká pristu pilá predsední c ká Nájvys s ieho su du páni Dánielá S vecová  

k udeleniu pámá tny ch medáilí  emeritny m sudcom, ktorí  odis li z Nájvys s ieho su du do do chodku poc ás vy konu jej 

funkcie. Pámá tne  medáile emeritny m sudcom udelilá predsední c ká Nájvys s ieho su du nájmá  zá zá sluhy o  rozvoj 

nás ej ins titu cie á s í renie jej dobre ho mená domá i v záhránic í . Verí me, z e toto gesto ná lez ite ocení  ich zá sluz nu  

á dlhoroc nu  prá cu pre Nájvys s í  su d. Po ukonc ení  oficiá lnej c ásti spoloc ne ho stretnutiá bol pripráveny  pre pozvá-

ny ch hostí  spoloc ensko-kultu rny prográm v Mezání ne Primáciá lneho pálá cá. Ná zá ver moz no vyjádriť presvedc e-

nie, z e spoloc ne  stretnutie sudcov á zámestnáncov Nájvys s ieho su du sá stáne káz doroc nou trádí ciou ná Nájvys s om 

su de á prispeje k formovániu dobry ch vzá jomny ch prácovny ch á medziľudsky ch vzťáhov sudcov á zámestnáncov 

ná Nájvys s om su de. 

Text: Sámuel Rybniká r 

Vyznamenaní emeritní sudcovia: 

JUDr. Eva Babiaková CSc., 

JUDr. Emil Bdžoch, 

JUDr. Milan Deák, 

JUDr. Gabriela Gerdová, 

JUDr. Júlia Horská, 

JUDr. Milan Lipovský, 

JUDr. Mária Šramková, 

JUDr. Mária Usačevová, 

JUDr. Elena Závadská. 
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Predsední c ká Nájvys s ieho su du Slovenskej republiky Dánielá S vecová  sá 19. áz  22. 
septembrá 2016 zu c ástnilá ná medziná rodnej konferencii nájvys s í ch su dov c lensky ch s tá tov 
Euro pskej u nie á kándidá tskych krájí n Euro pskej u nie v Č iernej Hore. Č lenom delegá cie bol 
áj Iván Solej, riáditeľ Káncelá rie predsední c ky NS SR.  

Konferenciá sá konálá pri prí lez itosti 10-roc ne ho vy roc iá vyhlá seniá nezá vislosti Č ier-
nej Hory. Žu c ástnili sá ná nej zá stupcoviá nájvys s í ch su dov Albá nská, Bosny á Hercegoviny 
á jej zvá zovy ch republí k, Č eskej republiky, Čypru, Dá nská, Esto nská, Kosová, Lotys ská, Litvy, 
Mácedo nská, Slovenská, Slovinská, Srbská, S pánielská, Turecká, Ukrájiny, Veľkej Britá nie á 
USA.  
 
Te my konferencie boli „Európska cesta súdnictva západných balkánskych krajín”, „Podobnosti 
a odlišnosti medzi súdnymi systémami a osvedčenými postupmi zameranými na skvalitnenie 
súdnictva”, „Úloha najvyšších súdov pri tvorbe judikatúry” á „Budovanie dôvery verejnosti v 
súdnictvo, spolupráca s verejnosťou a informovanie verejnosti o práci súdov”. Ná posledne me-
novánu  te mu vystu pilá s prejávom i predsední c ká nájvys s ieho su du Dánielá S vecová . Ždo -
ráznilá, z e do veryhodnosť su dnictvá je vlástne do verou v s tá t á predstávilá jednotlive  kroky, 
ktore  po jej ná stupe do funkcie predsední c ky podniklá, áby zvrá tilá pokles do veryhodnosti 
v su dy, ku ktorej v minulosti dos lo áz  ná historicke  minimá . Prioritou je zleps enie komuniká -
cie s verejnosťou, náprí klád áktivitou ná sociá lnych sieťách, álebo áj vydá vání m c ásopisu DE 
IURE, ktory  je urc eny  áj pre verejnosť. Dánielá S vecová  ďálej spomenulá, z e sá ná Slovensku 
podárilo prijáť nove  moderne  Žá sády sudcovskej etiky. Predsedov á podpredsedov nájvys -
s í ch su dov krájí n, ktore  sá zu c ástnili ná konferencii osobne prijál i prezident Č iernej Hory 
Filip Vujánovic . 
 

Text: Boris Urbánc í k 
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V dn och 20.-22. okto brá 2016 sá predsední c ká Nájvys s ieho su du Slovenskej republiky, pá-

ni Dánielá S vecová , zu c ástnilá Kolokviá á zásádnutiá Válne ho zhromáz deniá Siete predsedov 

Nájvys s í ch su dov c lensky ch s tá tov Euro pskej u nie v s pánielskom Mádride. Podujátie bolo orgá-

nizováne  Nájvys s í m su dom S pánielskeho krá ľovstvá v spoluprá ci so Sieťou predsedov. 

Te mámi kolokviá boli Alternatívne metódy riešenia sporov á Úloha najvyšších súdov pri rozvoji 

práva. Žástupcoviá káždého zúčástneného nájvyššieho súdu predniesli svoj príspevok k obom te -

mám kolokviá. Predsední c ká NS SR v rá mci prvej te my hovorilá o prá vnom rá mci mediá cie 

á rozhodcovsky ch konání . Venoválá sá áj ins titu tu predbez ne ho prejednániá sporu, ktory  je su -

c ásťou Čivilne ho sporove ho poriádku á zdo ráznilá, áke  je pre odbremenenie su dnictvá 

v podmienkách Slovenskej republiky potrebne , áby boli jednotlive  meto dy álternátí vneho ries e-

niá sporov vyuz í váne  c ástejs ie. K druhej te me kolokviá predsední c ká vyzdvihlá povinnosť NS SR 

dbáť o jednotny  vy klád á ápliká ciu zá konov á vs eobecne zá vá zny ch prá vnych predpisov vlást-

nou rozhodovácou c innosťou, prijí mání m stánoví sk k zjednocovániu ich vy kládu 

á zverejn ování m rozhodnutí  zá sádne ho vy známu v Žbierke stánoví sk NS SR á rozhodnutí  su dov 

SR. D álej hovorilá o po sobení  veľky ch sená tov á o novom konání  o ábstráktnej kontrole 

v spotrebiteľsky ch veciách, ktore  boli predmetom rekodifiká cie civilne ho prá vá procesne ho ná 

Slovensku. 

Po Kolokviu Siete predsedov následoválo zásádnutie jej Válne ho zhromáz deniá. Ná n om boli 

zvolení  noví  c lenoviá Sprá vnej rády Siete predsedov á  jej novy  predsedá z do vodu odchodu 

predsední c ky Nájvys s ieho su du I rská, páni Susán Denhám, do do chodku. Žá nove ho predsedu 

Siete bol zvoleny  predsedá Nájvys s ieho su du Esto nská, pá n Priit Pikámá e.  

 

Text: Boris Urbánc í k 
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V dn och 8. á 9. decembrá 2016 ná pozvánie predsední c ky Nájvys s ieho su du Slovenskej 

republiky Dániely S vecovej návs tí vilá Slovensku  republiku delegá ciá Nájvys s ieho ľudove ho 

su du Vietnámskej sociálistickej republiky, vedená   jeho podpredsedom Bu i Ngo c Hoá . Ná vs te-

vá sá uskutoc nilá ná zá kláde Memorándá o spoluprá ci uzávrete ho medzi nájvys s í mi su dmi Slo-

venská á Vietnámu es te v ju ni 2014.  

Dánielá S vecová  spolu so zá stupcámi jednotlivy ch kole gií  NS SR prijálá vietnámsku  de-

legá ciu v piátok 9. 12. 2016 ná po de Nájvys s ieho su du SR. Te mámi rokovániá boli postávenie 

nájvys s ieho su du v su dnom syste me v oboch krájiná ch, spo sob vy beru kándidá tov ná funkciu 

sudcov, vzdelá vánie sudcov, sprá vá á fináncovánie su dnictvá. Porovná váli sá ro zne syste my 

sprá vy su dov á ro zná u lohá ministerstvá správodlivosti v nej. Vo Vietnáme má  ná stárosti sprá -

vu su dov niz s í ch stupn ov, vzdelá vánie á vy ber vs etky ch sudcov nájvys s í  su d. 

Predsední c ká nájvys s ieho su du informoválá o áktuá lnych zmená ch v slovenskej justí cií  

poc nu c zmenámi vo vy bere kándidá tov ná funkciu sudcov, áz  po rekodifiká ciu civilne ho pro-

cesne ho prá vá. Žá stupcoviá kole gií  nájvys s ieho su du hovorili o c innosti á s pecifiká ch prá ce 

jednotlivy ch kole gií  i s ohľádom ná spomí nánu  rekodifiká ciu. 

U c ástní ci stretnutiá ocenili vy znám tákejto vy meny vzá jomny ch sku seností  á vyjádrili 

ná dej v ďáls ie skore  stretnutie. 

Poc ás ná vs tevy prijálá vietnámsku  delegá ciu áj s tá tná tájomní c ká ministerstvá správod-

livosti SR Má riá Kolí ková . 

Text á Foto: Boris Urbánc í k 
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Premostenie z OSP na CSP v zmysle prechodných ustanovení 

Nové procesné poriadky (zák. č. 
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 
ďalej len „CSP“, zák. č. 161/2015 Z. z. Civil-
ný mimosporový poriadok, „CMP“ a zák. č. 
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, 
ďalej len „SSP“) majú za sebou prvý štvrť-
rok svojej účinnosti a očakávania z ich ap-
likácie sa začínajú napĺňať. Nepopierateľ-
ne ide o jeden z odvážnych dlhodobo pri-
pravovaných kúskov „zákonodarnej diel-
ne“ autorov, ktorí sa pokúsili o zavedenie 
viacerých novôt. Nový prístup predpisov 
ku konaniu uvoľňuje v mnohých prípa-
doch spomaľujúce prvky civilných konaní 
a urýchľuje ich priebeh, na druhej strane 
však znamená tiež aj množstvo doposiaľ 
nezodpovedaných otázok, ktoré vyžadujú 
primeraný priestor v diskusiách sudcov 
a dostatočný čas na ustálenie súdnej praxe 
s vyústením do prijateľného výkladu. Nové 
predpisy zaviedli zmeny do všetkých in-
štancií a ako prvoinštančné a odvolacie 
súdy, tak aj Najvyšší súd Slovenskej repub-
liky čelí otázkam súvisiacim s novým na-
stavením dovolacieho konania v zmysle 
nového zákonného znenia (v tomto článku 
venujeme pozornosť CSP) v prepojení 
s pôvodným procesným predpisom 
v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občianske-
ho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Ich 
premostenie je nepochybne v súčasnosti 
najaktuálnejšou témou na súdoch, kde 

vznikajú teórie, vedúce k zjednoteniu vý-
kladu jednotlivých ustanovení a záro-
veň aplikačnej praxe.  

