Srns 33/2017
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 19. apríla 2017

Miesto a čas konania: miestnosť č. 455
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Petra Príbelská ,PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Neprítomná :
JUDr. Jana Serbová - ospravedlnená
JUDr. Oľga Trnková - ospravedlnená
Hostia :
JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher. V úvode
privítal predsedníčku súdu JUDr. Danielu Švecovú a otvoril zasadnutie sudcovej rady.
Konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku
JUDr. Jana Cisárová a za overovateľku JUDr. Katarína Pramuková.

bola

zvolená

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 riadne doručený.
Návrh programu :
Program:

1/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prerokovanie stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie
sudcu krajského súdu v Bratislave JUDr. Ing. Maria Dubaňa na výkon funkcie na Najvyšší

súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018 – občianskoprávne
kolégium (Srns 32/2017)
2/ Prerokovanie informácie o možnosť absolvovať rehabilitácie v zahraničí (Srns24/2017)
3/ Prerokovanie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky k porušeniu etických noriem
JUDr. Štefanom Harabínom (Srns 28/2017)
4/ Žiadosť predsedníčky NS SR – prerokovanie podnetu na podanie návrhu na začatie
disciplinárneho konania na JUDr. Štefana Harabína (Srns31/2017)
5/ Žiadosť predsedníčky NS SR k odvolaniu sudcu JUDr. Juraja Semana z funkcie sudcu ,
ktorý dosiahol vek 65 rokov (Srns 30/2017)
6/ Oznam o vyhlásení volieb 8 členov Súdnej rady SR (Srns29/2017)
7/ Výkazy za marec a 1. štvrťrok 2017 (Srns 25/2017)
Hlasovanie o programe :
za
proti

-

5

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 1/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prerokovanie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudcu krajského súdu v Bratislave JUDr. Ing. Maria Dubaňa na výkon funkcie na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018 –
občianskoprávne kolégium (Srns 32/2017).
Predseda sudcovskej rady oboznámil so žiadosťou predsedníčky Najvyššieho súdu SR
zo dňa 5. apríla 2017 o zabezpečení stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie sudcu
Krajského súdu v Bratislave JUDr. Ing. Mária Dubaňa na výkon funkcie sudcu na Najvyššom
súde Slovenskej republiky na dobu od 1. júla 2017 do 30.júna 2018 (Spr. 515/17). Oboznámil
aj so stanoviskom občianskoprávneho kolégia.
Členovia sudcovskej rady nemali žiadne pripomienky.
Bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 23 /2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade
Slovenskej republiky rozhodnúť o dočasnom pridelení sudcu Krajského súdu v
Bratislave JUDr. Ing. Mária Dubaňa na výkon funkcie sudcu na Najvyššom súde
Slovenskej republiky na dobu od 1. júla 2017 do 30.júna 2018
Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 2/ Prerokovanie informácie o možnosti absolvovať rehabilitácie v zahraničí

(Srns 24/2017).
Predseda sudcovskej rady informoval, že daná problematika je v štádiu riešenia.
O výsledku bude sudcovej rade podaná správa vedúcim kancelárie do nasledujúce zasadnutia,
resp. do 15. mája 2017.
K bodu 3/ Prerokovanie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky k porušeniu etických
noriem JUDr. Štefanom Harabinom (Srns 28/2017).
Predseda sudcovskej rady oboznámil uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č.
866 z 27. marca 2017.
K podnetu sa vyjadrili JUDr. Katarína Pramuková, JUDr. JUDr. Petra Príbelská ,PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD, JUDr. Jana Cisárová a Mgr. Peter Melicher.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 24 /2017
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nepovažuje list
Združenia sudcov „Za otvorenú justíciu“ za podnet v zmysle § 69 ods.1,3 zákona č.
757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K mediálnej prezentácii sudcu Štefana Harabina zaujíma stanovisko v zmysle
ktorého sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Prezídia ZSS z 22. marca 2017,
ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR – prerokovanie podnetu na podanie návrhu na
začatie disciplinárneho konania na JUDr. Štefana Harabina (Srns 31/2017).
JUDr. Daniela Švecová podrobne vysvetlila dôvody podania podnetu na začatie
disciplinárneho konania.
V diskusii vystúpila JUDr: Katarína Pramuková, JUDr. Jana Henčeková, PhD. a
JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Členovia sudcovskej rady dohodli, že je nutné oboznámiť sa s prílohami, ktoré sú
uvádzané v podnete z 10. apríla 2017. Predseda sudcovej rady za tým účelom navrhol odložiť
rozhodovanie o tomto návrhu do nasledujúceho zasadnutia.
Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky NS SR k odvolaniu sudcu JUDr. Juraja Semana z funkcie
sudcu, ktorý dosiahol vek 65 rokov (Srns 30/2017)..

Predseda sudcovskej rady oboznámil so žiadosťou predsedníčky Najvyššieho súdu SR
zo dňa 5. apríla 2017 a stanoviskom predsedníčky obchodnoprávneho kolégia zo

7. apríla 2017, ktorá považovala prípadné odvolanie JUDr. Juraja Semana z funkcie sudcu za
postup, ktorý je plne opodstatnený.
V diskusii vystúpila JUDr. Katarína Pramuková.
Bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 25 /2017
Sudcovská rada najvyššieho súdu ponecháva na úvahu Súdnej rade Slovenskej
republiky predloženie

návrhu na odvolanie z funkcie sudcu JUDr. Juraja Semana

prezidentovi Slovenskej republiky z dôvodu, že sudca JUDr. Juraj Seman je dlhodobo
PN a dosiahol vek 65 rokov.

Hlasovanie
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 6/ Oznam o vyhlásení volieb 8 členov Súdnej rady SR (Srns29/2017
Predseda sudcovej rady informoval, že voľby ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej
republiky sa budú konať 23. mája 2017 (utorok) v čase od 9,00 do 19,00 hod. Miestom
konania volieb je pojednávacia miestnosť č. P-1 v budove Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky.

K bodu 7 / Výkazy za marec a 1. štvrťrok 2017 (Srns 25/2017)

Agenda
Kolégium
marec 2017
trestné

Prevzaté

Nápad

251

81

Vybavené
94

Nevybavené
238

obchodné
958
správne
3535
občianske
1140
vrátane vecí XCdo, XECdo, ECoX

327
213
255

Veci XCdo, XECdo, ECoX v ostatných kolégiách
trestné
480
47
obchodné
576
0
správne
907
13
občianske
79
40
I. štvrťrok 2017
trestné
280
obchodné
358
správne
3807
občianske
1450
vrátane vecí XCdo, XECdo, ECoX

221
1117
550
613

206
330
272

311
165
96
37

263
396
939
940

1079
3418
1123

216
411
824
82

238
1079
3418
1123

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie,
prítomným poďakoval za účasť a oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia
sudcovskej rady a to
16. mája 2017 o 13,00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Katarína Pramuková.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Jana Cisárová
Zápisnicu overila : JUDr. Katarína Pramuková

