Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 16. júna 2015

Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Katarína Pramuková
Neprítomní :
JUDr. Mária Šramková – návšteva lekára
JUDr. Jana Serbová- rehabilitácia
JUDr. Jana Henčeková, PhD. – návšteva lekára
Hostia :
nikto
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Oľga
Trnková a za overovateľku JUDr. Katarína Pramuková.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predseda sudcovskej rady navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom
sudcovskej rady doručený s tým, že navrhol doplniť program v zmysle predloženého návrhu,
ktorý prečítal.
Návrh programu :
Program:
1/ Návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016-2018 (Srns 45/2015).
2/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na
obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne kolégium (Srns 47/2015)
3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie
na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre správne kolégium (SRns 49/2015)

4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie
na obsadenie jedného voľného miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium (Srns 48/2015)
5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k návrhu na dočasné pridelenie sudcu Krajského súdu
v Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na
obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2016 na občianskoprávne kolégium (Srns 58/2015)
6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k návrhu na dočasné pridelenie sudcu Krajského súdu
v Bratislave JUDr. Petra Šamka na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na
obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 na trestnoprávne kolégium (Srns 56/2015)
7/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o stanovisko k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne Krajského súdu v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej na výkon funkcie sudcu na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2016 (Srns 57/2015)

8/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu NS SR pre obchodnoprávne
kolégium (Srns 50/2015)
9/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedu senátu NS SR pre občianskoprávne
kolégium (Srns 51/2015)
10/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k stáži JUDr. Jany Bílkovej – asistentky Ústavného
súdu ČR na Najvyšší súd Slovenskej republiky (Srns 59/2015)
11/ Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie trojčlennej prieskumnej komisie na obsadenie

dvoch voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium (Srns 60/2015 )
12/Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie trojčlennej prieskumnej komisie na obsadenie
jedného voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium ( Srns 61/20105 )
13/Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie dvoch

členov

a dvoch náhradníkov do

prieskumnej komisie KS Banská Bystrica na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti
sudkyne JUDr. Márie Trubanovej. PhD. ( Srns 62/2015 )
14/Žiadosť predsedníčky

NS SR na určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov

do

prieskumnej komisie KS Trnava na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu
Mgr. Dušana Čimu ( Srns 63/2015 )
15/Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie dvoch členov

a dvoch náhradníkov do

prieskumnej komisie KS Bratislava na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne
JUDr. Soni Langovej ( Srns 64/2015 )
16/ Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie dvoch členov

a dvoch náhradníkov do

prieskumnej komisie KS Nitra na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne
JUDr. Violy Takáčovej, PhD. ( Srns 65/2015

17/ Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie dvoch členov

a dvoch náhradníkov do

prieskumnej komisie OS Bratislava V na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu
JUDr. René Štepánika ( Srns 66/2015)
18/ Žiadosť predsedníčky NS SR na určenie dvoch členov

a dvoch náhradníkov do

prieskumnej komisie OS Kežmarok na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu
JUDr. Richarda Bureša ( Srns 67/2015 )
19/Žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky
sudkyne JUDr. Jany Hullovej ( Srns 68/2015 )
20/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky
sudcov JUDr. Márie Šramkovej

a JUDr. Jána Auxta ( Srns 69/2015 )

20/ Výkazy za máj 2015 (SRns 55/2015).
21/ Návrh na zníženie nápadu v senáte 1 C
22/ Rôzne

Hlasovanie o programe :
za
proti

-

4

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 1/ Predseda sudcovskej rady oboznámil návrh rozpočtu kapitoly NS SR na roky
2016 – 2018 , osobitne

oproti

návrhu MF SR nezohľadnené požiadavky

vo výške

510 584 €. Teda návrh rozpočtu limitu výdavkov vrátane požadovaného zvýšenia na
rozpočtované roky 2016 – 2018 podľa prehľadu v uvedených tabuľkách predstavuje sumu
9 728 366 € ( návrh MF SR 9 217 782 € ).
V rozprave k tomuto bodu programu členovia sudcovskej rady, v rámci dobudovania
materiálno – technického zabezpečenia sudcov, poukázali na nevyhnutnú potrebu výmeny
zastaralých notebookov, tlačiarní, na nedostatočne fungujúce elektronické systémy ( Aspi
a pod. ). JUDr. Katarína Pramuková poukázala na to, že je potrebné zabezpečiť jedno
motorové vozidlo pre sudcov pre účely dopravy na semináre a školenia. Uviedla, že práve
z dôvodu, že sudcovia nemajú zabezpečenú dopravu sa často zo seminárov odhlasujú.
Bolo prijaté