 
Svoj názor (ktorý je obsahom nasledu-

júceho textu) k tejto téme nám poskytol 
JUDr. Rudolf Čirč, predseda senátu občian-
skoprávneho kolégia Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, a predstavil nám 
svoj pohľad na prechod právnej praxe 
z OSP na CSP v zmysle „Prechodných usta-
novení CSP“ za situácie, keď pri použití no-
vých procesných predpisov (ako aj pri väč-
šine iných nových predpisov) sa od 1. júla 
2016 naskytá potreba začať v zákone „od 
konca“.  

 
Ak chceme hovoriť o ČSP  (prí pádne áj o ČMP) 

ide tu o prve  otá zky, ktore  ries i káz dy  ná odvolá-
com á dovolácom su de, ále áj ná okresnom su de. 
Č iz e skutoc ne sá zác í ná od koncá, ále prá ve koniec 
(zá koná) je teráz vlástne zác iátok, ktory  je pre 
práx do lez ity  á známená  odpoveď ná otá zku, áko 
zác áť s novy m predpisom v rozbehnuty ch veciách. 
Káz dy  kto si prec í tá prechodne  ustánoveniá zistí , 
z e boli formulováne  veľmi struc ne á ákoby sá 
v nich nenáchá dzálá jásná  odpoveď. 
V prechodny ch ustánoveniách ČSP plátí  zá sádá, 
resp. princí p, z e tento novy  predpis sá vzťáhuje áj 
ná uz  zác áte  konániá. D álej následuju  pomerne 
konkre tne vy nimky, náprí klád pre neodkládne  
opátreniá, c i lehoty, ávs ák je tu jedná vy nimká, 
doteráz obvyklá  áj pre ine  predpisy, z e „u c inky 
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doterájs í ch u konov zostá váju  záchováne “. Táku -
to vy nimku obsáhovál áj po vodny  OSP z roku 
1963 á sámozrejme áj jeho novely tu to zá sádu 
opákováli. Tie, ktore  ich neobsáhováli máli ten-
denciu vyvoláť neistotu ohľádom svojej ápliká -
cie. Tu  vs ák potom vyvrá til ná lez U stávne ho su -
du Slovenskej republiky zo dn á 18. jánuá rá 
2006 sp. zn. II. U S 249/2005, ktory  moz no pová-
z ováť zá neprekonáteľny , á ktory  hovorí , z e tá to 
zá sádá (záchovániá u c inkov) plátí  bez ohľádu 
ná to, c i ju novelá uviedlá álebo neuviedlá. Táky -
to vy klád je vyvoditeľny  z princí pov prá vneho 
s tá tu ty m, z e keď ráz nejáká  ákciá vyvolá  svoje 
u c inky, ták reákciou je, z e v tieto u c inky má me 
predsá do veru, c o predstávuje princí p legití m-
neho oc áká vániá, ktory  vyply vá z princí pu prá v-
nej istoty á do very v plátne  prá vo. Tedá nie je 
moz ne  prijáť novy  predpis á povedáť, z e uz  tá-
ká to zá sádá neplátí . To by známenálo predsá 
protiu stávnosť. Otá zkou potom zostá vá, c i ná m 
tá to zá sádá dá vá áj odpoveď ná to, áko tedá po-
krác ováť v odvolácom álebo dovolácom konání , 
ktore  bolo zác áte  zá stárej u právy.  

 
V niektory ch novelá ch OSP sá uvá dzálo, z e 

sá odvolácie á dovolácie konániá dokonc iá pod-
ľá doterájs í ch predpisov. Č eská  prá vná u prává 
obsáhuje tu to „kláuzulu“ vo svojich novelá ch 
náďálej. My tento princí p vs ák závedeny  v ČSP 
nemá me, á pokiáľ chceme záchováť novu  zá sá-
du, z e sá ná prv zác áte  konániá bude vzťáhováť 
uz  novy  Čivilny  sporovy  poriádok, bude to moz -
ne , len pokiáľ by jeho ápliká ciá neznámenálá 
porus enie u stávny ch prá v á správodlive ho pro-
cesu, tedá prá vá ná legití mne oc áká vánie. Táky -
to prí stup je vs ák ná roc ny , vyz áduje vyhodnote-
nie káz dej jednotlivej situá cie, ktorá  nástáne á 
kedy si musí me dáť odpoveď ná otá zku: 
„V prí páde, ák áplikujeme ČSP, porus í me u stáv-
ne  prá vo (nájmá  prá vo ná legití mne oc áká vá-
nie), keďz e konánie bolo zác áte  sko r, álebo ne-
porus í me?“ Ak si odpovieme „neporus í me“, ták 
áplikujeme novy  predpis, lebo to je predsá hláv-
ny  princí p jeho prechodny ch ustánovení , ák by 
sme vs ák odpovedáli „porus í me“, ták áplikuje-
me „stáre “ prá vo.  

A tu je pri vy kláde sí ce moz ne  zhodnu ť sá áj 
s tvorcom predpisu, ávs ák s vy nimkou táke ho 
tvrdeniá, z e by sá dálo z ustánoveniá § 470 ods. 
2 vetá prvá  ČSP (Prá vne u c inky u konov, ktore  v 
konání  nástáli predo dn om nádobudnutiá u c in-
nosti tohto zá koná, zostá váju  záchováne .) priro-
dzene odvodiť, z e ák bolo odvolánie álebo dovo-
lánie podáne  podľá stárej u právy, ták sá jeho 
do vodnosť á prí pustnosť prirodzene áj posu-
dzuje podľá stárej u právy. Toto ustánovenie 
nemoz no ták s iroko vykládáť. Ak sá prí c inou 
rozumie podánie dovolániá zá u c innosti stáre ho 
predpisu, u c inkom je potom ten ná sledok, z e 

o n om rozhodne dovolácí  su d. Ale ná sledkom 
nie je áj bezvy hrádná  odpoveď, áke  prá vo pou-
z ijeme, pretoz e ák hovorí me o u c inku, ták má me 
ná mysli, z e ten u c inok je tu bezprostredne, oká-
mz ite, hneď. Ak tedá podá me dovolánie á vieme, 
z e o n om rozhodne dovolácí  su d, nevyply vá 
z toho bezpodmienec ne ná sledok, z e sá pouz iju  
áj ustánoveniá stáre ho predpisu, pretoz e tu to 
otá zku ries i áz  dovolácí  su d pri svojom rozho-
dování  v tom-ktorom sená te. U c inok známená  
predsá objektí vny ná sledok, do ktore ho uz  nikto 
nevstupuje, preto ní m nemoz no áutomáticky 
pováz ováť ápliká ciu tej-ktorej prá vnej normy, 
keďz e zá kon nedoká z e predví dáť vy klád ustá-
noveniá, náprí klád jednotlivy mi sená tmi. 

Nápokon do vodnosť á prí pustnosť dovolá-
niá podáne ho v c áse u c innosti stárej u právy, 
á tedá áj jeho posu denie dovolácí m su dom 
v zmysle po vodnej prá vnej u právy, je moz ne  
vyvodiť z princí pov Čivilne ho sporove ho po-
riádku, ná ktore  odkázuje zá kon vo svojom u vo-
de (nápr. Č l. 2 Žá kládny ch princí pov ČSP „(1)
Ochráná ohrozeny ch álebo porus eny ch prá v á 
prá vom chrá neny ch zá ujmov musí  byť správod-
livá  á u c inná  ták, áby bol náplneny  princí p prá v-
nej istoty. (2) Prá vná istotá je stáv, v ktorom 
káz dy  mo z e legití mne oc áká váť, z e jeho spor 
bude rozhodnuty  v su láde s ustá lenou rozhodo-
vácou práxou nájvys s í ch su dnych áutorí t; ák 
tákej ustá lenej rozhodovácej práxe niet, áj stáv, 
v ktorom káz dy  mo z e legití mne oc áká váť, z e 
jeho spor bude rozhodnuty  správodlivo. (3)Ak 
sá spor ná zá kláde prihliádnutiá ná prí pádne  
skutkove  á prá vne osobitosti prí pádu rozhodne 
inák, káz dy  má  prá vo ná do kládne  á presvedc ive  
odo vodnenie tohto odklonu.“).  

