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V 
a z ene  kolegyne, kolegovia,  

rada by som zac ala svoj prí spevok po-

ďakovaní m c lenom redakcie za to, z e 

pris li s iniciatí vou vydať toto periodi-

kum a popri svojej kaz dodennej na roc nej pra ci 

vyvinuli u silie na to, aby obozna mili zamestnan-

cov, ako aj verejnosť s te mami, ktore  sa doty kaju  

kaz dodenne ho pracovne ho z ivota na najvys s om 

su de. Rovnako moje slova  vďaky patria aj redakc -

nej rade, ktora  svojou podporou a usmernení m 

pomohla k realiza cii a k zhmotneniu c asopisu, 

ktory , verí m, nemalou mierou prispeje 

k formovaniu povedomia najvys s ieho su du a in-

formovanosti o najaktua lnejs í ch ota zkach, proble moch a vy zvach, ktory m nas a ins ti-

tu cia c elí . 

 Najviac diskutovanou te mou, aj v su vislosti s blí z iacim sa prevzatí m predsední ctva v 

Rade EU  Slovenskou republikou a snahou pribliz ovať sa s tandardom najvyspelejs í ch 

euro pskych s ta tov, je moderniza cia vs etky ch oblastí , su dnictvo nevyní maju c.   

 Som si vedoma  toho, z e ta to u loha je omnoho ťaz s ia pra ve kvo li obmedzeny m moz -

nostiam budovy, v ktorej sí dli nas a ins titu cia, a preto su d nemo z e adekva tne  reflek-

tovať na sta le sa zvys uju ci na pad a na roc nosť su dneho konania, ktore  kladu  zvy s ene  

poz iadavky aj na materia lne a technicke  zabezpec enie. Problematicke  umiestnenie 

troch vrcholny ch ins titu cii v jednej budove bolo viackra t zdo razn ovane  pri rozhovo-

roch s predstaviteľmi orga nov verejnej moci a vyslovujem presvedc enie, z e 

v dohľadnej dobe sa aj v tejto ota zke vďaka iniciatí ve a u siliu vedenia najvys s ieho su -

du prijme uspokojive  ries enie. Č iastoc ny m ries ení m a zvy s ení m kapací t pre nas u in-

s titu ciu bolo aj zí skanie samostatnej budovy pre Kancela riu Su dnej rady Slovenskej 

republiky a premiestnenie jej sí dla 1. ju na 2016. 

 Verí m, z e v  druhom vydaní  c asopisu DE IURE na jdete hodnotne  informa cie 

a ins piratí vne podnety pre svoju kaz dodennu  pra cu.  

 V su vislosti s blí z iacim sa letny m období m mi dovoľte zaz elať va m prí jemne stra ve-

ne  dovolenkove  dni radosťou, s ťastí m a oddychom, ako aj  nac erpanie novy ch sí l do 

ďals ej pra ce. 

                                     JUDr. Jarmila Urbancová      

                               podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR 
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Prezident vymenoval 17 sudkýň a sudcov 

Prezident Andrej Kiska vymenoval 17 sudky n  a sudcov bez c asove ho obmedzenia: 

„Zloz ení m sľubu ste sa stali novy mi sudkyn ami a sudcami Slovenskej republiky. U primne va m 
gratulujem. Z ela m va m u spes nu  profesiona lnu karie ru na vas ich novy ch po sobiska ch. Z ela m va m, 
aby funkcia sudcu vo vas ej osobe bola prirodzenou a zaslu z enou autoritou. 

Sta vate sa sudcami vo vs eobecne komplikovanom období . Uz  musí me vní mať ako naozaj va z nu 
stratu do very obc anov vo svoj s ta t. Stratu do very vo vla du za kona a rovnosť pre za konom. 

Su dnictvo a vy sudcovia ma te - a budete mať - va z ny podiel na tom, c i sa tento trend v nasleduju -
com období  zastaví  a obra ti. Alebo c i na m es te viac rozvra ti vieru v pra vny demokraticky  s ta t. 

Samozrejme by ste si aj vy vedeli predstaviť leps ie podmienky pre svoju pra cu – tak ako by si ich 
u na s doka zali predstaviť mnohe  profesie a mnohe  do lez ite  profesie. Verí m, z e mnohe  realisticke  
veci nova  vla da presadí . 

Ale myslí m si za roven , z e profesia sudcu ma  uz  dnes vytvorene  vs etky predpoklady na to, aby v 
nej sudca alebo sudkyn a mohli vykona vať svoju pra cu profesiona lne, poctivo, neza visle a s poko-
rou. S pokorou a zodpovednosťou voc i vy sadne mu postaveniu sudcu v demokratickej spoloc nos-
ti. A s pokorou a zodpovednosťou voc i ľuďom nas ej republiky, ktorí  sudcovi a su dnictvu take to 
vy sadne  postavenie dali. 

Nie je to v nedostatoc ny ch moz nostiach sudcov, nie je to dokonca ani v osobny ch schopnostiach 
sudcov, je to na osobnom rozhodnutí  kaz de ho jedne ho sudcu a sudkyne: s akou zodpovednosťou 
a s akou pokorou sa postaví  k vy sadne mu postaveniu, ktore  znamena  on sa m a jeho profesia pre 
demokraticky  pra vny s ta t. A osobitne v dnes ny ch c asoch, kedy je viera ľudí  v s ta t oslabena  a pre-
cha dza sku s kou. Pretoz e vy sledky su dnictva - a celkovy  dojem, ktory  maju  nas i obc ania zo su d-
nictva - budu  absolu tne rozhoduju ce, ako touto sku s kou prejdeme. Alebo jednoducho neprejde-
me. 

Vs etky m novy m sudcom, ktory ch menujem, zvyknem opakovať, z e ste su c asťou generac nej ob-
meny sudcov - a z e by to mala byť su c asť do lez ite ho u silia o do veryhodnejs ie su dnictvo. Ne-
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sklamte prosí m tu to vieru a 
na dej, ktoru  do va s vkladaju  
slus ní  a poctiví  ľudia. Čhra n te 
prosí m pra vny s ta t a nestran-
nosť justí cie, budujte autoritu 
vas ej profesie a posiln ujte 
pra vnu istotu ľudí  na Sloven-
sku. 

Ale rovnako vs etky ch novy ch 
sudcov prosí m a vyzy vam, aby 
ste boli genera ciou sudcov, kto-
ra  je aktí vna vo verejnej disku-
sii, aj v diskusii vo vnu tri su d-
nictva. Genera ciou ochotnou a 
schopnou odpovedať na nedo -
veru a kritiku va c s ou otvore-
nosťou, ochotou poc u vať a hľa-
dať leps ie ries enia proble mov, 
ktory m vas a profesia c elí . Pre-
toz e az  bude samotnej justí cii 
jasne , z e profesiona lny, eticky  a 
osobnostny  s tandard musí  byť 
v tejto ins titu cii oveľa vys s í  nez  
v ostatny ch povolaniach - a sa-
motna  justí cia bude za ty mto 
vysoky m s tandardom sta ť 
otvorene a bez vy nimky - po-
tom budeme mo cť povedať, z e 
sme vyhrali. 

Va z ene  sudkyne a sudcovia, 
z ela m va m, ale z ela m aj Sloven-
sku, aby ste sa vo svojom pos-
laní  stali sudcovsky mi osob-
nosťami. Aby sme sa na va s 
mohli spoľahnu ť. Drz í m va m 
palce.“ 

 

TEXT: Kancelária prezidenta SR  
a          

Zuzana Candráková    

IN
F
O
R
M
U
JE
M
E

 SUDCA/
SUDKYŇA 

SÚD 

Denisa  
Hiščáková 

Okresny  su d Spis ska  Nova  

Ves 

Dominika  
Volkaiová 

Okresny  su d Kos ice 2 

Ondrej Melišek Okresny  su d Koma rno 

Michal  
Sobolovský 

Okresny  su d Bratislava 5 

Michal Drimák Okresny  su d Pres ov 

Lenka  
Saksunová 

Okresny  su d Kos ice 2 

Silvia  
Zdráhalová 
Rúfusová 

Krajsky  su d v Banskej 

Bystrici 

Radoslava  
Strhárska 

Okresny  su d  

Banska  Bystrica 

Simona Lisá Okresny  su d Trebis ov 

Ivana  
Michalíková 

Okresny  su d Liptovsky  

 Mikula s  

Vladimír  
Šalamún 

Okresny  su d Z iar nad 

Hronom 

Ladislav Réves Okresny  su d Trnava 

Jozef Šulek Okresny  su d Trnava 

Jana Kordošová Okresny  su d Trnava 
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Po 15 rokoch od svojho vzniku sa Su dna rada 
Slovenskej republiky doc kala vlastne ho sí dla. Od 
30. ma ja ní m je Miestodrz iteľsky  pala c na Hlavnom 
na mestí  v centre Bratislavy.   

Fakt, z e sa vrcholny  u stavny  orga n dostal na 
Hlavne  na mestie hlavne ho mesta Slovenska je pod-
ľa predsední c ky rady Jany Baja nkovej dobra  spra -
va. „Ta to symbolika naznac uje, z e ten postoj spoloc -
nosti, aj vy konnej, aj za konodarnej moci sa vo vzťa-
hu k su dnej moci mení , z e sa dosta va do centra dia-
nia," uviedla poc as sla vnostne ho otvorenia.   

Do reprezentac ny ch historicky ch priestorov sa 
Su dna rada SR presťahovala z doterajs ieho podna -
jmu v budove ministerstva spravodlivosti. Naplnil 
sa ty m prí sľub, ktory  dal koncom roku 2014 pred-
seda vla dy Robert Fico. Prve  a c asť tretieho poscho-
dia pala ca zí skala rada od U radu vla dy SR, ktory  ma  
budovu v spra ve. Presťahovanie natiahol fakt, z e 
rada chcela zí skať priestory nove ho sí dla bezod-
platne do svojho vlastní ctva, c o sa jej napokon i po-
darilo.   

Su dna rada es te 30. ma ja dopoludnia zasadala v 
stary ch priestoroch na Z upnom na mestí . Pracovny  
program vystriedal popoludní  sla vnostny  akt v 
Miestodrz iteľskom pala ci. Zu c astnil sa ho rad hostí , 
okrem predsední c ky U stavne ho su du SR Ivetty Ma-
cejkovej, s ta tnej tajomní c ky ministerstva spravodli-
vosti Moniky Jankovskej i predseda Na rodnej rady 
SR Andrej Danko.   

Podľa s e fa parlamentu ide o do lez ity  a historicky  
krok. „Kto iny  ako Su dna rada ma  mať svoje prie-
story? Je veľmi do lez ite , z e su dnictvo dosta va prie-
story, ale aj kompetencie, ktore  verí m, sa budu  zvy-
s ovať do budu cnosti," domnieva sa Danko. Podľa 

toho je pre celu  spoloc nosť do lez ite , aby postupne 
dos lo k oddeleniu su dnej moci od za konodarnej a 
vy konnej.   

„Naozaj ty ch 26 rokov po revolu cii by su dnictvo 
malo mať oveľa va c s iu autono miu," doplnil Danko. 
Podľa predsední c ky U stavne ho su du SR Ivetty Ma-
cejkovej sa Su dna rada poc as svojej existencie 
osvedc ila. „Preuka zala svoje nezastupiteľne  miesto 
v u stavnom poriadku Slovenskej republiky," skon-
s tatovala Macejkova  poc as svojho prejavu.   

