Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 08. septembra 2020

Miesto a čas konania: budova NS SR č. d.455, o 13,00 hod.
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Dana Wänkeová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Mária Trubanová, PhD.
JUDr. Oľga Trnková
Neprítomní:
JUDr. Janka Cisárová - PN
Hostia:
JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda NS SR
Mgr. Denisa Juhásová
JUDr. Zuzana Flaková
Zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý privítal hostí
a konštatoval, že sudcovská rada je uznášania schopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku bola zvolená JUDr. Mária
Trubanová, PhD. a za overovateľku JUDr. Oľga Trnková.
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.
JUDr. Dana Wänkeová navrhla ďalší bod programu 6/ Rôzne, voči čomu nemali
členovia sudcovskej rady výhrady.

Návrh programu (Srns 51/2020):
1/ Návrh limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly 06-Kancelária NS SR na roky 2021 až
2023 (Srns 50/2020)
2/ Prerokovanie návrhu záverečného účtu Kancelárie NS SR za rok 2019 (Srns 37/2020)
3/ Výkazy za jednotlivé kolégia – jún 2020 (Srns 44/2020)
4/ Výkazy za jednotlivé kolégia – júl 2020 (Srns 48/2020)
5/ Výkazy za jednotlivé kolégia – august 2020 (Srns 56/2020)
6/ Rôzne

Hlasovanie o programe:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 1)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady so zaslaným Návrhom
limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly 06 – Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky na roky 2021-2023.(Srns 50/2020)
Po prerokovaní sudcovská rada najvyššieho súdu

zobrala návrh na vedomie.

V rámci rozpravy – výdavky rozpočtu – vystúpil predseda sudcovskej rady, predseda
NS SR JUDr. Ján Šikuta, JUDr. Mederová, JUDr. Trubanová, JUDr. Wänkeová, hlavne k
problematike zabezpečovania, či poskytovania ubytovania sudcom NS SR, ktorí nemajú trvalé
bydlisko v Bratislave, resp. poskytovania náhrad zvýšených výdavkov takýmto sudcom, čo
predstavuje dlhodobo pretrvávajúci a adekvátne jednotne neriešený problém, pretože NS SR
nemá vlastné byty a v rámci možností ho rieši individuálne nájmom rôznych bytov, či
poskytovaním finančného príspevku na zvýšené náklady.
Predseda NS SR JUDr. Ján Šikuta uviedol, že má snahu uvedené riešiť v rámci
zákonných možností. Predseda sudcovskej rady poukázal na v minulosti otvorenú túto
problematiku na zasadnutiach sudcovských rád, z diskusie ktorých vyplynulo, že Sudcovská
rada NS SR na svojom zasadnutí v januári 2020 jasne formulovala návrhy smerujúce vedeniu
NS SR týkajúce sa tejto problematiky, ide o prijaté uznesenie Sudcovskej rady NS SR č. 5/2020,
č. 6/2020 a č. 7/2020 (bližšie pozri zápisnicu z riadneho zasadnutia Sudcovskej rady NS SR
zo dňa 14. januára 2020, tiež zo dňa 28. novembra 2019). Ohľadom navrhnutej možnosti
iniciovať zmenu zákona č. 385/2000 Z.z. (uznesenie č. 7/2020) predseda NS SR JUDr. Ján
Šikuta prizval operatívne na rokovanie Mgr. Denisu Juhásovú, ktorá informovala, že
pripomienkové konanie ohľadom zmien v uvedenom zákone bolo ukončené, možnosť
podávania návrhov bola do 31. júla 2020. Mgr. Juhásová uviedla, že zmena príspevku by sa
dala riešiť. Otvorená tak ostáva možnosť rokovať s Ministerstvom spravodlivosti SR a
iniciovať zmenu vyhlášky MS SR č. 570/2008 Z.z. (uznesenie č. 6/2020), ktorou sa ustanovujú
podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone
stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa, špeciálne s ohľadom na sudcov NS SR vzhľadom

na samostatnú rozpočtovú kapitolu NS SR. Predseda NS SR JUDr. Ján Šikuta by navrhoval ísť
cestou príplatkov podobne ako je štandard vo svete, doporučil v tomto smere spoluprácu Mgr.
Juhásovej s JUDr. Mederovou a JUDr. Trubanovou.
JUDr. Flaková informovala, že ohľadom budovy, v ktorej NS SR má sídlo, bude
podpísaná s Ministerstvom spravodlivosti zmluva o výpožičke a následne by mala byť
podpísaná zmluva o prevode správy. Predseda NS SR JUDr. Ján Šikuta k tomu uviedol, že po
podpísaní zmluvy o výpožičke sa budú riešiť kancelárie v rámci možnosti celej budovy a až po
podpísaní zmluvy o prevode správy by eventuálne mohla byť aj zmena účelu kancelárii (bytový
priestor).

K bodu 2)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady so zaslaným Návrhom
záverečného účtu za rok 2019 kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
(Srns 37/2020)
Po prerokovaní sudcovská rada najvyššieho súdu

zobrala návrh na vedomie.

K bodu 3) Výkazy za jednotlivé kolégia za mesiac jún 2020 (Srns 44/2020).
Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac jún 2020.
Výkazy za mesiac jún 2020
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1440

246

217

1469

obchodné

443

134

137

440

správne

1783

175

164

1794

trestné

261

86

103

244

K bodu 4) Výkazy za jednotlivé kolégia za mesiac júl 2020 (Srns 48/2020).
Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac júl 2020.
Výkazy za mesiac júl 2020
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1469

257

162

1564

obchodné

440

141

127

454

správne

1794

206

150

1850

trestné

253

75

80

248

K bodu 5) Výkazy za jednotlivé kolégia za mesiac august 2020 (Srns 56/2020).
Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac august 2020.
Výkazy za mesiac august 2020
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1564

176

154

1586

obchodné

454

81

113

422

správne

1850

140

119

1871

trestné

253

69

70

252

K bodu 6) Rôzne
Členka sudcovskej rady JUDr. Dana Wänkeová oboznámila členov sudcovskej rady
s Výzvou Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska na obranu neodňateľného
a nezrušiteľného práva občanov na súdnu ochranu nezávislým a nestranným súdom (čl. 12 ods.
l, čl. 46 ods. l ústavy) zo dňa 15. júla 2020, v rámci ktorej CR ZSS vyzvala koalíciu na upustenie
od legislatívneho zámeru zrušiť ústavným zákonom trestnoprávnu (funkčnú) imunitu sudcov.
Po prerokovaní sudcovská rada najvyššieho súdu zobrala výzvu na vedomie a pripája
sa k nej.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil, že nasledujúce riadne zasadnutie sudcovskej rady bude

6. októbra 2020 o 13,00 hod., v miestnosti č. dv. 455 budovy Najvyššieho súdu SR s tým,
že zapisovateľom bude JUDr. Monika Valašíková, PhD. a overovateľom JUDr. Gabriela
Mederová.
Prílohy: Prezenčná listina
Výzva Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska zo dňa 15. júla 2020

Zapísala:
JUDr. Mária Trubanová, PhD.
Zápisnicu overila:
JUDr. Oľga Trnková

