Zápisnica

SRns 79/2018

z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 13. novembra 2018

Miesto a čas konania: miestnosť č. 455
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Petra Príbelská,PhD.
JUDr. Jana Hatalová, PhD
JUDr. Jana Serbová
Hostia :
JUDr. Ivan Solej , LL.M - vedúci kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
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 zapisovateľku bola zvolená JUDr. Oľga Trnková
a za overovateľku JUDr. Jana Hatalová,PhD.
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:
1/ Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR - Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania
na sudcu JUDr. Štefana Harabina (Srns 48/2018)

2/ Prerokovanie postúpenia podania z Súdnej rady SR a MS SR - podnet na začatie disciplinárneho
konania na sudcu JUDr. Juraj Klimenta (Srns 63/2018)

3/ Prerokovanie návrhu Opatrenia č.13, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na
rok 2018 (Srns 81/2018)

4/Prerokovanie

žiadosti predsedníčky NS SR JUDr. Daniely Švecovej o určenie jedného člena

výberovej komisie pre výberové konanie na jedno miesto predsedu senátu pre správne kolégium NS SR
(Srns 72/2018)

5/Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR JUDr. Daniely Švecovej o zaujatie stanoviska
k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudkyne JUDr. Kataríny Benczovej (Srns 73/2018)

6/Návrh na priznanie odmeny predsedníčke NS SR JUDr. Daniele Švecovej ( Srns 82/2018 )

7/ Prerokovanie a zabezpečenie voľby členov Sudcovskej rady najvyššieho súdu Slovenskej na

funkčné obdobie 2019 až 2024 (Srns 78/2018)

8/ Výkazy za september 2018 (Srns 71/2018)
9/ Výkazy za október 2018 (Srns 80/2018)

10/ Informácia k potvrdeniam o pracovnej neschopnosti sudcov

11/ Prerokovanie návrhu rozpočtu kapitoly 06 – Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
na roky 2019 až 2021 (Srns 76/2018 )

Hlasovanie o programe :
za - 7
proti- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1/ JUDr. Štefan Harabin - podnet na podanie návrhu

na začatie disciplinárneho

konania ( Srns 48/2018 )

V rozprave k tomuto bodu programu bolo členmi sudcovskej rady konštatované, že sudcovská
rada je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi príslušného súdu
vrátane predsedu tohto súdu ( § 120 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z. z. ). V danej veci

z predložených podkladov

(bez náležitého vyšetrenia ) nie je možné objektívne posúdiť, či sú

dané zákonné dôvody na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania. Preto je potrebné, aby
Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, ktorý podal sudcovskej rade podnet na podanie návrhu na
začatie disciplinárneho konania proti sudcovi najvyššieho súdu JUDr. Štefanovi Harabinovi,
vykonal ďalšie podrobné šetrenie týkajúce sa jeho konania za účelom zhromaždenia relevantných
dôkazov a špecifikácie skutkov, pre ktoré by malo byť vyhovené podnetu a mal by byť podaný
návrh na začatie disciplinárneho konania. (v zmysle § 120 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. opis
skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania musí s ohľadom na konkrétne
okolnosti obsahovať uvedenia miesta, času, spôsobu jeho spáchania, spôsobeného následku,
prípadne uvedenie iných skutočností a to tak, aby skutok bol dostatočne konkretizovaný a nemohol
byť zamenený s iným skutkom a aby bolo odôvodnené použitie určitého disciplinárneho opatrenia).

JUDr. Serbová poukázala na to, že ustanovenie § 197 Trestného poriadku rieši vybavovanie
veci 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 SR organizačne a technicky zabezpečuje činnosť
disciplinárnych senátov.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 50 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu vracia vec Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR na
ďalšie šetrenie za účelom zhromaždenia relevantných dôkazov a špecifikácie skutkov, pre
ktoré by mal byť podaný návrh na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Štefanovi
Harabinovi ( Srns 48/2018 ).

Hlasovanie
za – 7
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 2/ Podnet na začatie disciplinárneho konania - JUDr. Juraj Kliment

Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 51 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu nezistila dôvody na podanie návrhu na začatie
disciplinárneho konania voči JUDr. Jurajovi Klimentovi ( Srns 63/2018 ).

Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 3/ Návrh opatrenia č. 13 , ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NS SR na rok
2018
Mgr. Melicher oboznámil návrh opatrenia č. 13
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.52 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k návrhu opatrenia č. 13 , ktorým
sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NS SR na rok 2018

( Srns 81/2018 ).

Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 4/

Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu

o voľbu jedného člena a jedného

náhradníka do výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre
správne kolégium.

JUDr. Hatalová za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie navrhla
JUDr. Zuzanu Ďurišovú a za náhradníka JUDr. Jozefa Hargaša.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.53 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium
(Spr 72/2018)

JUDr. Zuzanu Ďurišovú
Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa – nikto

JUDr. Jozefa Hargaša, náhradníka
Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa –nikto
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky najvyššieho súdu o stanovisko k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky sudkyňou najvyššieho súdu , ktorá sa prihlásila do výberového konania
na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.54 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu

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 JUDr. Katarínou
Benczovou, uchádzačkou vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu senátu
správneho kolégia toto

s ta novisko :

JUDr. Katarína Benczová , sudkyňa správneho

kolégia najvyššieho súdu podľa

poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady sudcovskej
etiky ( Srns 73/2018 ).