Dvojdn ove  zasadnutie Su dnej rady pokrac ovalo 
v utorok (31. 5.) uz  v novy ch priestoroch. Ich su c as-
ťou bude aj s pecia lne chra nena  zasadacia 
miestnosť, kde budu  prerokova vať aj utajovane  
materia ly Na rodne ho bezpec nostne ho u radu ohľa-
dom previerok ucha dzac ov o sudcovsku  funkciu. 
Presun rady do novy ch priestorov si vyz iadal viac 
ako 44.000 eur, z ktory ch najva c s iu poloz ku tvorilo 
nove  interie rove  vybavenie. Samotne  sťahovanie 
radu vys lo na 150 eur.   

Do roku 2014 boli funkcie predsedu Najvys s ieho 
su du a Su dnej rady spojene , c o zmenila novela u sta-
vy, ktoru  v parlamente presadili strany Smer-SD a 
KDH. Za roven  posilnili kompetencie rady. Okrem 
ine ho ma  teraz na starosti previerky budu cich sud-
cov a zhromaz ďuje utajene  materia ly, na c o nemala 
vhodne  priestory. Miestodrz iteľsky  pala c na Hlav-
nom na mestí  v Bratislave je u c elovy m zariadení m, 
ktore  pre potreby U radu vla dy SR a iny ch u stred-
ny ch orga nov s ta tnej spra vy poskytuje ubytovacie, 
stravovacie a doplnkove  sluz by.   

 

TEXT: TASR 
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Súdna rada už vo svojom 
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Predsední c ka Najvys s ieho su du Slo-

venskej republiky Daniela S vecova  sa 

10. ma ja 2016 vo Vars ave stretla s pr-

vou predsední c kou Najvys s ieho su du 

Poľskej republiky Małgorzatou 

Gersdorfovou, ako aj s cely m vedení m 

su du. Č lenmi slovenskej delega cie boli 

Libor Duľa, predseda trestnopra vneho 

kole gia NS SR a Ivan Solej, riaditeľ 

Kancela rie predsední c ky NS SR. 

Te mami bilatera lnych rokovaní  boli 

funkcie a u lohy najvys s í ch su dov a 

problematika neza vislosti su dnictva. 

Poľskí  kolegovia sa zaují mali o syste m 

a prax disciplina rneho stí hania sudcov 

v Slovenskej republike, pric om 

sa spoloc ne dohodli, z e si budu  vymie-

n ať informa cie v tejto oblasti. Obe de-

lega cie sa zhodli, z e je obojstranne 

prospes ne  vza jomne sa informovať o 

alternatí vnych meto dach ries enia spo-

rov. Na za ver stretnutia obe delega cie 

skons tatovali, z e je potrebne  upevn o-

vanie c i uz  slovensko-poľsky ch vzťa-

hov, ale aj pokrac ovanie v rozvoji vy-

s ehradskej spolupra ce. 

Okrem na vs tevy Najvys s ieho su du PR, 

absolvovala nas a delega cia aj stretnu-

tia na U stavnom su de Poľskej republi-

ky, na Krajskom su de v Krakove a na 

Najvys s om spra vnom su de Poľskej re-

publiky, ktore  sa uskutoc nilo 12. ma ja 

2016. 

TEXT: Ján Martvoň 

V Poľsku sa hovorilo o disciplinárnom stíhaní sudcov 
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V priestoroch pojedna vací ch miest-
ností  Najvys s ieho su du v budove na 
Z upnom na mestí  c . 13 sa poc as ví -
kendu 30. 4. az  1. 5. 2016   uskutoc -
nilo  medzina rodne  su ťaz ne  poduja-
tie s podporou Su dneho dvora EU  - 
Čentral and Eastern European Law 
Moot Čourt (ČEEMČ). Akciu organi-
zovala Pra vnicka  fakulta Univerzity 
Komenske ho v Bratislave 
v spolupra ci s Najvys s í m su dom 
Slovenskej republiky a Na rodnou 
radou SR. Za s titu nad podujatí m 
prevzali predsední c ka Najvys s ieho 
sudu Daniela S vecova , ministerka 
spravodlivosti Lucia Z itn anska , mi-
nister zahranic ny ch veci Miroslav 
Lajc a k a predseda NR SR Andrej 
Danko.   
 
Čentral and Eastern European Moot 
Čompetition 2016 je tradic na  simu-
la cia su dneho sporu, v ktorej si su -
ťaz ne  tí my pozosta vaju ce zo s tu-
dentov pra va zo strednej a vy chod-
nej Euro py vra tane Ruska, Bielo-
ruska, Ukrajiny a Turecka vypracuju  
pí somne  na vrhy na vopred zadany  
proble m z prostredia euro pskeho 
pra va a na sledne na to prezentuju  
svoje argumenty na u stnom pojed-
na vaní  pred su dom. Medzi hlavne  
ciele projektu patrí  podpora a sti-
mula cia s tudentov pra va v pozna va-
ní  pra va Euro pskej u nie. Vďaka to-
muto projektu si mo z u vs etci s tu-
denti pra va bez ohľadu na na rod-

nosť a pra vnu disciplí nu zdokonaliť 
prakticke  schopnosti, ako aj rozví jať 
poznatky v oblasti pra va EU  a jeho 
procesny ch pravidiel. Projekt ponu -
ka prí pravu na budu cu profesiu, 
zleps enie prehľadu a pra vneho ve-
domia v oblasti pra va EU , ochrany 
spotrebiteľov, zmluvne ho pra va, 
pra vnych noriem upravuju cich voľ-
ny  pohyb oso b a medzina rodne ho 
pra va su kromne ho. Ple num sudcov 
tvoria genera lni advoka ti SDEU , za-
mestnanci SDEU , Komisie, dekani 
pra vnicky ch faku lt, profesori a za -
stupcovia pra vnej praxe, ktorí  sa 
venuju  pra vu Euro pskej u nie. Pro-
jekt ČEEMČ sa vo svete uskutoc n uje 
uz  od roku 1996 a ma  za sebou u s-
pes nu  tradí ciu vychova vania s tu-
dentov pra vnicky ch faku lt k hlbs ie-
mu pochopeniu syste mu pra va EU , 
pric om v su c asnosti sa realizuje pod 
gesciou Genera lnej advoka tky Elea-
nor Sharpston, QČ, ktora  sa kaz do-
roc ne osobne aktí vne zu c astn u-
je cele ho priebehu podujatia. Napo-
sledy sa toto podujatie na Slovensku 
uskutoc nilo v roku 2005. 
 
Na su ťaz i v roku 2016 sa 
v Bratislave zu c astnili tí my Univer-
zity Komenske ho v Bratislave, Uni-
verzity Karlovej v Prahe, Univerzity 
Vilnius, Univerzity Sva te ho  Klimen-
ta Ohridske ho v Sofii, Univerzity 
Palacke ho v Olomouci, Slobodnej 
Univerzity v Tbilisi, Temes va rskej 

univerzity z Rumunska, S ta tnej uni-
verzity v Tbilisi, Moskovskej s ta tnej 
pra vnickej univerzity Kutafin, Lotys -
skej univerzity v Rige, Vars avskej 
univerzity, Kyjevskej univerzity, 
z Vysokej s koly Mikolasa Romerisa 
z Viln usu, Univerzity MITSO 
v Minsku, Istanbulskej univerzi-
ty  Bahcesehir, z Juhoza padnej uni-
verzity v Blagoevgrade (Bulharsko), 
z Gruzí nskej univerzity a z Univerzi-
ty Na rodneho a Svetove ho hospo-
da rstva v Sofii. Ví ťazny m tí mom sa 
stal tí m Univerzity Karlovej v Prahe. 
 

TEXT: Ján Martvoň 
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Študenti sa sporili na NS SR 
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Predsední c ka Najvys s ieho su du SR Daniela S ve-

cova  sa v dn och od 29. do 31. ma ja 2016  

zu c astnila v Prahe na rokovaniach kolokvia Naj-

vys s ieho spra vneho su du Č R a Valne ho zhro-

maz denia organiza cie AČA Europe (Association 

of the Čouncils of State and Supreme Administrati-

ve Jurisdictions of the European Union). Na rokova-

niach bola prí tomna  aj predsední c ka sena tu spra v-

neho kole gia NS SR Elena Berthotyova . 

Hlavnou te mou rokovaní  bola problematika slo-

bodne ho prí stupu k informa cia m v protiklade k 

ochrane su kromia. Diskusia sa zamerala na rozsah 

sprí stupn ovania informa cií  povinny mi osobami 

z hľadiska pra vnej u pravy prí tomny ch krají n. Oso-

bitna  pozornosť bola tiez  venovana  ota zke zve-

rejn ovania rozhodnutí  spra vnych su dov. 

Z odbornej diskusie vyplynulo, z e zatiaľ c o 

v niektory ch krajina ch sa zverejn uju  rozhodnu-

tia len na za klade z iadosti a v anonymizovanej 

podobe, v krajina ch ako Esto nsko a I rsko su  

zverejn ovane  vs etky rozhodnutia v plnom roz-

sahu, s vy nimkou vecí  azylu a malolety ch detí , 

ktore  su  anonymizovane . Rokovania nevyne-

chali ani ota zku prí padne ho u niku informa cií  

a hackersky ch u tokov na su dy spolu s navrho-

vany mi moz nosťami jej ries enia.  

Na za ver sa diskutuju ci zhodli na do lez itosti vy -

meny poznatkov ty kaju cich sa su dnych rozhod-

nutí  jednotlivy ch krají n formou ich zverejn ova-

nia cez databa zu rozhodnutí , ktoru  spravuje 

AČA Europe. 

TEXT: Boris Urbančík 
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Kolokvium v Prahe 



V dn och od 3. do 8. ma ja 2016 sa 

v c í nskom meste Suzhou (provincia 

Jangsu) konala Konferencia predsedov 

Najvys s í ch su dov Č í ny a krají n stred-

nej a vy chodnej Euro py. Delega ciu SR 

viedla podpredsední c ka Najvys s ieho 

su du Slovenskej republiky JUDr. 

Jarmila Urbancova . D als í mi c lenmi del-

ega cie boli predseda sena tu 

trestnopra vneho kole gia NS SR JUDr. 

Daniel Huda k a riaditeľ Justic nej 

akade mie SR JUDr. Peter Hulla.  

Te mou konferencie bolo zhodnotenie 

alternatí v na rozvoj spolupra ce v ob-

lasti su dnictva a justí cie v su lade s 

deklarovany m za ujmom Č í ny na budo-

vaní  pra vneho s ta tu, vy mena sku se-

ností  v rozhodcovsky ch konaniach 

a informa cie o pra vnych syste moch 

krají n. Poc as na vs tevy v Pekingu sa 

podpredsední c ka NS SR stretla aj s 

Zhou Qiangom, predsedom Najvys s ie-

ho su du Č ĽR, s ktory m rokovala o 

ďals om rozs í rení  spolupra ce medzi 

oboma su dmi.  

