Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 10. septembra 2019

Miesto a čas konania: budova NS SR č. d.455
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Dana Wänkeová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
Neprítomní:
JUDr. Mária Trubanová, PhD. – ospravedlnená

Hostia:
JUDr. Ivan Solej, LL.M, vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po otvorení
konštatoval, že sudcovská rada je uznášania schopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku bola zvolená JUDr. Monika
Valašiková, PhD. a za overovateľku JUDr. Petra Príbelská, 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.
Návrh programu:
1/ Prerokovanie návrhu limitov a výdavkov rozpočtu kapitoly 06 – Kancelária NS SR na roky 20202022 (Srns 32/2019)
2/ Prerokovanie žiadosti predsedníčky NS SR na určenie trojčlennej prieskumnej komisie na účely
hodnotenia sudcu JUDr. Petra Brňáka prihláseného do výberového konania na obsadenie miesta
predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium (Srns/45/2019)
3/ Zaujatie stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudcu JUDr. Petra Brňáka (Srns
46/2019)

4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na obsadenie jedného
miesta predsedu senátu pre správne kolégium (Srns40/2019)
5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na obsadenie jedného
miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium (Srns44/2019)
6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na obsadenie jedného
miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium (Srns47/2019)
7/ Informácia – Oznámenie o voľbe jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky (Srns

48/2019)
8/ Prerokovanie návrhu podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie
odmeny predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniele Švecovej podľa
ust. § 78a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. (Srns 49/2019)
9/ Žiadosť predsedníčky NS SR na dočasné pridelenie sudcu JUDr. Petra Štifta na výkon funkcie
sudcu na NS SR na trestnoprávne kolégium od 01.01.2020 do 31.12.2020 (Srns 37/2019)
10/ Výkazy za máj 2019 (Srns 34/2019)
11/ Výkazy za jún 2019 (Srns 39/2019)
12/ Výkazy za júl 2019 (Srns 51/2019)
13/ Výkazy za august 2019 (Srns 50/2019)
Predseda sudcovskej rady navrhol doplniť program rokovania sudcovskej rady o bod 14
(v programe zo dňa 03.09.2019 nesprávne číslovanie, chýba bod 10) Návrh opatrenia č. 9.
Hlasovanie o programe:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 1/ vystúpil JUDr. Ivan Solej, LL.M, ktorý oboznámil členov sudcovskej rady
s návrhom limitov príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly 06 – Kancelária Najvyššieho súdu
SR na roky 2020 – 2022.
Správu Kancelárie NS SR zobrali členovia sudcovskej rady na vedomie.
K bodu 2/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie trojčlennej prieskumnej komisie na
účely hodnotenia sudcu JUDr. Petra Brňáka, prihláseného do výberového konania na obsadenie
miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium (Srns 45/2019).
Po rozprave boli za členov prieskumnej komisie navrhnutí JUDr. Ľubomír Šebo, JUDr.
Janka Cisárová, JUDr. Jozef Kolcun.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 32 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členov prieskumnej komisie na
vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti JUDr. Petra Brňáka (Srns 46/2019).
JUDr. Ľubomír Šebo
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

JUDr. Janka Cisárová
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

JUDr. Jozef Kolcun
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zaujatie stanoviska k dodržiavanie
sudcovskej etiky JUDr. Petra Brňáka (Srns 46/2019).
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.33 /2019
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. Petra Brňáka,
ktorý podal žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie jedného voľného
miesta sudcu najvyššieho súdu pre občianskoprávne kolégium toto

S t a n o v i s k o:
JUDr. Peter Brňák, sudca na najvyššom súde, podľa poznatkov členov sudcovskej
rady dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady sudcovskej etiky (Srns 46/2019).
K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na
obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium (Srns 40/2019).
Za člena výberovej komisie bola navrhnutá JUDr. Monika Valašiková, PhD.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 34 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu najvyššieho súdu pre správne
kolégiu (Srns 40/2019) JUDr. Moniku Valašikovú, PhD.

Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na
obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium (Srns 44/2019).
Za člena výberovej komisie bola navrhnutá JUDr. Mária Trubanová, PhD.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.35 /2019

Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu najvyššieho súdu pre
občianskoprávne kolégium (Srns 44/2019) JUDr. Mária Trubanová, PhD.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie na
obsadenie jedného voľného miesta člena senátu pre obchodnoprávne kolégium (Srns 47/2019).
Za člena výberovej komisie bola navrhnutá JUDr. Gabriela Mederová.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č.36 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu najvyššieho súdu pre
obchodnoprávne kolégium (Srns 47/2019) JUDr. Gabriela Mederová.

Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
K bodu 7/ Informácia – oznámenie o voľbe jedného člena Súdnej rady SR a voľba
zástupcu do Hlavnej volebnej komisie (Srns 48/2019).
Predseda sudcovskej rady JUDr. Peter Melicher oboznámil, že predsedníčka Súdnej
rady SR vyhlásila voľbu jedného člena Súdnej rady SR sudcami na deň 23.10.2019 od 9,00
hod. do 19,00 hod. navrhol za zástupcu do Hlavnej volebnej komisie JUDr. Oľgu Trnkovú.

Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
K bodu 8/ Prerokovanie návrhu podpredsedníčky NS SR na priznanie odmeny
predsedníčke NS SR JUDr. Daniele Švecovej podľa ust. § 78a ods. 1 písm. a/ ods. 4 zákona č.
385/2000 Z.z. (Srns 49/2019).

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č .37 /2019
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 zákona č. 385/2000 Z.z.
a odporúča priznať odmenu vo výške funkčného platu.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 9/ Žiadosť predsedníčky NS SR na dočasné pridelenie sudcu JUDr. Petra Štifta,
na výkon funkcie sudcu NS SR na trestnoprávne kolégium od 01.01.2020 do 31.12.2020 (Srns
37/2019).

Tento bod programu sa prekladá na najbližšie zasadnutie sudcovskej rady z dôvodu, že
členom sudcovskej rady NS SR nebolo predložené stanovisko sudcovskej rady KS v Bratislave,
stanovisko trestnoprávneho kolégia KS v Bratislave ani stanovisko predsedu KS v Bratislave.

K bodu 10/ Výkazy za máj 2019 (Srns 34/2019).

Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac máj 2019.

Výkazy za máj 2019

kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1294

234

204

1327

agenda XCdo

1

4

3

2

obchodné

615

115

139

591

správne

1934

183

199

1918

trestné

254

81

90

245

K bodu 11/ Výkazy za jún 2019 (Srns 39/2019).

Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac jún 2019.

Výkazy za jún 2019

kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1327

200

209

1319

agenda XCdo

2

1

1

2

obchodné

590

123

107

606

správne

1918

166

186

1898

trestné

255

237

250

242

K bodu 12/ Výkazy za júl 2019 (Srns 51/2019).

Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac júl 2019.

Výkazy za júl 2019

kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1321

167

171

1317

agenda XCdo

2

0

0

2

obchodné

606

110

138

578

správne

1898

198

171

1925

trestné

251

81

97

235

K bodu 13/ Výkazy za august 2019 (Srns 50/2019).

Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac august 2019.

Výkazy za august 2019

kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1319

288

152

1355

agenda XCdo

2

1

0

3

obchodné

578

88

137

529

správne

1925

159

143

1941

trestné

245

86

69

262

K bodu 14/ Žiadosť predsedníčky NS SR o prijatie opatrenia č. 9, ktorým sa mení
a dopĺňa rozvrh práce NS SR na rok 2019
Mgr. Peter Melicher oboznámil návrh opatrenia č. 9
Bolo prijaté
Uznesenie č. 38
Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k návrhu opatrenia č. 9, ktorým sa mení
a dopĺňa rozvrh práce NS SR na rok 2019 Srns 52/2019.
Hlasovanie:
Za – 6
Proti – 0

Zdržal sa - 0

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil, že nasledujúce riadne zasadnutie sudcovskej rady bude
15.10.2019 o 13,00 hod., v miestnosti č. dv. 455 budovy najvyššieho súdu
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
Zápisnicu overila:
JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Ďalšiu zápisnicu zapíše JUDr. Dana Wänkeová

