Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky z 10. apríla 2018

Miesto a čas konania: miestnosť č. 455, budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 11.00
hod.
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Katarína Pramuková

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý
konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Uviedol, že zápisnicu bude na dnešnom zasadnutí písať podľa záverov z posledného
zasadnutia JUDr. Jana Serbová.
Predsedajúci navrhol, aby za overovateľa bola určená JUDr. Oľga Trnková.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol doručený členom
sudcovskej rady 4. apríla 2018 a doplniť ho o jeden bod programu - Vyhlásenie volieb na
podpredsedu Najvyššieho súdu SR ( SRns 28/2018 ). Znenie bodu 1/ programu navrhol upraviť
tak, že slová „ náhradného člena „ sa nahrádzajú slovom „ kandidáta „.
Členovia sudcovskej rady nemali pripomienky k zmene znenia bodu 1/ programu, preto
takáto zmena bola jednomyseľne schválená.
Predseda sudcovskej rady oboznámil, že voľba podpredsedu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky bola vyhlásená predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr.
Lenkou Praženkovou na deň 28. mája 2018 s tým, že lehotu na predloženie kandidátov určila
do 30. apríla 2018.

Viacerí členovia sudcovskej rady vyslovili názor, že pokiaľ neuplynula lehota na
predkladanie kandidátov, je predčasné navrhovaný bod programu prejednávať.
Mgr. Melicher dal hlasovať o doplnení tohto bodu do programu dnešného zasadnutia
sudcovskej rady.
Hlasovanie :
za
- 2 členovia sudcovskej rady
proti
- 2 členovia sudcovskej rady
zdržali sa - 3 členovia sudcovskej rady
Návrh predsedu sudcovskej rady na doplnenie programu o bod - Vyhlásenie volieb na
podpredsedu Najvyššieho súdu SR ( SRns 28/2018 ) nezískal dostatočný počet hlasov, preto
predseda sudcovskej rady dal hlasovať o programe tak, ako bol členom zaslaný v pozvánke zo
4. apríla 2018 ,s už schválenou zmenou znenia v bode 1/ programu
Návrh programu:
1/ Voľba kandidáta na zástupcu v Konzultatívnej rade európskych sudcov (SRns 25/2018)
2/ Prerokovanie informácie predsedníčky NS SR o stave konania vedeného na NS SR pod
sp. zn.3To/5/2016 (SRns 23/2018)
3/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k dočasnému prideleniu sudkyne Mgr. Kataríny
Beniačovej na občianskoprávne kolégium od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 (SRns 22/2018)
4/ Postúpenie vyšetrovacieho spisu s návrhom na začatie disciplinárneho konania (SRns 11/2018)
5/ Výkazy za mesiac marec 2018 (SRns 26/2018)

Hlasovanie :
za
- 7 členovia sudcovskej rady
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1/
Voľba kandidáta na zástupcu v Konzultatívnej rade európskych sudcov (SRns 25/2018)
Predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR Mgr. Peter Melicher oboznámil podanie
JUDr. Jána Šikutu, PhD. z 13. marca 2018, ktorý elektronickou formou zaslal na vedomie všetkým
sudcom.
Po krátkej rozprave sa členovia sudcovskej rady zhodli, že budú hlasovať aj o návrhu
JUDr. Martina Vladika, predsedu senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. marca 2018,

ktorým navrhol sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jána Šikutu, PhD. za kandidáta
na post zástupcu Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov pri Rade Európy
v Štrasburgu ( CCJE).
Predsedajúci oboznámil návrh JUDr. MartinaVladika, životopis JUDr. Jána Šikutu, PhD.,
motivačný list kandidáta a jeho súhlas s kandidatúrou na miesto zástupcu Slovenskej republiky v
CCJE zo 7. marca 2018 .

Členovia sudcovskej rady sa oboznámili s materiálom SRns 21, 25/2018 a po rozprave
k tomuto bodu programu pristúpili k hlasovaniu o kandidátovi
Hlasovanie :
za
- 1 člen sudcovskej rady
proti
- nikto
zdržali sa - 6 členovia sudcovskej rady
Mgr. Melicher konštatoval, že JUDr. Ján Šikuta, PhD. nezískal dostatočný počet hlasov.
K bodu 2/
Prerokovanie informácie predsedníčky NS SR o stave konania vedeného na NS SR pod
sp. zn. 3To/5/2016 (SRns 23/2018)
Predseda sudcovskej rady oboznámil vyjadrenie JUDr. Gabriely Šimonovej k listu
predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej z 8. marca 2018
č. KP 49/2018 z 19. marca 2018.
JUDr. Jana Serbová uviedla, že k veci sa vyjadrovať nebude, pretože je členkou senátu
a zároveň riadiacou predsedníčkou senátu 3T, ktorý vec prejednáva. Členov sudcovskej rady len
faktograficky informovala, že vo veci vedenej na NS SR pod sp. zn. 3To 15/2016 boli dvaja
obžalovaní právoplatne odsúdení a jeden obžalovaný JUDr. Ing. Jozef Majský bol zo spoločného
konania vylúčený. Jeho trestná vec bude vedená pod novou sp. zn. 3To 5/2018.
Zberný spis, o ktorý JUDr. Šimonovú žiadala predsedníčka najvyššieho súdu jej už bol
predložený.
Vzhľadom na uvedenú informáciu, členovia sudcovskej rady vyjadrenie JUDr. Gabriely
Šimonovej zobrali na vedomie.