Podpredsední c ka NS SR Jarmila Ur-

bancova  vystu pila poc as konferencie 

s na zvom „Vyuz í vanie informac ny ch 

technolo gií  na su doch“ a v diskusii 

predstavila jednotlive  projekty moder-

niza cie su dnictva. Zavr s ení m konfe-

rencie bolo prijatie „Su hlasu Suzhou“ 

5. ma ja 2016. Uvedeny  dokument ma  

za cieľ vytvoriť novu  platformu pre 

justic nu  spolupra cu Č í ny a krají n 

strednej a vy chodnej Euro py v su lade 

so zahranic nou politikou jednotlivy ch 

s ta tov. Po konferencii nasledovalo bila-

tera lne stretnutie predsedu Na rodnej 

akade mie Č ĽR Yongwei Huanga a ria-

diteľa Justic nej akade mie SR Petra 

Hullu. Po stretnutí  podpí sali Memo-

randum o porozumení  medzi uvedeny -

mi ins titu ciami, ktore  predstavuje 

ra mcovu  zmluvu pre medzina rodnu  

spolupra cu v ra mci justic ne ho vzdela -

vania. 

TEXT: Boris Urbančík 
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V obchodny ch sporoch zrejme c astejs ie 
ako v ostatnej agende ries enej najvys s í m su dom 
nacha dzame prí pady, kedy prioritne su d ries i 
pra vomoc vo veci konať. Stret kompetencie vs e-
obecne ho a rozhodcovske ho su du mo z e viesť 
k dlhotrvaju cemu a komplikovane mu osobitne -
mu procesu, pric om ku konaniu v merite veci sa 
vs eobecny  su d vo bec nemusí  dostať.  

Ries enie sporov s cudzí m prvkom je 
v Slovenskej republike prioritne podmienene  
aplika ciou kolí zno-pra vnych aktov Euro pskej 
u nie.1 Na rodna  u prava je obsiahnuta  v za kone c . 
97/1963 Zb. o medzina rodnom pra ve su krom-
nom a procesnom, pric om spoloc ny m znakom 
pre urc enie rozhodne ho pra va podľa uvedeny ch 
pra vnych aktov je predpokladana  voľba pra va 
zmluvny mi stranami. Prirodzene, u c astní ci zmlu-
vy svojou voľbou rozhodne ho pra va nevyhnutne 
kalkuluju  aj s ota zkou, kto rozhodne  pra vo bude 
na prí padny  spor aplikovať, c í m sa dosta vame 
k ota zke voľby medzi vs eobecny m su dom 
a arbitra z ou.  

V obchodny ch kruhoch je podstatnou za -
kladna  vy hoda arbitra z e, spoc í vaju ca v jej ry ch-
losti, konec nosti (v za sade ide o konanie bez 
moz nosti opravne ho prostriedku) a vs eobecne 
uzna vanom princí pe uzna vania a vykonateľnosti 
rozhodcovsky ch rozhodnutí  v podstate v celom 
civilizovanom svete. Pre obchody prebiehaju ce 
v ra mci spoloc ne ho trhu je relevantna  pra vna 
u prava pra vomoci, uznania a vy konu cudzí ch 

rozhodnutí  v ra mci Euro pskej u nie2. 

Regula cia uvedeny mi pra vnymi normami 
len v ra mci spoloc ne ho euro pskeho u nijne ho 
priestoru znamena  pre obchodne  vzťahy to, z e 
najma   pre obchod mimo tohto priestoru je naje-
fektí vnejs í m ries ení m arbitra z , v ra mci ktorej je 
rozhoduju cou u prava Newyorske ho dohovoru o 
uznaní  a vy kone cudzí ch rozhodcovsky ch roz-
hodnutí   a Euro psky dohovor o obchodnej arbit-
ra z i3. 

Podľa Newyorske ho dohovoru su  pod-
mienky odopretia vykonateľnosti rozhodcovske -
ho rozhodnutia moz ne  len vo veľmi obmedze-
ny ch prí padoch, a to ak nastali chyby v samot-
nom procese arbitra z e, pric om nespra vne posu -
denie veci nevedie k moz nosti presku mať roz-
hodnutie su dom. Obdobna  u prava je obsiahnuta  
v § 50 za kona c . 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom 
konaní  v znení  neskors í ch predpisov (ďalej len 
„ZoRK“)4. 

V prí pade, z e je potrebne  vyries iť ota zku 
pra vomoci vs eobecne ho su du vo vzťahu, kde 
u c astní k tvrdí  existenciu rozhodcovskej doloz ky, 
je potrebne  aplikovať doktrí nu separa cie5 
a doktrínu competence – competence/právomoc - 
právomoc, vždy však s oporou v prí slus nom pra v-
nom poriadku aplikovateľnom na ries eny  pra vny 
vzťah. 

V rozhodovacej praxi najvys s ieho su du 
nacha dzame vy klad doktrí ny separa cie 
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Stret právomoci všeobecného a rozhodcovského 
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a doktrí ny competence – competence v uznese-
ní  Najvys s ieho su du SR sp. zn. 1 Obdo 44/2014 
zo dn a 24.02.2015. V presku mavanej veci su d 
prve ho stupn a uznesení m konanie zastavil 
a vyslovil, z e v prejedna vanej veci nema  pra vo-
moc z do vodu existencie rozhodcovskej doloz -
ky. Odvolací  su d uznesenie napadnute  odvola-
ní m z alobcu i z alovane ho zrus il a vec vra til su -
du prve ho stupn a na ďals ie konanie. Do vodom 
zrus enia bol podľa odvolacieho su du predc as-
ný záver súdu prvého stupňa o aplika cii rozhod-
covskej doloz ky na prejedna vanu  vec vzhľa-
dom na sporne  tvrdenia u c astní kov ohľadom 
skutoc ností , ktore  maju  vplyv na posu denie, c i 
sa na uvedeny  predmet konania vzťahuje roz-
hodcovska  doloz ka (c i doloz ka obsiahnuta  
v pí somnej zmluve o dielo pokry va aj doda vku 
nadpra c mimo ra mca pí somnej zmluvy).  

Podľa ust. § 106 O. s. p. v znení  u c innom 
k momentu vznesenia námietky nedostatku prá-
vomoci platilo, že  len c o su d k na mietke od-
porcu uplatnenej najnesko r pri prvom jeho 
u kone vo veci samej zistí , z e vec sa ma  podľa 
zmluvy u c astní kov prejednať v rozhodcov-
skom konaní , nemo z e vec ďalej prejedna vať a 
konanie zastaví . Su d vs ak mal vec prejednať aj 
vtedy, ak zistil, že vec nemôže byť podľa práva 
SR podrobena  rozhodcovskej zmluve, alebo z e 
rozhodcovska  zmluva je neplatna , prí padne z e 
vo bec neexistuje alebo z e jej prejednanie v roz-
hodcovskom konaní presahuje rámec právomoci 
priznanej im zmluvou. 

Ustanovenie § 106 O. s. p.  ries ilo 
v aplikovanom znení  moz ny  stret pra vomoci 
súdu a právomoci zverenej inému orgánu na zá-
klade súkromnoprávneho aktu účastníkov – roz-
hodcovske mu su du. Predpokladom takejto 
konkurencie pra vomocí  je platna  zmluva 
u c astní kov vzťahu o prejednaní  veci v rozhod-
covskom konaní . Sama existencia takejto zmlu-
vy však nezakladá nedostatok právomoci všeo-
becného súdu, keďže zo strany žalovaného je 
nevyhnutna  aktí vna participa cia vc asny m 
vznesení m na mietky predpokladanej v tomto 
ustanovení . Je do lez ite  podotknu ť, z e konaju ci 
su d s ohľadom na skutoc nosť, z e vec mu bola 
predloz ena  na prejednanie v su lade so sloven-
sky m procesny m pra vom, musel postupovať 
v intencia ch toho, ako ries enie moz ne ho sporu 
pra vomoci predpoklada  za kon. Nebolo moz ne  
dospieť k za veru, z e nemo z e presku mavať do-
loz ku samotnu , keď z dikcie citovane ho usta-
novenia priamo vyply valo, z e vec su d prejedna  

aj vtedy, ak zistí , z e jej prejednanie v rozhod-
covskom konaní presahuje rámec právomoci 
priznanej zmluvou.  

Keďz e skutkovy  stav v konaní  pred su dom 
prve ho stupn a nebol podľa odvolacieho su du 
dostatoc ne osvedc eny , rozhodnutie ako pred-
c asne  vra til na ďals ie konanie, avs ak taky to po-
stup nevyluc uje moz nosť, z e vec skutoc ne ne-
patrí  do pra vomoci vs eobecny ch su dov, 
k take muto za veru je vs ak potrebne  do jsť pre-
sku mateľny m a za konom predpokladany m 
spo sobom tak, aby nebolo z alobcovi (ktory  ap-
lika ciu doloz ky na prejedna vanu  vec popiera 
a preto z aluje na vs eobecnom su de) odn ate  
pra vo na spravodlivy  proces. 

Dovolací  su d vyslovil, z e akceptuje existen-
ciu princí pu „pra vomoc-pra vomoc", podľa kto-
re ho su d nemo z e rozhodovať o pra vomoci 
sko r, ako bola dana  moz nosť rozhodcom o nej 
rozhodnu ť. Pouka zal vs ak aj na vy klad tejto 
doktrí ny a jej nie bezhranic nu  aplika ciu s ty m, 
z e za konna  u prava slovenske ho procesne ho 
pra va formulovana  ust. § 106 O. s. p. v c ase  
rozhodovania su du prve ho stupn a umoz n ovala 
presku manie doloz ky c o do jej rozsahu aj pred-
ty m, ako sa n ou prí padne bude zaoberať roz-
hodcovsky  su d pre prí pady za konom ustanove-
ne , akceptuju c tak za sadu ex nihilo nihil it. 6 

V su vislosti s prí stupom k rozhodcovsky m 
doloz ka m je do lez ity  ďals í  legislatí vny vy voj. 
Keďz e pra vna u prava ust. § 106 O.s.p. nebola 
kompatibilna  s formulovanou doktrí nou, pri-
stu pil za konodarca k zmene pra vnej u pravy a 
od 1. janua ra 2015 (novela ZoRK c . 336/2014 
Z.z.) uz  su d v prí pade kolí zie pra vomoci musí  
postupovať tak, z e ako predbez nu  ota zku ries i 
existenciu skutoc ností , ktore  zakladaju  jeho 
pra vomoc vec prejednať (t.j. c i u c astní ci vyhla -
sili, z e na rozhodcovskej zmluve netrvaju , c i 
uznanie cudzieho rozhodcovske ho rozhodnutia 
bolo v SR odoprete , c i ide o spotrebiteľsku  roz-
hodcovsku  zmluvu, c i vec nemo z e byť podľa 
pra va SR podrobena  rozhodcovskej zmluve a c i 
nastal stav, z e rozhodcovsky  su d sa odmietol 
vecou zaoberať). Len v ty chto prí padoch su d 
vec prejedna .  