S ty m su visí  vs ák áj situá ciá, v ktorej ák sá zá 
s irs ieho vy kládu pouz iju  ná dovolánie „stáre “ 
predpisy, ták by sme potom (náprí klád) áj 
o trová ch rozhodli ták, z e „...je povinny  záplátiť 
xy eur...“, keďz e táke to rozhodnutie nápl n á legi-
tí mne oc áká vániá u c ástní ká/strány konániá zá-
c áte ho zá u c innosti OSP. Avs ák áj pri otá zke trov 
táke hoto konániá, prebieháju ceho v dvoch pro-
cesny ch rez imoch, stárom á novom, sá musí  
zodpovedáť nájprv otá zká, c i sá postupom 
v zmysle § 470 ods. 1 ČSP (Ak nie je ustánovene  
inák, plátí  tento zá kon áj ná konániá zác áte  pre-
do dn om nádobudnutiá jeho u c innosti.) mo z u 
porus iť u stávne  prá vá strány. Náprí klád, ák by 
sme o zá kláde dovolániá postupováli podľá OSP 
á o trová ch by sme rozhodováli v zmysle ČSP, 
á tedá rozhodli len o ná roku á vy s ku by sme uz  
ponecháli v re z ii prvoins tánc ne ho su du, rozhod-
nutie o tomto celom vykonáteľnom titule sá 
„oddiáli“. V tomto prí páde, ky m by zá stávu po -
vodnej prá vnej u právy mál u c ástní k/stráná v 
ruká ch vykonáteľny  titul ná ná hrádu trov koná-
niá ná zá kláde jedne ho (prve ho) rozhodnutiá 
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dovolácieho su du (bez prá vá ná oprávny  pro-
striedok), ták zá u c innosti novej u právy 
v zmysle ČSP by mál ná zá kláde rozhodnutiá 
dovolácieho su du o dovolání  sí ce v ruká ch 
„ibá“ rozhodnutie o ná roku, resp. priznánie 
ná hrády trov á v porádí  „áz “ druhy m následu-
ju cim rozhodnutí m prvoins tánc ne ho su du 
(rozhodnutí m vys s ieho su dneho u rádní ká) by 
sá dozvedel o priznánej vy s ke ná hrády trov, 
mál by vs ák uz  áj prá vo podáť proti tákej vy s -
ke oprávny  prostriedok á o vy s ke táke hoto 
ná roku by opá tovne rozhodovál sudcá okres-
ne ho su du. Preto nejde o porus enie u stávny ch 
prá v, ktore  by odo vodn ováli ápliká ciu stáre ho 
predpisu ná táku to situá ciu, keďz e je tu zá-
bezpec ená  vys s iá ochráná u c ástní ká prá ve 
presku mání m táke ho rozhodnutiá, ktore ho 
presku mánie doposiáľ prí pustne  nebolo.  

V procesnom prá ve plátí  princí p prí pus-
tnosti neprávej retroáktivity, tedá z e sá uz  ná 
prebieháju ce konánie zác ne áplikováť novy  
predpis. K právej retroáktivite mo z e vs ák do -
jsť, ák je u c ástní k postihnuty  niec í m, c o v c áse 
zác átiá jeho konániá vo bec neplátilo á uplátní  
sá prá vo budu cnosti ná minulosť, á to je poru-
s enie legití mneho oc áká vániá, ktore  je neprí -
pustne . Bude preto otá zkou následuju ceho 
obdobiá, áko sá „prá cá“ s prechodny mi ustá-
noveniámi ustá li á áko sá s n ou su dy vysporiá-
dáju . 

 
Text á Foto: Slá vká Pukáncová  
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JUDr. Rudolf Čirč 
nár. 25. 8. 1957 

vzdelanie:  

1976-1980 Prá vnická  fákultá Univerzity Pávlá Joze-

fá S áfá riká v Kos iciách 

1972-1976 Gymná zium Kos ice, S robá rová 

Profesionálne pôsobenie: 

2000 – doteráz Nájvys s í  su d Slovenskej republiky, 

sudcá 

1997 – 2000 Krájsky  su d Nitrá, sudcá 

1995 – 1997 Krájsky  su d Brátislává, p. Nitrá, sudcá 

1989 – 1995 Okresny  su d Gálántá, sudcá 

1987-1989 Agrostáv Gálántá, prá vnik 

1984-1987 Obvodny  su d Brátislává II, sudcá 

1983 Okresny  su d Kos ice – vidiek, sudcá 

1980 – 1982 Krájsky  su d Kos ice, justic ny  c ákáteľ 

 

činnosť v orgánoch podieľajúcich sa na správe 

vecí justičných a v stavovských organizáciách: 

od 2012 Su dná rádá Slovenskej republiky, c len 

Ždruz enie „Sudcoviá zá otvorenu  justí ciu“, c len 

1991-2011 Ždruz enie sudcov Slovenská, c len 

 

iná činnosť: 

externy  c len pedágogicke ho zboru Justic nej ákáde -
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Čhárákterizuje ju mily  u s-

mev á ochotá pomo cť. Je 

zná má áj vďáká svojej pub-

likác nej c innosti. Priná s á-

me vá m pohľád ná svet 

oc ámi predsední c ky sprá v-

neho sená tu Nájvys s ieho 

su du Slovenskej republiky 

páni JUDr. Evy Bábiákovej, 

ČSc.. 

Poďme na začiatok Vašej ka-

riéry pani doktorka. Možno je 

to trochu „klišé“, ale čo Vás 

podnietilo k štúdiu práva? 

Pochá dzám z Č esko-Morávskej 

vrchoviny z Nove ho Mestá ná 

Moráve, kde sá vz dy orgánizuju  

lyz iárske preteky. Ako mládí  

sme návs tevováli ro zne kru z ky, 

já som predná s álá poe ziu, hrálá 

som divádlo, no á pí sálá som áj 

bá sne. Prez í válá som detstvo 

áko moji rovesní ci. Moji rodic iá 

máli predstávu, z e budem uc i-

teľká. Ale já som si rádá c í tálá o 

vy známny ch prá vnikoch, hoci 

vtedy to nebolá mo dná te má. 

Keď som sá rozhodlá s tudováť 

ná prá vnickej fákulte es te nebo-

lá otvorená  fákultá v Brne. Mu-

selá som í sť do Práhy ná Kárlo-

vu univerzitu. Keď som zác álá 

s tudováť v roku 1968, bol to 

veľmi komplikovány  rok. Bez-

prostredne po prí chode spoje-

necky ch vojsk som nevedelá, c i 

vo bec budem mo cť s tudováť. V 

c áse keď som pris lá ná univer-

zitu sá v Práhe strieľálo á boli 

tám tánky. No ále vz dy som si 

myslelá, z e mojí m poslání m je 

byť prá vnic kou. S tu dium bolo 

ná roc ne , ále máli sme s ťástie ná 

vynikáju cich profesorov. Tám 

som sá zozná milá potom áj s 

mojí m muz om, ktory  s tudovál 

geofyziku. Vzá jomne sme sá 

podporováli á doprácováli sá áz  

k s tudijny m s tipendiá m. 

Mali ste hneď po skončení 

školy tendenciu stať sa sud-

kyňou? Čo Vás k tomu viedlo? 

Nie, já som zác álá áko prokurá -

torká. Od 1. áugustá 1973 som 

zác álá po sobiť áko prá vná c áká-

teľká ná Okresnej prokurátu re 

vo Žvolene. Po zloz ení  prokurá -

torsky ch sku s ok má vymenováli 

v okto bri 1974 zá prokurá tor-

ku. Robilá som netrestnu  áj 

trestnu  ágendu, potom som bo-

lá doprávnou prokurá torkou. 

Ná to má m veľmi záují máve  

spomienky. Vz dy keď dos lo k 

doprávnej nehode v noci, ták 

doprávná  prokurá torká muselá 

í sť ná miesto nehody. Tákz e v 

noci som nástupoválá spolu s 

polí ciou ná zisťovánie prí c in 

doprávnej nehody. Veľá som sá 

pritom náuc ilá, ále dodnes ne-

má m odváhu sádnu ť si zá vo-

lánt. Potom som po sobilá ná 

Krájskej prokurátu re v Bánskej 

Bystrici, kde som málá ná stá-

rosti mlá dez . To je tiez  veľmi 
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zloz itá  ágendá, zverovánie detí  

do stárostlivosti jedne ho z ro-

dic ov. Potom som nástu pilá ná 

Generá lnu prokurátu ru Sloven-

skej republiky, kde som po so-

bilá ná trestnom áj netrestnom 

u seku. Externe som uc ilá áj ná 

Prá vnickej fákulte Univerzity 

Komenske ho, kde som viedlá 

seminá re zo sprá vneho prá vá. 

Málá som to s ťástie, z e som sá 

zozná milá s pá nom profesorom 

Plánkom, ktory  mi ponu kol 

prá cu ná Nájvys s om su de Slo-

venskej republiky. Tu som prá-

coválá áko sudkyn á od roku 

1992 áz  doteráz. V roku 1991 

totiz  bolá prijátá  novelá Ob-

c iánskeho su dneho poriádku, 

zá kon c . 519/1991 Ž. z. ná zá -

kláde c oho (vtedy es te spolu s 

Č echmi) vzniklo sprá vne su d-

nictvo, ktore  bolo zriádene  pri 

vs eobecny ch su doch. Dnes 

vs ák uz  v Č echá ch máju  sámo-

státne  sprá vne su dnictvo. Málá 

som to s ťástie, z e som pris lá ná 

nájvys s í  su d medzi ty mi sudcá-

mi (nápr. s páni doktorkou 

Idou Hánzelovou, áj s teráz uz  

nebohou páni doktorkou 

Aschenbrennerovou á s dokto-

rom Járábicom), ktorí  de fácto 

zákládáli sprá vne su dnictvo. 

Stálá som sá predsední c kou 

sprá vneho kole giá á po sobilá 

som v tejto funkcii 5 rokov. Po-

tom som pres lá do funkcie 

predsední c ky sprá vneho sená -

tu nájvys s ieho su du. Žá mnohe  

vďác í m skutoc nosti, z e som 

tákpovediác „vyrástálá“ popri 

doktorovi Jurájovi Kádlecovi, 

popri doktorovi Járomí rovi 

Svobodovi á terájs ej páni pred-

sední c ke nájvys s ieho su du, pá-

ni JUDr. Dániele S vecovej. Kole-

goviá boli sku sení  zovs eobec-

n ováteliá, á ták som sá od nich 

náuc ilá priprávováť ná vrhy ju-

diká tov. 

Dnes je všeobecná snaha 

zdieľať skúsenosti zo súdnej 

praxe na medzinárodnej 

úrovni. Bolo to možné aj vte-

dy? 

Keďz e som odmálá s tudoválá 

nemc inu, mohlá som párticipo-

váť ná mnohy ch projektoch, 

ktore  boli spoluorgánizováne  

so Spolkovou Republikou Ne-

mecko álebo s Ráku skom. Bolá 

som ná stá z i ná Nájvys s om 

sprá vnom su de vo Viedni á v 

Lipsku á ná Nájvys s om su de 

Spolkovej republiky Nemecko v 

Kárlsruhe. Stá z e boli pre mn á 

veľmi podnetne  á prospes ne . 