U z n e s e n i e č .44/2015
Sudcovská rada NS SR berie na vedomie návrh rozpočtu kapitoly NS SR na
roky 2016 – 2018 ( Srns 45/2015 ) a konštatuje, že návrh rozpočtu nezodpovedá
medzinárodným štandardom na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva.
K bodu 2/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne
kolégium (SRns 47/2015)

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka

do výberovej komisie na obsadenie troch

voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne kolégium (SRns 47/2015), z ktorej
vyplýva požiadavka určiť jej člena a náhradníka.
JUDr. Jana Cisárová za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie
navrhla JUDr. Soňu Mesiarkinovú, predsedníčku občianskoprávneho kolégia a za náhradníka
JUDr. Helenu Haukvitzovú.
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 45/2015

Sudcovská rada NS SR volí za člena výberovej komisie pre výberové konanie
na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne kolégium
( Spr 47/2015)
JUDr. Soňu Mesiarkinovú
Hlasovanie:
za –4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Helenu Haukvitzovú , náhradníčka
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto

zdržal sa – nikto

K bodu 3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre správne kolégium
(Srns 49/2015)

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka

do výberovej komisie na obsadenie dvoch

voľných miest sudcov pre správne kolégium, z ktorej vyplýva požiadavka určenia člena a
náhradníka. Za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie navrhol JUDr.
Jozefa Milučkého, predsedu správneho kolégia, za náhradníka JUDr. Janu Henčekovú, PhD..
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 46/2015

Sudcovská rada NS SR volí za člena výberovej komisie pre výberové konanie
na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre správne kolégium ( Spr 49/2015)
JUDr. Jozefa Milučkého
Hlasovanie:
za –4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Janu Henčekovú, PhD., náhradníčka
Hlasovanie:
za –4
proti – nikto
zdržal sa –nikto

K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta
kolégium (SRns 48/2015)

sudcu NS SR pre trestnoprávne

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného
člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta
sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium , z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej člena a
náhradníka.
Po rozprave bola za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konania
navrhnutá JUDr. Jana Serbová a za náhradníka JUDr. Peter Paluda.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 47/2015

Sudcovská rada NS SR volí za člena výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie jedného voľného miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
(Srns 48/2015)
JUDr. Janu Serbovú
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Petra Paludu , náhradník
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa -nikto
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k dočasnému prideleniu sudcu KS v
Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon funkcie sudcu na občianskoprávne kolégium NS SR
( Srns 58/2015 ) .

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o stanovisko k dočasnému prideleniu

sudcu KS V Žiline Mgr. Miroslava Šeptáka na

občianskoprávne kolégium NS SR od 1. 11. 2015 do 31. októbra 2016.
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 48/2015
Sudcovská rada NS SR po prerokovaní odporúča Súdnej rade SR súhlasiť
s návrhom predsedníčky NS SR

na

dočasné

pridelenie sudcu KS v Žiline

Mgr. Miroslava Šeptáka na výkon

funkcie sudcu na

NS SR od 1. 11. 2015 do

31. 10. 2016 ( Srns 58/205 ).
K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k dočasnému prideleniu sudcu KS
v Bratislave JUDr. Petra Šamka na výkon funkcie sudcu na trestnoprávne kolégium NS SR
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ( Srns 56/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko
k dočasnému prideleniu sudcu KS v Bratislave JUDr. Petra Šamka na výkon funkcie sudcu na
trestnoprávne kolégium NS SR od 1. 9. 20105 do 31. 8. 2016 ( Srns 56/2015 ).
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 49/2015
Sudcovská rada NS SR po prerokovaní odporúča Súdnej rade SR
s návrhom predsedníčky NS SR

na dočasné

pridelenie

súhlasiť

sudcu KS v Bratislave

JUDr. Petra Šamka na výkon funkcie sudcu NS SR od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
( Srns 56/2015 ).

K bodu 7/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k dočasnému prideleniu sudkyne KS
v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej na výkon funkcie sudcu na správne kolégium NS SR od
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 ( Srns 57/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR

k dočasnému

prideleniu sudkyne KS v Trnave n JUDr. Kataríny Benczovej na výkon funkcie sudcu na
správne kolégium NS SR od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 ( Srns 57/2015 ) s tým, že
sudcovská rada prijala uznesenie č. 41/2015, ktorým odporučila Súdnej rade SR súhlasiť
s dočasným pridelením tejto sudkyne na NS SR od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ( Srns 41/2014 ).

Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 50/2015
Sudcovská rada NS SR mení uznesenie č. 41/2015 tak, že odporúča Súdnej rade
SR súhlasiť s dočasným pridelením sudkyne KS v Trnave JUDr. Kataríny Benczovej
na výkon funkcie na NS SR na obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 ( Srns 57/2015 ).
K bodu 8/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie

na obsadenie jedného voľného miesta

predsedu senátu NS SR pre

obchodnoprávne kolégium ( Srns 50/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného
člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta
predsedu senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR, z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej
člena a náhradníka ( Srns 50/2015 ).
JUDr. Katarína Pramuková navrhla za člena výberovej komisie JUDr. Vieru Pepelovú
a za náhradníčku JUDr. Ivanu Izakovičovú.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 51/2015
Sudcovská rada NS SR volí za člena výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie jedného voľného miesta

predsedu senátu NS SR pre

kolégium ( Srns 50/20105 )
JUDr. Vieru Pepelovú
Hlasovanie
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Ivanu Izakovičovú, náhradníčka

obchodnoprávne

za – 4
proti nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedov

senátu NS SR pre

občianskoprávne kolégium (SRns 51/2015)

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu občianskoprávneho

kolégia, z ktorej

vyplýva požiadavka určiť jej člena a náhradníka.
JUDr. Jana Cisárová navrhla za člena výberovej komisie JUDr. Soňu Mesiarkinovú,
predsedníčku občianskoprávneho kolégia a za náhradníčku JUDr. Helenu Haukvitzová.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 52/2015

Sudcovská rada NS SR volí za člena výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu NS SR pre občianskoprávne kolégium
( Srns 51/2015)

JUDr. Soňu Mesiarkinovú
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Helenu Haukvitzovú, náhradníčku
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 10/ Žiadosť predsedníčky NS SR o stanovisko k stáži

JUDr. Jany Bílkovej –

asistentky sudcu ÚS ČR JUDr. Ludvíka Davida na NS SR ( Srns 59/2015 ) .
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o schválenie stáže
JUDr. Jany Bílkovej – asistentky ÚS ČR ( Srns 59/2015 ). K uvedenej žiadosti
JUDr. Pramuková uviedla, že v navrhovanom termíne predsedníčka obchodnoprávneho
kolégia NS SR čerpá dovolenku.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 53/2015
Sudcovská rada NS SR nemá námietky k stáži JUDr. Jany Bílkovej na NS SR
s tým, že odporúča aby termín stáže bol dodatočne určený po dohode predsedníčky
NS SR s predsedníčkou obchodnoprávneho kolégia NS SR (Srns 59/2015 ).

K bodu 11/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie trojčlennej prieskumnej komisie na
obsadenie dvoch voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium NS SR (SRns
60/2015)

Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o určenie trojčlennej prieskumnej komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedov
senátu pre občianskoprávne kolégium, z ktorej vyplýva požiadavka na určenie jej členov
( Srns 60/2015 ) .
JUDr. Jana Cisárová navrhla za členov prieskumnej komisie JUDr. Martina Vladika,
JUDr. Vieru Petríkovú a JUDr. Editu Bakošovú.
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 54/2015

Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie na obsadenie
dvoch voľných miest predsedov senátu

pre občianskoprávne kolégium

NS SR

( Srns 60/2015)

JUDr. Martina Vladika
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Vieru Petríkovú
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Editu Bakošovú
za – 4
proti - nikto
zdržal sa – nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa prieskumnej komisii
určuje lehota do 4. septembra 2015.
K bodu 12/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie trojčlennej prieskumnej komisie
obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu

na

pre obchodnoprávne kolégium NS SR

(Srns 61/2015)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie trojčlennej
prieskumnej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne
kolégium , z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej členov ( Srns 61/2015 ).

Za členov prieskumnej komisie boli navrhnutí
JUDr. Gabriela Mederová a JUDr. Katarína Pramuková.
Po rozprave bolo prijaté

.