Nova  pra vna u prava u c inna  od 1.7.2016 
v Čivilnom sporovom poriadku c . 160/2015 Z. 
z.  upravuje v ust. § 7 postup su du, kedy na na -
mietku z alovane ho o nedostatku kompetencie 
pre existenciu rozhodcovskej doloz ky nepri-
hliadne a spor prejedna  a rozhodne. Takto bu-
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de postupovať, ak strany vyhla sia, z e na roz-
hodcovskej zmluve netrvaju , alebo ak uznanie 
cudzieho rozhodcovske ho rozhodnutia bolo 
v SR odoprete ; postupuje tak aj vtedy, ak zistí , 
z e spor nemo z e byť predmetom rozhodcovske -
ho konania alebo z e sa rozhodcovsky  su d od-
mietol sporom zaoberať.  

Otvorenou vs ak zosta va ota zka 
(ku ktorej ani v odbornej literatu re nena jdeme 
jednoznac ne  odpovede, a ani § 106 O. s. p. c i 
nova  u prava Čivilne ho sporove ho poriadku ju 
neries ia) vyries enia situa cií  tvrdenej neexis-
tencie rozhodcovskej doloz ky, ako aj definí cie 
okruhu vecí , ktore  nemo z u byť podľa pra va 
Slovenskej republiky rozhodcovskej zmluve 
podrobene . 

TEXT: Andrea Moravčíková 

Pozna mky: 

1 Tu najma  Nariadenie Euro pskeho parlamentu a Rady c . 
593/2008 o rozhodnom pra ve pre zmluvne  za va zky 
(nariadenie Rí m I) a Nariadenie Euro pskeho parlamentu 
a Rady c . 864/2007 o rozhodnom pra ve pre 
mimozmluvne  za va zky (nariadenie Rí m II). 
2 Na obchodne  veci bude aplikovana  najma  u prava obsi-
ahnuta  v Nariadení  Rady c . 44/2001 o pra vomoci a o 
uzna vaní  a vy kone rozsudkov v obc ianskych a ob-
chodny ch veciach (nariadenie Brusel I) a s u c innosťou 
od 10.01.2015 v Nariadení  Euro pskeho parlamentu a 
Rady c . 1215/2012 o pra vomoci a o uzna vaní  a vy kone 
rozsudkov v obc ianskych a obchodny ch veciach 
(nariadenie Brusel I bis); osobitne  skra tene  konanie je 
regulovane  v Nariadení  Euro pskeho parlamentu a Rady 
c . 1896/2006, ktory m sa zava dza euro pske konanie o 
platobnom rozkaze a v Nariadení  Euro pskeho parlamen-
tu a Rady c . 861/2007, ktory m sa ustanovuje euro pske 
konanie vo veciach s ní zkou hodnotou sporu; vy kon 
rozhodnutia v osobitny ch prí padoch je upraveny  
v Nariadení  Euro pskeho parlamentu a Rady c . 
805/2004, ktory m sa vytva ra euro psky exekuc ny  titul 
pre nesporne  na roky (nariadenie EET). 
3 Dohovor o uznaní  a vy kone cudzí ch rozhodcovskom 
rozhodnutí  (New York 10. ju na 1958, vyhl. c . 74/1959 
Zb.); Euro psky dohovor o medzina rodnej obchodnej ar-
bitra z i (Z eneva 21. 04. 1961, vyhl. c . 176/1964 Zb.). 
4 Dn a 1. janua ra 2015 nadobudla u c innosť nova  pra va 
u prava rozhodcovske ho konania, keďz e za konom c . 
335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom kona-
ní  bolo zavedene  osobitne  rozhodcovske  konanie pre 
oblasť spotrebiteľsky ch konaní  a za roven  dos lo k roz-
siahlej novele ZoRK za konom c . 336/2014 Z. z.. Tento 
prí spevok sa nezaobera  spotrebiteľsky m rozhodcov-
sky m konaní m. 
5 Niekedy oznac ovana  aj ako doktrí na autono mie roz-
hodcovskej doložky, podľa ktorej hlavný právny vzťah (t.j. 
formuluju ci pra va a povinnosti u c astní kov zmluvy odlis -
ne  od ota zok arbitra z e) a vzťah zaloz eny  rozhodcovskou 
zmluvou/doloz kou existuju  samostatne a nie su  vza jom-
ne podmienene . Za nik hlavne ho vzťahu tak nema  vplyv 
na trvanie rozhodcovskej doloz ky, ako aj mo z e nastať 

stav, z e na kaz dy  z ty chto vzťahov sa aplikuje iny  pra vny 
poriadok. V nas om pra vnom poriadku je ta to doktrí na 
pre oblasť obchodny ch pra vnych vzťahov obsiahnuta  
v ustanovení  § 267 ods. 3 Obchodne ho za konní ka a ob-
dobnu  kons trukciu obsahuje ust. § 5 ods. 2 a 3 ZoRK. 
6 Tu napr. aj komenta r k Obc ianskemu su dnemu poriad-
ku (S tevc ek a kol., Č. H. Beck 2009, str. 282) priamo for-
muluje povinnosť su du sku mať platnosť rozhodcovskej 
doloz ky a tu to posu diť ako ota zku prejudicia lnu, c o rov-
nako platí  pre posu denie rozsahu pra vomoci priznanej 
rozhodcovske mu su du doloz kou (k zneniu u c inne mu 
v momente aplika cie § 106 O.s.p. su dmi niz s ieho stup-
n a). 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. 

Vzdelanie: 

1992 - 1997 - Pra vnicka  fakulta UK v Bratislave 

2002 Obhajoba dizertac nej pra ce na PF UK Bratislava 

2000 - 2001 s tudijne  pobyty Go teborg University, 

S ve dsko; St. Louis University, USA; St. Anne’s Čollege, 

Oxford University, GB  

2004 - 2006  Čambridge Diploma in an Introduction to 

an English Law and the Law of EU 

Pracovné skúsenosti: 

1997 - 2008 PF UK v Bratislave, Katedra obchodne ho 

pra va, odborna  asistentka 

2004 - 2007 advoka tka 

2008 - 2011 Okresny  su d Trnava, sudkyn a 

2011 - 2015 Krajsky  su d v Trnave, sudkyn a a na sledne 

predsední c ka sena tu 

Od 1. ma ja 2015 - su c asnosť Najvys s í  su d SR, ob-

chodnopra vne kole gium, sudkyn a 

Je autorkou viac ako 50 odborny ch c la nkov a pub-

lika cií ; spoluautorkou veľke ho komenta ra vyda-

vateľstva Č. H. Beck k Obc ianskemu za konní ku (2015) 

a Č. H. Beck komenta ra k Obchodne mu za konní ku (4 

vydania od r. 2006); je c lenkou Komisie pre rekodi-

fika ciu su kromne ho pra va. 
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Za kladny m cieľom, ktory  si Euro pska u nia sta-
novila, je rozví jať priestor slobody, bezpec nosti 
a spravodlivosti. Pritom pra ve policajna  
a justic na  spolupra ca v trestny ch veciach, ktora  
je zaloz ena  na za sade vza jomne ho uzna vania 
rozhodnutí  justic ny ch orga nov c lensky ch s ta -
tov, je jedny m z prostriedkov zabezpec enia vy-
soke ho stupn a bezpec nosti pre vs etky ch obc a-
nov Euro pskej u nie. V za ujme ďals ieho rozvoja 
tejto spolupra ce boli v su lade so za vermi za-
sadnutia Euro pskej rady v Tampere 15. a 16. 
okto bra 1999 a Haagskym programom 
zo 4. a 5. novembra 2004 o posiln ovaní  slobo-
dy, bezpec nosti a spravodlivosti v Euro pskej 
u nii prijate : 
 
 ra mcove  rozhodnutie Rady 2005/214/

SVV z 24. februa ra 2005 o uplatn ovaní  
za sady vza jomne ho uzna vania na pen az -
ne  sankcie, 

 
 ra mcove  rozhodnutie Rady 2008/909/

SVV z 27. novembra 2008 o uplatn ovaní  
za sady vza jomne ho uzna vania na rozsud-
ky v trestny ch veciach, ktory mi sa ukla-
daju  tresty odn atia slobody alebo opatre-
nia zahr n aju ce pozbavenie osobnej slobo-
dy, na u c el ich vy konu v Euro pskej u nii, 

 

 ra mcove  rozhodnutie Rady 2008/947/
SVV z 27. novembra 2008 o uplatn ovaní  

za sady vza jomne ho uzna vania na rozsud-
ky a probac ne  rozhodnutia na u c ely do-
hľadu nad probac ny mi opatreniami 
a alternatí vnymi sankciami. 

Slovenska  republika prebrala tieto pra vne za -
va zne  akty Euro pskej u nie  
 
 za konom c . 183/2011 Z. z. o uzna vaní  

a vy kone rozhodnutí  o pen az nej sankcii 
v Euro pskej u nii a o zmene a doplnení  
niektory ch za konov (s u c innosťou od 1. 
augusta 2011), 

 
 za konom c . 533/2011 Z. z. o uzna vaní  

a vy kone rozhodnutí , ktory mi sa uklada  
trestna  sankcia nespojena  s odn atí m slo-
body alebo probac ne  opatrenia na u c ely 
dohľadu v Euro pskej u nii (s u c innosťou 
od 1. februa ra 2012), 

 
 za konom c . 549/2011 Z. z. o uzna vaní  

a vy kone rozhodnutí , ktory mi sa uklada  
trestna  sankcia spojena  s odn atí m slobo-
dy v Euro pskej u nii a o zmene a doplnení  
za kona c . 221/2006 Z. z. o vy kone va zby 
v znení  neskors í ch predpisov (s u c innos-
ťou od 1. februa ra 2012).  

 

 Vo vzťahu k c lensky m s ta tom Euro p-
skej u nie, ktore  do svojich pra vnych poriadkov 
prebrali vys s ie uvedene  ra mcove  rozhodnutia, 

UZNÁVANIE A VÝKON TRESTNÝCH SANKCIÍ 
V EURÓPSKEJ ÚNII 
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tak uz  nemoz no v su c asnosti pouz iť medzina -
rodne  zmluvy upravuju ce tu to problematiku1, 
ale slovenske  justic ne  orga ny musia postupo-
vať podľa ty chto osobitny ch za konov. Praktic-
ke  sku senosti s ich aplika ciou pritom nazna-
c uju , z e hoci ich u c elom malo byť zjednodus e-
nie a zry chlenie justic nej spolupra ce 
v trestny ch veciach, nie vz dy tomu tak je. 
Sc asti to ma  na svedomí  vnu tros ta tna pra vna 
u prava, ktorej kvalitu asi najleps ie dokumen-
tuje to, z e uklada  su dom rozhodovať o uznaní  
a vy kone rozhodnutí  justic ny ch orga nov s ta tu 
po vodu na neverejnom zasadnutí  rozsudkom, 
pric om podľa c l. 142 ods. 3 U stavy Slovenskej 
republiky sa rozsudky vyhlasuju  v mene Slo-
venskej republiky a vz dy verejne. Z pohľadu 
Najvys s ieho su du Slovenskej republiky (ďalej 
len „najvys s í  su d“), ktory  pri svojom kaz do-
dennom rozhodovaní  aplikuje najma  za kon c . 
549/2011 Z. z. a tiez  za kon c . 183/2011 Z. z., 
keďz e je odvolací m su dom voc i rozhodnutiam 
krajsky ch su dov, ktore  su  prí slus ne  na rozho-
dovanie o uznaní  a vy kone rozhodnutí , ktory -
mi boli uloz ene  trestne  sankcie spojene  
s odn atí m slobody a pen az ne  sankcie, stojí  za 
zmienku, z e su c asna  pra vna u prava neumoz -
n uje odvolaciemu su du zrus iť rozhodnutie 
su du prve ho stupn a a vec mu vra tiť, aby ju 
v potrebnom rozsahu znovu prejednal 
a rozhodol, a to ani vtedy, ak nie su  objasnene  
za kladne  ota zky nevyhnutne  pre rozhodnutie. 
Podľa § 518 ods. 4, druha  a tretia veta Tr. por. 
totiz  odvolací  su d na neverejnom zasadnutí  
odvolanie zamietne, ak zistí , z e nie je do vod-
ne . Ak odvolanie nezamietne, zrus í  napadnute  
rozhodnutie a po doplnení  konania, ak je po-
trebne , sa m rozhodne rozsudkom, c i sa cudzie 
rozhodnutie uzna va alebo neuzna va. 
V taky chto prí padoch ale najvys s í  su d nahra -
dza konanie prvostupn ovy ch su dov, sta va sa 
z neho v podstate su d skutkovy , c o je, aj so 
zreteľom na postupny  na rast vecí  v tejto agen-
de, stav nez iaduci. 