Ží skálá som veľá poznátkov áj 

u c ásťou ná konferenciá ch, kto-

re  orgánizuje Euro pská ákáde -

miá prá vá v Trieri. Pozy váli má 

náprí klád áj ná nemecke  okres-

ne  sprá vne su dy. Vz dy som si 

priprávilá nejáku  predná s ku o 

slovenskom prá vnom syste me, 

o slovenskom su dnictve, pri-

c om vá c s iná ty chto ákcií  bolá 

plátená  z nemeckej strány. Ná 

stá z ách som si vs ák zác álá uve-

domováť, áke  má me domá me-

dzery á rezervy. Moz no im zá -

vidieť náprí klád kniz nicu s do-

kumentác ny m strediskom, kde 

je jeden riáditeľ á 23 zámest-

náncov (prácuju  tám ľudiá, 

ktorí  ovlá dáju  cudzie jázyky á 

sámozrejme áj ásistenti sud-

cov). Ak sudcá potrebuje z  toh-

to strediská judiká t pre svoj 

spis, ták im len pos le máil á 

nájnesko r do 24 hodí n má  po-

trebnu  judikátu ru. Nejde len o 

judikátu ru Su dneho dvorá Eu-

ro pskej u nie, Euro pskeho su du 

pre ľudske  prá vá, ále dokoncá, 

ná moje prekvápenie, eviduju  

áj niektoru  nás u judikátu ru. 

Malo Vaše rozhodnutie stať 

sa sudkyňou aj nejaký vplyv 

na Vašu rodinu? 

Urc ity m spo sobom to vplyv 

málo. Mo j mánz el sá v roku 

1990, keď sme uz  boli presťá-

hování  v Brátisláve, stál deká-

nom Drevá rskej fákulty vo Žvo-

lene á dce rá zostálá so mnou. 

Mánz el, sámozrejme, chodil 

káz dy  ty z den  domov, no bolo 

to táke  mánz elstvo ná ty z dn ov-

ky. Potom ostál v ro znych áká-

demicky ch funkciá ch, ále boli 

sme de fácto táke  rozdelene  

mánz elstvo. 

Ale za to organizované... 

Orgánizováne  (smiech). Teráz 

uz  slá vime 44 rokov spoloc ne -

ho z ivotá. Stretá váme sá veľá 

ná chálupe pri Nitre á celá  rodi-

ná ták nejáko fungoválá. No á 

c o sá ty ká mojej dce ry, málá to 

s ťástie, z e áko prá vnic ká po so-

bilá v S trásburgu (zá po sobeniá 

pá ná doktorá Já ná S ikutu). Tiez  

uz  profesijne vyrá stlá. Je ádvo-

ká tká. Má m vnuc ku, ktorá  o 

mesiác bude máť 2 roky, ták 

tákto z ijeme. Mo j muz  je vyso-

kos kolsky  profesor á teráz po -

sobí  áko profesor v Práhe ná 

Č eskej  univerzite, kde po roz-

delení  Č eskoslovenská záloz ili 

Drevá rsku fákultu. 

Takže naďalej ste obidvaja 
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 vyťažení a máte na seba zrej-

me málo času. 

No ták á no, má me má lo c ásu ná 

sebá, ále ná druhej stráne Vá m 

musí m povedáť, z e sme prez ili 

á prez í váme náďálej plnohod-

notny  z ivot. S mánz elom som 

návs tí vilá Č í nu, Novy  Že lánd, 

Jáponsko. On sá zu c ástn ovál 

konferencií  á já som ho sprevá -

dzálá. Sámozrejme vz dy som si 

cestu á ubytovánie záplátilá. 

Tám sá to pováz uje zá normá l-

ne, z e s predná s áju cim profeso-

rom prí de mánz elká, ktorá  má  

urc ity  prográm. Niektore  zá z it-

ky boli veľmi rozkos ne , náprí -

klád, keď sme v Jáponsku (ná 

rozdiel od nás ej kultu ry) stolo-

váli sediác ná zemi s nohámi 

pod stolom. Nikdy som vs ák 

nemálá pocit, z e by ná s bráli 

áko hors iu krájinu, náopák veľ-

mi sá o Slovensko záují máli. 

Ktorá krajina sa Vám najviac 

páčila, v ktorej by ste si mož-

no vedeli predstaviť žiť? 

Od mojich 23 rokov z ijem ná 

Slovensku á tu áj zostánem. 

Veľmi má náprí klád oslovil No-

vy  Že lánd. Je to krá sná krájiná, 

kde nemusí te ku riť. Kám 

„zákopnete“ tám má te teplu  vo-

du. Je to sopec ná  krájiná, ávs ák 

je ďáleko á neviem si predstá-

viť, z e by som tám málá trválo 

z iť. Aj tám som sá po c áse uz  

tes ilá domov, ná Slovensko. 

Funkcia sudcu nie je len po-

volaním ale aj poslaním so 

100%-ným časovým vyťaže-

ním, ako ste sa Vy zvykli od-

reagovať, resp. čo vám v bež-

ný pracovný deň vyčarí ús-

mev na tvári?  

Já má m rádá kvetiny á má m ich 

plny  bálko n tu v Petrz álke. Aj 

chálupu má m záplávenu  kveti-

námi. Keď má m c ás ták si idem 

záplá váť.  

Vnímate nejaký rozdiel vo 

funkcii sudcu kedysi a dnes? 

Keďz e uz  po sobí m dlhe  roky 

áko sudkyn á sprá vneho kole giá 

vidí m, z e teráz keď odchá dzám, 

má m viác spisov áko keď som 

zác í nálá. Vidí te to sámá tu v 

káncelá rii, ty ch spisov pribu dá. 

Ná jednej stráne má me internet 

á vs etky pomo cky, tákz e ták-

mer vs etko si vieme ná jsť v po-

c í tác i. Domnievám sá vs ák, z e 

by bolo leps ie, keby tá  sudcov-

ská  komuniká ciá á diskusie, 

ktore  boli medzi námi, prebie-

háli ták áko kedysi. Ľudiá sá 

rádi obrácáju  ná su d lebo si 

mysliá, z e su d vs etko vyries i v 

ich prospech. Preto nepoklá-

dá m zá vhodne  dehonestováť 
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justí ciu zá prieťáhy spo sobene  

obrovsky m mnoz stvom prí pá-

dov. Ak sá chcete k tomu po-

stáviť ľudsky, ták vy ten spis 

musí te zodpovedne nás tudo-

váť. Žá ty m spisom musí m vi-

dieť buď c loveká, fyzicku  oso-

bu, podnikáteľá álebo prá vnic-

ku  osobu. Nápokon vz dy sá 

musí me snáz iť rozhodnu ť 

správodlivo á v su láde s prá -

vom, ále áj áby som tomu c lo-

veku nespo sobilá nejáku  ujmu. 

To je predsá poslánie sudcu, z e 

ák rozhodujeme ná vá hách, ták 

trebá vz dy tu  vá hu prikloniť k 

správodlive mu c loveku. Keď 

som predsedálá sená tu, pojed-

ná váli sme á oblieklá som si 

tálá r, vz dy som sá snáz ilá, áby 

ten c lovek, ktory  pris iel do po-

jedná vácej miestnosti, uznál, 

z e ten rozsudok je správodlivy . 

Snáz ilá som sá mu to rozhod-

nutie vysvetliť. Nie, z e by som 

mu povedálá párágráf ten á 

ten, ále snáz ilá som sá mu po-

vedáť v c om porus il álebo ne-

porus il zá kon. Nie vz dy som sá 

stretlá s pochopení m. Viete, 

nájhors ie su  náprí klád spory 

medzi susedmi. Nikdy nezá-

budnem ná jeden prí pád, keď 

pris iel pá n, ktory  sá su dil so 

svojí m susedom á doniesol mi 

do pojedná vácej miestnosti 

kufor á zác ál z neho vykládáť 

vs etko, c o mu sused nechál ná 

pozemku (vs elijáke  zájác ie 

zvys ky á ine  neprí jemnosti, pre 

ktore  mál potom ná pozemku 

veľá mu ch). On mi to tám vs et-

ko vyloz il ná pultí k á já som 

mu muselá vysvetliť, áby si to 

ták nebrál, áby sá dál s ty m su-

sedom dohromády, áby sá s 

ní m snáz il porozprá váť. Mys-

lí m si, z e to pomohlo, lebo on si 

to potom poukládál vs etko do 

toho kufrí ká spá ť á  povedál 

„..páni doktorká, vy ste mi pre-

hovorili do dus e ták, áko pá n 

fárá r á já si to musí m ták nejá-

ko v z ivote usporiádáť á mys-

lí m si, z e uz  nebudem robiť áni 

já susedovi neporiádok...“. V 

predmetnej veci is lo u toho 

pá ná o pen áz ny  postih zá prie-

stupok proti obc iánskemu spo-

lunáz í vániu. Ná s  sená t rozho-

dovál o odvolání  proti rozsud-

ku krájske ho su du. Vyuz il prá -

vá sánkc nej moderá cie, ktore  

sá uplátn uje pri sprá vnom 

trestání  á zmenil rozsudok 

krájske ho su du v c ásti vy roku 

o uloz ení  sánkcie ták, z e ná-

miesto pokuty uloz il pá novi 

pokárhánie. 

To bol veru šťastný koniec, 

ktorý by sa hodil aj na mno-

hé iné prípady... 

Su hlásí m, lebo podľá mo jho 

ná zoru je sudcovská  profesiá o 

tom, z e je potrebne  predovs et-

ky m dáť ľuďom pocí tiť, z e Vy 

nie ste nád nimi áko sudcá, 

(moz no od sudcu poz áduju  po-

dobne áko od fárá rá nejáke  

rozhres enie). Podstátne  je, áby 

ľudiá z ili spokojne. V dnes nej 

dobe je to sko r náopák, spokoj-

nosť sá nenosí , rozví jáju  sá ná -

silne  trestne  c iny. V by válom 

Č eskoslovensku bolo osem 

vrá z d ná celu  federá ciu á uz  sá 

prijí máli mimoriádne opátre-

niá. Teráz, keď pozerá me tele-

ví zne noviny, vidí me sáme  

vráz dy, á to neby válo. Teráz je 

spoloc nosť iná  á já sá domnie-

vám, z e ná m chy bá urc itá  po-

korá, vy chová á pocit zodpo-

vednosti. 

Čo by ste z pohľadu Vašej 

praxe poradili začínajúcim 

sudcom? 

Ták to je tiez  ťáz ká  otá zká á 

nie jednoduchá , lebo z ijeme v 

inej dobe áko som já zác í nálá. 

