SRns 51 /2014

Zápisnica

z rokovania Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej republiky
konaného 6. mája 2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie sudcovskej rady otvoril a viedol jej podpredseda Mgr. Peter Melicher.
Ospravedlnil neprítomnosť JUDr. Márie Usačevovej – návšteva lekára a
JUDr. Kataríny Pramukovej - rehabilitácia , zároveň konštatoval, že sudcovská rada
je uznášania schopná.
Podpredseda sudcovskej rady oboznámil prítomných s programom, v rozsahu
ako bol členom sudcovskej rady zaslaný v elektronickej podobe. Navrhol, do
programu zaradiť aj
-

žiadosť o stanovisko k menovaniu do funkcie predsedu senátu JUDr. Milana
Moravu a Mgr. Petra Melichera – SRns 56/2014
návrh opatrenia č. 7 k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR – SRns 57/2014
žiadosť sudcu JUDr. Ľubora Šeba o povolenie plniť povinnosti sudcu
v domácom prostredí – SRns 58/2014
Krajský súd Trnava, zaslanie uznesenia zo zasadnutia Sudcovskej rady –
SRns 59/2014

Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu podpredsedu sudcovskej rady
pripomienky, preto bol jednomyseľne schválený, pre rokovanie sudcovskej rady
nasledovný program:
Program:

1/ Návrh záverečného účtu za rok 2013 (SRns 53/2014).
2/ Krajský súd Košice návrh kandidáta na predsedu Najvyššieho
súdu
(SRns 54/2014).

3/ Žiadosť o stanovisko k menovaniu do funkcie predsedu senátu
JUDr. Milana Moravu a Mgr. Petra Melichera ( SRns 56/2014 )
4/ Návrh opatrenia č. 7 k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR
( SRns 57/2014 )
5/ Žiadosť sudcu JUDr. Ľubora Šeba o povolenie plniť povinnosti
sudcu v domácom prostredí ( SRns 58/2014 )
6/ Krajský súd Trnava, zaslanie
Sudcovskej rady (SRns 59/2014 )

uznesenia

zo

zasadnutia

7/ Výkazy za jednotlivé kolégia za apríl 2014 (SRns 55/2014).
8/ Rôzne.
-

K bodu 1/
Podpredseda sudcovskej rady oboznámil podstatné závery záverečného účtu
NS SR za rok 2013. Uviedol, že materiál bol k nahliadnutiu v kancelárii sudcovskej
rady.
V diskusii potom upozornil na stále narastajúci nápad vecí, ktoré najvyšší súd
musí rozhodovať, s čím súvisí aj potreba zvýšeného výdaja finančných prostriedkov
( administratíva, materiálno technické zabezpečenie ), ale prídel finančných
prostriedkov pre najvyšší súd má paradoxne stále klesajúcu tendenciu, finančné
prostriedky ktoré sú NS SR prideľované sú stále krátené.
JUDr. Jana Cisárová upozornila na potrebu navýšenia počtu asistentov sudcov,
vzhľadom na spomínaný vysoký nárast vecí a s tým súvisiacu potrebu navýšenia
finančných prostriedkov pre najvyšší súd.

Po rozprave členovia sudcovskej rady prijali
uznesenie

jednomyseľne nasledovné

Uznesenie č. 61/2014

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po
prerokovaní berie na vedomie Návrh záverečného účtu za rok 2013.

Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

K bodu 2/
Po rozprave k tomuto bodu programu členovia sudcovskej rady prijali
jednomyseľne nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 62/2011

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie
na vedomie zápisnicu z mimoriadneho rokovania Sudcovskej rady
Krajského súdu v Košiciach zo 17. apríla 2014 , ako aj Uznesenie č.1
prijaté na tomto rokovaní.
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

K bodu 3/
Podpredseda sudcovskej rad Mgr. Melicher sa pri prerokovávaní tohto bodu
programu, v časti ktorá sa týka jeho osoby, nezúčastnil rokovania sudcovskej rady.
Vedenie rokovania prevzala funkčne najstaršia členka sudcovskej rady JUDr. Mária
Šramková.
Oboznámila žiadosť predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina
o predchádzajúce vyjadrenie sudcovskej rady k vymenovaniu úspešných
uchádzačov výberového konania do vyššej sudcovskej funkcie, zápisnicu
z výberového konania z 29. apríla 2014.
Po krátkej rozprave bolo prijaté

Uznesenie č.63 /2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súhlasí
v zmysle § 15 ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení nehorších
predpisov s menovaním úspešného uchádzača Mgr. Petra Melichera
do funkcie predsedu senátu správneho kolégia.

Hlasovanie:
Za:
4 hlasy
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto ( Mgr. Melicher nehlasoval )
Mgr. Melicher sa vrátil na rokovanie sudcovskej rady a ďalej ho viedol
Po krátkej rozprave členov sudcovskej rady vo vzťahu k uchádzačovi JUDr.
Milanovi Moravovi bolo prijaté
Uznesenie č.64 /2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súhlasí
v zmysle § 15 ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení nehorších
predpisov s menovaním úspešného uchádzača JUDr. Milana Moravu
do funkcie predsedu senátu správneho kolégia.

Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

K bodu 4/
Podpredseda sudcovskej rady Mgr. Melicher oboznámil návrh Opatrenia č. 7
k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR na rok 2014 – SRns 57/2014
Členovia sudcovskej rady
po rozprave k tomuto bodu programu prijali
jednomyseľne nasledovné uznesenie

Uznesenie č.65 /2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá
námietky k predloženému návrhu Opatrenia č. 7 k Rozvrhu práce
Najvyššieho súdu SR na rok 2014 – SRns 57/2014

Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

K bodu 5/
Mgr. Melicher oboznámil žiadosť sudcu JUDr. Ľubora Šeba o povolenie plnenia
funkčných povinností sudcu v domácom prostredí, ktorú adresoval sudcovskej rade
30. apríla 2014 – SRns 58/2014
Po krátkej diskusii členovia sudcovskej rady prijali

Uznesenie č.66 /2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa
§ 41 ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších predpisov povoľuje sudcovi JUDr. Ľuborovi Šebovi, aby
plnil funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí a to v rozsahu
určenom Dohodou o zásadách pre povoľovanie práce sudcov
v domácom prostredí ,prijatou Súdnou radou Slovenskej republiky
1. februára 2009 a v rozsahu uvedenom v jeho žiadosti
z
30. apríla 2014.
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto
K bodu 6/

Po oboznámení materiálu SRns 59/2014 a rozprave k tomuto bodu programu
členovia sudcovskej rady prijali jednomyseľne nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 67/2011

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie
na vedomie Uznesenie Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave zo
16. apríla 2014 , ktoré prijala na svojom 44. zasadnutí.

Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

K bodu 7/

Predsedajúci Mgr. Melicher a členka sudcovskej rady JUDr. Cisárová
konštatovali, že z predložených výkazov vyplýva, že sa neustále zvyšuje nápad vecí
na občianskoprávnom a správnom kolégiu. Za súčasného personálneho obsadenia
týchto dvoch kolégií nie je možné agendu vybavovať bez prieťahov.
Mgr. Melicher upozornil, že je nerozhodnutých 51 disciplinárnych konaní

K bodu 8/
nevystúpil žiadny člen sudcovskej rady.

Podpredseda sudcovskej rady ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval
prítomným za aktívnu účasť. Ďalšie riadne rokovanie sudcovskej rady bude
10. júna 2014 o 13.00 hod. v miestnosti č. 402
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
JUDr. Jana Serbová
Zápisnicu overila :
JUDr Jana Cisárová

