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R o z h o d n u t i e 
  

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súlade s § 21 ods. 1 veta tretia 

zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

predchádzajúceho súhlasu udeleného plénom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

v zmysle  tohto ustanovenia dňa 16. februára 2021 takto 

 

r o z h o d o l: 

 

Do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zriaďujem 

„správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“. 

 

Pôsobnosť správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je vymedzená 

najmä ustanoveniami: 

 Čl. 154g ods. 5 a 6 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov, 

 § 8a zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 § 20 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

1. Dňa 1. januára 2021 nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 422/2020 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len „ústavný zákon č. 422/2020 Z.z.“). Týmto ústavným zákonom bol zriadený 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a došlo aj k ďalším legislatívnym zmenám, so 

zreteľom na ktoré pretrvávajú interpretačné problémy opodstatňujúce potrebu zosúladiť 

niektoré vnútroorganizačné predpisy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len 



„Najvyšší súd“) s právnym stavom účinným od uvedeného dňa, a to najmä pokiaľ ide 

o správne kolégium najvyššieho súdu. 

 

2. V zmysle čl. 154g ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení účinnom od 1. januára 

2021 platí, že až do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

vykonávajú jeho pôsobnosť tie orgány, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred 

začatím činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší 

správny súd“). 

 

3. Podstatnú časť pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu, ktorú má tento súd 

v zmysle právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021, vykonával do 31. decembra 2020 Najvyšší 

súd – jeho správne kolégium. 

 

4. Vykonávacím predpisom k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z.z. je zákon č. 423/2020 

Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva (ďalej len 

„zákon č. 423/2020 Z.z.“) účinný rovnako od 1. januára 2021, ktorý novelizoval: 

(a) zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 757/2004 Z.z.“) v jeho ustanovení § 21 ods. 

1 veta prvá, tak, že na najvyššom súde sú zriadené tri kolégia: občianskoprávne kolégium, 

trestnoprávne kolégium a obchodnoprávne kolégium, 

(b) viaceré ustanovenia zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 162/2015 Z.z.“), pričom ale ponechal nedotknuté 

ustanovenie, v zmysle ktorého je najvyšší súd aj po 1. januári 2021 naďalej vrcholným 

súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva (viď § 20 veta prvá zákona č. 162/2015 

Z.z.). 

(c) § 20 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v tom zmysle, že 

najvyšší súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach správneho súdnictva zabezpečuje 

jednotu a zákonnosť rozhodovania, pričom na tomto súde vo veciach správneho súdnictva 

konajú a rozhodujú sudcovia správneho kolégia.  

 

5. Z pohľadu agendy správneho súdnictva v zmysle právnej úpravy účinnej k 1. 

januáru 2021 existujú popri sebe dva súdy na rovnakom („najvyššom“) stupni, a to Najvyšší 

súd ako „vrcholný súdny orgán vo veciach správneho súdnictva“ a Najvyšší správny súd ako 

súd, ktorý „vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti 

rozhodnutiam krajských súdov za podmienok stanovených Správnym súdnym poriadkom“, 

resp. súd, ktorý „vo veciach správneho súdnictva dbá o jednotný výklad a jednotné 

používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov“.  

 

6. Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

účinnom od 1. januára 2021 upravuje len existenciu občianskoprávneho, trestnoprávneho 

a obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu (nie však osobitného kolégia najvyššieho 



súdu, sudcovia ktorého by do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu vykonávali 

pôsobnosť sudcov Najvyššieho správneho súdu). Na druhej strane ale zákon č. 162/2015 Z.z. 

Správny súdny poriadok rámcovo vymedzuje pôsobnosť sudcov zaradených do správneho 

kolégia. Na uvedené zmeny v právnom poriadku a na potrebu riešenia právno-aplikačných 

problémov, resp. nezrovnalosti, ktoré tieto zmeny vyvolali, reagoval predseda Najvyššieho 

súdu tým, že v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 20 ods. 1 písm. f) a § 21 ods. 1 tretia veta zákona 

č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako aj podľa Čl. 1 bod 1. Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu (č. 200/2016 

Z.z.) listom z 3. februára 2021 zvolal na deň 15. februára 2021 rokovanie pléna najvyššieho 

súdu, jediným bodom programu ktorého bola žiadosť predsedu Najvyššieho súdu 

o udelenie súhlasu so zriadením správneho kolégia Najvyššieho súdu. 

 

7. Na rokovaní pléna Najvyššieho súdu, ktoré sa 15. februára 2021 v podmienkach 

pandémie ochorenia Covid-19 uskutočnilo per rollam, bolo prijaté uznesenie, v zmysle 

ktorého plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: 

a/ súhlasí s tým, aby predmetom jeho rokovania bola žiadosť predsedu Najvyššieho 

súdu na udelenie súhlasu so zriadením správneho kolégia, ktoré do začatia vykonávania 

činnosti Najvyššieho správneho súdu vykonáva pôsobnosť Najvyššieho súdu podľa 

osobitného predpisu vo veciach správneho súdnictva, 

b/ súhlasí s dôvodmi, so zreteľom na ktoré predseda Najvyššieho súdu zvolal 

rokovanie pléna najvyššieho súdu a navrhol program jeho rokovania, 

c/ udeľuje predsedovi Najvyššieho súdu súhlas so zriadením kolégia Najvyššieho 

súdu v zmysle písmena a/ tohto uznesenia,  

d/ berie na vedomie, že členmi takto zriadeného kolégia sú od 1. januára 2021 

sudcovia, ktorí k 31. decembra 2020 vykonávali pôsobnosť Najvyššieho súdu na jeho 

správnom kolégiu, 

e/ ukladá predsedovi Najvyššieho súdu, aby [v prípade, že sa na elektronickom 

rokovaní pléna najvyššieho súdu (per rollam) zúčastnila dvojtretinová väčšina členov pléna 

najvyššieho súdu] výsledky hlasovania o tomto uznesení pléna Najvyššieho súdu zverejnil 

na verejne dostupnej internetovej stránke Najvyššieho súdu. 

 

8. Predseda Najvyššieho súdu na základe vyššie uvedeného konštatuje, že plénum 

Najvyššieho súdu, rokovanie ktorého sa uskutočnilo 15. februára 2021, bolo uznášania 

schopné, keďže sa ho zúčastnilo 64 sudcov Najvyššieho súdu z celkového počtu 68 členov 

pléna, pričom uznesenie uvedené v bode 7. tohto rozhodnutia bolo prijaté viac ako 

dvojtretinovou väčšinou členov pléna Najvyššieho súdu (za prijatie uznesenia bolo 55 

sudcov).   

 

 9. Z týchto dôvodov predseda Najvyššieho súdu až do začatia činnosti Najvyššieho 

správneho súdu zriadil na Najvyššom súde „správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky“. 



 

 10. Na organizáciu práce správneho kolégia Najvyššieho súdu pri zabezpečovaní 

výkonu súdnictva do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu (najmä pokiaľ ide o 

zloženie súdnych oddelení a senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu, spôsob 

zastupovania senátov, sudcov a súdnych úradníkov v situáciách predpokladaných 

v zákone, spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce, ako aj prideľovania vecí 

senátom v prípade nemožnosti využitia technických prostriedkov a programových 

prostriedkov) sa primerane vzťahujú ustanovenia Rozvrhu práce Najvyššieho súdu 

účinného od 1. januára 2021. 

 

 

         JUDr. Ján Šikuta, PhD., v.r. 
          predseda Najvyššieho súdu 

    Slovenskej republiky 
 