 
Na druhej strane, pra ve ta to oblasť vy-

tva ra pre sudcov rozhoduju cich trestnopra v-
ne veci najva c s í  priestor pre poda vanie na vr-
hov na zac atie prejudicia lneho konania 
o vy klade pra va Euro pskej u nie. Nie je preto 
na hoda, z e prvy  taky to na vrh su visiaci 
s trestny m konaní m v Slovenskej republike sa 
ty ka pra ve vy kladu c l. 7 ods. 3 a c l. 9 ods. 1 
pí sm. d) ra mcove ho rozhodnutia Rady 
2008/909/SVV z 27. novembra 2008 

o uplatn ovaní  za sady vza jomne ho uzna vania 
na rozsudky v trestny ch veciach, ktory mi sa 
ukladaju  tresty odn atia slobody alebo opatre-
nia zahr n aju ce pozbavenie osobnej slobody, 
na u c ely ich vy konu v Euro pskej u nii (ďalej 
len „ra mcove  rozhodnutie“).  

 
Konkre tne sa Krajsky  su d v Pres ove 

Su dneho dvora Euro pskej u nie py ta, c i sa ma-
ju  c l. 7 ods. 3 a c l. 9 ods. 1 pí sm. d) ra mcove ho 
rozhodnutia vykladať v tom zmysle, z e pod-
mienka obojstrannej trestnosti je splnena  iba 
vtedy, ak skutok, pre ktory  bolo vydane  roz-
hodnutie, ktore  sa ma  uznať, je pri jeho kon-
kre tnom posu dení  (in concreto) trestny m c i-
nom aj podľa pra va vykona vaju ceho s ta tu 
(bez ohľadu na jeho znaky alebo spo sob opi-
su), alebo pre splnenie tejto podmienky posta-
c í , z e taky to skutok je vo vs eobecnosti (in ab-
stracto) trestný aj podľa práva vykonávajúceho 
s ta tu2. V tejto veci totiz  maju  slovenske  justic -
ne  orga ny rozhodnu ť o uznaní  a vy kone roz-
sudku su du Č eskej republiky, ktory m bol ulo-
z eny  su hrnny  nepodmienec ny  trest odn atia 
slobody okrem ine ho aj za prec in marenia vy -
konu u radne ho rozhodnutia podľa § 337 ods. 
1 pí sm. a) Trestne ho za konní ka Č eskej repub-
liky. Pritom podľa pra vneho poriadku Sloven-
skej republiky tomuto trestne mu c inu sí ce vo 
vs eobecnosti zodpoveda  trestny  c in marenia 
vy konu u radne ho rozhodnutia podľa § 348 
ods. 1 pí sm. d) Trestne ho za kona, ten sa ale 
viaz e iba na rozhodnutia su du alebo ine ho 
s ta tneho orga nu o za kaze c innosti, ktore  su  
u c inne  na u zemí  Slovenskej republiky. Preto 
pri konkre tnom posu dení  skutku, pre ktory  
bol obvineny  v Č eskej republike odsu deny , 
tento nie je trestny  aj podľa pra vneho poriad-
ku Slovenskej republiky, keďz e sa viaz e vy luc -
ne na rozhodnutie prí slus ne ho orga nu Č eskej 
republiky, ktore  sa vzťahuje iba na jej u zemie, 
a teda nenapl n a znaky skutkovej podstaty 
trestne ho c inu marenia vy konu u radne ho roz-
hodnutia podľa § 348 ods. 1 pí sm. d) Trestne -
ho za kona. Pri sku maní  predmetne ho skutku 
in concreto tak nie je splnená podmienka oboj-
strannej trestnosti. Na druhej strane, aj so zre-
teľom na cieľ ra mcove ho rozhodnutia, ktory m 
je uľahc enie socia lnej na pravy odsu denej oso-
by okrem ine ho rozvojom spolupra ce medzi 
c lensky mi s ta tmi Euro pskej u nie pri vy kone 
rozsudkov v trestny ch veciach, ktora  je zalo-
z ena  na vza jomnej do vere v ich pra vne syste -
my (c l. 3 ods. 1 ra mcove ho rozhodnutia a bod 
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5 jeho odo vodnenia), je podľa Krajske ho 
su du v Pres ove  namieste ota zka, c i 
v prí padoch, ak dos lo trestny m c inom 
k porus eniu chra nene ho za ujmu s ta tu po -
vodu, ktory  je pren  s pecificky  (naprí klad 
jeho s ta tnej hranice, jeho u radne ho roz-
hodnutia a pod.), sa nema  posudzovať 
obojstranna  trestnosť vo vs eobecnej rovi-
ne, teda tak, ako keby bol by val porus eny  
totoz ny  za ujem chra neny  pra vnym poriad-
kom vykona vaju ceho s ta tu. Pri takomto 
vs eobecnom sku maní  skutku, tj. pri jeho 
posudzovaní  in abstracto3, by podmienka 
obojstrannej trestnosti splnena  bola, pre-
toz e ak by bol predmetny  skutok spa chany  
na u zemí  Slovenskej republiky a ty kal by 
sa slovenske ho u radne ho rozhodnutia, na-
pl n al by znaky skutkovej podstaty trestne -
ho c inu marenia vy konu u radne ho rozhod-
nutia podľa § 348 ods. 1 pí sm. d) Trestne -
ho za kona. 

 
Predmetna  vec es te nie je Su dnym 

dvorom Euro pskej u nie rozhodnuta , 
z pí somny ch pripomienok Euro pskej komi-
sie a va c s iny s ta tov, ktore  sa vyjadrili, vy-
ply va, z e sa prikla n aju  k posudzovaniu 
obojstrannej trestnosti in abstracto.  

TEXT: František Mozner 

Pozna mky: 

1 Euro psky dohovor o dohľade nad podmienec ne 

odsu deny mi alebo podmienec ne prepusteny mi pa -

chateľmi z 30. novembra 1964, Dohovor 

o odovzda vaní  odsu deny ch oso b z 21. marca 1983 

a jeho dodatkovy  protokol z 18. decembra 1997, 

Euro psky dohovor o medzina rodnej platnosti trest-

ny ch rozsudkov z 28. ma ja 1970, hlava III kap. 5 

Dohovoru z 19. ju na 1999, ktory m sa implementuje 

Schengenska  dohoda zo 14. ju na 1985 o postupnom 

zrus ení  kontrol na spoloc ny ch hraniciach, Dohovor 

medzi c lensky mi s ta tmi Euro pskych spoloc enstiev 

o vy kone cudzí ch trestov z 13. novembra 1991   

2 vec Č-289/15 

3 Niektore  s ta ty oznac uju  tento prí stup ako analo-

gicka  transpozí cia alebo transformatí vny vy klad 
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verzity P. J. S afa rika v Kos iciach  
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1999 – 2001  pra vny c akateľ prokura-
tu ry na Okresnej prokuratu re Pres ov 
2001 – 2002  prokura tor Okresnej 
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2001 – 2002  doc asne prideleny  na vy -
kon funkcie prokura tora Krajskej pro-
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ho kole gia Krajske ho su du v Pres ove 
2016 – doteraz  sudca trestnopra vne-
ho kole gia Najvys s ieho su du Sloven-
skej republiky 
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Pani predsedníčka, ostatné plé-

num Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, na ktorom sa schvaľo-

val rokovací poriadok, bolo pred 

vyše desiatimi rokmi. Teraz 7. 

júna 2016 zasadlo plénum znova, 

ktorého hlavným bodom bola 

zmena rokovacieho poriadku. Čo 

sa v ňom zmenilo? 

Predovs etky m bol aktualizovany  

a dany  do su ladu s platnou pra vnou 

u pravou, najma  so za konom c . 

757/2004 Z. z. o su doch a za konom 

c . 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prí sediacich, pretoz e poc as uply-

nuly ch desiatich rokov boli tieto za -

kony niekoľkokra t novelizovane . 

Plánujete aj nejaké organizačné 

zmeny v rámci NS SR? 

Samozrejme. Pripravujeme novy  

organizac ny  poriadok a nan  nadva -

zuju ce ďals ie predpisy su visiace so 

spo sobom poda vania informa cií  me -

dia m. V priebehu roka docha dza 

k zmena m rozvrhu pra ce, ktory  je 

z ivy m organizmom a musí  sa sta le 

prispo sobovať potreba m najvys s ie-

ho su du. V neposlednom rade je tu 

nova  pra vna u prava – novy  civilny  

sporovy  poriadok, civilny  mimospo-

rovy  poriadok a novy  spra vny su dny 

poriadok a s nimi su visiaca najza -

vaz nejs ia zmena – vytvorenie tzv. 

„veľky ch sena tov“ na obc iansko-

pra vnom kole giu, obchodnopra v-

nom kole giu a na spra vnom kole giu 

plus ďals ie zmeny s ty m spojene . 

Organizac ne  zmeny sa samozrejme 

odví jaju  od pra vnej u pravy. Oc aka -

vaju  sa naprí klad ďals ie zmeny sta-

tusovy ch za konov sudcov, zmena 

za kona o s ta tnej sluz be a ak sa tieto 

za kony zmenia spo sobom, ktory  

zmenu bude vyz adovať, tak sa zase 

prispo sobí me. 

Ako ovplyvní vytvorenie veľkých 

senátov činnosť najvyššieho sú-

du? 

S ich vytvorení m su visí  veľmi aku tna 

nutnosť zriadenia dokumentac ne ho 

oddelenia, ktore  sleduje rozhodova-

ciu c innosť NS SR, ale aj rozhodova-

ciu c innosť Su dneho dvora EU , 

a ESĽP.  Bez poznania tejto judikatu -

ry nemo z eme naplniť kvalitatí vnu 

stra nku nas ej rozhodovacej c innos-

ti!!! V tomto smere sme jednoznac ne 

odka zaní  na pomoc zo strany s ta tu. 

Musí me vytvoriť ďals ie pracovne  

miesta pre dokumentac ne  oddelenie 

a tiez  aj miesta pre ďals í ch asisten-

tov sudcov, lebo NS SR pracuje sta le 

s poddimenzovany m stavom sudcov 

a tiez  aj asistentov. 