Já by som im odporuc ilá, áby 

s tudováli, áby sá venováli lite-

rátu re, áby máli vs eobecny  

rozhľád, ále predovs etky m já 

vz dy zdo rázn ujem ľudsky  roz-

mer. Spis nie je moz ne  vidieť 

áko káuzu. Preto si dovoľujem 

porádiť, áby zá spisom videli 

c loveká, áby sá vedeli vcí tiť do 

jeho proble mov á c o to roz-

hodnutie su du mo z e pren ho 

známenáť. Posu diť ták ľudsky  

rozmer, ktory  já pováz ujem zá 

nájdo lez itejs í . Lebo cely  z ivot 

budem ibá c lovek á sudcá sá 

musí  snáz iť ľudsky pomo cť i 

keď nie je u c ástní k zástu peny  

ádvoká tom. Preto zdo rázn u-

jem, predovs etky m sudcá musí  

byť c lovekom.  

Ste členkou Rekodifikačnej 

komisie pre Občiansky súd-

ny poriadok. Ako ste vnímali 

tieto zmeny a tvorbu nových 

procesných kódexov? 

Nuz  náprí klád v Č eskej repub-

like (máli to os etrene  v u stáve) 

bol v rá mci su stávy sprá vneho 

su dnictvá vytvoreny  sámostát-

ny  Nájvys s í  sprá vny su d, ktory  

má  sí dlo v Brne. Ná Slovensku 

sprá vne su dnictvo zostálo v 
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su stáve vs eobecne ho su dnictvá. 

Domnievám sá vs ák, z e to nie je 

proble m. Aj v ostátny ch kráji-

ná ch po sobí  sprá vne su dnictvo 

v rá mci vs eobecne ho su dnictvá. 

Ohľádom nove ho zá koná – 

Sprá vneho su dneho poriádku, 

ktory  plátí  od 1. ju lá, mo z em 

uviesť len toľko, z e je tám mno-

ho medzier. Náprí klád, c o sá 

ty ká obnovy konániá, ták sá v 

rá mci rekodifikác nej komisie 

nedomyslelo, z e je tám subjek-

tí vná lehotá ná podánie ná vrhu, 

chy bá vs ák zákotvenie objek-

tí vnej lehoty ná podánie ná vr-

hu. Domnievám sá, z e to vs etko 

vyries i judikátu rá. V konec nom 

do sledku sá zác í ná prákticky s 

novy mi zá konmi ibá prácováť. 

Uvidí me áko sá to v práxi 

osvedc í  á c o ná to povie su dná 

práx, c o ná to povie verejnosť. 

Žátiáľ sá es te vo viácery ch ve-

ciách postupuje podľá stáry ch 

prá vnych predpisov, lebo trebá 

skonc iť veci, ktore  nápádli pred 

1. ju lom 2016. 

Pani doktorka Vaše meno po-

známe z mnohých publikácií, 

ktoré sú pre nás veľmi pro-

spešné a za ktoré Vám aspoň 

takto (medzi rečou) ďakuje-

me, máte zrejme okrem svo-

jej profesie aj mnoho iných 

aktivít... 

A no, snáz í m sá venováť mojim 

s tudentom á mlády m prá vni-

kom áj ná ákádemickej u rovni. 

Som áj c lenkou v redákc ny ch 

rádá ch. V redákc nej ráde Justic -

nej revue po sobí m uz  od roku 

1992. Já si neviem náprí klád 

predstáviť, z e by som ostálá 

domá á z e by som sá nevenová-

lá es te náprí klád áj vy chove 

s tudentov. Veľmi má tes í , z e sá 

mnohí  moji s tudenti veľmi do-

bre uplátnili, skonc ili áj v zá-

hránic í . My sme máli vz dy táky  

vzá jomny  priáteľsky  vzťáh, kto-

ry  sme si vzá jomne vybudováli. 

Málá som áj s ťástie ná veľmi 

s ikovny ch ásistentov sudcu. 

Po sobí m áj v Slovenskej ádvo-

ká tskej komore uz  od roku 

1992, áko sku s áju cá ná ádvo-

ká tskych sku s kách. Myslí m si, 

z e su  to veľmi ná roc ne  sku s ky. 

Prá vnicke  povolánie sá stálo ná 

Slovensku urc ity m spo sobom 

mo dou. Teráz vs ák zá ujem o 

s tu dium ná prá vnicky ch fá-

kultá ch klesá  spolu s klesáju cou 

moz nosťou zámestnáť sá v od-

bore, keďz e prá vnicke  povolá-

nie je svojí m spo sobom veľmi 

ná roc ne . 

Od 1. okto brá sí ce odkládá te 

tálá r, ávs ák prá vo bolo dopo-

siáľ su c ásťou Vá s ho z ivotá, bu-

dete sá mu venováť áj náďálej, 

prí pádne si doprájete áj nejáku  

dovolenku? 

To je veľmi zloz itá  otá zká, ále 

chcelá by som sá venováť es te 

prá vu. Má m rozprácovánu  ju-

dikátu ru o iny ch sprá vnych de-

liktoch. Myslí m si, z e prá vu 

ostánem es te urc ity  c ás verná . 

Sámozrejme, ák mi to zdrávot-

ny  stáv dovolí . Ak bude zá ujem, 

rádá by som pomohlá nájvys -

s iemu su du so sprácování m do-

kumentá cie stárs ej judikátu ry. 

Prvorádou vs ák bude pre mn á 

stárostlivosť o vnuc ku. 

Text á Foto: Slá vká Pukáncová  
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V rá mci rubriky KTO SOM 

Vá m v tomto c í sle predstá-

ví me JUDr. Emilá Frán-

ciscyho, ktory , áko sme sá z 

rozhovoru dozvedeli, po so-

bí  ná nájvys s om su de 25 

rokov. 

Pán doktor, štvrťstoročie je dl-

hý časový úsek, avšak jemu 

predchádzal ešte dlhší. Tak sa 

vráťme do čias, kedy ste sa roz-

hodli, že Vaša životná cesta bu-

de spojená s právom. Mali ste 

rodinné právnické zázemie?  

V mojej rodine boli uc iteliá, ku-

chá rká, profesor hudby, orgánistá, 

árchitekt, zubá rká, zá hrádná  inz i-

nierká. Ž iádny prá vnik. Keď som 

konc il zá kládnu  s kolu, nevedel 

som sá rozhodnu ť, c o ďálej á s tu -

dium ná strednej s kole bolo len 

odloz ení m konec ne ho rozhodnu-

tiá. Žopákoválo sá to áj po máturi-

te. Nechcel som sá venováť prí -

rodny m vedá m, z mátemátiky, 

váriá cií  á permutá cií , logáritmov, 

deskriptí vnej geometrie, válenc -

ny ch elektro nov som mál strách, 

preto keď moji trájá priáteliá is li 

ná prá vo, pridál som sá. 

Čo nasledovalo po vysokej ško-

le? 

Po ukonc ení  s tu diá ná PF UK uz  

bolá mojá predstává tros ku kon-

kre tnejs iá. Vedel som áspon  to, c o 

nechcem. Rozhodne som nechcel 

byť sudcom, á uz  vo bec nie trest-

ny m sudcom. Má m rá d hármo niu, 

su lád, nie spory. I keď viem, z e 

niekedy – á to nielen v hudbe – 

krá tká dishármo niá umoz n uje ne-

sko r vyniknu ť hármo nii. 

Väčšinou to tak býva... Čomu sa 

bránime, to nás dobehne... 

A no, párádoxne, ries enie sporov 

sá c ásom stálo mojim povolání m. 

Rozhodujem predovs etky m v spo-

roch. Rozhodnutie su du v spore 

trebá tám, kde sá nenás lá dohodá. 

Preváz nej vá c s ine sporov pred-

chá dzá nájsko r zlyhánie v nejá-

kom vzťáhu z bez ne ho z ivotá. Me-

dzi spoluvlástní kmi, susedmi, ná 

prácovisku, v mánz elstve, podni-

kání , medzi poisteny m á poisťov-

n ou, pos kodeny m á s kodcom. U lo-

hou su du je spornosť vzťáhu od-

strá niť. Uvedomujem si, z e prá -

voplátne  rozhodnutie su du nástolí  

len prá vny stáv, ávs ák, á to som si 

skoro isty , áj po nájzá konnejs om á 

nájpoctivejs ie vyprácovánom roz-

hodnutí  zostá vá v neu spes nom 

u c ástní kovi konániá pocit nesprá-

vodlivosti álebo krivdy. Je tákmer 

nemoz ne  oc áká váť spokojnosť s 

rozhodnutí m su du od u c ástní ká, 

ktory  bol v spore neu spes ny ...  

Predpokladám, že ste sa spo-

čiatku sporom vyhýbali. Ako ste 

teda začali svoju kariéru?  

Nápriek tomu, z e spory nemá m 

rá d á pri nápá tí  v medziľudsky ch 

vzťáhoch sá sá m cí tim nesvoj, stál 
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som sá su c ásťou syste mu, ktory  

má  spory ries iť. Právdá ále je, z e 

som to neplá novál. Aj preto ási 

zác álá mojá justic ná  kárie rá ná 

s tá tnom notá rstve. Notá ri po sobili 

áj vtedy v tzv. nesporovej ágende á 

ná rozdiel od sudcov sá od nich 

vy rázne menej vyz ádoválá politic-

ká  ángáz ovánosť. Post vedu ceho 

s tá tneho notá rá ná notá rstve Brá-

tislává – vidiek bol vtedy neobsá-

deny  á mnohí  si mysleli, z e nán  

ás pirujem. Dodnes sá s by vály mi 

kolegyn ámi smejeme pri spomien-

kách ná nás e prve  stretnutie. Bol 

som pre ne „perspektí vny ká der“, 

do u váhy prichá dzáju cá „nová  

metlá“. A já som sá záse obá vál, z e 

sá bude odo mn á oc áká váť politic-

ke  zárádenie sá; u ná s domá sá 

totiz  c osi táke  nevyskytoválo, stá li 

sme sko r ná opác nom brehu. 

Keď spomínate domov, ako to 

„u Vás doma“ vyzeralo? 

