SRns 4/2020
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 11. februára 2020

Miesto a čas konania: budova NS SR č. dv. 455/ IV. Posch.
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Janka Cisárová
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Dana Wänkeová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.

Neprítomní:
JUDr. Oľga Trnková - ospravedlnená
JUDr. Mária Trubanová, PhD. - ospravedlnená
Zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po otvorení
konštatoval, že sudcovská rada je uznášania schopná. Na úvod uviedol, že program zasadnutia
navrhuje doplniť o ďalší bod, a to zvolenie jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium tým, že tento bod programu bude
prerokovaný ako bod 3/ a doby 3/ a 4/ pôvodného programu sa posúvajú a budú prerokované
ako bod 4/ a 5/.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku bola zvolená JUDr. Janka
Cisárová a za overovateľku JUDr.. Dana Wänkeová.
Predseda sudcovskej rady navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom
sudcovskej rady doručený v elektronickej podobe s navrhovanou úpravou.
Návrh programu:
1/ Prerokovanie plánu práce sudcovskej rady na rok 2020 (Srns 9/2020)
2/ Schválenie návrhu zásad priznania odmien sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č. 385/200Z.z.

v roku 2020 (Srns10/2020)
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3/ Zvolenie jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na miesto sudcu NS SR
pre trestnoprávne kolégium (Srns 11/2020)
4/ Informácia k vyhláseniu volieb predsedu NS SR na 30. marca 2020 (Srns7/2020)
5/ Výkazy za jednotlivé kolégia – január 2020 (Srns 8/2020)
Hlasovanie o programe:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 1/ Prerokovanie plánu práce sudcovskej rady na rok 2020 (Srns 9/2020)
Predseda sudcovskej rady oboznámil plán práce sudcovskej rady na rok 2020.
Sudcovská rada zobrala na vedomie informáciu o pláne práce sudcovej rady na rok
2020.
K bodu 2/ Schválenie návrhu zásad priznania odmien sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č.

385/2000 Z.z. v roku 2020 (Srns10/2020)
Podpredseda sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady so zásadami priznania
odmien sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 11/2020
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR schvaľuje návrh zásad priznania odmien
sudcom podľa § 78a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. na rok 2020.
Hlasovanie
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 3/ Zvolenie jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na miesto sudcu
NS SR pre trestnoprávne kolégium
Podpredseda sudcovskej rady prečítal žiadosť podpredsedníčky súdu NS SR,
zastupujúcej predsedu NS SR z 5.2.2020, Spr.72/2020 o zvolenie jedného člena a jedného
náhradníka pre výberové konanie na obsadenie jedného miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne
kolégium, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. až 18. 3.2020.
Po rozprave bol navrhnutý za člena výberovej komisie JUDr. Peter Szabo a za
náhradníka bola navrhnutá JUDr. Jana Serbová.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 12/2020
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za člena výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu najvyššieho súdu pre trestnoprávne
kolégium (Spr 72/2020) JUDr. Petra Szaba.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 13/2020
Sudcovská rada najvyššieho súdu volí za náhradníka výberovej komisie pre
výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu najvyššieho súdu pre
trestnoprávne kolégium (Spr 72/2020) JUDr. Janu Serbovú.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 4/ Informácia k vyhláseniu volieb predsedu NS SR na 30. marca 2020 (Srns7/2020)
Predseda sudcovskej rady oboznámil list Lenky Praženkovej, predsedníčka Súdnej
rady Slovenskej republiky z 29.1.2020, SR 267/2020 o vyhlásení ďalšej voľby predsedu NS
SR.
Sudcovská rada zobrala na vedomie informáciu o vyhlásení ďalšej voľby predsedu
NS SR
K bodu 5/ Výkazy za jednotlivé kolégia – január 2020 (Srns 8/2020)
Výkazy za január 2020
kolégium

prevzaté

nápad

občianske

1438

232

187

1483

obchodné

478

94

98

474

správne

1877

182

175

1884

trestné

259

92

62

289

vybavené

nevybavené

Sudcovská rada výkazy za jednotlivé kolégiá za mesiac január 2020 berie na vedomie.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie,
poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť na tomto rokovaní a oznámil, že nasledujúce
riadne zasadnutie sudcovskej rady bude
10. marca 2020 o 13,00 hod., v miestnosti č. dv. 455 budova najvyššieho súdu

Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Janka Cisárová
Zápisnicu overila:
JUDr. Dana Wänkeová.
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