Srns 118/2016
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 17. januára 2017
Prítomní :

Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Oľga Trnková

Neprítomní: JUDr. Katarína Pramuková - SAK
Hostia : JUDr. Daniela Švecová – predsedníčka NS SR
JUDr. Ivan Solej – riaditeľ kancelárie NS SR
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Zároveň privítal
na rokovaní predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Danielu Švecovú
a riaditeľa kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Jana Henčeková, PhD.
a za overovateľku JUDr. Petra Príbelská, PhD.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom sudcovskej rady
doručený s tým, že navrhol doplniť program o bod 6/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS
SR k menovaniu sudcov Mgr. Dušana Čima a JUDr. Aleny Svetlovskej do funkcie predsedu
senátu pre občianskoprávne kolégium, o bod 1) Prerokovanie informácie riaditeľa kancelárie
NS SR o zabezpečení doplnkového dôchodkového poistenia pre sudcov NS SR a o bod 7/
Prerokovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich.
Návrh programu :
1) Prerokovanie informácie riaditeľa kancelárie NS SR
dôchodkového sporenia pre sudcov NS SR.

o zabezpečení doplnkového

2/Žiadosť predsedníčky NS SR o prerokovanie stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie
sudkyne krajského súdu v Žiline JUDr. Ivany Nemečkovej na výkon funkcie na Najvyšší súd
Slovenskej republiky na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018 – obchodnoprávne kolégium
(Srns 119/2016).
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3/ Žiadosť o stanovisko k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudcu najvyššieho súdu, ktorý
sa prihlásil do výberového konania na jedno miesto predsedu senátu pre trestnoprávne
kolégium - JUDr. Martin Bargel (Srns 121/2016).
4/ Prerokovanie žiadosti kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k sudkyni
najvyššieho súdu SR JUDr. Daniele Švecovej, ktorá dosiahla vek 65 rokov (Srns 108/2016).
5/ Výkazy za mesiac december 2016 a rok 2016 (Srns 120/2016).
6/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k menovaniu sudcov Mgr. Dušana Čima
a JUDr. Aleny Svetlovskej do funkcie predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium.
7/ Prerokovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich.

Hlasovanie o programe :
za
- 6
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 1) Prerokovanie informácie riaditeľa kancelárie NS SR o zabezpečení doplnkového
dôchodkového sporenia pre sudcov NS SR.
Sudcovská rada zobrala na vedomie informáciu riaditeľa kancelárie NS SR o možnosti
zabezpečenia doplnkového dôchodkového sporenia sudcov NS SR a to vrátene možnej výšky
príspevku zo strany NS SR na rok 2017, ktorá bude určená najneskôr do 28.02.2017.
K bodu 2/Žiadosť predsedníčky NS SR o prerokovanie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne krajského súdu v Žiline JUDr. Ivany Nemečkovej na výkon funkcie na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018 –
obchodnoprávne kolégium (Srns 119/2016).
U z n e s e n i e č. 1/2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudkyne
Krajského súdu v Žiline JUDr. Ivany Nemečkovej na výkon funkcie na najvyšší súd na
obdobie od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 na obchodnoprávne kolégium ( Srns 119/2016 ).
Hlasovanie:
za - 6 členovia sudcovskej rady
proti – nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 3/ Žiadosť o stanovisko k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudcu najvyššieho
súdu, ktorý sa prihlásil do výberového konania na jedno miesto predsedu senátu pre
trestnoprávne kolégium - JUDr. Martin Bargel (Srns 121/2016).
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Uznesenie č. 2/2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 27c
pism. 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.
Martina Bargela, uchádzača vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu senátu
trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktoré bolo vyhlásené predsedníčkou
Najvyššieho súdu SR
stanovisko:
JUDr. Martin Bargel, sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie
zásady sudcovskej etiky.
Hlasovanie:
za
– 6
proti – nikto
zdržal - nikto

K bodu 4/ Prerokovanie žiadosti kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky o stanovisko
k sudkyni najvyššieho súdu SR JUDr. Daniele Švecovej, ktorá dosiahla vek 65 rokov (Srns
108/2016).
Predseda sudcovskej rady oboznámil vyjadrenie dotknutej sudkyne a predsedníčky
kolégia a podpredsedníčky NS SR. Po diskusii prijala sudcovská rada uznesenie:
U z n e s e n i e č. 3/2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu si je vedomá zákonnej povinnosti Súdnej rady
Slovenskej republiky vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods.2 písm. b) zákona č. 385/2000
Z.z. v platnom znení. V prípade sudkyne JUDr. Daniely Švecovej však neodporúča jej
odvolanie z funkcie sudcu vzhľadom na mimoriadny osobný vklad JUDr. Daniely
Švecovej počas jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky najvyššieho súdu SR.
Hlasovanie:
za - 6 členovia sudcovskej rady
proti – nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 5/ Výkazy za mesiac december 2016(Srns 120/2016)
Agenda
- kolégium
Prevzaté
Trestné
261
Obchodné
349
Správne
3875
Občianske
1918
Vrátane XCdo
XECdo

Nápad

Vybavené

70
51
200
170

71
42
268
638

Nevybavené
260
358
3807
1450

4
ECoX
Veci XCdo,XECdo,ECoX v ostatných kolégiách
obchodné
správne
trestné

1114
1464
530

195
17
111

267
149
161

1042
1332
480

Sudcovská rada NS SR výkazy berie na vedomie, konštatuje, že nápad vecí je stále
enormne vysoký.
K bodu 6/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k menovaniu sudcov Mgr. Dušana
Čima a JUDr. Aleny Svetlovskej do funkcie predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium.
Uznesenie č. 4/2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu súhlasí v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 385/2000Z. z.
v znení neskorších predpisov s menovaním úspešného uchádzača Mgr. Dušana Čima
do funkcie predsedu senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu ( Srns 1/2017).

Hlasovanie:
za
– 6
proti – nikto
zdržal - nikto
Uznesenie č. 5/2017

Sudcovská rada najvyššieho súdu súhlasí v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 385/2000Z. z.
v znení neskorších predpisov s menovaním úspešnej uchádzačky JUDr. Aleny
Svetlovskej do funkcie predsedu senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu
(Srns 1/2017).

Hlasovanie:
za
– 6
proti – nikto
zdržal - nikto

K bodu 7/ Prerokovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000
Z.z. o sudcoch a prísediacich.
Sudcovská rada odporúča predsedom kolégií najvyššieho súdu zvolať zasadnutia
kolégií za účelom prerokovania návrhu zákona 385/2000 Z.z. a spracovania pripomienok
k tomuto zákonu najneskôr do 29.01.2017.

5

Na záver predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej
rady, a to
14. februára 2017 o 13.00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Petra Príbelská, PhD.
Predseda sudcovskej rady ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval JUDr. Daniele
Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a tiež všetkým členom za
aktívnu účasť na tomto rokovaní i za vykonanú prácu v priebehu celého roka.
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Zápisnicu overila :
JUDr. Petra Príbelská, PhD.

