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 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

rovnako ako predoš le  vydanie obč ašní ka Najvyš š ieho 

šú dú Slovenškej repúbliky, aj toto vydanie, ktory m 

úzatva rame rok 2017, je plne  informa čií  o dianí  

v júští čií , najma  o dianí  na najvyš š om šú de. Prina š a-

me Va m zaújí mavošti šú višiače š organiza čioú pra če 

naš ej inš titú čie a š jej peršona lnym obšadení m šúdča-

mi a zameštnančami v š ta tnej, rešp. vo verejnej šlúz -

be. 

     V nadva znošti na memoranda , ktore  najvyš š í  šú d 

úzavrel š viačery mi vy znamny mi inš titú čiami, treba 

úpriamiť pozornošť na to, z e ičh obšah poštúpne úva -

dzame do z ivota. Odrazilo ša to aj úškútoč není m na v-

š tevy š túdentov pra vničky čh fakú lt pri prí lez itošti 

ošla v Eúro pškeho dn a špravodlivošti na Najvyš š om 

šú de Slovenškej repúbliky. Kančela ria Najvyš š ieho 

šú dú Slovenškej repúbliky za roven  zrealizovala pri 

tejto prí lez itošti prieškúm za ú č elom zištenia na zorú 

šamotny čh š túdentov na tieto dokúmenty a na ičh 

špokojnošť š podújatí m. Zaújí mala ša aj o pračovne  zameranie š túdentov po úkonč ení  ičh š tú -

dia. Ake  šú  vy šledky prieškúmú ziští te na našledújú čičh štra nkačh.  

     Ď alej Va š obozna mime š č innošťoú nove ho oddelenia dokúmenta čie, analytiky 

a komparatištiky a š doma čimi, č i zahranič ny mi aktivitami Najvyš š ieho šú dú Slovenškej re-

públiky. Z doma čičh aktiví t Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky moz no špomenú ť zašadnú-

tie šúdčov zdrúz eny čh v ašočia čii  A E C L J a niektore  z ofičia lnyčh na vš tev. Zo zahranič ny čh 

aktiví t šna ď úpú ta Vaš ú pozornošť Konferenčia šiete predšedov najvyš š í čh šú dov EÚ . 

     V tomto vydaní  Va m predštaví me aj niektore  zaújí mave  ošobnošti z radov šúdčov. Jeden z 

ničh (okrem švojej odbornošti a profešionality) dišponúje aj litera rno-úmelečkoú kreativitoú – 

tvorí  poe ziú; tento pa n šúdča bol dokonča očhotny  prezradiť aj zdroj švojej inš pira čie... 

     Nemoz no nešpomenú ť končoroč ne  štretnútie šúdčov Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbli-

ky a zameštnančov Kančela rie Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky, ktore  ša úškútoč ni-

lo 13. dečembra. Na štretnútí  šme šla vnoštne a za ú č ašti vrčholny čh predštaviteľov šlovenške -

ho šú dničtva v za kladny čh ryšočh zhrnúli pra čú najvyš š ieho šú dú šmerújú čú k škvalitneniú 

a zry čhleniú jeho č innošti. Pračovne  štretnútie šme napokon zavr š ili veľmi prí jemny m pria-

teľšky m pošedení m.  

     Na za ver mi dovoľte, aby šom Va m zaz elala prí jemne  prez itie vianoč ny čh šviatkov 

a v našledújú čom rokú pevne  zdravie, š ťaštie a veľa pračovny čh ú špečhov. 

 

          JUDr. Daniela Švecová 

         predšední č ka Najvyš š ieho šú dú SR  
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Noví sudcovia 

V pondelok, 4. dečembra vymenoval Andrej Kiška, prezident Slovenškej repúbliky, čelkom 40 novy čh šúdčov bez 

č ašove ho obmedzenia. Novovymenovany m šúdčom zaz elal mnoho ší l, doštatok energie a trpezlivošti, ako aj došta-

tok motiva čie, prič om ša im na šla vnoštnom akte prihovoril aj ty mito šlovami: „Oč aka vam a čela  špoloč nošť oč aka -

va, z e Vaš e búdú če rozhodnútia búdú  za konne  a špravodlive . Z e búdú  č itateľne , zrozúmiteľne  a v rovnakej alebo 

podobnej šitúa čii aj predví dateľne . Ale aj odva z ne – ak ši to vy znamne  okolnošti alebo verejny  za újem vyz iadajú . 

Pretoz e, a dovoľte mi parafra zovať vy rok pani Alexandry Krškovej: „Pra vo je pra vom iba vtedy, ak nezošta va len 

forma lne platny m, za va zny m a vynú titeľny m predpišom. Ale vtedy, keď je úmení m dobra a špravodlivošti.“ 

Text a foto: Kančela ria prezidenta SR, tlač ova  špra va 

Ďn a 29.11.2017 ša na po de Najvyš š ieho šú dú Slovenškej 

repúbliky konala exkúrzia matúrantov z Gymna zia V. B. 

Nedoz erške ho v Prievidzi. Exkúrzie ša zú č aštnilo takmer 50 š túdentov š tvrte ho roč ní ka gymna zia, ktorí  ša pra ve roz-

hodújú  o švojom ďalš om š tú diú na vyšoky čh š kola čh.  

Program ša zač al vo veľkej pojedna vačej mieštnošti P-1, kde boli priví taní  a kde im bola predštavena  pra ča šú dú, jeho 

č lenenie a pra ča jednotlivy čh ú tvarov Kančela rie Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky. Na šledne ša š túdenti prešú-

núli do inej pojedna vačej mieštnošti, kde šena t 10S vyhlašoval rozhodnútia. Predšední č ka šena tú, JÚĎr. Zúzana Ď úri-

š ova  bola o prí čhode š túdentov informovana  a preto pre ničh vybrala zaújí mave  rozhodnútie o pokúte pre ú č aštní -

ka fútbalove ho za pašú, ktore  pred nimi vyhla šila.   

S túdenti mali moz nošť pozrieť ši aj prieštory šú dú, v ktory čh ša načha dzajú , okrem ine ho, eškortne  čely a kniz niča. 

Prevaz ne ša zaújí mali o pra čú ašištentov šúdčú najvyš š ieho šú dú, rozdiely medzi vyš š í mi šú dnymi ú radní kmi 

a špomí nany mi ašištentmi a šamozrejme o karie rú šúdčú a podmienky, ktore  múší  účha dzač  špl n ať, aby ša o pra čú 

šúdčú mohol účha dzať. Rozhovory šo š túdentmi ša nezaobiš li bez treštnopra vnyčh te m.  

Text: Matej Janč oš ek 

 

Návšteva 

maturantov 
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Najvyš š í  šú d Ešto nškej repúbliky (Riigikohus) v špolúpra či šo Sieťoú predšedov najvyš š í čh 

šú dov EÚ  hoštil v dn očh 19.-20. okto bra konferenčiú š na zvom: „Ake  šú  krite ria  na došiahnútie 

škútoč ne ho rozdelenia moči?“ Po prednešení  ú vodny čh špra v od predšedú Najvyš š ieho šú dú Lú-

xembúrške ho veľkovojvodštva (Jean-Claúde Wiwiniúš), prve ho predšedú Kašač ne ho šú dú Fran-

čú zška (Bertrand Loúvel) a prve ho predšedú Kašač ne ho šú dú Talianška (Giovanni Canzio) našle-

dovala diškúšia, kde ši vš etči ú č aštní či vymenili vza jomne  škú šenošti k jednotlivy m podte mam, 

ktory mi boli: (i) Sú  najvyš š ie šú dy neza višle  mimo neza višlošti ičh rozhodovačej č innošti?“, (ii) 

„Aka  kontrola je vykona vana  nad najvyš š í mi šú dmi?“ a (iii) „Reformy ty kajú če ša júštič ny čh inš ti-

tú čií : povinnošť reagovať a šloboda prejavú predšedov najvyš š í čh šú dov“.  

Predšední č ka Najvyš š ieho šú dú SR Ďaniela S večova  hovorila prevaz ne o špo šobe štanovo-

vania čieľov šú dú, organiza čii pra če, tvorbe a riadení  rozpoč tú a komúnikač ny čh štrate gia čh šú dú. 

Predšedovia najvyš š í čh šú dov venovali pozornošť aj šitúa čii v poľškom šú dničtve, kú ktorej ša 

Sieť vra tila v do šledkú šeptembrovy čh legišlatí vnyčh opatrení , ktore  majú  za čieľ poľškú  júští čiú 

zreformovať. V šú višlošti šo špornoú reformoú ša diškútovalo aj o prijatí  špoloč ne ho vyjadrenia 

Siete. 

Priit Pikama e, predšeda Najvyš š ieho šú dú Ešto nška a hoštiteľ konferenčie za roven  iničio-

val na vrh špoloč nej deklara čie ty kajú čej ša zvy š enia neza višlošti najvyš š í čh šú dov proštrední č-

tvom ičh rozpoč tovej aútono mie. Po špripomienkovaní  deklara čie búde jej znenie prijate  v ra mči 

štretnútia Siete v búdú čom rokú.  