JUDr. Alena Priecelová,

U z n e s e n i e č. 55/2015

Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie na obsadenie jedného
voľného miesta predsedu senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR (Srns 61/2015 )
JUDr. Alenu Priecelovú
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Gabrielu Mederovú
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Katarínu Pramukovú
za – 3
proti – nikto
zdržal sa – 1
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 2. septembra 2015.

K bodu13/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov do
prieskumnej komisie KS v Banskej Bystrici na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti
sudkyne JUDr. Márie Trubanovej, PhD., (SRns 62/2015).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie
prieskumu

KS v Banskej Bystrici

na vykonanie

rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Márie Trubanovej, PhD., z ktorej vyplýva

požiadavka určenia jej členov ( Srns 62/2015 ).
JUDr. Jana Cisárová navrhla za členov prieskumnej komisie JUDr. Ivana Machyniaka
a JUDr. Ľubomíra Šeba.

Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 56/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie KS v Banskej Bystrici
na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Márie Trubanovej,
PhD.,

JUDr. Ivana Machyniaka
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Ľubomíra Šeba
Hlasovanie:
za – 4
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 14/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov
prieskumnej

komisie KS v Trnave

na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti

Mgr. Dušana Čima ( Srns 63/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie KS v Trnave na vykonanie rozhodovacej
činnosti

sudcu Mgr. Dušana Čima,, z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej členov

( Srns 63/2015 ).
Za členov boli navrhnutí JUDr. Ivan Machyniak a JUDr. Ľubomír Šebo.
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 57/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie KS v Trnave na
vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu Mgr. Dušana Čimu ( Srns 63/2015 ).

JUDr. Ivana Machyniaka
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Ľubomíra Šebu
za – 4
proti- nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 15/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov
prieskumnej komisie

KS v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti

sudkyne JUDr. Soni Langovej ( Srns 64/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie KS v Bratislave na vykonanie prieskumu
rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Soni Langovej , z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej
členov ( Srns 64/2015 ).
Za členov boli navrhnuté JUDr. Petra Príbelská, PhD., a JUDr. Alena Adamcová.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 58/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie KS v Bratislave na
vykonanie

prieskumu

( Srns 64/2015 ).

rozhodovacej

činnosti

sudkyne

JUDr.

Soni

Langovej

JUDr. Petru Príbelskú, PhD.,
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Alenu Adamcovú
za – 4
proti- nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 16/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov
prieskumnej komisie KS v Nitre na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne
JUDr. Violy Takáčovej, PhD. ( Srns 65/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie KS v Nitre na vykonanie prieskumu
rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej, PhD., z ktorej vyplýva požiadavka
určenia jej členov ( Srns 65/2015 ).
Za členov komisie boli navrhnutí JUDr. Jozef Hargaš a JUDr. Ivan Rumana.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 59/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie KS v Nitre na
vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej, PhD.
(Srns 65/2015) .
JUDr. Jozefa Hargaša
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Ivana Rumanu

za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 17/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov
prieskumnej komisie OS Bratislava V na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu
JUDr. René Štepánika ( Srns 66/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie OS Bratislava V na vykonanie prieskumu
rozhodovacej činnosti sudcu JUDr. René Štepánika , z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej
členov ( Srns 66/2015 ).
Za členov komisie boli navrhnutí JUDr. Viliam Dohňanský a JUDr. Gabriela
Šimonová.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 60/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie OS Bratislava
V na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu JUDr. René Štepánika.
JUDr. Viliama Dohňanského
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Gabrielu Šimonovú
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 18/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch členov a dvoch náhradníkov
prieskumnej komisie OS Kežmarok na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu
JUDr. Richarda Bureša ( Srns 67/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch
členov a dvoch náhradníkov prieskumnej komisie OS Kežmarok na vykonanie prieskumu
rozhodovacej činnosti sudcu JUDr Richarda Bureša, z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej
členov ( Srns 67/2015 ).
Za členov komisie boli navrhnutí JUDr. Viliam Dohňanský a JUDr. Gabriela
Šimonová.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 61/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za členov prieskumnej komisie OS Kežmarok na
vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudcu JUDr. Richarda Bureša.
JUDr. Viliama Dohňanského
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Gabrielu Šimonovú
za – 4
proti – nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 19/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie stanoviska k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky sudkyne obchodnoprávneho kolégia NS SR JUDr. Jany Hullovej ( Srns
68/2015 ).

oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie

Predseda sudcovskej rady

stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudkyňou obchodnoprávneho kolégia NS
SR JUDr. Janou