K bodu 3/
Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR k dočasnému prideleniu sudkyne Mgr. Kataríny
Beniačovej na občianskoprávne kolégium od 1.júla 2018 do 30. júna 2019 (SRns 22/2018)
Členovia sudcovskej rady sa oboznámili s materiálom SRns 22/2018 a po rozprave prijali

U z n e s e n i e č. 17/2018
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade SR
súhlasiť s návrhom predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné
pridelenie sudkyne Krajského súdu v Žiline Mgr. Kataríny Beniačovej na výkon funkcie
sudcu na NS SR na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 na občianskoprávne kolégium
(SRns 22/2018).
Hlasovanie :
za
- 7 členovia sudcovskej rady
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 4/
Postúpenie vyšetrovacieho spisu s návrhom na začatie disciplinárneho konania (SRns
11/2018) .
JUDr. Jana Serbová členov sudcovskej rady informovala, že ustanovenie § 197 Trestného
poriadku rieši vybavovanie vecí v rámci postupu pred začatím trestného stíhania, pokiaľ z trestného
oznámenia neboli zistené podmienky na začatie trestného stíhania. Ide o prípady, keď prokurátor,
alebo policajt po preskúmaní trestného oznámenia dôjde k záveru, že skutok, ktorého sa trestné
oznámenie týka, nemožno posúdiť ako trestný čin. Ak z obsahu trestného oznámenia vyplýva, že
ho možno posúdiť ako priestupok, alebo iný správny delikt, alebo disciplinárne previnenie,
prokurátor, alebo policajt vec odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie. Príslušným na
disciplinárne konanie je orgán podľa osobitného zákona.
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky organizačne a technicky zabezpečuje činnosť
disciplinárnych senátov.
Predsedajúci členov sudcovskej rady oboznámil, že právoplatným uznesením Prezídia PZ,
národná kriminálna agentúra, národná protiteroristická jednotka, expozitúra Západ Nitra z 12.
septembra 2017 č. ČVS: PPZ-518/NKA-PT-ZA-2017 bola vec trestného oznámenia JUDr. Dušana
Kováčika, PhD podľa § 197 ods.1 písm. b) Trestného poriadku odovzdaná Kancelárii Súdnej rady
Slovenskej republiky Bratislava na prejednanie disciplinárneho previnenia, nakoľko nie je dôvod
na začatie trestného stíhania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1. novembra 2017.
Členovia sudcovskej rady sa po rozprave zhodli, že sudcovská rada nemá v predmetnej veci
žiadnu kompetenciu, preto materiál SRns 11/2018 odovzdá Kancelárii Súdnej rady Slovenskej
republiky v zmysle vyššie označeného právoplatného uznesenia.

K bodu 5/
Výkazy za mesiac marec 2018 (SRns 26/2018)

Agenda
kolégium
Prevzaté
trestné
243
obchodné
1500
správne
2355
občianskoprávne
1010

Nápad
79
198
154
215

Z toho veci XCdo, XCoE, XCdo
správne
160
trestné
21
obchodné
1

13
2
0

Vybavené
92
364
242
194

8
1
1

Nevybavené
230
1334
2267
1031

165
22
0

Mgr. Peter Melicher konštatoval, že sudcovia vybavujú viac vecí ako predstavuje ich
nápad.
Členovia sudcovskej rady nemali ďalšie návrhy, ktorými by sa sudcovská rada mala
zaoberať, preto po vyčerpaní všetkých bodov programu na záver predseda sudcovskej rady
poďakoval členom sudcovskej rady za účasť. Zároveň oznámil termín nasledujúceho riadneho
zasadnutia sudcovskej rady, a to

15. mája 2018 o 13. 00 hod.
v miestnosti č. 455 budovy NS SR , čo prítomní vzali na vedomie s tým, že pozvánka na riadne
zasadnutie sudcovskej rady, spolu s programom, im bude zaslaná e-mailom. Bolo určené, že
zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Oľga Trnková a overovateľkou JUDr. Petra
Príbelská, PhD.
V Bratislave dňa 10. apríla 2018
Zápisnicu zapísala : JUDr. Jana Serbová
Zápisnicu overila : JUDr. Oľga Trnková