S mánz elkou á mály m synom sme 

vtedy by váli u rodic ov. Nemáli 

sme vlástny  byt, byty zí skáváli 

sudcoviá, nie notá ri. Keď má, uz  

áko notá rá, závoláli ná stá z  ná mi-

nisterstvo správodlivosti á ponu k-

li mi byt, prijál som. Ná minister-

stve som cely  c ás prácovál ná od-

delení  su dneho á notá rskeho do-

hľádu. Nebolá to klásická  u rádní c-

ká prá cá, pátrilá medzi tie odbor-

ne , spojene  s práxou su dov á no-

tá rstiev. Pris iel som do styku áj s 

legislátí vou á návrhování m kon-

cepc ny ch ries ení . A vyhol som sá 

áj politickej ángáz ovánosti. Nevní -

mám to áko svoje hrdinstvo á do-

dnes neviem, kto mi pri tom po-

mohol. Potvrdilo sá mi ále znovu, 

z e mojá cestá nie je cestou funkcií  

á postov. 

A čo po revolúcii? Ako sa Vám 

zmenilo Vaše pôsobenie v justí-

cii? 

Po roku 1989 som sá podieľál ná 

prá cách, ktore  si vyz ádoválá dee-

tátizá ciá s tá tnych notá rstiev. Sá m 

som sá chcel stáť „su kromny m 

notá rom“. Keď si má ále vtedájs í  

minister správodlivosti závolál á 

ponu kol mi funkciu riáditeľá legis-

látí vneho odboru á já som odmie-

tol s ty m, z e chcem byť notá r, jás-

ne mi náznác il, z e keď som já ne-

vyhovel jemu, nevyhovie áni on 

mne. Mojá ví ziá bolá otrásená . Č á-

som som dál vy poveď, chví ľu uvá-

z ovál o profesii ádvoká tá, ále es te 

vo vy povednej lehote som dostál 

ponuku stáť sá sudcom obc iánsko-

prá vneho kole giá nájvys s ieho su -

du. Prijál som ju. 

Dostávame sa na začiatok Vášho 

dvadsaťpäťročného pôsobenia 

na Najvyššom súde SR. Ako ste 

vnímali Váš príchod na súd? 

Ná ministerstve som sprácová vál 

ná vrhy sťáz ností  pre porus enie 

zá koná, ktore  vtedy podá váli mi-

nister správodlivosti á generá lny 

prokurá tor. O ty chto mimoriád-

nych oprávny ch prostriedkoch 

rozhodovál nájvys s í  su d. Keď bolá 

sťáz nosť podáná , zástupovál som 

ministerstvo v konání  pred náj-

vys s í m su dom. Sudcov vtedájs ieho 

obc iánskoprá vneho kole giá som 

preto pová c s ine poznál osobne á 

oni poználi mn á. Ty m, z e som sá 

stál sudcom nájvys s ieho su du, 

som vlástne „pres iel ná druhu  

stránu“ á záoberál sá veľmi po-

dobny mi prá vnymi proble mámi 

áko predty m. Nebol to ále u plne 

jednoduchy  s tárt. Spomí nám si ná 

jeden novembrovy  podvec er v ro-

ku 1991, keď som z okná svojej 

káncelá rie pozerál do tmy ná svet-

lá  áutomobilov á sá m sebá sá py -

tál, c i som urobil dobre... 

Aký ďalší priebeh malo Vaše 

pôsobenie na občianskopráv-

nom kolégiu?  

Odvtedy, s vy nimkou rokov 2001 

áz  2003 (kedy som bol prerádeny  

ná sprá vne kole gium), po sobí m ná 

obc iánskoprá vnom kole giu náj-

vys s ieho su du. Žáz il som chví le 

dobre , áj vyslovene zle . Ták sá to v 

z ivote stá vá. U mn á to bolo spoje-

ne  áj s ty m, z e neuzná vám 

„áutority“, ktore  áutoritámi nie su . 

Dodnes sá ále hrdí m svojimi pod-

pismi ná vyhlá seniách, ktore  pred-

chá dzáli mo jmu po sobeniu ná 

sprá vnom kole giu nájvys s ieho su -

du. Pá r rokov po prinávrá tení  ná 

obc iánskoprá vne kole gium som sá 

stál predsedom sená tu á krá tko ná 

to som dostál ponuku prácováť 

áko tzv. zovs eobecn ováteľ. Nec á-

kál som ju. Prá cu zovs eobecn ová-

teľá som si ále postupne veľmi 

obľu bil. Az  vtedy, keď som okrem 

bez ne ho rozhodovániá v sená te 

plnil u lohy s ty m spojene , som si 

náozáj v plnosti á do vs etky ch do -

sledkov uvedomil, áky  obrovsky  

vy znám má  tá to strá nká c innosti 

nájvys s ieho su du. Je právdou, z e 

ná zovs eobecn ování  sá podieľá 

káz dy  sudcá nájvys s ieho su du, 

lebo uz  pri rozhodování  by mál v 

prejedná vánom prí páde odháliť, 

c o je z ries enej prá vnej otá zky vy-

uz iteľne  pre s irs iu práx, á ná sled-

ne to vyjádriť v rozhodnutí . Žovs e-

obecn ováteľ urc eny  predsedom 

nájvys s ieho su du to má  ále tákpo-

vediác v popise prá ce. Podľá mo j-

ho ná zoru je to krá sná prá cá. Žá-

bezpec ovánie koherentnosti ju-

dikátu ry pováz ujem zá nájdo lez i-

tejs iu zloz ku c innosti nájvys s ieho 

su du. Pre bez ne ho c loveká – 

u c ástní ká konániá je istotne vy -

známne , áko bude rozhodnute  v 

jeho individuá lnom prí páde, ále 

pre su dy Slovenskej republiky á 

justí ciu áko celok je urc ite oveľá 

do lez itejs ie, áko sá z toho, c o je 

jednotlive , vyábstráhuje vs eobec-
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ne , áko sá to podárí  vyjádriť v 

prá vnej vete, presádiť pri hlásová-

ní  sudcov ná rokování  kole giá á 

potom uviesť do práxe su dov. Pri-

jálo sá viácero rozhodnutí  á stáno-

ví sk, niektore  z nich boli áj zá sád-

ne . Má m rádosť, z e som po dobu 6 

rokov mohol byť pri tom. Vz dy má 

ále mrzelo, keď niektory  zo sená -

tov neres pektovál ná zor kolektí vu 

sudcov, ktorí  sá ná rokování  kole -

giá uzniesli ná publikování  nejáke -

ho judiká tu álebo stánoviská v 

Žbierke stánoví sk nájvys s ieho su -

du á rozhodnutí  su dov Slovenskej 

republiky. Protichodne  rozhodo-

vánie pos kodzuje u c ástní kov ko-

nániá, oslábuje prá vnu istotu á 

veľmi negátí vnym spo sobom je 

prijí máne  áj verejnosťou. Vá z im si 

osobnosti, ocen ujem odbornosť, 

kreátivitu á individuálitu ries eniá 

niektore ho prá vneho proble mu, 

ále, myslí m,  musí  sá pri tom 

zohľádn ováť potrebá jednotne ho 

rozhodovániá. 

Nejednotné rozhodovanie často 

spôsobuje nedôveryhodnosť 

verejnosti. Aké sú podľa Vás 

ďalšie dôvody? 

V sporovom konání  je vz dy niekto-

rá  stráná nespokojná ... Myslí m ále, 

z e pri vyhodnocování  prí c in nedo -

veryhodnosti voc i su dom sá c ásto 

zábu dá ná to, ákou cestou muselá 

prejsť justí ciá od vzniku sámostát-

nej Slovenskej republiky. Je to 

dá vno, ále su c ásnosť má  správidlá 

korene v minulosti. V do sledku 

zrus eniá s tá tnych notá rstiev á 

s tá tnej árbitrá z e pres li u ná s ná 

su dy tisí cky dedic sky ch spisov á 

niekoľko desiátok tisí cov obchod-

ny ch sporov. Su dy zác áli presku -

máváť rozhodnutiá ádministrátí v-

nych orgá nov. Vy rázny mi zmená-

mi pres li vlástní cke á uz í vácie 

vzťáhy. Su dy sá museli postupne 

„zá pochodu“ vyrovná váť s nejed-

noznác nosťou prá vnej u právy má-

lej á veľkej privátizá cie, veľke ho á 

mále ho res tituc ne ho zá koná, cir-

kevny ch res titu cií , ná právy krí vd v 

dedic sky ch konániách. Poc etne  

boli spory z kupo novej á dlhopiso-

vej privátizá cie. Neby vály m spo so-

bom nárá stol poc et exekuc ny ch 

vecí . Mnoz ili sá dovtedy nezná me 

prá vne proble my. Su dy boli v do -

sledku ty chto zmien záplávene  

stovkámi tisí cok sporov v oblás-

tiách, v ktory ch chy báli sku senos-

ti, prákticke  poznátky á odborne  

vy stupy teoretikov. Justí ciá bolá 

pri ty chto zmená ch prá vneho po-

riádku c ásto len v pozí cii s tátistu. 

Ná to sá dnes c ásto zábu dá. A po-

pri tom – áko v ákomsi pokusnom 

prá vnom láboráto riu – niektore  

su dy nepremyslene á c ásto u plne 

nekoncepc ne vznikáli, ine  zánikáli, 

menili sá ich obvody, spisy sá pre-

ná s áli, prerozdeľováli á nánovo 

prideľováli... Aj tám trebá niekedy 

hľádáť prí c iny dnes ny ch prieťá-

hov v konání  á nespokojnosti ve-

rejnosti.   

Myslíte si, že verejnosť má reál-

K
T

O
 S

O
M

 

30 



nu predstavu o tom, o čom roz-

hoduje Najvyšší súd?  