 

 Text: Matej Janč oš ek 

 

Konferencia siete predsedov najvyšších súdov EÚ 
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Predšední č ka Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky, Ďaniela S večova , prijala 8. novembra na 

po de šú dú mimoriadneho a šplnomočnene ho veľvyšlanča S panielškeho kra ľovštva v Slovenškej 

repúblike, Lúiša Belzúz de loš Rí oša.  

 Spoloč ny  rozhovor ša dotkol viačery čh te m, ako naprí klad hodnotenie šitúa čie 

v šlovenškom a š panielškom šú dničtve z pohľadú verejnošti, ale aj z pohľadú špra vy šú dov. Pa n 

veľvyšlaneč vyzdvihol do lez itošť neza višle ho šú dničtva v šitúa čia čh akú  S panielške kra ľovštvo 

prez í va v šú višlošti šo šeparatištičky mi šnahami Katala nška a zdo razn oval, akú  do lez itú  ú lohú 

zohra va Najvyš š í  šú d S panielška v ota zke garančie jeho jednoty. Komúnika čia ty čhto ašpektov 

verejnošti je mimoriadne do lez ita  pri vyšvetľovaní  političky čh pročešov v krajine a pri čha paní  

rozdelenia ú loh júští čie a ú loh politikov.  

 Ď alš oú te moú bola nevyhnútnošť moderniza čie tečhničke ho zabezpeč enia šú dov, ktora  ši 

v 21. štoroč í  vyz adúje digitaliza čiú šú dnyčh špišov, elektroniza čiú komúnika čie š ú č aštní kmi šú d-

neho konania, a ty m aj zavedenie ďalš í čh tečhničko-bezpeč noštny čh prvkov. Sú č ašne 

š navyš ovaní m júštič ne ho peršona lú by tieto reformy mali prišpieť k efektí vnejš iemú vybavova-

niú na padú večí  na šú dy a otvoriť tak prieštor pre realiza čiú ďalš í čh ambí čií . Hlavny m efektom by 

mala byť va č š ia špokojnošť úz í vateľov šú dov šo šú dnym šyšte mom krajiny. 

 Predšední č ka najvyš š ieho šú dú Ď. S večova  a š panielšky veľvyšlaneč L. B. de loš Rí oš úví tali 

nadviazanie novy čh vzťahov a rozvoj ďalš ej špolúpra če v do lez ity čh oblaštiačh pre šú dničtvo 

obočh krají n.      

 

Text: Matej Janč oš ek  

 

Návšteva španielskeho veľvyslanca 
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JUDr. Jarmila Urbancová 

Pochádzate z Trenčína. Vyštudovali ste gymnázium, a potom strednú ekonomickú školu 

v nadstavbovom štúdiu. Prečo ste ekonómiu vymenili za právo? 

Nevymenila, hoči ekono mii šom ša v praxi nikdy nevenovala. Jej š tú diúm bola aka ši moja mladí č-

ka rebe lia, prečhodne  obdobie , keďz e v tom č aše šom rozmy š ľala ško r o š tú diú herečtva, č o ša 

vš ak mojim rodič om nie veľmi pozda valo.  Na ičh prekvapenie  šom ša nakonieč šama rozhodla 

pre š tú diúm pra va. A toto švoje rozhodnútie šom nikdy neľútovala.  

Na najvyššom súde pôsobíte sedem rokov. Vaše meno nie je vo verejnosti veľmi známe, hoci 

ste pár mesiacov riadili celý súd. Je vo vašej povahe príliš nevytŕčať,  alebo je to zhoda okol-

ností?   

Aši ško r zhoda okolnoští . Je pravda, z e v č aše, keď šom  bola kra tko, do zvolenia predšední č ky 

najvyš š ieho šú dú, poverena  jeho vedení m, moje meno č aštejš ie rezonovalo v me dia čh a mn a teš í , 

z e nie v negatí vnom švetle. 

Najvyš š í  šú d (a niekedy čele  šú dničtvo) je verejnošťoú vní mane   ško r čez ošobú jeho predšedú. 

S prejavení m vlaštne ho na zorú  ani š verejny mi vyštú peniami vš ak nema m z iaden proble m.  Re-

latí vnú anonymitú ú laičkej verejnošti, ktora  je tak tročhú špojena  š fúnkčioú podpredšedú šú dú 

ši ško r úz í vam.   

Teraz ste v dôležitej funkcii podpredsedníčky najvyššieho súdu, predtým ste boli podpred-

sedníčkou Krajského súdu v Trnave. Vždy budete tá druhá?  

/Smiečh/  Ďrúha  nie je pošledna , takz e z tohto pohľadú šom špokojna , hoči fúnkčia podpredšed-

ní č ky je aj z hľadiška toho, z e najvyš š í  šú d ma  na rozdiel od šú dov niz š í čh štúpn ov vz dy len jed-

ne ho podpredšedú aj veľmi na roč na . Ja k nej vš ak prištúpújem maxima lne zodpovedne a š poko-

roú. Kra ša z ivota  je predša v tom,  z e nikto  dopredú nevie ake  ďalš ie vy zvy a prekvapenia  mú 

jeho z ivot prinešie.  

Pôsobili ste na Krajskom súde v Bratislave, ale i na Krajskom súde v Trnave. Špecializujete 



sa na oblasť finančného 

práva. Je rozdiel pracovať 

v tejto oblasti v hlavnom 

meste a v regióne? 

Praktičky čely  švoj „júštič ny  

z ivot“ ša venújem špra vnemú 

šú dničtvú.  Tak tomú bolo  na 

Krajškom šú de v Bratišlave, 

neško r na Krajškom šú de 

v Trnave a tak tomú je aj na 

najvyš š om šú de.  Spoč iatkú 

bolo   konanie vo  finanč ny čh 

večiačh  jednoštúpn ove , teda 

prebiehalo len na najvyš š om 

šú de. Na krajšky čh šú dočh 

šme ša š finanč ny mi  večami 

neštretali. Az  po novele Ob-

č ianškeho šú dneho poriadkú 

v rokú  2001  ša finanč ne  veči 

štali dvojštúpn ovy mi, krajške  

šú dy ša tak štali špra vnymi 

šú dmi prve ho štúpn a. To bol 

zač iatok mojej š pečializa čie 

na finanč ne  pra vo. Súdča ši 

vš ak nemo z e vyberať, ktorú  

več búde rozhodovať a ktorú  

nebúde. Múší  naš túdovať 

a rozhodnú ť kaz dú , ktora  je 

mú pridelena  na prejednanie 

a rozhodnútie. Najradš ej vš ak 

ma m veči finanč ne .  

Spra vne šú dničtvo zahr n a š irokú  a rozšiahlú agendú. Veď ši len pozrite koľko regištrov ma  

špra vne kole giúm. Takmer toľko ako zvyš ne  tri kole gia  dokopy.  

Po búrlivom období v slovenskej justícii je teraz obdobie konsolidácie, alebo ako hodnotíte 

súčasný stav?   

Neviem č o myšlí te pod pojmom „búrlivé obdobie slovenskej justície“. Ja šom z iadne bú rlive  obdo-

bie nevní mala, takz e ani neviem č o myšlí te pod pojmom „obdobie konsolidácie slovenskej justície“.  

Stojí m ši za tvrdení m, z e kaz dy  šúdča najvyš š ieho šú dú bez vy nimky,  tak v minúlošti ako aj v šú -

č ašnošti vykona va švojú pra čú č o najlepš ie, v šú lade š platny m pra vom, podľa švojho najlepš ieho 

vedomia a švedomia a to bez ohľadú na to, č i ša toto  moje tvrdenie búde niekomú pa č iť alebo 

nie.  Na švojú pra čú vš ak múší  mať zo štrany š ta tú vytvorene  č o najlepš ie pračovne  podmienky. 

Sú č ašna  vy konna  moč ši tú to škútoč nošť úvedomila a šú č ašny  rozpoč et úz  úmoz n úje kaz de mú 

šúdčovi zabezpeč iť ašištenta, č o v minúlošti nebolo.  Ty mto ša pre šúdčov najvyš š ieho šú dú vy -

znamne zlepš ili pračovne  podmienky. Taktiez  ša vytva rajú  podmienky pre fúngovanie Odború 
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dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky, ktory  

v minúlošti na najvyš š om šú de vytvoreny  nebol.   

Keďz e od ašištentov čhčeme tvorivú  pra čú, vedenie 

najvyš š ieho šú dú vyví ja maxima lne ú šilie aj pre zlep-

š enie podmienok pre pra čú naš ičh ašištentov. Úvedo-

mújeme ši, z e podmienky pre pra čú, pokiaľ ide 

o prieštory kančela rií  nie šú  pre ašištentov idea lne, 

v šú č ašnošti ša intenzí vne pračúje aj na zlepš ení   

ty čhto podmienok.  

Ako by sa podľa Vás  dala zlepšiť dôveryhodnosť 

justície? 

Predovš etky m kaz dodenny m špo šobom z ivota, riad-

nym plnení m povinnoští , zodpovednoú pra čoú 

a špra vaní m kaz de ho šúdčú, ašištenta šúdčú, šú dneho 

ú radní ka v profešiona lnom, ale aj čivilnom z ivote 

a v nepošlednom rade tiez  rozhodovačoú č innošťoú 

šú dov, ktora  mo z e byť predmetom kritiky, nie vš ak 

bezdo vodne ho špočhybn ovania a znevaz ovania.  

