SRns 108/2014

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 14. októbra 2014

Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402
Prítomní :

Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Jana Serbová

Neprítomní :

Hostia :

JUDr. Daniela Švecová

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej podpredseda Mgr. Peter Melicher, ktorý
po otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Zároveň privítal
na rokovaní predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Danielu Švecovú.
Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Katarína Pramuková
a za overovateľa JUDr. Mária Usačevová.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu podpredsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom súdnej rady
doručený s tým, že navrhol doplniť program o Prerokovanie Návrhu opatrenia č. 17 ktorým sa
mení a dopĺňa Rozvrh práve NS SR na rok 2014 (SRns 118/2014).

Návrh programu :
1/Voľba predsedu Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „SR
NS“) z dôvodu doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčkou sudcovskej rady
JUDr. Máriou Usačevovou (SRns115/2014)
2/ Prerokovanie Návrhu opatrenia č. 17, ktorým sa mení a dopĺňa rozvrh práce NS SR na rok
2014 (SRns 118/2014).
3/ Výkazy za september 2014 (SRns 75/2014).
4/ Rôzne.

Hlasovanie o programe :
za
- 7
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 1/ Voľba predsedu Sudcovskej rady NS SR z dôvodu doručenia oznámenia o vzdaní
sa funkcie predsedníčkou sudcovskej rady JUDr. Máriou Usačevovou (SRns115/2014)
Podpredseda SR NS oboznámil prítomných s podaním JUDr. Márie Usačevovej z 2.10
2014 o oznámení JUDr. Márie Usačevovej o vzdaní sa funkcie predsedníčky SR NS a ktoré je
zapísané pod zn. SRns 115/2014. JUDr. Milučký navrhol za predsedu sudcovskej rady Mgr.
Petra Melichera. Po rozprave Mgr. Peter Melicher súhlasil s kandidatúrou na funkciu
predsedu sudcovskej rady. JUDr. Milučký navrhol volebnú komisiu v zložení: predsedníčka
komisie JUDr. Jana Cisárová a členovia JUDr. Jana Serbová a JUDr. Mária Usačevová.
Hlasovanie: JUDr. Jana Cisárová
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – 1
Hlasovanie: JUDr. Jana Serbová
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – 1
Hlasovanie: JUDr. Mária Usačevová
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – 1
Po tajnom hlasovaní členmi sudcovskej rady predsedníčka volebnej komisie
oboznámila výsledky hlasovania.

Hlasovanie:
odovzdaných 7 hlasovacích lístkov
hlasovalo – 6 členov
za – 6
proti – nikto
zdržal sa – nikto
JUDr. Cisárová oznámila výsledok voľby a konštatovala, že za predsedu Sudcovskej
rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol platne zvolený Mgr. Peter Melicher.
Predsedajúci sudcovskej rady navrhol, aby vzhľadom na to, že bol zvolený za
predsedu sudcovskej rady a doposiaľ vykonával funkciu podpredsedu sudcovskej rady,
doplnenie programu dnešného zasadnutia o ďalší bod programu a to „Voľba podpredsedu
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“. S doplneným bodom programu
prítomní vyslovili súhlas. JUDr. Jana Serbová navrhla za podpredsedníčku SR NS JUDr.
Máriu Šramkovú. JUDr. Jana Cisárová a Mgr. Peter Melicher navrhli na podpredsedu SR NS
JUDr. Jozefa Milučkého. Po rozprave JUDr. Šramková a JUDr. Milučký súhlasili
s kandidatúrou na funkciu podpredsedu sudcovskej rady.
Po tajnom hlasovaní predsedníčka volebnej komisie vyhlásila výsledky volieb.
Hlasovanie – JUDr. Mária Šramková
za – 1
proti – 4
neplatný – 1
Hlasovanie – JUDr. Jozef Milučký
za – 6
proti – 1
JUDr. Cisárová oznámila výsledok voľby a konštatovala, že za podpredsedu
Sudcovskej rady NS bol platne zvolený JUDr. Jozef Milučký.
K bodu 3/ Prerokovanie Návrhu opatrenia č. 17, ktorým sa mení a dopĺňa rozvrh práce NS
SR na rok 2014 (SRns 118/2014).
Predsedajúci oboznámil s návrhom opatrenia č. 17, ktorým sa dopĺňa rozvrh práce NS
SR na rok 2014 s tým, že v osobitnej časti – občianskoprávne kolégium sa zo zoznamu
asistentov občianskoprávneho kolégia vypúšťa JUDr. Peter Vrbjar s účinnosťou 15. 10. 2014.
Prítomní členovia sudcovskej rady nemali pripomienky k tomuto návrhu opatrenia.
Predsedajúci navrhol, aby sudcovská rada prijala toto

U z n e s e n i e č. 113/2014

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky k návrhu
Opatrenia č. 17, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2014.
Hlasovanie :
za - 7 členovia sudcovskej rady
proti - nikto
zdržal sa – nikto