Otázka stáleho sídla NS SR je dote-

raz nevyriešená. Ministerka spra-

vodlivosti sa vyjadrila, že nie je 

dobré, aby rezort spravodlivosti a 

NS SR boli pod jednou strechou. 

Čo by bolo podľa Vás najlepšie 

riešenie? 

V podstate sa o zmene na s ho sí dla 

rokuje uz  od mo jho na stupu do funk-

cie. V su c asnosti nastal v ty chto ro-

kovaniach znac ny  posun, lebo vyrie-
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s enie tejto za vaz nej ota zky bolo pre-

mietnute  do Programove ho vyhla se-

nia vla dy. V su vislosti s ty mto prob-

le mom som rokovala s pani minister-

kou spravodlivosti a v podstate sme 

sa zhodli na ries ení , podľa ktore ho 

by sme v tejto budove na Z upnom 

na mestí  zostali my – t. j. najvys s í  su d 

a ministerstvo spravodlivosti by sa 

odsťahovalo do inej budovy. Bolo by 

to najleps ie ries enie a su c asne aj 

najekonomickejs ie, lebo ta to budova 

je uz  architektonicky usporiadana  

ako su d, teda su  tu pojedna vacie 

miestnosti, eskortne  miestnosti 

a podobne. Na zriadenie taky chto 

priestorov by sa museli v iny ch bu-

dova ch vynakladať financ ne  pro-

striedky. V celom rozsahu sa stotoz -

n ujem so stanoviskom pani minister-

ky Lucie Z itn anskej, podľa ktore ho 

by rezort spravodlivosti a najvys s í  

su d nemali byť pod jednou strechou. 

Vstupujeme do druhého polroka 

2016, v ktorom bude Slovensko 

predsedajúcou krajinou Rady Eu-

rópskej únie. Dotknú sa tieto vý-

zvy aj NS SR?  

Ta to skutoc nosť bezpochyby ovplyv-

ní  aj c innosť na s ho su du. Pri tejto 

prí lez itosti  pozveme predstaviteľov 

najvys s í ch su dov krají n EU , 

s ktory mi sa chceme podeliť 

o vza jomne  sku senosti z oblasti ko-

munika cie s verejnosťou. Z vecne ho 

hľadiska sa chceme venovať najma  

ota zkam su visiacim so stykom 

s me diami, ako ries ia ro zne proble-

maticke  situa cie. Verí m, z e si vyme-

ní me sku senosti aj v ďals í ch ota z-

kach, ktore  tra pia justí ciu (napr. vy-

soky  na pad vecí  a pod.) Usporiada-

nie konferencie na tejto u rovni 

vyz aduje veľke  na roky na jej orga-

niza ciu. Momenta lne v spoloc nosti  

dosť rezonuje ota zka slobodne ho 

prí stupu k informa cia m 

v protiklade k ochrane su kromia. 

Ide o konkurenciu dvoch legití m-

nych pra v (pra va na informa cie 

a pra va na ochranu su kromia). 

Vznikaju  ota zky, ktore mu z ty chto 

pra v treba poskytnu ť pra vnu 

ochranu, v akej konkre tnej podobe 

a v akom rozsahu. Verí m, z e konfe-

rencia s na zvom „Limity transpa-

rentnej justí cie,“ ktora  sa uskutoc -

ní  v dn och 1. a 2. decembra 2016 

zaujme nielen prí tomny ch pred-

staviteľov su dov, ale aj me dia  

a teda celu  s iroku  verejnosť. 

 

TEXT: Boris Urbančík 
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Ministerstva spravodlivosti SR 
 
Pracovné skúsenosti: 
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Externa  c lenka pedagogicke ho 
zboru Justic nej akade mie SR 
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Pán doktor, ste sudcom najvyššie-

ho súdu vyše 30 rokov. Poďme ale 

na začiatok. Odkiaľ pochádzate? 

Z Topoľc ian, presnejs ie z obce Luda-

nice. Odtiaľ bol aj asi najzna mejs í  slo-

vensky  sudca Bohumil Repí k, ktory  

bol prvy m sudcom na S trasburskom 

su de za Slovensko a tiez  bol podpred-

sedom najvys s ieho federa lneho su du. 

 

Prečo ste sa rozhodli po skončení 

strednej školy pre štúdium práva? 

Na tu to ota zku je veľmi ťaz ke  odpo-

vedať. Po strednej s kole som chcel í sť 

na archeolo giu a v roku 1972 tam 

prijí mali zhruba 20 ľudí , takz e to bolo 

v podstate nemoz ne . Taktiez  mo j otec 

ma prehova ral, aby som is iel na medi-

cí nu, lebo moja stars ia sestra s tudo-

vala medicí nu. No teraz uz  neviem 

zodpovedne povedať, c o vtedy preva -

z ilo, prec o som sa rozhodol s tudovať 

pra vo. 

 

Vy sa zaujímate o históriu? 

A no, najma  o stary  Rí m. 

 

Boli ste už v Ríme? 

Samozrejme, bol. 

 

Čo vás na ňom tak fascinovalo? 

Čirkevne  pamiatky, napr. Čhra m sva -

te ho Petra, Sixtí nska kaplnka. Ma m 

k tomu blí zko. Hoci cirkevne  pra vo 

nema me v malí c ku, hrdí me sa titulom 

doktor. (pozn. red.: Doktor práv alebo 

neoficiálne doktor obojakého práva, 

skratka JUDr. - z lat. iuris utriusque 

doctor, je akademický titul druhého 

stupňa udeľovaný absolventom práv-

nických alebo policajných fakúlt po 

vykonaní rigoróznej skúšky. Pod oboja-

kým právom sa myslí právo súkromné 

a verejné. V minulosti pojem obojaké 

predstavoval právo svetské  

(občianske) a právo cirkevné 

(kanonické)). 

 
Spomínate si na svoje začiatky na 

právnickej fakulte, tušili ste, že sa 

budete venovať trestnému právu? 

Nie,  nemal som taku to dra hu. Inkli-

noval som k obc ianskemu pra vu viac 

ako k trestne mu. Trestne  pra vo nebo-

la moja me ta. Čhcel som byť nota rom, 

ale to je sko r uzavreta  spoloc nosť. 

Takz e dostať sa tam bolo pomerne 

ťaz ke . V c ase, keď som robil s ta tnice 

chceli, aby som zostal na fakulte, ale 

nie tu v Bratislave. Posielali ma do 

Kos í c na pozí ciu asistenta katedry 

obc ianskeho pra va, ale tam som aj 

z rodinny ch do vodov nechcel í sť. 

K obc ianskemu pra vu som mal sku-

toc ne blí zko a predty m sa mi ani nes-

ní valo, z e by som robil trestne  pra vo. 

Keď uplynuli roky a dostal som sa do 

toho, tak som zistil, z e po sobiť v inej 

sfe re uz  nie je take  ľahke . Keď to chce 

c lovek robiť poriadne, tak sa ťaz ko 

dobiehaju  tie „blikaju ce svetla  ry chli-

ka, ktory  ide pred vami“.  

 

Kedy ste sa rozhodli pre justíciu?  

T az ko povedať, ja som mal averziu aj 

proti prokuratu re, aj polí cii. Nechcel 

som v tejto oblasti po sobiť. To su visí  

aj s ponukou poc as s tu dia, ponu kali 

mi pra cu na polí cii, v okresnom meste 

Topoľc any. No to som hneď odmietol. 

Akona hle mi zac alo byť jasne , z e sa 

nedostanem na nota rstvo, rozhodol 

som sa pre justí ciu. Čielene som  

odis iel z Topoľc ian a zac al som na 

Okresnom su de Bratislava Vidiek.   

 

Ako dlho ste pôsobili na tomto 

okresnom súde? 

Nastu pil som tam v auguste 1977, 

potom som mal povinnu  roc nu  vojen-

c inu a po na vrate som tam bol do zlo-

z enia justic ny ch sku s ok 

v 1980. V roku 1981 som odtiaľ 

odis iel na Krajsky  su d v Bratislave, na 

ktorom som skonc il v marci 1984 

a odis iel na sta z  na ministerstvo spra-

JUDr. Peter Krajčovič 
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vodlivosti. Od ju na toho iste ho roka 

som s iel sta z ovať na Najvys s í  su d 

SR. Riadnym sudcom Najvys s ieho 

su du SR som sa stal 1. janua ra 1985. 

 

Laicky by sa dalo povedať, že sud-

covia z občianskoprávneho kolé-

gia skôr pomáhajú ľudom, pričom 

na trestnoprávnom kolégiu tres-

tajú. Ako vnímate po toľkých ro-

koch, rozhodovanie o ťažkých 

prípadoch? Asi si to vyžaduje vy-

sokú dávku vnútornej energie.   

Aj ja som si kla dol tu to ota zku, z e 

kedy ma to mo z e nejako zdeformo-

vať, c i poloz iť. Je skutoc ne na roc ne , 

keď cely  z ivot nara bate so zlom. 

Č loveka to zrejme aj ovplyvní , ale 

asi ta  vy bava je taka , z e som to neja-

ko zvla dol. Urc ite je rozdiel rozho-

dovať v spore, kde sa nerozhoduje 

o osobnej slobode c loveka ako vo 

veľmi exponovany ch ve-

ciach,  najťaz s í ch prí padoch, kde 

hrozia vysoke  tresty. A toto bol  a je 

pre mn a sta le veľky  proble m. Pri 

ukladaní  trestov by som najrads ej 

odis iel. O vine sa sí ce rozhodne, ale 

doz ivotny  trest, alebo es te keď som 

zac í nal a bol som v sena te, sa ukla-

dal trest smrti - to je noc na  mora 

pre c loveka. Niekomu to nerobí  z ia-

den proble m, ale ja sa s ty m vyrov-

na vam sta le, pri kaz dom prí pade.  

 

Je to určite ťažké robiť sudcu 

v trestnoprávnom kolégiu 

a naozaj si vyžaduje vysokú mie-

ru zodpovednosti a ako ste spo-

menuli, za tie roky to človeka po-

značí. V čom ste nachádzali očistu 

alebo inšpiráciu, ako ísť v tom 

pozitívnejšom smere? Je to rodi-

na, alebo záľuby, či duchovno? 

Rodina urc ite, taktiez  prí roda 

a duchovno. Moz no niekto povie, z e 

to uz  je staromo dne, ale ja najva c s í  

pokoj nacha dzam pra ve v kostole. 

Vz dy som si tam vyvetral hlavu cez 

ví kend a v pondelok som potom s iel 

nabity  novou energiou. To ma od 

zac iatku mo jho z ivota spreva dza 

a to bude so mnou aj konc iť. 

 

Vy ste rímskokatolík?  

A no. 

 

Nebolo v socializme ťažké byť aj 

rímskokatolík aj sudca trestno-

právneho kolégia a rozhodovať 

v takých ťažkých prípadoch? 

Ja som nepocí til nejaku  diskrimina -

ciu, hoci sme tu mali predsedu za -

kladnej organiza cie strany a on bol 

veľmi zaryty . No v tomto neviem, c i 

som mal s ťastie, alebo iba va c s iu 

mieru na klonnosti z jeho strany, z e 

sme pocha dzali z rovnake ho kraja. 