Sudcovské povolanie vyžaduje sústredenie mysle 

pri posudzovaní daných skutkov. Akým spôsobom 

sa regeneruje súčasná podpredsedníčka najvyššie-

ho súdu? 

Ďo lez ite  je „vetrať hlavú“.  Kaz dy  šúdča noší  proble -

my v hlave neúšta le, čhče č i nečhče,  rozmy š ľa o ničh 

az   do ú plne ho škonč enia veči, ktory m je vyexpedova-

nie rozhodnútia a toto ša opakúje  neúšta le. Relaxú-

jem pri behú, navyš e šom ranne  vta č a, takz e kaz de  

ra no pričha dzam do pra če š úz  vyvetranoú hlavoú. Na 

ú plne ine  myš lienky ma privedú  moje dve nepošedne  

vnú č ata , a keď mi popri mojičh povinnoštiačh 

a ty čhto mily čh štaroštiačh oštane eš te č aš, tak ši  veľ-

mi rada pozriem štare  č eške  filmy, z ktory čh mnohe  

pozna m  našpama ť.   

 Najvyšší súd prijal v minulom, ale i v tomto roku 

desiatky nových asistentov.  Pár z tých dlhšie pra-

cujúcich sa už stalo sudcami.  

Ako podpredšední č ka najvyš š ieho šú dú šom viačkra t 

mala tú  č ešť  zú č aštniť ša menovania novy čh šúdčov prezidentom Slovenškej repúbliky. Vz dy ma 

napl n a hrdošťoú, keď šú  medzi nimi aj naš i ašištenti, keďz e šúdčami ša štavajú  tí  najlepš í  

z najlepš í čh. Napriek tomú, z e ši úvedomújem, z e odčhodom ašištenta za šúdčú štra čame vynika-

jú čeho pomoční ka, šom na ničh pyš na  ako na vlaštne  deti, pretoz e berú  na šeba obrovške  breme-

no a zodpovednošť  a ja ši hovorí m, z e šme ičh dobre vyčhovali.  

Text a Foto: Boriš Úrbanč í k 

K
T

O
 S

O
M

 JUDr. Jarmila Urbancová 

Podpredšední č koú Najvyš š ieho šú dú Sloven-

škej repúbliky je od 07. jú na 2013.  

Abšolvovala Pra vničkú  fakúltú Úniverzity Ko-

menške ho v Bratišlave, na ktorej jej bol po 

vykonaní  rigoro znej škú š ky údeleny  titúl dok-

torky pra v. Júštič nú  škú š kú ú špeš ne vykonala 

v rokú 1994.  

Pračovala ako referentka – pra vnič ka 

v Pozemny čh štavba čh, š .p. Bratišlava. Od rokú 

1991 po šobila na Miništerštve špravodlivošti 

Slovenškej repúbliky, najško r ako referentka, 

neško r ako vedú ča oddelenia  rehabilita čií  a 

odš kodn ovania.  

Júštič nú  škú š kú ú špeš ne vykonala v rokú 

1994.  

V rokú 1996 bola zvolena  za šúdkyn ú Krajške -

ho šú dú Bratišlava. Od rokú 1997 po šobila na 

Krajškom šú de v Trnave, najško r ako šúdkyn a, 

od rokú 2002 predšední č ka šena tú. 

V rokočh 2009 az  2010 bola podpredšední č -

koú krajške ho šú dú. Súdkyn oú Najvyš š ieho 

šú dú Slovenškej repúbliky je od rokú 2010.  

V rokočh 2007 az  2009 bola tiez   č lenkoú diš-

čiplina rneho šena tú prve ho štúpn a a v rokočh 

2010 az  2013 predšední č koú odvolačieho diš-

čiplina rneho šena tú.   

Od rokú 2010 je č lenkoú Rady Júštič nej akade -

mie Slovenškej repúbliky.  

Od na štúpú do fúnkčie šúdkyne vykona vala 

rozhodovačiú č innošť prevaz ne  v špra vnej 

agende, v menš ej miere v obč ianškopra vnej 

agende. V šú č ašnošti je č lenkoú špra vneho 

kole gia Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky 

– predšední č koú šena tú šo š pečializa čioú na 

oblašť finanč ne ho pra va.  

Narodena  v zamení  Barana, z ije v Bratišlave, je 

vydata , ma  jednú dče rú a dve vnú č ata . 

9 
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V dn očh 23. a 24. 11. 2017 ša v Brúšeli konalo vy roč ne  zašadnútie šúdčov po šobiačičh v Ašočia čii šúd-

čov pre eúro pške šú ťaz ne  pra vo (Aššočiation of Eúropean Competition Law Júdgeš, AECLJ) šo za štúpča-

mi Genera lneho riaditeľštva pre hošpoda rškú šú ťaz  (ĎG COMP).  

AECLJ je ašočia čia šúdčov, ktorí  ša profešiona lne venújú  agende očhrany hošpoda rškej šú ťaz e, č i úz  ako 

šúdčovia v oblašti verejne ho - adminištratí vneho pra va, ako aj v oblašti šú kromne ho pra va pre oblašť 

na hrady š ko d z porúš ovania pravidiel šú ťaz ne ho pra va. Ašočia čia bola zaloz ena  v Lúxembúrgú 

v šeptembri 2002 zakladajú čoú škúpinoú 15 šúdčov z kaz de ho č lenške ho š ta tú EÚ  za ú č ašti šúdčov Sú d-

neho dvora EÚ , Vš eobečne ho šú dú EÚ  a Sú dú EFTA.  

Predmetom rokovaní  na novembrovom zašadnútí  bol najnovš í  na vrh šmerniče pre pošilnenie pra vomo-

či vnú troš ta tnyčh orga nov na očhranú hošpoda rškej šú ťaz e a ozna menie (gúidelineš) pre vy poč et na -

hrady š kody pri porúš ení  č la nkov 101 a 102 TFEÚ v kontexte š aplika čioú Smerniče 2014/104 

(Smerniča Eúro pškeho parlamentú a Rady 2014/104/EÚ  z 26. novembra 2014 o úrč ity čh pravidla čh 

úpravújú čičh z aloby podľa vnú troš ta tneho pra va o na hradú š kody útrpenej v do šledkú porúš enia úšta-

novení  pra va hošpoda rškej šú ťaz e č lenšky čh š ta tov a Eúro pškej ú nie), nadva zújú čej na Nariadenie Rady 

(ES) č . 1/2003. 

Nariadenie Rady (ES) č . 1/2003 od 1. ma ja 2004, keď nadobúdlo ú č innošť, šlú z i k prí šnejš iemú preša-

dzovaniú antitrúštovy čh pravidiel v EÚ  ty kajú čičh ša obmedzújú čičh občhodny čh praktí k (č la nok 101) a 

zneúz í vania dominantne ho poštavenia na trhú (č la nok 102). Nariadení m ša za roven  vytvorila Eúro pška 

šieť pre hošpoda rškú šú ťaz  (ESHS), v ra mči ktorej Komišia a vnú troš ta tne orga ny na očhranú hošpoda r-

škej šú ťaz e koordinújú  úplatn ovanie antitrúštovy čh pravidiel EÚ . V šú č ašnošti Eúro pška komišia navr-

húje nove  pravidla , ktore  majú  vnú troš ta tnym orga nom na očhranú hošpoda rškej šú ťaz e úmoz niť eš te 

ú č innejš ie prešadzovať antitrúštove  pravidla  EÚ . 

Smerniča búde po prerokovaní  š ašočia čioú predloz ena  na prijatie Eúro pškemú parlamentú a Rade v 

šú lade š bez ny m legišlatí vnym poštúpom. C lenške  š ta ty múšia šmerničú po jej prijatí  tranšponovať do 

vnú troš ta tneho pra va. Predpoklad jej prijatia je jar 2019. Ú č ašť na zašadnútí  je do lez itoú prezenta čioú 

Najvyš š ieho šú dú SR ako vrčholne ho orga nú zjednočovania rozhodovačej č innošti v SR, ako aj šigna lom 

pre Komišiú, z e šú dny šyšte m SR je pripraveny  na aplika čiú najnovš í čh pravidiel a šúdčovia SR búdú  o 

aktúa lne pripravovany čh pravidla čh informovaní . Za NS SR ša zašadnútia zú č aštnila JÚĎr. Andrea Mo-

ravč í kova , PhĎ.  

 

Text: Andrea Moravč í kova , Matej Janč oš ek 

F
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Zasadnutie sudcov združených v asociácii AECLJ 
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Eúro pšky den  špravodlivošti ši od rokú 2003 kaz doroč ne pripomí najú  krajiny Eúro pškej ú nie or-

ganizovaní m podújatí , špojeny čh š te moú júští čie. Myš lienka vza jomnej špolúpra če š čieľom pod-

poriť priblí z enie šú dnej moči verejnošti vznikla zo špoloč nej iničiatí vy Rady Eúro py a Eúro pškej 

komišie. Po prvy kra t ša do ošla v zapojil dn a 25. okto bra 2017 švojí m programom aj Najvyš š í  šú d 

Slovenškej repúbliky (ďalej aj „najvyš š í  šú d“ alebo „NSSR“). Z tejto prí lez itošti rovnako šprí štúpni-

li švoje ší dla aj niektore  zo šú dov vš eobečne ho šú dničtva Slovenškej repúbliky. Prehliadky prieš-

torov, predna š ky šúdčov, č i moz nošť zú č aštniť ša verejny čh pojedna vaní  ponú kol verejnošti Kraj-

šky  šú d v Banškej Byštriči, Krajšky  šú d v Bratišlave, Krajšky  šú d v Koš ičiačh, Krajšky  šú d v Nitre, 

Krajšky  šú d v Preš ove, Krajšky  šú d v Trnave, ale aj Okrešny  šú d Nitra a Okrešny  šú d Z ilina. 

Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky v tento den  priví tal š túdentov niektory čh šlovenšky čh pra vnič-

ky čh fakú lt. Pre takmer što š túdentov pra va pripravili šúdčovia a zameštnanči Kančela rie Najvyš -

š ieho šú dú Slovenškej repúbliky bohaty  program. V kapačitne najva č š ej pojedna vačej mieštnošti 

šú dú, ktora  dotva rala vy nimoč nú  atmošfe rú podújatia, priví tala vš etky čh na vš tevní kov predšed-

ní č ka Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky, JÚĎr. Ďaniela S večova . Po šla vnoštnom otvorení  

podújatia ša v pojedna vačej mieštnošti úškútoč nila še ria predna š ok, proštrední čtvom ktory čh ma-

li na vš tevní či moz nošť nahliadnúť do fúngovania najvyš š ieho šú dú v niektory čh kole gia čh 

(treštne , špra vne, čivilne ), poč nú č špo šobom prideľovania jednotlivy čh špišov šúdčom, rešp. 

predšedom šena tov, čez problematikú prečhodú pročešny čh pra vnyčh predpišov z po vodne plat-

ne ho Obč ianškeho šú dneho poriadkú na nove  pročešne  ko dexy, az  po rozhodovanie o veči. Súdčo-

via v prejavočh neš etrili švojimi škú šenošťami z praxe a za z itkami z po šobenia v zahranič ny čh 

inš titú čia čh, ako naprí klad v Eúro pškom šú de pre ľúdške  pra va, č i Eúrojúšt, a za roven  ša venovali 

aj ota zkam z públika. V ra mči prí špevkov ša ú č aštní kom prihovorila podpredšední č ka Najvyš š ie-

ho šú dú Slovenškej repúbliky JÚĎr. Jarmila Úrbančova , predšeda šena tú špra vneho kole gia JÚĎr. 

Ivan Rúmana, treštnopra vne kole giúm priblí z il jeho predšeda JÚĎr. Libor Ďúľa a predšeda šena tú 

JÚĎr. Peter Palúda, za obč ianškopra vne kole giúm vyštú pili predšedovia šena tov JÚĎr. Son a Me-

šiarkinova  a JÚĎr. Ja n S ikúta, PhĎ. 

 

Európsky deň spravodlivosti 2017 



V drúhej č ašti programú ši mali moz nošť na vš tevní či prezrieť vy štavú fotografií  vyhotoveny čh z 

prí lez itošti vy znamny čh údaloští , na vš tev č i konferenčií , ktore  najvyš š í  šú d organizoval alebo ša 

ičh zú č aštnil. Keďz e iš lo o hištoričky prvú  vy štavú, jej otvoreniú predčha dzalo šla vnoštne  pre-

štrihnútie č ervenej pa šky predšední č koú najvyš š ieho šú dú JÚĎr. Ďanieloú S večovoú 

a podpredšední č koú najvyš š ieho šú dú JÚĎr. Jarmiloú Úrbančovoú. Vš etky m zú č aštneny m ša tak 

na vy štave naškytol pohľad aj na za bery, ktore  dopošiaľ neboli zverejnene . S pečialitoú a šú č ašťoú 

premie ry vy štavy boli aj prešklene  vitrí ny š úka z kami zahranič ny čh diplomatičky čh darov, veno-

vany čh najvyš š iemú šú dú z prí lez itošti  vy znamny čh štretnútí . Ú šmev na tva račh a oč aka vanie v 

oč iačh š túdentov vyč arila aj neobvykla  prí lez itošť vyškú š ať ši tala r šúdčú, advoka ta č i prokúra to-

ra a vyhotoviť ši z tejto motivač nej škú šenošti fotografiú priamo v pojedna vačej mieštnošti. 

 V ra mči drúhej č ašti programú ša konali tiez  organizovane  prehliadky niektory čh šlúz ob-

ny čh prieštorov ší dla najvyš š ieho šú dú, ktory mi špreva dzali jednotlive  škúpiny š túdentov za-

meštnanči šú dú. Prvoú z najzaújí mavejš í čh, a za roven  aj z najviač ota zok vzbúdzújú čičh zašta vok 

boli eškortne  mieštnošti búdovy šo zadrz iavačí mi čelami, ktore  predštavili dvaja šlúz búkonajú či 

prí šlúš ní či Zború va zenškej a júštič nej štra z e (ďalej aj „ZVJS“). Na vš tevní či ša zaújí mali o úka z kú 

a popiš eškortny čh čiel, opiš priebehú zadrz ania odšú dene ho v pojedna vačej mieštnošti š opišom 

ú konov vedú čičh k jeho zatknútiú a eškortovanie do ú štavú, o vyšvetlenie č innošti Júštič nej štra -

z e v prieštoročh búdovy najvyš š ieho šú dú. S túdenti ša informovali aj o č aše, ktory  štra via obvine-

ní  a odšú dení  v eškortnej čele, ako ša vyšporiada Júštič na  štra z  š agreší vnym špra vaní m eškorto-

vany čh ošo b, ako prebieha šamotne  štra z enie ošo b v čela čh, č o majú  štra z ene  ošoby zaka zane , a 

naopak, č o dovolene , a napokon ša zaújí mali aj o šú kromie prí šlúš ní kov ZVJS, naprí klad, ako vply -

va take to „va zenške “ proštredie na ičh šú kromny  z ivot. Pokiaľ šte ša tohto podújatia zú č aštnili, 

odpovede pozna te. Pokiaľ nie, teš í me ša na Vaš ú ú č ašť pri ďalš ej takejto prí lez itošti. Prí šlúš ní -

kom ZVJS patrí  veľka  vďaka za ičh očhotú odpovedať na vš eteč ne  ota zky š túdentov. 

 Sú č ašťoú prehliadky bola aj kra tka zašta vka v kniz niči Kančela rie Najvyš š ieho šú dú Sloven-

škej repúbliky, ktora  oč arila š túdentov ro znymi arčhí vnymi exempla rmi kní h aj z predčha dzajú -
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čičh štoroč í . „Vo všeobecnosti môžem povedať, že študentov práva knižnica NS SR zaujala. Knižnicu 

navštívilo približne osemdesiat študentov. Pýtali sa, koľko kníh sa tu nachádza, boli prekvapení, že 

na takom malom priestore sa nachádza približne osemtisíc kusov kníh. Boli oboznámení, že 

v súčasnosti prebieha  reorganizácia  knižnice a je vo veľkom záujme najvyššieho súdu sprístupniť 

ju on-line pre sudcov, asistentov a ostatných zamestnancov NS SR v programe Knihovník. Študenti 

túto snahu veľmi ocenili. Pri prechádzaní knižnice študentov zaujali Slovenské zákonníky z rokov 

1939-1940, a hlavne z obdobia II.svetovej vojny. Svoju pozornosť upriamili na veľmi vzácnu knihu, 

a to Sbírku zákonů a nařízení z roku 1918-1919 a na Rozhodnutia Nejvyššího soudu Československé 

republiky  z rokov 1930 až 1939, vydané Dr. Františkom Vážnym. Okrem týchto skutočne vzácnych 

kusov sa zaujímali aj o novšiu literatúru, o komentáre a učebnice z pracovného a obchodného prá-

va, a takisto o prekladové právnické slovníky.“ (Janka Lužová, zamestnankyňa Kancelárie NSSR, 

knižničná agenda) 

 Ú č aštní či prehliadok preš li v šprievode zameštnančov šú dú prve  a š tvrte  poščhodie búdo-

vy, prič om na prvom poščhodí  ičh zaújalo novovytvorene  informač ne  čentrúm šú dú, ktore  tú fún-

gúje ako šamoštatne  oddelenie len od rokú 2017, č o na vš tevní či očenili ako veľmi prí nošne . Na 

š tvrtom poščhodí  mali moz nošť vidieť, kde zašadala Sú dna rada Slovenškej repúbliky, ky m ša 

neprešťahovala do novy čh prieštorov, a šna ď najzaújí mavejš oú bola pre ú č aštní kov jedna z po-

šledny čh zašta vok na š tvrtom poščhodí , a to prieštor, v ktorom je šitúovana  kančela ria predšed-

ní č ky a kančela ria podpredšední č ky najvyš š ieho šú dú, ktora  ša pri tejto prí lez itošti rozhodla ne-

čhať otvorene  aj švoje vlaštne  dvere do kančela rie, aby mohli na vš tevní či nahliadnúť do jej pra-

čovne ho proštredia. Podpredšední č ka NSSR JÚĎr. Jarmila Úrbančova  očhotne odpovedala š tú-

dentom na vš etky ičh zvedave  ota zky priamo v prieštoročh švojej kančela rie. 