K bodu 4/ Výkazy za mesiac september 2014 (SRns 75/2014)
Agenda
- kolégium
občianske
obchodné
správne
trestné

Prevzaté
4922
3543
3229
167

Nápad
718
317
378
228

Vybavené
575
259
313
222

Nevybavené
5065
3061
3294
178

Predsedajúci konštatoval, že z predložených štatistických výkazov vyplýva, že počet
nevybavených vecí sa na občianskoprávnom, obchodnoprávnom a správnom kolégiu neustále
zvyšuje, pričom sa neustále zvyšuje aj počet tzv. reštančných veci starších 1 a viac rokov.
JUDr. Cisárová poukázala na skutočnosť, že okrem exekučnej agendy na
občianskoprávnom kolégiu narastá počet vecí vedených v registri Cdo, preto je toho názoru,
že na občianskoprávnom kolégiu je potrebné navýšiť počet sudcov a asistentov.
JUDr. Pramuková uviedla, že na obchodnoprávnom kolégiu je potrebné navýšiť počet
zapisovateliek, keďže toto kolégium dlhodobo pracuje s 3 zapisovateľkami a s poukazom na
to, že obchodnoprávne kolégium vybavuje aj exekučnú agendu, ktorá je náročná na
administratívu. Dodala tiež, že je potrebné navýšiť počet asistentov. Vyslovila názor, že podľa
nej je nesprávne, ak prvým zamestnaním absolventa právnickej fakulty je pracovné zaradenie
- asistent sudcu najvyššieho súdu.
JUDr. Milučký uviedol, že na správnom kolégiu je potrebné navýšiť počet sudcov,
prípadne stážistov z dôvodu dlhodobej PN sudcu a neúplnosťou všetkých senátov z dôvodu
odvolania sudcov z ich funkcie.
JUDr. Serbová sa pripojila k pripomienkam ostatných členov a uviedla, že aj na
trestnom kolégiu bude potrebné doplniť počet sudcov vzhľadom na možné odvolanie
niektorých sudcov z ich funkcie, prípadne prerušením funkcie sudcu a končiacich stáži
dočasne pridelených sudcov.
Členovia sudcovskej rady zhodne konštatovali, že na odstránenie reštrančných vecí
je potrebné navýšiť počet sudcov a asistentov sudcov na najvyšší súd. Zároveň konštatovali,
že je tiež potrebná legislatívna úprava Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného
poriadku.
K bodu 5/ - Rôzne
JUDr. Cisárová uviedla, že sa na ňu obrátil JUDr. Paluda, s tým, že obsah listu
z 23.6.2014, ktorý adresoval podpredsedníčke NS JUDr. Jarmile Urbancovej, nebol správne

pochopený. Zmyslom tohto jeho listu bola reakcia na vypísané výberové konanie na
obsadenie voľného miesta sudcu trestnoprávneho kolégia, ktoré považoval za neúčelné, keďže
ako dlhodobý sudca trestnoprávneho kolégia viackrát žiadal o preloženie na trestné kolégium.
Vyslovil otázku, či je v takomto prípade vypísanie výberového konania účelné. Na uvedené
reagovala predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová, ktorá
uviedla, že všetky doposiaľ vyhlásené výberové konania boli zrušené a nový Rozvrh práce na
rok 2015 bude riešiť vzniknutú situáciu. Tiež uviedla, že bude hľadať finančné možnosti na
navýšenie počtu sudcov najvyššieho súdu, asistentov sudcov i zapisovateliek. Bude sa snažiť
doplniť chýbajúcich sudcov dočasne pridelenými sudcami na najvyšší súd, preto chce
možnosti stáží konzultovať s jednotlivými predsedami krajských súdov. Tiež vyjadrila
presvedčenie, že v krátkom čase dôjde k legislatívnym zmenám jednotlivých kódexov a že
vstúpi do jednania s ministrom financií o novej legislatívnej úprave platov sudcov najvyššieho
súdu.
Mgr. Peter Melicher oboznámil prítomných, že dvaja sudcovia najvyššieho súdu, a to
JUDr. Štefan Harabin a JUDr. Lenka Praženková kandidujú vo voľbách na člena Súdnej rady.
Sudcovská rada zobrala na vedomie kandidatúru týchto sudcov.
JUDr. Pramuková poukázala na to, že viacerými sudcami bola oslovená, že sa
doposiaľ nevyriešila otázka preventívnych prehliadok sudcov. Na uvedené reagovala
predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová tak, že uvedenou otázkou bude zaoberať, ale až
potom, keď zistí stav voľných rozpočtových prostriedkov NS SR.
Predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady, a to

11. november 2014 o 13,00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Jozef Milučký.
Predseda sudcovskej rady po vyčerpaní predmetu zasadnutia sudcovskej rady ukončil
jej rokovanie a na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Katarína Pramuková
Zápisnicu overil :
JUDr. Mária Usačevová

