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SRns 45/2012
Zápisnica
zo zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konaného
15. októbra 2012.

Prítomní :

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

Ospravedlnení : Ľubomíra Kúdelová – ospravedlnená

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/ Vyjadrenie k návrhu na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov (SRns 43/2012).
2/ Vyhlásenie zo zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska ( SRns
44/2012)
3//Rôzne:
– štatistické výkazy za september 2012 ( SRns 42/2012)

Hlasovanie o programe : za -

6 členovia sudcovskej rady

proti - nikto
zdržal sa - nikto
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K bodu 1/ Vyjadrenie k návrhu na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov (SRns
43/2012
Predseda sudcovskej rady oboznámil prítomných s prípisom Súdnej rady Slovenskej
republiky zo dňa 3. októbra 2012 Spr 919/2012 , ktorým žiada s poukazom na ustanovenie
§ 18 ods.2 písm. b/ zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o zaujatie stanoviska
k sudcom, ktorí dosiahli vek 65 rokov z pohľadu výkonnosti, kvality rozhodovacej činnosti
a personálnej skladby súdu. Ide o sudcov JUDr. Elenu Závadskú, JUDr. Mariannu Reiffovú
a JUDr. Ing. Antona Jakubíka.
JUDr. Magura poukázal na tú skutočnosť, že v prípade

uvedených sudcov sa jedná

o kvalitných dlhoročných sudcov, s ktorých prácou bola vždy vyslovovaná spokojnosť.
V rozprave členovia sudcovskej rady poukázali na to, že súčasné personálne obsadenie
najvyššieho súdu a neustále sa zvyšujúci nápad vecí, by prípadné odvolanie menovaných
sudcov spôsobilo negatívne dôsledky v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR.
Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 42/2012
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

si je vedomá zákonnej

povinnosti Súdnej rady Slovenskej republiky vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods. 3 zák.
č. 385/2000 Z.z. v platnom a účinnom znení. V prípade sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky JUDr. Eleny Závadskej, JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ing. Antona Jakubíka
však neodporúča ich odvolanie z funkcie sudcu.

Hlasovanie :

za -

6 členovia sudcovskej rady

proti -

nikto

zdržal sa - nikto
K bodu 2 / 2/ Vyhlásenie zo zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska
( SRns 44/2012)
Predseda sudcovskej rady JUDr. Magura oboznámil vyhlásenie zo zasadnutia
Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska konaného dňa 5. októbra 2012 v Justičnej
akadémii v Pezinku.
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Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 43/2012
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa pripája k vyhláseniu zo
zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska konaného dňa 5. októbra 2012
v Justičnej akadémii v Pezinku.

Hlasovanie :

za -

5 členovia sudcovskej rady

proti -

nikto

zdržal sa - 1 člen sudcovskej rady

K bodu 3/ Rôzne: – štatistické výkazy za september 2012 ( SRns 42/2012)
Predseda sudcovskej rady oboznámil štatistické výkazy NS SR za september 2012.
Agenda - kolégium Prevzaté

Nápad Vybavené Nevybavené

Občianske

1115

206

212

1109

správne

1495

255

233

1517

obchodné

449

240

92

597

trestné

141

88

95

134

Uvedené štatistické výkazy však naďalej poukazujú na nedostatočné personálne obsadenie
jednotlivých kolégií NS SR

sudcami, asistentmi a vyššími súdnymi úradníkmi. Tieto

skutočnosti sudcovská rada odporúča zohľadniť pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu
na rok 2013 v Národnej rade SR.
Predseda sudcovskej rady poukázal na nevyhnutnosť riešenia parkovania pre zamestnancov
NS SR, osobitne sudcov.
V tejto súvislosti uviedol, že doterajší systém prerozdelenia voľných parkovacích miest medzi
Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je
nespravodlivý a diskriminačný vo vzťahu k NS SR, ktorému je pridelených len 8 miest

4
a ministerstvu viac ako trojnásobok. V minulom mesiaci bolo vytvorených ďalších 6 miest pri
parčíku pred budovou, všetky si však ponechalo MS SR.
Navrhuje preto, aby správa súdu iniciovala stretnutie so zástupcami MS SR za účelom
spravodlivého prerozdelenia voľných parkovacích miest medzi obe inštitúcie od 1. januára
2013.
Ďalej predseda sudcovskej rady upozornil na nevyhnutnosť zabezpečiť pre sudcov
a pracovníkov NS SR preventívne lekárske prehliadky.
Zároveň navrhol venovať pozornosť zo strany správy súdu výmene mobilných telefónov,
keďže sú už po lehote životnosti a riešiť aj otázku obmeny notebookov.
Sudcovská rada so znepokojením sleduje zámer poslancov Národnej rady SR zbaviť sudcov
trestnoprávnej imunity, ktorá skutočnosť by mohla viesť k znefunkčneniu justície.
V rámci organizačného zabezpečenia rehabilitácie sudcov na rok 2013 odporúča zvážiť jedno
určené rezortné zariadenie bez doplatku zo strany jednotlivých sudcov.
Napokon navrhuje doriešiť sídlo budovy Najvyššieho súdu SR.
Na záver predseda sudcovskej rady poďakoval členom sudcovskej rady za účasť na riadnom
zasadnutí a stanovil ďalší predbežný termín rokovania sudcovskej rady na deň 5. novembra
2012 o 13.00 hod. s tým, že tento bude potvrdený pozvánkou.

V Bratislave dňa 15. októbra 2012

Zápisnicu zapísal : JUDr. Jozef Hargaš
Zápisnicu overila : JUDr. Jana Serbová
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