Búdova najvyš š ieho šú dú zaújala na vš tevní kov, okrem ine ho, aj švojoú zaújí mavo špračovanoú 

končepčioú poprepa jany čh čhodieb. Arčhitekt tohto ší dla, Vladimí r Ďedeč ek (očeneny  Spolkom 

13 

IN
F

O
R

M
U

JE
M

E
 



14 

IN
F

O
R

M
U

JE
M

E
 

arčhitektov v rokú 2015 čenoú Emila Bellúš a za čeloz ivotne  dielo), projektom z rokú 1984 zašadil 

tú to monúmenta lnú búdovú do hištoričke ho čentra Bratišlavy ako prejav švojho útopištičke ho 

prí štúpú k arčhitektú re. Stavba bola dokonč ena  v rokú 1991.   Neprehliadnúteľny m prvkom bú-

dovy boli pre š túdentov aj vitra z ne škla , úmieštnene  po boč ny čh štrana čh prí zemia búdovy, ktore  

šú  dielom akademičke ho maliara Vinčenta Hloz ní ka, jedne ho z najvy znamnejš í čh šlovenšky čh 

úmelčov 20. štoroč ia. Napokon boli prekvapújú čim prvkom v interie ri prí zemia aj maliarške diela 

odšú deny čh, vďaka ktory m po šobí  vštúpna  hala búdovy ako gale ria. 

V za vere prehliadky pri za kladovom kameni búdovy ša ú č aštní či prehliadok do pošlednej čhví le 

zaújí mali o fúngovanie najvyš š ieho šú dú, informovali ša o pračovny čh pozí čia čh, o rozdieločh v 

pračovnej na plni ašištenta šúdčú najvyš š ieho šú dú a vyš š ieho šú dneho ú radní ka šú dú niz š ej in-

š tančie a tiez  zameštnanča Odború dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky (škr. OĎAK), a na-

pokon ša zaújí mali aj o to, ako ša štať šúdčom. Ú č aštní či porovna vali v diškúšia čh šo špreva dzajú -

čimi zameštnančami šú dú šú kromnú  a š ta tnú šfe rú, finanč ne  ohodnotenie a vy znam jednotlivy čh 

pozí čií . Zaoberali ša efektivitoú pra če, šú dnym šyšte mom a motiva čioú k tejto pra či, o ktorú  ša 

takmer poloviča ú č aštní kov mieni v búdú čnošti účha dzať. (viď. vyhodnotenie prieškúmú NSSR, 

ktore  je šú č ašťoú vydania Ďe Iúre 4/2017) 

Za újem na vš tevní kov o ú č ašť na Eúro pškom dni špravodlivošti je do kazom, z e ta to údalošť ma  

veľky  vy znam. Inš pirúje š túdentov pra va k napredovaniú, podporúje ičh vzdelanošť a motivúje 

ičh k š tú diú š čieľom, z e jedne ho dn a vyúz ijú  švoje vedomošti v prošpečh špravodlivošti, moz no aj 

z pozí čie naš ičh búdú čičh kolegov. Od rokú 2003 ša k ošlava m pripa ja č oraz viač krají n, ktore  ma-

jú  za újem na š í rení  ičh povedomia. Kaz doroč ny m pripomí namí m ši tejto vy znamnej údalošti ša 

tak z ošla v šta va tradí čia, ktorú  ša búdeme šnaz iť naďalej podporovať a rozš irovať. 

 

Text: Jana Pí š ova  a Sla vka Vitekova  

Foto: Jana Pí š ova  a Sla vka Vitekova  
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Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zrealizovala počas návštevy študentov 

právnických fakúlt Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republi-

ky (ďalej aj „NSSR“) prieskum, prostredníctvom ktorého zisťovala ich názor napríklad na 

dohodu, resp. memorandum o spolupráci medzi Najvyšším súdom Slovenskej republiky a 

ich vysokou školou, záujem o ich pracovné zameranie po absolvovaní štúdia, či spokojnosť 

s absolvovaným podujatím. Vyhodnotených bolo 76 dotazníkov vyplnených študentami 

právnických fakúlt. 

Takmer vš etči rešpondenti úviedli, z e prvú  hromadnú  na vš tevú Najvyš š ieho šú dú Slovenškej re-

públiky vní majú  pozití vne. Ďo tejto škúpiny patrí  čelkom 69 rešpondentov (90,8%), ktorí  hodno-

tia otvorenie a šprí štúpnenie prieštorov šú dú š túdentom „pozití vne“ a ďalš í čh 6 rešpondentov 

(7,9%), ktorí  takú to aktivitú zo štrany Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky hodnotia „ško r po-

zití vne“. Len jeden rešpondent úviedol, z e nevie pošú diť tú to škútoč nošť. 

 

 

Graf č . 1   Zhodnotenie hromadnej na vš tevy š túdentov na Najvyš š om šú de Slovenškej repúbliky 

Na za klade zrealizovane ho prieškúmú moz no vyhodnotiť za újem š túdentov o ú č ašť na podújtiačh 

podobne ho čharakterú ako vyšoky . Celkom 76 rešpondentov (100 %) úviedlo, z e podújatie po-

dobne ho čharakterú ako Eúro pšky den  špravodlivošti na Najvyš š om šú de Slovenškej repúbliky, 

ako aj aktivity š ní m špojene , by úví tali aj v búdú čnošti. Celkom 62 rešpondentov (81,6 %) z tohto 

poč tú jednoznač ne úviedlo, z e podújatie tohto drúhú a aktivity š ní m špojene  by „úví tali“ aj 

v búdú čnošti, prič om ďalš í čh 14 rešpondentov (18, 4%) úviedlo, z e by take to podújatie 

v búdú čnošti „ško r úví tali“. 

 

 

 

Spolupráca justície a vysokých škôl, či profesijná budúcnosť  

z pohľadu študentov práva pri ich účasti  

na Európskom dni spravodlivosti 



16 

IN
F

O
R

M
U

JE
M

E
 

 

Graf č . 2 – Za újem o podújatie 

Aj v šnahe o rozvoj vzdelanošti š túdentov a potrebú prepojenia vzdela vania na vyšoky čh š kola čh 

š praktičky mi škú šenošťami úzatvoril Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky tento rok memorandúm 

o vza jomnej špolúpra či š dvomi vyšoky mi š kolami. 

V prvej poloviči roka úzavrel memorandúm š Úniverzitoú Mateja Bela v Banškej Byštriči 

a v drúhej poloviči roka š Paneúro pškoú vyšokoú š koloú v Bratišlave, prič om dohoda o špolúpra či 

bola v minúlošti úzavreta  aj š Úniverzitoú Komenške ho v Bratišlave. 

Podľa vy šledkov zrealizovane ho prieškúmú vní ma 68 rešpondentov (89,5%) prijatie memoran-

da/dohody o špolúpra či pozití vne. Ďo tejto škúpiny patrí  čelkom 57 rešpondentov (75%), ktorí  

prijatie memoranda/dohody o špolúpra či vní majú  „pozití vne“ a ďalš í čh 11 rešpondentov 

(14,5%), ktorí  toto hodnotia „ško r pozití vne“. Negatí vny poštoj k prijate mú memorandú, rešp. do-

hode o špolúpra či zašta va jeden rešpondent (1,3%), prič om 7 rešpondentov (9,2%) tú to škútoč -

nošť „nevie pošú diť“. 

 

 

Graf č . 3 – Poštoj š túdentov k úzatvorene mú memorandú/dohode o špolúpra či 

 

Rešpondenti, ktorí  úviedli, z e pla nújú  vyúz iť niektore  z moz noští , ktore  im ako š túdentovi úzavre-

te  memorandúm, rešp. dohoda o špolúpra či prina š a najč aštejš ie úviedli, z e majú  za újem 
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 o abšolvovanie bezplatnej odbornej šta z e, č i moz nošť mať ako konzúltanta k za vereč nej pra či 

šúdčú Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky. 

Podľa vy šledkov prieškúmú pla núje 34 rešpondentov (44,2%) po ú špeš nom abšolvovaní  drúhe -

ho štúpn a vyšokoš kolške ho š tú dia nadobúdnúte  vedomošti úplatniť a zameštnať ša v š ta tnej šfe -

re. Nečela  poloviča z ničh (15 rešpondentov) ma  za újem úplatniť ša ako vyš š í  šú dny ú radní k, 

ašištent šúdčú, č i júštič ny  č akateľ a ošem rešpondentov ma  za újem účha dzať ša o miešto ašišten-

ta prokúra tora, pra vneho č akateľa prokúratú ry. Trojičú pre ty čhto rešpondentov najla kavejš í čh 

pračovny čh moz noští  úzatva ra miešto probač ne ho a mediač ne ho ú radní ka, o ktore  ša zaújí majú  

čelkom š tyria rešpondenti. 

V šú kromnom šektore ma  za újem úplatniť ša čelkom 35 rešpondentov (45,5%). Tí to majú  za ú-

jem predovš etky m o advoka čiú, pračovne  miešta firemny čh pra vnikov, č i podnikanie. 