Ja som sa svojí m vierovyznaní m 

netajil. No bolo u smevne , keď som 

videl niektory ch kolegov v 90. ro-

koch, ako opatrne chodili okolo kos-

tolny ch mu rov a obzerali sa, c i ich 

niekto nevidí . Ja som s ty mto nemal 

proble m a nikdy som sa ty m ani ne-

tajil.  

 

Teda ste nemali ani nijaký postih 

z toho, že ste chodili do kostola? 

Nie, nikto sa so mnou o tom neroz-

pra val. Nikdy. 

 

Boli ste v tej dobe v strane? 

Bol som, asi rok. Nedalo sa tomu 

vyhnu ť. Podal som si prihla s ku do 

strany Slobody a obrody, ale to ne-

vys lo. Keď sa porovna vam 

s manz elkou, c ervena m sa od hanby, 

lebo keď pris li za n ou, povedala im 

rovno nie.  

 

Spomínate si na nejaký prípad, 

ktorý vám utkvel v pamäti za tie 

roky, buď v pozitívnom alebo 

v negatívnom zmysle? 

Veľmi negatí vne ovplyvn uje mo j 

z ivot, aj rodinny , prí pad Č erna k 

a spol.. Na zac iatku tohto tisí croc ia 

ho nazy vali aj prí padom storoc ia. 

Vtedy is lo o to, c i si verejna  moc s 

ty mto organizovany m zloc inom po-

radí  alebo nie, ale o tom by som ne-

ra d hovoril. V tom c ase to malo veľ-

mi negatí vne dopady na moju rodi-

nu a prí buzenstvo. Aj osobne to bolo 

veľmi neprí jemne . Ro zne prenasle-

dovania, dokonca aj mo jho syna. 

Č lovek by mal mať ťaz ke  srdce na 

vtedajs í ch predstaviteľov justí cie aj 

tohto su du, ako sa o c loveka posta-

rali v zmysle zabezpec enia 

a poskytnutia ochrany. 

 

V súčasnosti je taký trend, že vo 

veľkej miere verejnosť vyjadruje 

nespokojnosť s justíciou 

a s momentálnym stavom justície, 

ale možno aj vy ste príkladom 

toho, že povolanie sudcu nie je až 

také jednoduché. Že zasahuje aj 

do súkromia, najmä v treste, kde, 

ako ste spomenuli, to vplýva na 

rodinu a toto zrejme verejnosť 

nevie. 

Teraz poviem niec o, s c í m moji kole-

govia asi nebudu  su hlasiť a radi to 

nepoc uju , ale podľa mo jho na zoru si 

za to mo z eme vo veľkej miere aj 

sami. Sudcovia by podľa mojej 

mienky mali byť otvorenejs í , komu-

nikatí vnejs í  o veciach, ktore  su  pra -

voplatne skonc ene  a mnohe  veci, 

ktore  su  take  indikovane , by bolo 

treba zrozumiteľnejs ie komuniko-

vať vo vzťahu k verejnosti. To, c o sa 

globa lne nazy va procesne  chyby, 

skutoc ne ty ch pochybení  zac í na byť 

toľko, z e nedo vera potom aj opra v-

nene narasta . Niekedy sa c lovek po-

zastavuje nad ty m, koľko chy b sa 

v skutoc nosti da  spraviť 

a v do sledku toho musia byť roz-

hodnutia zrus ene  a verejnosť to 

necha pe. 

 

Prezident nedávno vymenoval 

niekoľko nových sudcov. Čo by 

ste im poradili, aby justícia išla 

lepším smerom a aby dôvera 

k justícii bola vyššia? 

Rimania hovorili dve veci, z e c lovek 

ma  mať vo vy bave svoju povinnosť 

a c esť. Keď bude k pra ci c estny  

a poctivy , v nas om prí pade si bude 

prí pady pripravovať, s tudovať 

a rozhodovať tak, ako ma  

a prihliadať na vs elijake  moz ne  na -

strahy a vplyvy, tak jedine touto 

cestou sa bude dať uskutoc niť pra -

vo. Teda tak, aby sa zvys ovala aj 

do veryhodnosť justí cie ku vzťahu k 

verejnosti. 
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Súhlasíte s myšlienkou, že žiadny 

zákon nepomôže, pokiaľ chýba 

morálka? 

Samozrejme. Za kon mo z e byť veľmi 

prí sny, ale pokiaľ to nie je v c loveku 

dane , c i vs tiepene , tak nejakej veľkej 

obrody sa nedoc ka me. 

 

Ako podľa vás zlepšiť morálku 

v spoločnosti a všeobecne 

u sudcov alebo v justícii? 

To je veľmi ťaz ka  ota zka, podľa mn a 

sko r pre psycholo gov. Jeden kolega 

nadnesene povedal, z e asi treba vy-

meniť na rod, c i resetovať z pama ti 

zle  postupy alebo na vyky, vlastnosti 

a spo soby v spoloc enskom z ivote. 

Ale podľa mn a je to vy chovou ľudí . 

Lenz e ja som dosť pesimista 

a skeptik a keď vidí m, c o sa preferu-

je a ake  su  teraz za kladne  hodnoty 

ľudí , sa m neviem. 

 

Čiže konzumná spoločnosť podľa 

vás v značnej miere vplýva aj na 

morálku. 

Samozrejme, to su  spojene  na doby. 

T az ko sa da  na to odpovedať. Ries e-

nie k tomuto proble mu take  jedno-

duche  nebude. Asi jedine vy chova.  

 

Generácia nových sudcov, ktorá 

sa narodila po revolúcii, je zrejme 

ovplyvnená inými okolnosťami 

ako ste boli napríklad vy. 

Tak to vz dy bolo. Ale neda  sa pove-

dať, z e sudcovia, ktorí  nastu pili 

v su c asnosti, z e vs etci su  ovplyvnení  

vonkajs í m svetom, z e ani v jednom 

nebude nic  dobre ho. To nemo z e 

platiť, vz dy su  vy nimky,  

a samozrejme existuju  ľudia taky ch 

pevny ch za sad, z e ich neovplyvní  

nic . Ja len du fam, z e pricha dzaju  

pra ve takí  ľudia do justí cie. Keď 

budu  v justí cii takí to ľudia, tak to 

bude aj fungovať a aj obraz o justí cii 

sa bude zleps ovať. Je potrebne , aby 

to s lo ruka v ruke s vysokou odbor-

nosťou. Pretoz e obc as, keď sa c lo-

vek pozera  na vy berove  konania 

a potom es te prí de do osobne ho 

kontaktu s niektory mi ľuďmi, tak 

zistí , z e mnohokra t sa asi urobila 

chyba a viacerí  ľudia by v tom syste -

me nemali byť. To je nerozluc ne 

spa te : mora lka c loveka a vysoka  

odbornosť. Inak to nepo jde, len cez 

kvalitne  rozhodnutia bez s kanda lov. 

Bez procesny ch chy b sa da  na jsť 

cesta pre to, aby justí cia skutoc ne 

leps ie fungovala. 

 

Dá sa povedať, že v minulosti boli 

súdne rozhodnutia jednoduchšie 

a tým pádom aj jasnejšie ako te-

raz. Nemáte pocit, že v dnešnej 

dobe sú skôr kvetnaté a nejed-

noznačné? 

Budem sa teraz vyjadrovať v oblasti 

trestne ho pra va. V minulosti bol 

vys s í  stav pra vnej istoty, mala na to 

veľky  vplyv aj stabilita za konnej 

u pravy a to, ako c asto sa mení . O 

tom hovoril aj mo j predchodca 

v prvom c í sle, JUDr. S ikuta. Vply va 

to na stav pra vnej istoty v tom 

zmysle, z e aplika cia pra va je nejed-

notna , c iz e sa to musí  nejaky m spo -

sobom zjednocovať. Keď som zac í -

nal, tak v tej dobe to es te boli 

„usta lene  vody“ a takmer vs etky 

problematicke  veci boli os etrene  

judikatu rou. Z hľadiska aplika cie 

pra va a znalosti judikatu ry by ne-

malo docha dzať k va c s í m lapsu-

som. To ale na druhej strane indi-

kovalo to, z e za kon nie je dobry , 

nie je dokonaly . Z hľadiska pra vnej 

istoty by mal byť za kon prioritny  

a hovoriť, c o je trestny m c inom 

a c o nie je. Č astokra t sa toto nahra -

dzalo judikatu rou, c o nebolo dob-

re . Teraz ma me rekodifikovany  

trestny  za kon aj novy  trestny  po-

riadok uz  desať rokov, no su  tam 

nove  nastavenia a u pravy, ktore  

es te neboli aplikovane , a to je po-

trebne  ries iť. A aj po desiatich ro-

koch vidí me, z e to vtedy asi nebolo 

s ťastne urobene , lebo sa to musí  

meniť. Takz e znovu pred kaz dy m 

sudcom, aj novy m sudcom je povin-

nosť, aby s tudoval aj prí slus nu  ju-

dikatu ru. No vidí m aj zle  tendencie, 

naprí klad aj na najvys s om su de. 

Prí jme sa stanovisko a hovorí  sa, z e 

sa nebude res pektovať. Je to veľmi 

zly  signa l pre verejnosť, c o sa sta va 

z pra va, c i su dnych rozhodnutí . Č o 

sudca, to pra vny partikularizmus 

a jednoducho potom mo z eme len 

ťaz ko hovoriť o tom, z e z ijeme 

v pra vnom s ta te, kde za kon platí  pre 

kaz de ho rovnako.  

 

Spomeniem prípad v Českej re-

publike, kde Najvyšší súd ČR 

uznal vinným človeka, ktorý za-

strelil policajta, čo sa dobíjal do 

jeho bytu. Ústavný súd ČR zase 

dal za pravdu človeku, ktorý sa 

bránil, z dôvodu práva na nutnú  

obranu. Máte pocit, že sloboda 

občana sa akoby okliešťuje 

v súčasnej dobe? 
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Nemo z em to takto generalizovať, ale 

budem vycha dzať z toho c o bolo 

podane  me diami, teda z okruhu in-

forma cií , ku ktory m som sa mal 

moz nosť dostať. Ja by som sa neod-

chy lil od toho postupu U stavne ho 

su du Č R, uvaz oval by som obdobne 

ako oni. Neexistovali z iadne vecne  

do vody, aby pri takomto delikte 

ozbrojene  komando o s tvrtej c i pia-

tej hodine ra no vbehlo do bytu 

a bu ralo va m dvere. To, c o hovoril 

c esky  najvys s í  su d, z e mal predpo-

kladať, z e su  to policajti, tak to sa mi 

zda  scestne . Prí stup U stavne ho su du 

Č R k ochrane za kladny ch pra v 

a slobo d musí  byť naozaj silnejs í . 

Niekto tu  za stavu u stavnosti musí  

niesť. A to je na pleciach u stavne ho 

su du. V tomto prí pade si myslí m, z e 

postup bol spra vny. To uz  by hrani-

c ilo aj s prvkami svojvo le a policaj-

ne ho s ta tu, takz e tie medze sa musia 

niekde nastaviť a stanoviť hranice, 

c o je za konne  a c o uz  je za hranou 

za kona. 