Myslí m, z e sko r nie. Bolo by ási 

dobre  pripomenu ť, z e su dy neprijí -

máju  zá kony. Žá kony dostá váju  „do 

dáru“ áko prácovny  ná stroj. Kválitá 

prá ce su dov preto v mnohom zá visí  

od kválity ná strojá. Ná stroj dobry  

prá cu sudcovi uľáhc uje, ná stroj zly  

komplikuje. Sudcoviá civilne ho ko-

le giá nájvys s ieho su du rozhoduju  

neráz o milio noch, veľmi c ásto ále 

áj ibá o pá r eurá ch. A no, áj o táky ch 

veciách bez ne rozhoduje nájvys s í  

su d nájmá  v tákzvány ch spotrebi-

teľsky ch sporoch, ktore  v ostátnom 

období  záválili su dy Slovenskej re-

publiky. Č ásto si s kolegámi kládie-

me otá zku, c i z hľádiská s tá tneho 

rozpoc tu á efektí vneho fungovániá 

justí cie je prijáteľne , áby náprí klád 

o dlhu z nezáplátene ho koncesio-

ná rskeho poplátku vo vy s ke 2 Eur 

konál á rozhodovál nájsko r 1 sudcá 

okresne ho su du (so zápisováteľ-

kou), potom 3 sudcoviá krájske ho 

su du (rovnáko so zápisováteľkou) 

á nápokon 3 sudcoviá nájvys s ieho 

su du (so zápisováteľkou á ásisten-

tom). Personá lne vy kony, pos tovne , 

pápier, rozmnoz ovácie prá ce á pod. 

s ty m spojene  predsá nie su  ádek-

vá tne spornej sume. Od 1. ju lá 2016 

nádobudol u c innosť novy  Čivilny  

sporovy  poriádok, ktore ho ámbí ci-

ou je zefektí vniť á zhospodá rniť 

su dne konánie. Verí m, z e sá ták stá-

ne. V mnohom bude ále zá lez áť od 

sudcov sámotny ch, áko budu  s ty m-

to prácovny m ná strojom nárá báť. 

Aj podľá mo jho ná zoru bol nájvys s í  

c ás upráviť novy m, moderny m spo -

sobom su dne konánie. Predpoklá-

dá m, z e verejnosť áni netus í , z e zá 

u c innosti predchá dzáju cej prá vnej 

u právy, v porovnání  s rokom 1991, 

stu pol poc et vecí  prideleny ch jed-

ne mu obc iánskoprá vnemu sená tu 

nájvys s ieho su du (odhádom) ná 

viác áko desáťná sobok. Sá m to mo -

z em potvrdiť. Keď spomí náme ve-

rejnosť, myslí m si áj já, z e ná nie 

nájleps om obráze o su doch má me 

bezpochyby veľky  podiel áj my, 

sudcoviá. Má  to vs ák viácero prí c in. 

Tie by ále boli predmetom oveľá 

dlhs ieho rozhovoru. Tákz e, len 

struc ne - justí ciá je vz dy su c ásťou 

spoloc nosti, je táká , áká  je spoloc -

nosť.  

Keď hovoríte o nástrojoch, na-

padlo mi slovo, ktoré ste už spo-

mínali. Harmónia. Čo všetko pre 

Vás znamená? 

Má m rá d hármo niu hudby. Ná 

strednej á vysokej s kole som si ob-

ľu bil progresí vny rock, nesko r jázz, 

dnes inklinujem sko r ku klásickej 

hudbe. Rá d sá zu c ástn ujem koncer-

tov v Redute, c i uz  Slovenskej fil-

hármo nie álebo iny ch hudobny ch 

telies vystupuju cich ná Brátisláv-

sky ch hudobny ch slá vnostiách. Ná 

„stáre  rockerske  c ásy“ spomí nám 

ná koncertoch v Mu zeu obchodu. 

Hudbu si obľu bili áj obájá synoviá. 

Neprácuju  v justí cii – stárs í  po sobí  

v su kromnej sfe re v oblásti poc í tá-

c ov, mláds í  je zámestnány  ná jed-

nom z u stredny ch orgá nov s tá tnej 

sprá vy.  Hármo niu vidí m áj v prí ro-

de, v dokonálosti jej usporiádániá. 

Hármonicke  by máli byť áj medzi-

ľudske  vzťáhy, konánie ľudí  v su lá-

de so zá konom, slus nosťou á mo-

rá lkou. Hármo niu v mojom poní má-

ní  by ále máli máť áj slová , vety, 

mys lienky, prá vne u váhy, árgumen-

tá cie. Snáz í m sá, áby tomu vy sledok 

mojej prá ce zodpovedál. Ale kto 

vie ? (smiech). Az  sá ráz postáví m 

pred Sudcu náozáj Nájvys s ieho, do-

zviem sá sná ď, c i som sá áko sudcá 

tunájs ieho nájvys s ieho su du osved-

c il. 

Text á Foto: Dus áná Remetová  
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JUDr. Emil Franciscy 

nar.  30. 12. 1954 

Vzdelanie: 

1973 áz  1978 s tu dium ná PF UK 

v Brátisláve 

1981 justic ná  sku s ká 

1982 priznány  titul JUDr. – PF UK 

v Brátisláve 

1986 áz  1987 postgráduá lne s tu -

dium – PF UK – „S tá t á prá vo“ 

Pracovné skúsenosti: 

1979 áz  1981 notá rsky c ákáteľ 

ná S N Brátislává – vidiek 1981 

vymenovánie do funkcie „s tá tny 

notá r“ ná S N Brátislává – vidiek  

1982 áz  1991 oddelenie su dneho 

á notá rskeho dohľádu Minister-

stvá správodlivosti SR  

1987 zvoleny  do funkcie „sudcá 

z povolániá“ – Krájsky  su d 

v Brátisláve 

1. novembrá 1991 sudcá Nájvys -

s ieho su du SR 

1. jánuá rá 2008 predsedá sená tu 

Nájvys s ieho su du SR 

Iná činnosť: 

2009 áz  2015 

„zovs eobecn ováteľ“ ná obc ián-

skoprá vnom kole giu Nájvys s ieho 

su du SR 

2 x c len Sudcovskej rády NS SR 

c len viácery ch rekodifikác ny ch 

komisií  

 

 



Dn á 10. áz  12. okto brá 2016 

sá vo Vysoky ch Tátrá ch usku-

toc nilo uz  trádic ne  stretnutie 

sudcov obc iánskoprá vneho á 

obchodnoprá vneho kole giá 

Nájvys s ieho su du Slovenskej 

republiky s kolegámi z ob-

c iánskoprá vneho á obchod-

ne ho kole giá Nájvys s ieho su -

du Č eskej republiky. Predsed-

ní c ká Nájvys s ieho su du Slo-

venskej republiky JUDr. Dá-

nielá S vecová  pri prí lez itosti 

záhá jeniá tohto spoloc ne ho 

zásádnutiá pouká zálá ná spo-

loc ny  historicky  zá klád prá v-

neho poriádku Slovenskej á 

Č eskej republiky á tiez  áj ná 

skutoc nosť, z e spoloc enská  á 

hospodá rská situá ciá á mo-

rá lne hodnoty obidvoch re-

publí k su  veľmi podobne , 

tákz e áni prá vná u prává, hoci 

je od roku 1993 v káz dej re-

publike iná , nie je diámetrá l-

ne odlis ná . To umoz n uje ľáh-

s ie pochopenie nás ich proble -

mov á moz nosť vzá jomne sá 

ins pirováť pri ich ries ení .  

Čelkovo 67 sudcov diskuto-

válo o proble moch ty káju cich 

sá procesne ho prá vá. Sudco-

viá Nájvys s ieho su du Sloven-

skej republiky v diskutovánej 

te me zvy ráznili novu  prá vnu 

u právu civilne ho procesne ho 

poriádku. V rá mci diskusie o 

tejto te me kolegoviá z Náj-

vys s ieho su du Č eskej republi-

ky upozornili ná niektore  

proble my, ktore  mo z u vznik-

nu ť v su vislosti s veľky mi se-

ná tmi, ktore  rozhoduju  v prí -

páde, ák sená t nájvys s ieho 

su du pri svojom rozhodování  

dospeje k prá vnemu zá veru, 

ktory  je odlis ny  od prá vneho 

ná zoru, ktory  bol uz  vyjádre-

ny  v rozhodnutí  ine ho sená tu 

nájvys s ieho su du. V Č eskej 

republike totiz  veľke  sená ty 

funguju  uz  dlhs í  c ás, tákz e 

bolo veľmi uz itoc ne  necháť 

sá pouc iť ich sku senosťámi, á 

ták v budu cnosti zábrá niť 

vzniku niektory ch proble -

mov. Pozornosť bolá venová-

ná  áj iny m te mám, náprí klád 

otá zke cezhránic ny ch kon-

kurzov v rozhodovácej práxi 

NS SR á tiez  áj v rozhodovácej 

práxi NS Č R, áko áj problemá-

tike pásí vnej legitimá cie pois-
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ťovní  v sporoch o ná hráde 

nemájetkovej ujmy pozostá-

ly ch po obetí  doprávnej ne-

hody.  

S mimoriádne precí zne 

sprácovány mi te mámi vy-

stu pili sudcoviá Nájvys s ieho 

su du Č eskej republiky; ve-

nováli sá otá zkám proces-

ny ch do sledkov vy vojá ju-

dikátu ry ries iácej limity 

plátnosti rozhodcovsky ch 

doloz iek á tiez  otá zke ná -

hrády nemájetkovej ujmy 

pozostály m pri usmrtení  

blí zkej osoby.  

Podpredsedá Nájvys s ieho 

su du Č eskej republiky JUDr. 

Román Fiálá zhodnotil toto 

prácovne  stretnutie veľmi 

pozití vne. 

 

Pán podpredseda, sú pre 

Najvyšší súd Českej re-

publiky dôležité takéto 

stretnutia so slovenskými 

kolegami? 

My sme pred rokmi, 

s veľkou rádosťou, priví táli 

spoloc nu  mys lienku, z e bu-

deme právidelne orgánizo-

váť striedávo c eske  

á slovenske  stretnutiá ob-

c iánskoprá vneho kole giá. 

Rovnáko to robiá kolegoviá 

z trestne ho kole giá, ráz 

v Č eskej republike á ráz ná 

Slovensku. Dnes to robí me 

s frekvenciou ráz zá dvá ro-

ky á myslí m si, z e táke to 

stretnutie je mimoriádne 

prí nosne  pre obidve strá-

ny. Vzhľádom ná to, z e sme 

sá len trochu rozis li 

v legislátí ve á v prí stupe 

k prá vu, ále povedál by som, 

z e sme si ná 99% stá le veľ-

mi blí zki, tákz e nás e stret-

nutiá su  áky msi obohátení m 

v tom, kto prá ve objávuje 

nejáku  novu  cestu, ktoru  ten 

druhy  es te neprebá dál 

á opác ne. Myslí m si, z e 

z hľádiská hmotne ho prá vá 

je judikátu rá jedne ho áj dru-

he ho s tá tu stá le pouz iteľná , 

á to prihrá vám ná stránu 

á nemál by som, z e je to veľ-

mi priáteľske  stretnutie. 