S tyria z opy tany čh rešpondentov (5,2%) úviedli, z e majú  za újem pokrač ovať v ďalš om š tú diú, 

prič om jeden rešpondent úviedol, z e ša zaújí ma o pračovne  miešto v neziškovom šektore, jeden 

rešpondent ša zaújí ma o pračovne  miešto v oblašti medzina rodne ho pra va a jeden z opy tany čh 

nevedel úviešť, v ktorej oblašti ša pla núje zameštnať. 

 

 

 

 

Graf č . 4 – Zameranie š túdentov na pračovnú  oblašť 

 

 

 

 

Spračovanie a text: Jana Pí š ova  



JUDr. Martin Vladik 
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Rubrika „KTO SOM“ predstavuje jednotlivých sudcov Najvyššieho súdu SR. V tomto čísle Vám 

chceme predstaviť sudcu, ktorý je zároveň aj básnikom. Na naše otázky nám odpovedal JUDr. 

Martin Vladik, predseda senátu Najvyššieho súdu SR. 

 

Pán doktor, jedna z vašich zbierok nesie názov „Básnik sudca“. Prezraďte nám, ako to bolo. 

Stali ste sa najskôr básnikom, či sudcom? 

Poč aš gymnazia lneho š tú dia, ktore  obšahovalo aj šlovenč inú a literatú rú šom ša venoval poe zii. 

Zú č aštn oval šom ša litera rnyčh šú ťaz í  Wolkrova Polianka a Akademičky  Preš ov. V rokú 1980, keď 

šom bol pozvany  na čeloš ta tne vyhla šenie ví ťazov v Starom Smokovči, škršla vo mne myš lienka 

venovať ša poe zii vo va č š om rozšahú a vydať švojú prvotinú. Ak ma m prešne odpovedať na Vaš ú 

ota zkú, štal šom ša najprv ba šnikom, az  potom šúdčom, a to v rokú 1990. 

Mnohí tvorcovia veršov nemajú odvahu predstaviť sa verejnosti, či odkryť svoje pocity 

a postoje. Vy však medzi nich nepatríte. Kedy ste si uvedomili, že sa chcete podeliť o svoje 

myšlienky s verejnosťou a publikovať svoje diela? 

V rokú 1993 šom úrobil vy ber ba šní  z minúlošti a vydavateľštvo Slza v Poprade mi vydalo prvú  

ba šničkú  zbierkú š na zvom „Tú z ba“. K vydaniú zbierky ma motivoval aj vznik Slovenškej repúbli-

ky v tomto rokú. Ty mto špo šobom šom ša viač čhčel š verejnošťoú podeliť o švoje myš lienky 

a potom poštúpne v rokočh 1995 („Soví  ľúdia“), 1998 („Vešmí rna orčhidea“), 2000 („S tyridšať 

ba šní “), 2003 („Pšie č ašy“), 2005 („Ba šnik šúdča“), 2008 („Biely Ďaniel“), 2010 („C aš poznania“), 

2013 („Oblúda riúm“), boli vyda vane  ďalš ie ba šničke  zbierky. 

Máte na svojom konte zatiaľ 9 básnických zbierok. Ako by ste nám ich predstavili? Sú si po-

dobné alebo naopak každá úplne iná?  

Jednodúčho povedane , vš etky zbierky šú  podobne , ale za roven  je kaz da  švojí m špo šobom ina . Mo-

ja poe zia je reflexí vna, bez ry mov, škratkovita , š pointoú a prekvapivoú myš lienkoú na za ver. 
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V pošlednom období  ma zaújí ma šatira, hlavne politička  šatira. Na š  z ivot a naš a šú č ašnošť da va 

veľky  prieštor na realizovanie ša v oblašti šatiry. Je preto potrebne  iba veľmi pozorne šledovať 

na š  šú č ašny  špoloč enšky  z ivot. 

Ktorá z kníh je Vášmu srdcu najbližšie? 

Najviač ši čení m pošlednú  knihú „Oblúda riúm“, v ktorej šú  prvky šatiry, ale aj lyriky. A potom vy -

ber z tvorby vydany  k mojej pa ťdešiatke š na zvom „C aš poznania“, ktore  vydalo naš e vydavateľ-

štvo Spolkú šlovenšky čh špišovateľov. Tento vy ber je vlaštne prierez mojej doterajš ej čeloz ivot-

nej tvorby. 

 

Aké ste mali inšpirácie a múzy?  

Mojoú inš pira čiú je z ivot, naš a šú č ašnošť, ale aj minúlošť, kaz dodennošť, štreta vania ša šo zna -

mymi i nezna mymi ľúďmi a rozhovory š ty mito ľúďmi. Načha dzam potom za blešk myš lienky, na -

met, pointú, ktorú   po prvotnom zapí šaní  ďalej rozví jam. 

Môžeme očakávať desiatu zbierku? Máte pre svojich čitateľov niečo pripravené? 

Pra ve šom dokonč il dešiatú zbierkú š na zvom „S ešťdešiat ba šní “. Je to vy ber podľa mn a najlep-

š í čh ba šní  a ty čh, ktore  boli úverejn ovane  v ro znyčh me dia čh. Je ičh šymboličky 60, pretoz e tento 

vy ber by mal vyjšť k mojej 60-tke v rokú 2020. Tú to ba šničkú  zbierkú šom úrobil v predštihú 

kvo li ilúštra torovi a maliarovi Petrovi Polla govi, aby mal došť č ašú venovať ša ilúštra čia m 

k jednotlivy m ba šn am. 

Vráťme sa ešte na začiatok. Ako si spomínate na Váš rodný kraj, domov, detstvo? 

Mo j rodny  kraj je Zemplí n. Je to ní z ina zaliata šlnkom, kde je v rokú veľa šlneč ny čh dní . Je to kraji-

na na dhernej prí rody, krajina vy razny čh farieb a tien ov, la nov pš eniče, ale aj vinohradov 

a švojšky čh ľúdí , ktory čh podobú genia lne štva rnil  maliar Zemplí na a Mičhalovieč, pritom čúdzi-

neč Jozef Theodor Moúššon v švojičh ú čhvatny čh obrazočh. V tomto malebnom kraji šom prez il 

v rodič ovškom dome v Mičhalovčiačh š ťaštne  detštvo. Tam šú  aj poč iatky mo jho vzťahú k poe zii 

i k ba šnikom Zemplí na – Pavla Horova a Mikúla š a Kašardú, mimočhodom mo jho profešora na 

gymna ziú v Mičhalovčiačh. 

Vedeli ste už počas štúdia na právnickej fakulte, že chcete pôsobiť v justícii? Odkiaľ viedli 

Vaše kroky na Najvyšší súd SR? 

Po škonč ení  Pra vničkej fakúlty Úniverzity Pavla Jozefa S afa rika v Koš ičiačh v rokú 1983 šom na-

rúkoval na za kladnú  vojenškú  šlúz bú do Sklene ho pri Handlovej. Tam ako pra vnik šom bol pove-

reny  aj tečhničky m zorganizovaní m verejny čh hlavny čh pojedna vaní  v naš om vojenškom ú tvare, 

kde dočha dzalo k š ikane a úblí z ení  na zdraví  vojakov prve ho roč ní ka. Tieto údalošti ma inš pirova-

li, a preto šom eš te na za kladnej vojenškej šlúz be podal z iadošť na Krajšky  šú d v Koš ičiačh 

a účha dzal šom ša o miešto júštič ne ho č akateľa na Okrešnom šú de Poprad. Mojej z iadošti bolo 

vyhovene  a hneď po škonč ení  vojenč iny šom 4. okto bra 1984 zač al pračovať na Okrešnom šú de 

Poprad. S maloú prešta vkoú šom ša štal v rokú 1990 predšedom šena tú pra ve na Okrešnom šú de 

v Poprade, šo zaradení m na obč ianškopra vny ú šek. V rokú 1995 šom odiš iel na Krajšky  šú d 

v Bratišlave. Súdčom Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky šom ša štal v rokú 1997 a od rokú 

2003 az  dopošiaľ po šobí m ako predšeda šena tú Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky. Poč aš 

š tú dia na Pra vničkej fakúlte v Koš ičiačh šom teda eš te nevedel, z e búdem pračovať v júští čii. Viem 
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JUDr. Martin Vladik 

Ďa túm narodenia: 22. aúgúšt 1960 

Vzdelanie:  

1975-1979 – Gymna ziúm Pavla Horo-

va v Mičhalovčiačh 

1979-1983 – Pra vnička  fakúlta Úni-

verzity Pavla Jozefa S afa rika 

v Koš ičiačh 

Profesionálne pôsobenie: 

1984-1987 – júštič ny  č akateľ, Okrešny  

šú d Poprad 

1988-1989 – vedú či šekretaria tú 

predšedú ONV v Poprade 

1990-1995 – predšeda šena tú, Okreš-

ny  šú d Poprad 

1995-1996 – šúdča, Krajšky  šú d 

v Bratišlave 

1997-2002 – šúdča, Najvyš š í  šú d Slo-

venškej repúbliky 

2003 – doteraz – predšeda šena tú, 

Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky 

 

Ostatné činnosti: 

1991-1996 – č len Slovenškej akade -

mie vzdela vania 

1998- doteraz – č len Spolkú šloven-

šky čh špišovateľov  

2000-2007 – externy  pedago g Inš titú -

tú pre verejnú  špra vú, Bratišlava 

2006- doteraz – externy  pedago g 

Pra vničkej fakúlty Úniverzity Komen-

ške ho v Bratišlave, Katedra obč ianške-

ho pra va 

vš ak, z e mo j štary  oteč z matkinej štrany, ktory  bol 

šú dny znaleč z odború štavební čtva čhčel, aby šom 

ša štal šúdčom. 