 

V Českej republike dosť rezonuje 

téma, že Európska únia sa snaží 

zamedziť povolenému ozbrojova-

niu obyvateľov. Aký máte názor 

na to, že jednotlivec môže mať 

legálnu zbraň? V Českej republike 

sa diskutuje o tom, že ten, kto má 

legálne držanú zbraň určite neu-

robí nelegálnu činnosť a že záka-

zom držania zbraní sa naopak 

môže zvýšiť riziko nelegálnej čin-

nosti. 

Nechcem teraz povedať nejaku  ali-

bisticku  odpoveď, ale samozrejme 

za kon za to nemoz no kritizovať. Ak 

je to prí sne regulovane  a tie osoby, 

ktore  maju  rea lne drz ať zbrane su  

podrobene  pravidla m z hľadiska ich 

psychickej spo sobilosti, vtedy v tom 

nevidí m proble m. Nemoz no obme-

dziť pra va urc itej skupiny obyvateľ-

stva a zaviesť nejaky  numerus 

clausus.  

 

Mali by sa podľa vás sprísniť pod-

mienky držania zbraní? 

Urc ite, toto povaz ujem za take  sa-

mozrejme  ako dy chanie vzduchu. 

Zbran  je zbran  a jednoducho do ru-

ky kaz de mu nepatrí , takz e podmien-

ky by mali byť prí sne. To uz  ale nie 

je len proble m prí snosti, c i benevo-

lentnosti za kona, ale ota zka jeho 

aplika cie, c i sa to robí  poctivo, ako 

sa ma , alebo inak v niektory ch prí -

padoch. 

 

Máte pocit, že organizovaný zlo-

čin je v súčasnosti v menšom roz-

sahu, ako bol v deväťdesiatych 

rokoch, alebo je to rovnaké? 

Ja si myslí m, z e uz  neexistuje v takej 

bruta lnej podobe, lebo vtedy to bolo 

dosť primití vne. Dnes na  organizova-

na  zloc inecka  c innosť je 

v sofistikovanejs ej podobe. 

V dnes nej dobe to funguje veľmi 

prepracovany m spo sobom, naprí -

klad pri nadmerny ch odpoc toch 

DPH a ro znych iny ch veciach. 

 

Dá sa povedať, že organizovaný 

zločin na Slovensku siaha už do 

politiky? 

O tejto ota zke si mo z em ja niec o 

su kromne myslieť, ale ta  informa cia 

nemo z e byť relevantna . To by som 

sa zachoval hochs taplersky. 

 

Tento rok končíte na najvyššom 

súde, čo budete ďalej robiť? 

Trochu sa pozviecham, da m sa do-

hromady, lebo sa cí tim unaveny . 

Budem sa venovať rodine a nesko r 

aj pra vu. Ale uz  v mens ej miere. Bu-

dem pokrac ovať v tom, c o uz  robí m 

vys e 20 rokov, naďalej budem cho-

diť na Slovensku  advoka tsku komo-

ru sku s ať a to celkom pravidelne, 

skoro kaz dy  mesiac. Bez kontaktu 

s pra vom urc ite nezostanem. 

 

Pokračujú vaše deti v justícii? 

A no, ma m syna, ktory  je prokura tor. 

Robí  v podstate to, c o som mu ja 

radil, nech nerobí . Nechcel som, aby 

robil to, c o ja a radil som mu, nech 

robí  niec o ine . Nedal si povedať. 

Čely  ja...(smiech) 

 

 

TEXT: Boris Urbančík 
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JUDr. Peter Krajčovič 
 

Narodený: 03.09. 1954 

 

Vzdelanie: 

 

1972 – 1977  Pra vnicka  fakulta 

Univerzity Komenske ho v Brati-

slave 

1980  zloz enie rigoro znej sku s -

ky – priznany  titul JUDr.  

 

Pracovné skúsenosti: 

 

1977 – 1980 justic ny  c akateľ na 

Okresnom su de Bratislava 

Vidiek 

1981 – 1984  sudca na Kraj-

skom su de v Bratislave 

01.01. 1985 – doteraz  sudca na 

Najvys s om su de SR  

01.06. 1990  doteraz predseda 

sena tu trestnopra vneho kole gia 

Najvys s ieho su du SR 

 

Č len sku s obnej komisie Sloven-
skej advoka tskej komory, poc as 

po sobenia na Najvys s om su de 
SR bohata  judikato rna c innosť, 

rozhodnutia uverejn ovane  
v by valej federa lnej zbierke roz-
hodnutí  a v Zbierke stanoví sk 

Najvys s ieho su du a rozhodnutí  
su dov Slovenskej republiky     
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Noví asistenti 

radena  na spra vne kole gium, tak-
z e aj v tomto smere sa splnilo mo-
je oc aka vanie. Č o sa ty ka pra ce a 
spolupra ce so sudcami, tu to hod-
notí m na vysokej odbornej u rovni 
a je pre mn a veľky m prí nosom aj 
napriek na roc nosti agendy spra v-
neho pra va. 

1. Zac iatkom roka 2012 som nastu pila na Okresny  
su d Nitra. Po roku som bola preloz ena  na Okres-
ny  su d Bratislava I, kde som pracovala az  do na -
stupu na Najvys s í  su d SR.  

2. Po absolvovaní  vysokos kolske ho s tu dia som ma-
la najsko r za ujem o doktorandske  s tu dium, ne-
sko r o advoka tsku prax. Keďz e sa vs ak v tom 
období  zac ali vy berove  konania na su doch, vy-
sku s ala som í sť ty mto smerom a podarilo sa. 

3. Najvys s í  su d SR bol mojí m cieľom, c iz e uz  po u s-
pes nom zvla dnutí  vy berove ho konania som bola 
spokojna . Aj podľa mojej predstavy som bola za-

JUDr. Alžbeta Mitríková  

asistentka sudcu 

správne kolégium NS SR 

V tomto c í sle DE IURE Va m predstaví me ďals í ch asistentov sudcov, ktorí  predneda vnom nastu pili 
na Najvys s í  su d SR.  

Odpovedali nám na tieto otázky: 

1. Kde ste pracovali pred prijatím na Najvyšší súd SR ? 

2. Bola justícia vždy Vaším cieľom alebo ste sa k nej dostali až postupom času ? 

3. Aké boli Vaše očakávania pred nástupom na Najvyšší súd SR a do akej miery sa zatiaľ  
naplnili ? 
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1. Bola som advoka tka v Bratislave. 

2. V podstate a no. Aj keď som dlho po sobila 
v advoka cii (8 rokov), vz dy som to nejako 
tak podvedome cí tila, z e by som bola rad-
s ej v justí cii a advoka cia je doc asna  stani-
ca. 

3. Keďz e som pracovala ako advoka tka, teda 
ako sa hovorí  na tzv. „druhej strane“, je to 
moja prva  sku senosť v justí cii „ zvnu tra“. 
Nenazvala by som to preto oc aka vaniami, 
sko r som bola zvedava , ako to cele  fungu-
je. Mo z em vs ak povedať, z e ma pra ca 
v obc ianskopra vnom kole giu, kde som 
bola zaradena , veľmi baví , pracuje sa mi 
tu dobre, kolektí v je mily  a som tu preto 
spokojna . 

JUDr. Zuzana Flaková 

asistentka sudcu 

občianskoprávne kolégium NS SR 

Mgr. Slávka Pukancová 

asistentka sudcu 

občianskoprávne kolégium NS SR 

1. Pred prijatí m na Najvys s í  su d SR som po sobila 
ako vys s ia su dna u radní c ka na Okresnom su de 
Galanta. 

2. Mojí m cieľom bolo a naďalej aj je vyuz itie ve-
domostí  v pra vnej oblasti, prioritnou bola pre 
mn a vz dy justí cia. Ma m za ujem nadobu dať sku -
senosti a rozs irovať si obzory v su dnej praxi, 
a preto je pre mn a veľkou cťou plniť si tieto 
svoje ciele v spolupra ci so skvely mi sudcami 
Najvys s ieho su du SR a v kolektí ve nas ich kole-
gov asistentov. 

3. Pra ca asistenta sudcu splnila moje oc aka vania 
nadmieru, spolupra ca so sudcami, c i s kolegami 
je vy borna , zaujalo ma uva z live  ries enie jednot-
livy ch proble mov, diskusie o nich a snaha hľa-
dať ries enia, a to podľa mo jho na zoru je za kla-
dom dobry ch pracovny ch vy sledkov 
a v konc enom do sledku aj napredovania justí -
cie. 

Mgr. Róbert Šimonič 

asistent sudcu 

trestnoprávne kolégium NS SR 

1. Pred prijatí m na Najvys s í  su d SR som 
poc as s tu dia pracoval ako asistent advo-
ka ta v advoka tskej kancela rii a nesko r 
som pracoval ako pra vnik na Rozhodcov-
skom su de v Bratislave. 

2. K pra ci v justí cii som sa dostal postupom 
c asu po ukonc ení  s tu dia na pra vnickej 
fakulte. 

3. Moje oc aka vania pred na stupom na Naj-
vys s í  su d SR boli pozití vne, nakoľko som 
du fal, z e sa niec o nove  nauc í m a zí skam 
novy  uhol pohľadu v ra mci su dneho ko-
nania. To sa mi aj splnilo prostrední c-
tvom rozmanitosti ries eny ch prí padov, 
ako aj obohatení m sa o nove  poznatky 
z ro znych oblastí  pra va. 

TEXT: Dušana Remetová 

Mgr. et Mgr. Juraj Lauko, PhD. 

asistent sudcu 

správne kolégium NS SR 

1. Po ukonc ení  s tu dií  som po sobil vo verejnej spra -
ve, ale aj ako dobrovoľní k v neziskovom sektore 
v oblasti vzdela vania, pred na stupom na Najvys -
s í  su d SR som pracoval ako interny  pra vnik 
v su kromnej firme.  

2. Da  sa to tak povedať, z e justí cia bola mojí m cie-
ľom. Uz  Čicero vravel, z e pravdive  poznanie vy-
zy va ľudí , ktorí  maju  zdravy  rozum, k spravodli-
vosti, slus nosti a poctivosti... Z tohto pohľadu je 
osobitne v dnes ny ch radikalizuju cich sa c asoch 
obzvla s ť do lez ite , aby s tu dium nebolo samou c el-
ne , ale priva dzalo na s k uplatn ovaniu take hoto 
idea lu v praktickom z ivote a rozhodovaní . 

3. Som tu prí lis  kra tko na to, aby som hodnotil, no 
zatiaľ su  moje sku senosti s ľuďmi – c i uz  ide 
o sudcov alebo kolegov – asistentov, c i ľudí  zo 
spra vy veľmi pozití vne, a to samo o sebe je uz  
veľka  hodnota.  
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ZÁKLADY 

Za klady su  do lez ite . 

Urc ia, c i okamihy prez ite , 

budu  zvla dnute  s ujmou alebo bez, 

c i bude prevla dať pokoj, c i stres. 

 

Za klady, 

buduje c lovek mlady , 

nesko r zistí , c i dobre  boli, 

keď si nove  cesty volí ... 

 

Za klady vyznac uju ce sa pevnosťou, 

u spech predznac uju , 

tie s nestabilnou krehkosťou, 

pa d prezumuju . 

 

Za klad nie je na vy slní , 

no, ak spra vny je, 

dokonale funkciu splní , 

prí val vo d ho nezmyje… 

 

Dus ana Remetova  
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