Hlasovanie
za – 7
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 6 / Prerokovanie návrhu na priznanie odmeny predsedníčke najvyššieho súdu
JUDr. Daniele Švecovej ( Srns 82/2018 )

Bolo prijaté

U z n e s e n i e č.55 /2018

Sudcovská rada najvyššieho súdu prerokovala návrh podpredsedníčky najvyššieho
súdu na priznanie odmeny predsedníčke najvyššieho súdu JUDr. Daniele Švecovej
v súlade s ustanovením § 78a ods. 1 písm. a/ a ods. 4 druhej vety zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
401/2015 Z. z. a odporúča priznať predsedníčke najvyššieho súdu JUDr. Daniele Švecovej
odmenu vo výške jej funkčného platu podľa predloženého návrhu ( Srns 82/2018 ).

Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 7/ Prerokovanie a zabezpečenie voľby členov Sudcovskej rady najvyššieho súdu na
funkčné obdobie 2019 až 2024 ( Srns 78/2018 )

Mgr. Melicher uviedol, že funkčné obdobie sudcovskej rady sa končí 14. januára 2019.
Preto zvolal volebné zasadnutie pléna najvyššieho súdu na 9. januára 2019 za účelom voľby
7 členov sudcovskej rady najvyššieho súdu na volebné obdobie od 15. januára 2019 do
14. januára 2024. Kandidátov na členov sudcovskej rady treba predložiť najneskôr do
3. januára 2019.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 56/2018

V zmysle § 20 a § 45 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj článku 18 Rokovacieho poriadku Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky z 22. júna 2016 ( Zbierka zákonov č. 200/2016 Z.z.)

ZVOLÁVAM

volebné zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
dňa 09. januára 2019 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v pojednávacej miestnosti P 1

Najvyšší súd Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, Bratislava

Program:
1/

Voľba 7 členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na volebné

obdobie od 15. januára 2019 do 14. januára 2024

V zmysle § 46 ods.1 zák. č. 757/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov funkčné obdobie
sudcovských rád je päťročné.

Vzhľadom k tej skutočnosti, že členom sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky zaniká dňom 14.01.2019 členstvo v sudcovskej rade z dôvodu uplynutia funkčného
obdobia, bolo potrebné rozhodnúť o zvolaní volebného zasadnutia Pléna Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky.

V súlade s čl. 18 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sudcovská rada oznamuje deň, čas a miesto konania volebného zasadnutia pléna pre voľbu 7
členov sudcovskej rady najneskôr 30 dní pred jeho konaním a zároveň vyzýva na predloženie
kandidátov na členov sudcovskej rady najneskôr v lehote do 03. januára 2019.

Návrh kandidáta na člena sudcovskej rady môže podať sudca, návrh sa podáva
sudcovskej rade. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, akademický titul, písomný súhlas
kandidáta s kandidatúrou a musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva.

Sudcovská rada vyzýva sudcov najvyššieho súdu zosúladiť si plnenie svojich
pracovných povinností tak, aby sa všetci zúčastnili volebného pléna, aby bolo volebné plénum
uznášaniaschopné a aby mohla byť na začiatku volebného zhromaždenia zvolená volebná
komisia. Začiatok volebného zhromaždenia je o 09.30 hod. dňa 09. januára 2019 .

Hlasovanie:
za – 7
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 8/, 9/ Výkazy za september / október 2018 (Srns 71, 80 /2018).
Agenda
Kolégium

Prevzaté

Nápad

Vybavené

Nevybavené

trestné
obchodné
správne
občianske

296 / 293
1106/1107
2154/2169
1150/1152

87/ 78
267/163
235/214
186/256

103/106
266/291
219/235
184/166

280/ 265
1107/ 979
2170/2148
1152/1242

Veci XECdo, ECoX v ostatných kolégiách

trestné
správne

22/23
84/43

3/2
3/1

2/ 4
44/11

23/21
43/33

K bodu 10/ Informácia k potvrdeniam o pracovnej neschopnosti sudcov
Mgr. Melicher informoval, že na potvrdeniach o práceneschopnosti sudcov treba ako
zamestnávateľa uvádzať : Kancelária Najvyššieho súdu SR.

K bodu11/ Návrh rozpočtu kapitoly 06 – Kancelária NS SR na roky 2019 až 2021
( Srns 79/2018 )

Na zasadnutie sudcovskej rady sa dostavil JUDr. Ivan Solej, LL.M, vedúci kancelárie
Najvyššieho súdu SR, ktorý sudcovskú radu podrobne informoval s predmetným návrhom
a čerpaním pridelených

finančných prostriedkov

hlavne

v súvislosti s rekonštrukciou

priestorov NS SR.

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

11. decembra

2018 o 10,00 hod.

s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Jana Cisárová.

Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Oľga Trnková
Zápisnicu overila :
JUDr. Jana Hatalová, PhD.