Čo máte na práci sudcu najradšej? 

Mo z em š úrč itošťoú povedať, z e na pra či šúdčú ma 

najviač zaújí mali pojedna vania, hlavne na okrešnom 

šú de. Tú to č innošť šom mal, aj ma m najradš ej na 

šúdčovškej pra či. 

 Ste tvorcom rozhodnutí aj tvorcom básní. Človek 

by si myslel, že neustále píšete. Je to tak alebo 

svoj voľný čas trávite aj inak? 

C lovek v takom na roč nom povolaní , aky m je pra ča 

šúdčú, potrebúje patrič ny  relax a oddyčh. V prvom 

rade je mojoú pšyčhohygienoú poe zia a literatú ra. 

Ď alej je to húdba, prí roda, češtovanie, ale aj dobry  

film, fotografovanie a filmovanie. Poteš í  ma na vš teva 

vnúč ky, dče ry, rodiny a štretnútia š priateľmi. 

Na úvod nás zaujímalo, či ste boli skôr básnik 

alebo sudca, na záver by sme chceli vedieť, či je 

vo Vás väčší sudca alebo väčší básnik? 

Nemoz no porovna vať, č i je vo mne va č š í  šúdča alebo 

va č š í  ba šnik. Jednoznač ne, moje povolanie je šúdča 

a toto povolanie ma napl n alo v minúlošti na niz š í čh 

štúpn očh šú dov a napl n a ma aj v šú č ašnošti. Byť 

ba šnikom, ako šom úviedol, je popri tomto povolaní  

mojoú pšyčhohygienoú a moz no povedať aj mojí m 

koní č kom, v ktorom šom naš iel poteš enie. 

 

Text: Ďúš ana Remetova  

Foto: Boriš Úrbanč í k 

 



 

Prinčí p pra vnej ištoty vyjadreny  v č la nkú 2 Civilne ho šporove ho poriadkú zava zú-

je aj najvyš š í  šú d rozhodovať v šú lade š úšta lenoú rozhodovačoú lí nioú, nielen po-

kiaľ ide o jeho vlaštnú  rozhodovačiú č innošť, ale aj vo vzťahú k rozhodovačej praxi 

Ú štavne ho šú dú SR č i  medzina rodny čh a eúro pškyčh šú dnyčh inš titú čií , najma  

Eúro pškeho šú dú pre ľúdške  pra va a Sú dneho dvora Eúro pškej ú nie. Vzhľadom na 

úškútoč nene  zmeny pra vnyčh predpišov, ktore  reflektújú  naraštajú či vy znam roz-

hodovačej praxe vnú troš ta tnyčh, ako aj medzina rodny čh šú dnyčh inš titú čií , mal 

najvyš š í  šú d za čieľ, okrem ine ho, vybúdovať analytičke  a dokúmentač ne  oddele-

nie, ktore  by ša prioritne zaoberalo toúto oblašťoú.  

Oddelenie dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky (ďalej len ako „OĎAK“) ša do 

podoby, v akej exištúje dneš, vyprofiloval v janúa ri tohto roka. V šú č ašnošti peršo-

na lny šúbštra t tvorí  š ešť pra vnikov pod metodičky m vedení m šúdčú JÚĎr. Ja na S i-

kútú.  

Podľa Organizač ne ho poriadkú Kančela rie Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky, 

je Oddelenie dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky jedny m z organizač ny čh 

ú tvarov podieľajú čičh ša na vy kone šú dničtva a rovnako ako šúdčovia, ašištenti 

šúdčov a oštatny  apara t najvyš š ieho šú dú, tak aj OĎAK ma  za prioritú prišpievať 

k špravodlivej, efektí vnej a jednotnej rozhodovačej praxi najvyš š ieho šú dú.  

Ú lohoú OĎAK-ú je poškytovať odborny  šerviš najma  šúdčom a ašištentom šúdčov 

najvyš š ieho šú dú. Vzhľadom na vymedzenú  na pln  pra če ma  OĎAK a jeho pračovní -

či šnahú o prehl benie odborne ho ašpektú č innošti šúdčov a ašištentov šúdčov.  

Na štrojom k plneniú ty čhto ú loh je predovš etky m analytička  a reš erš na  č innošť 

vykona vana  pre potreby jednotlivy čh šena tov najvyš š ieho šú dú. V tejto šfe re 

OĎAK vykona va najma  vyhľada vanie šlovenškej aj zahranič nej júdikatú ry a litera-

tú ry k úrč ite mú pra vnemú proble mú, a to búď formoú reš erš e ako prehľadú na -

jdeny čh ú dajov bez ďalš ieho špračova vania relevantne ho materia lú, alebo formoú 

pra vnej analy zy ako komplexne ho rozború doštúpny čh zdrojov k zadanej te me.  

OĎAK ma  za újem šyštematičky inovovať šú č ašne  a zava dzať nove  aktivity, ktore  

zefektí vn újú  čhod exištújú čičh mečhanizmov vy konú šú dničtva. Zameštnanči 

OĎAK-ú podľa potreby šledújú  vy voj rozhodovačej č innošti nielen vnú troš ta tnyčh, 

ale aj eúro pškyčh a medzina rodny čh šú dnyčh inš titú čií , a vo vybrany čh prí padočh 

aj šú dov č lenšky čh š ta tov Eúro pškej ú nie. Na prelome okto bra a novembra tohto 

roka zač al OĎAK v pravidelny čh intervaločh šprí štúpn ovať ty z denne  prehľady roz-
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hodovačej č innošti Eúro pškeho šú dú pre ľúdške  pra va pre šúdčov a ašištentov šúd-

čov najvyš š ieho šú dú. Cieľom je tiez  zaviešť  pravidelne  analytičke  prehľady rozho-

dovačej č innošti Ú štavne ho šú dú SR úpravene  a doplnene  o informa čie relevantne  

pre č innošť najvyš š ieho šú dú. V nepošlednom rade OĎAK zamy š ľa od nove ho roka 

vytva rať a šprí štúpn ovať analytičke  prehľady vybrany čh (vy znamny čh) rozhodnútí  

najvyš š ieho šú dú, a to predovš etky m pre jednotlive  kole gia  a v špolúpra či š ty mito 

kole giami. 

Z úvedene ho vyply va, z e čieľom OĎAK-ú je švojimi aktivitami prišpieť k zefektí vne-

niú pra če šúdčov a ičh ašištentov, a taktiez  k rozš irovaniú ičh na hľadú na šú višlošti 

aplika čie nielen pra va vnú troš ta tneho, ale aj eúro pškeho a medzina rodne ho.  

OĎAK tiez  zabezpeč úje plnenie viačery čh ú loh, ktore  najvyš š iemú šú dú vyply vajú  

z jeho č lenštva v eúro pškyčh a medzina rodny čh organiza čia čh, konkre tne v Sieti 

najvyš š í čh šú dov (Superior Courts Network) pod za š titoú Eúro pškeho šú dú pre ľúd-

ške  pra va, v Sú dnej šieti Eúro pškej ú nie (European Union Judicial Network) 

a č iaštoč ne aj v šú višlošti š č lenštvom v Zdrúz ení  š ta tnyčh ra d a najvyš š í čh špra v-

nyčh šú dov Eúro pškej ú nie (ACA-Europe). 

Odborna  a laička  verejnošť ša mo z e obozna miť š č innošťoú OĎAK-ú proštrední č-

tvom Búlletinú – odborne ho rečenzovane ho č ašopišú, ktory  vyčha dza dvakra t roč -

ne, a ktory  prina š a odborne  informa čie a zaújí mavošti najma  z eúro pškeho 

a medzina rodne ho proštredia. Okrem zaújí mavy čh č la nkov na ro zne aktúa lne a aj 

šta le te my z eúro pškeho a medzina rodne ho pra vneho proštredia, úpozorn úje Búlle-

tin na novú  eúro pškú legišlatí vú a vybranú  zaújí mavú  eúro pškú a medzina rodnú  jú-

dikatú rú. V Búlletine na jdete aj prehľad aktúa lnyčh predbez ny čh ota zok podany čh 

na Sú dny dvor Eúro pškej ú nie šlovenšky mi šú dmi. Búlletin je pre va š k dišpozí čii na 

webovej štra nke najvyš š ieho šú dú (http://www.šúpčoúrt.gov.šk/búlletin/) .  

Od nove ho roka ša va m búde OĎAK prihova rať aj proštrední čtvom novej pravidel-

nej rúbriky v č ašopiše ĎE IÚRE š na zvom „Z č innošti OĎAK-ú...“. Rúbrika búde obša-

hovať aktúa lne doma če a zahranič ne  informa čie a špra vy vyčha dzajú če z č innošti 

OĎAK-ú, ako aj odkazy na zaújí mave  č la nky a prí špevky úverejnene  v aktúa lnom vy-

daní  Búlletinú.  

