SRns 40/2012
Zápisnica
zo zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konaného
17. septembra 2012.

Prítomní :

JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Jozef Hargaš
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Jana Serbová

Ospravedlnení : Ľubomíra Kúdelová – dovolenka
JUDr. Soňa Mesiarkinová- lekárske ošetrenie

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril a viedol jej predseda JUDr. Vladimír Magura,
ktorý po otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná a navrhol schváliť
program zasadnutia.
Návrh programu :
1/ Uznesenie Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave č. 134/2012 z 15. mája 2012 (SRns
39/2012).
2/ Stav čerpania mzdových prostriedkov NS SR.
3/ Rôzne – štatistické výkazy za jún, júl, august 2012 ( SRns 30/2012, SRns 35/2012, SRns
38/2012 )

Hlasovanie o programe : za -

5 členovia sudcovskej rady

proti - nikto
zdržal sa - nikto
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K bodu 1/ Uznesenie Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave č. 134/2012 z 15. mája 2012
(SRns 39/2012).
Predseda sudcovskej rady oboznámil prítomných s uznesením Sudcovskej rady Krajského
súdu v Trnave č. 134/2012 z 15. mája 2012 (SRns 39/2012.
Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 39/2012
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie uznesenie Sudcovskej rady
Krajského súdu v Trnave č. 134/2012 z 15. mája 2012 (SRns 39/2012) na vedomie.

Hlasovanie :

za -

5 členovia sudcovskej rady

proti -

nikto

zdržal sa - nikto

K bodu 2 /

2/ Stav čerpania mzdových prostriedkov NS SR.

Predseda sudcovskej rady JUDr. Magura privítal na rokovaní sudcovskej rady k tomuto
bodu riaditeľa správy súdu Ing. Jozefa Kaffku, ktorý bol prizvaný v zmysle čl. V bod 3
Rokovacieho poriadku Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a požiadal
ho, aby podal informáciu o stave čerpania mzdových prostriedkov Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky.
Ing. Kaffka uviedol, že Ministerstvom financií Slovenskej republiky bol určený limit pre
čerpanie mzdových prostriedkov sumou 5 440 106 eur. Do konca augusta 2012 bola na
mzdách vyplatená suma 3 476 766,12 eur a do konca roka 2012 bude na vyplatenie miezd
potrebná suma celkom 5 396 966,12 eur. Formálne možno konštatovať, že z daného limitu
najvyšší súd ušetrí na mzdách sumu 43 139,88 eur, avšak nie z dôvodu, že by limit bol vyšší
ako je suma potrebná na vyplatenie miezd, ale z dôvodu, že sa ušetria mzdové prostriedky po
odchode JUDr. Petrulákovej, JUDr. Štefanku, za práceneschopnosti a pod. Možno všeobecne
zhrnúť, že do konca roku 2012 platy sudcov sú pokryté mzdovými prostriedkami, ktoré
najvyšší súd má k dispozícii.
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Ing. Kaffka v tejto súvislosti zdôraznil, že sa s ministerstvom financií vedú intenzívne
rokovania o potrebe navýšenia počtu asistentov a teda aj o potrebe navýšenia mzdových
prostriedkov. V zahraničí má sudca k dispozícii minimálne jedného asistenta, v niektorých
krajinách aj troch asistentov, pričom na najvyššom súde vychádza jeden asistent na senát,
teda na sudcov troch.

JUDr. Magura sa opýtal, či vzhľadom na ušetrené finančné prostriedky by nebol priestor
pre vypísanie výberového konania na pozíciu predsedu senátu, keďže v senáte JUDr. Gorasza
nie je zastupujúci predseda senátu.

Ing. Kaffka uviedol, že ministerstvo financií pridelilo finančné prostriedky na 45
predsedov senátov , pričom na najvyššom súde ich je aktuálne 48, teda o troch viac.
Momentálne šetrenie finančných prostriedkov je prechodné, pričom vymenovanie ďalšieho
predsedu senátu je už z hľadiska vyplácania mzdy obligatórny záväzok. Uviedol však, že
k tejto otázke je možné sa vrátiť v novembri 2012, po schválení rozpočtu pre najvyšší súd .
2/3 sudcov najvyššieho súdu by malo pracovať v pozícii predsedu senátu.

Na otázku JUDr., Ing. Gavalca Ing. Kaffka uviedol, že najvyšší súd pracuje s jedným
balíkom mzdových prostriedkov pre sudcov i pre asistentov, ktoré sú pridelené ministerstvom
financií a až interným delením sú prerozdelované na platy sudcov a asistentov. Prípadné 5%
viazanie mzdových prostriedkov sa platov sudcov nedotkne.

Na otázku JUDr. Hargaša Ing. Kaffka uviedol, že limit určený na rehabilitácie sudcov je
zadefinovaný v Smernici Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou je najvyšší súd povinný sa
riadiť.
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JUDr. Magura a JUDr., Ing. Gavalec odporučili, aby Ing. Kaffka pri rokovaniach
s ministerstvom financií ako podkladový materiál využíval aj uznesenia sudcovskej rady ,
v ktorých vyjadruje nevyhnutnosť personálne posilniť najvyšší súd či už sudcami, alebo
asistentmi. Pri týchto rokovaniach treba zdôrazniť hrozbu prieťahov v konaní vyplývajúcich
z nadmernej zaťaženosti sudcov a tým aj zvýšenia počtu rozhodnutí Ústavného súdu SR,
ktorým je priznávané účastníkom konaní odškodné za prieťahy v konaní.
Po rozprave predseda sudcovskej rady poďakoval Ing. Kaffkovi za osobnú účasť na
zasadnutí sudcovskej rady a sudcovská rada prijala

U z n e s e n i e č. 40/2012
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie na vedomie. informáciu
prednesenú riaditeľom správy súdu Ing. Jozefom Kaffkom o stave čerpania mzdových
prostriedkov NS SR

Hlasovanie :

za -

5 členovia sudcovskej rady

proti -

nikto

zdržal sa - nikto

K bodu 3/ Rôzne – štatistické výkazy za jún, ,júl, august 2012 ( SRns 30/2012, SRns35/2012,
SRns 38/2012)
Predseda sudcovskej rady oboznámil štatistické výkazy NS SR za jún, júl a august 2012.
Poukázal na tú skutočnosť, že v uvedenom období boli zo strany sudcov a pracovníkov súdu
čerpané riadne dovolenky na zotavenie. Objektívnejšie sa javí zovšeobecniť štatistické
ukazovatele v októbri 2012, keď budú známe výsledky za mesiac september 2012.

Uvedené štatistické výkazy však naďalej poukazujú na nedostatočné personálne obsadenie
jednotlivých kolégií NS SR sudcami, asistentmi a vyššími súdnymi úradníkmi
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Na záver predseda sudcovskej rady poďakoval členom sudcovskej rady za účasť na
riadnom zasadnutí.

V Bratislave dňa 17. septembra 2012

Zápisnicu zapísala : JUDr. Jana Serbová
Zápisnicu overila :

JUDr. Helena Haukvitzová