Udrz iáváť kolegiá lne vzťáhy 

á priámu komuniká ciu jed-

notlivy ch sudcov je mimo-

riádne do lez ite . 

 

To trošku protirečí názo-

rom, že legislatíva Českej 

republiky a Slovenskej re-

publiky sa vzďaľuje, pri-

čom Európska legislatíva 

sa snaží o to, aby sa práv-

ne zbližovali všetky štáty. 

 

Netru fám si, pri dnes nej veľ-

mi nezá videniá hodnej situ-

á cii v Euro pskej u nii 

á euro pskeho prá vá, sá 

k tejto otá zke vyjádrováť 

z pohľádu Euro pskeho prá -

vá. Ž pohľádu prá vá c eske ho 

á slovenske ho, sámozrejme 

mo z eme povedáť, z e zátiáľ 

c o Č eská  republiká má  novy  

Obc iánsky zá konní k, Sloven-

ská  republiká ho nemá . No 

ná druhu  stránu Slovenská  

republiká má  novy  Čivilny  

procesny  poriádok, zátiáľ c o 

my novy  Obc iánsky su dny 

poriádok nemá me, ále 

v zá sáde chá pánie, princí py 

ins titu tu, prí stupu 

k obc iánsko-prá vnemu, ob-

chodne mu ins titu tu, prá vne-

mu su  podobne  álebo stá le 

rovnáke  á keď sá prá vo po-

vedzme rozis lo, ták spoloc -

ná  histo riá judikátu ry je tá-

ká  dlhá  á táká  ins pirátí vná, 

z e si budeme máť c o pove-

dáť dlhe  roky á desáťroc iá.  

 

Čo je v súčasnosti 

v legislatíve výzvou? Ob-

čianske práva sa dosť čas-

to diskutujú aj v médiách 

a vo verejnosti najmä 

v súvislosti s utečeneckou 

krízou, ktorá zrejme bude 
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mať vplyv na zmeny 

v občianskom práve. 

Já si myslí m, z e my v Č eskej 

republike budeme veľmi stá-

rostlivo sledováť áke  su  vy -

sledky s vás im novy m civil-

ny m á su dnym poriádkom, 

pretoz e u ná s sá prácuje ná 

novom obc iánskom á su dnom 

poriádku á vní mám to áko 

niec o nevyhnutne  prá ve 

z hľádiská uplátn ovániá prá -

vá, vymá háteľnosti prá vá 

á koniec koncov áj záchová vá-

niá s tándárdov ľudsky ch 

prá v, prí stupu k prá vu á jeho 

vymá háteľnosti.  

Tákz e pre ná s je z tohto po-

hľádu Slovenská  republiká 

teráz veľkou ins pirá ciou áko 

sá to, c o sá tuto podárilo do-

tiáhnuť do koncá á u ná s to 

es te nie je, áke  s ty m budu  

sku senosti á práx.  

 

Zdá sa, že vo viacerých ob-

lastiach je Slovensko akousi 

inšpiráciou pre Českú re-

publiku. Vy pripravujete 

niečo, čím by sme sa mohli 

inšpirovať od vás? 

 

Já si myslí m, z e pre Slovensko 

je momentá lne veľkou sku se-

nosťou, ktoru  mo z e sledováť 

uplátn ovánie novy ch hmotno-

prá vnych ko dexov á to je ob-

c iánsky zá konní k á novy  zá -

kon o korporá ciá ch, ktore  roz-

hodne nie su  zďáleká dokoná-

le , á my sá teráz snáz í me pre-

klenováť tie proble my, ktore  

s ty mito prá vnymi predpismi 

su visiá, á ktore  vlástne ovlá -

dáju  celu  spoloc nosť 

z hľádiská priestoru fungová-

niá bez ny ch medziľudsky ch 

obc iánskych vzťáhov 

á fungovániá obchodny ch 

vzťáhov. Myslí m si, z e prá ve 

vzhľádom ná to, z e ná Sloven-

sku sá es te prácuje ná ty chto 

normá ch, tedá áspon  si mys-

lí m, z e sá prácuje, ták podľá 

mn á je ideá lná situá ciá vziáť 

si prí klád álebo náopák váro-

vánie z toho, áko sá to správi-

lo v Č eskej republike.  

 

Text á Foto: Boris Urbánc í k 
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Aj v tomto čísle DE IURE Vám predstavíme nových asistentov. Položili sme im tieto otázky: 

 

1. Aké sú Vaše predchádzajúce skúsenosti v právnej oblasti ? Kde ste pôsobili pred prí-
chodom na Najvyšší súd SR ? 

2. Ako hodnotíte systém a rozsah práce na Najvyššom súde SR v porovnaní 
s predchádzajúcou prácou, prípadne Vašimi očakávaniami ? 

3. Vedeli by ste si predstaviť, že raz budete aj vy v pozícii sudcu ? Ak áno, čo Vás láka 
na tejto práci ? 

Mgr. JANA HADBAVNÁ, 

asistentka sudcu NS SR, 
trestnoprávne kolégium 
 

1. Mo jmu prí chodu ná Nájvys s í  su d SR predchá dzálo 
po sobenie ná Okresnom su de Kos ice - okolie v rá mci 
ábsolventskej práxe á ná sledná  prá cá vys s ej su dnej 
u rádní c ky ná Okresnom su de Revu cá á nesko r ná 
Okresnom su de Roz n ává. Spolu tákmer s tvorroc ná  
práx ná ty chto su doch mi v spoluprá ci so sku seny mi 
sudcámi á zá vzá jomnej pomoci kolegov umoz nilá 
do kládne si osvojiť procesne  postupy á obozná miť sá 
s ágendou á rozhodovácou c innosťou su dov prvej 
ins táncie. 

2. Rozsáh, syste m, chárákter áj obsáhová  ná pln  prá ce 
ná Nájvys s om su de SR sá podstátne lí s i od prá ce ná 
okresny ch su doch. Ná prvy  pohľád sá mo z e zdáť, z e 
jej je menej, ávs ák jednotlive  prí pády su  vzhľádom ná 
svoju skutkovu  á prá vnu ná roc nosť c ásto menej ru-
tinne , á tedá vyz áduju  viác pozornosti. Ocen ujem 
u bytok ádministrátí vnych u konov, s ty m spojeny  
mens í  obeh spisov, ále nájmá  prí lez itosť náuc iť sá 
káz dy  den  niec o nove , á ták náďálej profesioná lne 
rá sť á nápredováť.  

3. Poprávde, je to prá ve predstává prá ce sudcu, ktorá  má motivuje nápredováť vo svojom prácovnom 
z ivote á ktorá  v podstáte stojí  zá káz dy m mojí m rozhodnutí m v tejto sfe re z ivotá. Žá ujmu o prá cu sud-
cu som podriádilá uz  vy ber strednej s koly, prirodzene vysokej s koly, á hneď prvá  práktická  sku senosť 
s prá cou v justí cii (poc ás stá z e ná U stávnom su de SR) potvrdilá á posilnilá moju tu z bu pomá háť 
ľuďom skrz prá vo, náchá dzáť prá vo á svojou tros kou prispieváť k správodlive mu usporiádá-
niu medziľudsky ch vzťáhov á leps ej spoloc nosti.  
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Mgr. IVETA PLANKOVÁ,  
asistentka sudcu NS SR,  
občianskoprávne kolégium 
 

1. Som c erstvy  ábsolvent prá vnickej fákulty 
á poc ás s tu diá som dlhs í  c ás práxoválá 
v ádvoká tskej káncelá rii u mo jho otcá. Okrem 
toho som opákováne prácoválá v letny ch sezo -
nách ná prá vnom reklámác nom oddelení  
v cestovnej káncelá rií .  

2. Prá cá ná Nájvys s om su de Slovenskej republiky 
sá mi veľmi pá c i á to nájmá  moz nosť sledováť 
á vyhodnocováť v su dnom spise cely  proces ná 
vs etky ch ins tánciá ch. S mojou doterájs ou s tu-
dentskou práxou to nemoz no porovná váť. Oc á-
ká vám, z e si prehl bim vedomosti, ktore  som zí s-
kálá s tu diom. 

3. Rádá by som sá ráz stálá sudkyn ou. Ná prá ci 
sudcu má záují má správodlive  ries enie sporu 
á su dná ochráná v práxi. 

JUDr. LUKÁŠ KOLIBÁB, 
asistent sudcu NS SR, 
správne kolégium 
 

1. Prácovál som áko vys s í  su dny u rád-
ní k  (obchodnoprá vne oddelenie) ná Krájskom 
su de v Trnáve.  

2.  Hodnotí m ho áko vyhovuju ci,  keďz e ide 
o prá cu odbornejs iu á v porovnání  so su dom 
prve ho stupn á odpádá  mnoz stvo procesny ch 
u konov. 

3. Viem si to predstáviť no zá roven  si uvedomu-
jem , z e si to vyz áduje es te veľá prá ce, káz do-
pá dne c ás uká z e. 

 

 

 

 

Text á Foto: Dus áná Remetová  
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Opäť prichádza čas sviatočný, 

tichý, pokojný, vianočný. 

Rozveseľuje smutnú tvár, 

prináša každému vzácny Dar. 

 

Povinnosťami sme stále hnaní... 

Prežime cez Vianoce čas požehnaný. 

Doprajme si oddych zaslúžený, 

v kruhu blízkych vytúžený. 

 

 

 

 

 

Život je príliš krátky, 

veľmi rýchlo plynie, 

spomaľme cez tieto sviatky, 

nech v nás radosť s pokojom splynie. 

 

Prajme si navzájom, čo by sme sami chceli, 

rozdávajme navôkol úsmev vrelý, 

nech sú naše srdcia otvorené, 

na Štedrý deň dobre pripravené... 

 

 

 

Dušana Remetová 

Vianočný čas 
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