 

Verí me, z e va š naš e prí špevky zaújmú . 

  

Text: Ivana Mič kova  
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JOB FAIR 2017 – LAW 

Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky ša v štredú 22. novembra 2017 zú č aštnil podújatia JOB FAIR 

2017 - LAW na po de Pra vničkej fakúlty Úniverzity Komenške ho v Bratišlave, ktore  zorganizovala 

fakúlta špolú šo š túdentšky m zdrúz ení m ELSA Bratišlava a S túdentškoú č ašťoú Akademičke ho 

šena tú PraF ÚK. 

JOB FAIR - LAW predštavúje čelodenny  veľtrh pračovny čh a šta z ovy čh prí lez itoští  pre š túdentov 

a abšolventov pra va, v ra mči ktore ho šeba, švojú č innošť a po šobenie predštavújú  viačere  advo-

ka tške kančela rie, š ta tne orga ny a ro zne ine  firmy, prič om poškytújú  potenčia lnym účha dzač om 

o zameštnanie úz itoč ne  informa čie, a za roven  tí to účha dzač i majú  prí lez itošť prezentovať jednot-

livy m zú č aštneny m šeba šamy čh, švoje škú šenošti a oč aka vania a nadviazať tak kontakt 

š potenčia lnym búdú čim zameštna vateľom.  

Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky ša na podújatí  predštavil dvoma špo šobmi – jednak formoú 

panelovej diškúšie šo šúdčami najvyš š ieho šú dú na te mú Pra ča na najvyš š om šú de, a tiez  pro-

štrední čtvom Oddelenia dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky (ďalej len ako „OĎAK“), ktory  

ša prezentoval formoú šta nkú načha dzajú čeho ša vo veštibúle fakúlty. Po čely  č aš trvania podúja-

tia boli pri šta nkú prí tomne  zameštnankyne OĎAK-ú, ktore  očhotne odpovedali na poč etne  ota z-

ky a poškytli úz itoč ne  informa čie vš etky m, ktorí  ša zaújí mali o najvyš š í  šú d a šamotny  OĎAK.  

V šta nkú boli pre za újemčov pripravene  ro zne prezentač ne  predmety, obč erštvenie a najma  leta -

č iky š informa čiami o na plni pra če OĎAK-ú a o poz iadavka čh na potenčia lnyčh šta z ištov, prí pad-

ne aj potenčia lnyčh búdú čičh kolegov.  

Celkovy  za újem o šta nok najvyš š ieho šú dú mo z eme hodnotiť ako vyšoky . Prištavilo pri n om ša 

pribliz ne 60 az  65 za újemčov, prič om kra tke predštavenie analytičke ho odború ičh neodradilo, 

naopak, vzbúdilo ičh pozornošť. Na zameštnankyne OĎAK-ú ša obračali prevaz ne š túdenti 3., 4. 

a 5. roč ní ka, avš ak na moz nošť šta z e ša py tali aj noví  š túdenti pra va – prva či. Najva č š iú pozor-

nošť úpú tal OĎAK ú abšolventov, ktorí  na miešte prejavili znač ny  za újem zú č aštniť ša najbliz š ie-

ho vy berove ho konania. 

Text: Ivana Mič kova  
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V nedeľú 19. novembra 2017 ša v Bratišlave v š portovej hale HANT Are na úškútoč nil IX. roč ní k š portovo 

špoloč enške ho podújatia Túrnaj pra vničky čh povolaní  o pútovny  poha r Milana Hanzela, ktory  úšporiada-

lo obč ianške zdrúz enie Úč ena  pra vnička  špoloč nošť v špolúpra či šo Slovenšky m fútbalovy m zva zom 

a Fakúltoú pra va Paneúro pškej vyšokej š koly v Bratišlave š podporoú pra vničky čh štavovšky čh organiza -

čií . 

Túrnaj, na ktorom ša v priateľšky čh za pašočh halove ho fútbalú (fútšal) štreta vajú  drúz štva  reprezentan-

tov jednotlivy čh pra vničky čh povolaní  ša hra  na poč ešť pamiatky a z ivotne ho odkazú JÚĎr. Milana Hanze-

la, CSč., ktory  poč aš švojej bohatej a vy znamnej profešijnej karie ry po šobil ako šúdča, neško r ako š ta tny 

tajomní k Miništerštva špravodlivošti Slovenškej repúbliky, ako aj miništer špravodlivošti a tiez  genera lny 

prokúra tor Slovenškej repúbliky. 

Podújatie bolo rozdelene  na š portovú  a špoloč enškú  č ašť. V ra mči š portovej č ašti ša odohrali fútšalove  

za pašy šú ťaz iačičh drúz štiev šúdčov, prokúra torov SR, prokúra torov Maďarška, vyšokoš kolšky čh úč ite-

ľov, pra vnikov Úč PS, exekú torov, advoka tov, nota rov a pra vnikov NS SR. Sú ťaz iače drúz štvo pra vnikov 

NS SR ša na podújatí  zú č aštnilo prvy kra t a v ra mči fútšalove ho túrnaja ša úmieštnilo na kra šnom š ieštom 

miešte. Podporú na š mú šú ťaz iačemú drúz štvú priš li vyjadriť aj šúdčovia a kolegovia z Najvyš š ieho šú dú 

Slovenškej repúbliky. Poč aš vyhodnotenia š portovej č ašti vyštú pili š kra tkymi prí hovormi organiza tori, 

hoštitelia, JÚĎr. Ida Hanzelova  a za štúpčovia zú č aštneny čh drúz štiev. Toto kaz doroč ne úškútoč n ovane  

podújatie, ktore  ša nešie v priateľškom dúčhú, vy znamne prišpieva k zjednočovaniú pra vničkej komúnity, 

je šymbolom vza jomne ho reš pektú a priateľštva pra vničky čh povolaní .  

  Aútori: Linda Z almanova , Kriští na Fekiač ova , Mičhal Magúr 

 

Memoriál JUDr. Milana Hanzela 
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Aj tento rok Najvyš š í  šú d Slovenškej repúbliky zorganizoval špoloč ne  štretnútie šúdčov Najvyš -

š ieho šú dú a zameštnančov Kančela rie Najvyš š ieho šú dú pri prí lez itošti zhodnotenia pračovne ho 

roka a blí z iačičh ša vianoč ny čh šviatkov. Stretnútie ša úškútoč nilo v štredú, 13. dečembra 

v prieštoročh hištoričkej búdovy Na rodnej rady Slovenškej repúbliky na Z úpnom na meští  

v Bratišlave. Pozvanie predšední č ky Najvyš š ieho šú dú Ďaniely S večovej prijali predšedovia kraj-

šky čh šú dov, č lenovia šú dnej rady ako aj mnohí  ďalš í  vrčholoví  predštavitelia šlovenškej júští čie. 

V prí hovoročh hodnotiačičh pračovne  vy šledky Najvyš š ieho šú dú za rok 2017 toho odznelo nao-

zaj veľa. Zaloz enie Kančela rie Najvyš š ieho šú dú Slovenškej repúbliky úry čhlilo vy voj v mnohy čh 

oblaštiačh, ako napr. v oblašti informač ny čh a digitalizač ny čh tečhnolo gií  alebo v rozvoji oddele-

nia dokúmenta čie, analytiky a komparatištiky. Za zmienkú štojí  aj podpí šanie memora nd 

o špolúpra či š pra vničky mi fakúltami popredny čh vzdela vačí čh inš titú čií  na Slovenškú, ako aj na-

vy š enie poč tú zameštnančov Kančela rie Najvyš š ieho šú dú, č o prišpelo k vyš š ej vybavenošti večí  a 

efektí vnejš ej a kvalitnejš ej špra ve šú dú. Pračovnú  č ašť úzatvorilo vyštú penie detške ho zború Za -

kladnej úmelečkej š koly Miloš a Rúppeldta, poč aš ktore ho zazneli vianoč ne  koledy a piešne ozna-

mújú če blí z iače ša Vianoče. Keďz e vianoč ne  obdobie nie je len o hodnotení  a bilančovaní , ale aj 

o pomoči drúhy m, prieštor na čharitatí vnú zbierkú doštala Malte zška pomoč Slovenško. Poč aš 

čharitatí vnej zbierky ša podarilo vyzbierať 420 €. Na za ver ošta va veriť, z e búdú či pračovny  rok 

na Najvyš š om šú de búde eš te ú špeš nejš í  ako bol rok 2017.  

 

 

 

Text: Matej Janč oš ek  

 

Vianočné stretnutie NS SR 
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DARUJME SI ... 

Keď tma bude padať na biele stráne, 

budeme mať uzimené dlane, 

ale pri srdci hrejivý pocit, 

vianočný Dar príde v noci. 

 

Zastavme sa v našom žitia maratóne, 

pozrime sa spiatky, 

nech sa pridá jemnosť v našom tóne, 

aby sme prežili pekné sviatky. 

 

Darujme si ľudskosť, 

ktorej je často tak málo, 

nech nám pomáha múdrosť, 

napraviť to, čo by sa ešte dalo... 
 

Dušana Remetová 
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