Hullovou

uchádzačkou vo výberovom konaní na obsadenie

funkcie

predsedu senátu obchodnoprávneho úseku NS SR vyhlásenom predsedníčkou NS SR ( Srns
68/2015 ).
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 62/2015
Sudcovská rada NS SR podľa § 27c písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky JUDr. Jany Hullovej, uchádzačky vo
výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu senátu obchodnoprávnej kolégia NS
Sr , ktoré bolo vyhlásené predsedníčkou NS SR , toto
s ta novisko :
JUDr. Jana Hullová, sudkyňa obchodnoprávneho

kolégia Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone
svojej funkcie zásady sudcovskej etiky.
K bodu 20/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie stanoviska k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky sudkyňou občianskoprávneho kolégia JUDr. Máriou Šramkovou a sudcom
JUDr. Jánom Auxtom ( Srns 69/2015)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie
stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudkyňou

občianskoprávneho kolégia

JUDr. Máriou Šramkovou a sudcom JUDr. Jánom Auxtom ( Srns 69/2015 ).

Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 63/2015
Sudcovská rada NS SR podľa ustanovenia § 27c písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudkyňou JUDr. Máriou
Šramkovou a sudcom JUDr Jánom Auxtom,
obsadenie funkcie predsedu senátu

uchádzačmi vo výberovom konaní na

občianskoprávneho kolégia NS SR, ktoré bolo

vyhlásené predsedníčkou NS SR, toto

s ta novisko :
JUDr. Mária Šramková a JUDr. Ján Auxt, sudcovia občianskoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady
dodržiavajú pri výkone svojich funkcií zásady sudcovskej etiky.

K bodu 21/ Výkazy za jednotlivé kolégiá za mesiac máj 2015 (SRns 55/2015).
Predseda sudcovskej rady oboznámil nápad a počet vybavených a nevybavených vecí
za mesiac máj 2015 podľa jednotlivých kolégií NS SR.. Osobitne

poukázal na počet

nevybavených vecí starších ako dva roky,, civilné kolégium 99 vecí, obchodné kolégium 14
vecí a trestné kolégium 1 vec.
Výkazy za máj 2015
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

občianske

3924

597

779

3742

obchodné

3053

196

442

2807

správne

3575

320

312

3583

trestné

180

85

87

178

K bodu22/ Návrh na zníženie nápadu v senáte 1 ( Srns 70/2015 ) .

nevybavené

JUDr. Jana Cisárová poukázala na skutočnosť,
upozornili predsedníčku NS SR -

že s JUDr. Martinom Vladikom

podľa § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.

- na

neprimerane vysoký počet pridelených vecí v senáte 1 C ako aj na okolnosť týkajúcu sa
dočasne pridelenej sudkyne, ktorá je od 21. mája 2015 PN , z ktorého dôvodu žiadali o úpravu
nápadu vecí v senáte 1 C.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 64/2015
Sudcovská rada NS SR berie na vedomie upozornenie podľa § 30 ods. 4 zákona č.
385/2000 Z. z. predsedov senátu 1 C JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jany Cisárovej
(Srns 70/2015 ).
K bodu 23/ Rôzne
JUDr. Katarína Pramuková vyjadrila požiadavku, aby boli návrhy na zmenu rozvrhu
práce predkladané sudcovskej rade NS SR až po ich prerokovaní a vyjadrení dotknutých osôb.
JUDr. Jana Cisárová poukázala na námietky sudcov týkajúce sa upratovania kancelárií
z hľadiska zabezpečenia ich časového harmonogramu. Tiež poukázala na požiadavky sudcov
týkajúce sa preventívnych prehliadok . V tejto súvislosti predseda sudcovskej rady oboznámil
vyjadrenie riaditeľa správy súdu, podľa ktorého žiadosť o preventívnu prehliadku treba
adresovať správe súdu.
JUDr. Oľga Trnková poukázala na potrebu rozšírenia

možností výberu miesta

rehabilitácie sudcov aj na zahraničie tak, ako je to umožnené sudcom na krajských súdoch.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady, a to

8. septembra 2015 o 13,00 hod.

s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Mária Šramková . Do tohto termínu
riadneho zasadnutia bude sudcovská rada rozhodovať elektronicky a to len v prípadoch,
ktoré neznesú odklad.

Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Oľga Trnková
Zápisnicu overila :
JUDr. Katarína Pramuková

