SRns 135/2014
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 13. januára 2015

Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Katarína Pramuková

Hostia :

JUDr. Daniela Švecová

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda 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 bol zvolená JUDr. Jana Cisárová a za
overovateľku JUDr. Katarína Pramuková.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom súdnej rady
doručený s tým, že navrhol doplniť program v zmysle predloženého návrhu, ktorý prečítal.
Upozornil, že z pôvodného programu, ktorý bol členom sudcovskej rady doručený zostávajú
zachované body 1/ až 7/, program sa dopĺňa o body 10/ až 14/, bod 8/ a 9/ pôvodného
programu sa presúva a budú prerokované ako bod 15/ a 16/.
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Návrh programu :
1/ Voľba podpredsedu sudcovskej rady
2/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne kolégium (SRns
136/2014)
3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre správne kolégium (SRns 137/2014)
4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre obchodné kolégium (SRns
138/2014)
5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu NS SR pre obchodné kolégium
(SRns 139/2014)
6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedu senátu NS SR pre správne kolégium (SRns
140/2014)
7/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej
komisie na obsadenie troch voľných miest predsedu senátu NS SR pre občianskoprávne kolégium
(SRns 141/2014)
8/Prerokovanie Návrhu Opatrenia č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa rozvrh práce NS SR na rok
2015 (SRns 2/2015).
9/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej komisie
Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Aleny Svetlovskej (SRns 3/2015)
10/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie troch sudcov NS SR do prieskumnej komisie NS SR
na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania
a žiadosť o dodržiavanie zásad sudcovskej etiky sudkyne NS SR JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD.
a Žiadosť (SRns 7/2015)
11/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej komisie
Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkýň JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Nory
Halamovej (SRns 8/2015)
12/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej komisie
Krajského súdu v Trnave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti
vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. (SRns 9/2015)
13/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej komisie
Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Soni Pekarčíkovej (SRns 10/2015)
14/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie troch sudcov NS SR do prieskumnej komisie NS SR
na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania
a žiadosť o dodržiavanie zásad sudcovskej etiky sudkyne NS SR JUDr. Jany Cisárovej a sudcu
NS SR JUDr. Ivana Machyniaka (SRns 11/2015)
15/ Výkazy za december 2014 (SRns 142/2014).
16/ Rôzne
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Hlasovanie o programe :
za
- 6
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1/ Voľba podpredsedu Sudcovskej rady NS SR z dôvodu doručenia
oznámenia o vzdaní sa členstva JUDr. Jozefa Milučkého v sudcovskej rade ( SRns 129/2014)
Predseda Sudcovskej rady NS SR oboznámil prítomných na zasadnutí sudcovskej
rady, že so vzdaním sa členstva JUDr. Jozefa Milučkého v sudcovskej rade nie je obsadená
funkcia podpredsedu, ktorú zastával. Navrhol za podpredsedu sudcovskej rady JUDr. Janu
Cisárovú. S týmto návrhom sa stotožnili i ostatní členovia sudcovskej rady. S kandidatúrou
na funkciu podpredsedu sudcovskej rady JUDr. Jana Cisárová súhlasila. Predsedajúci
z uvedeného dôvodu navrhol voľbu členov volebnej komisie. Po rozprave za členov volebnej
komisie boli navrhnuté JUDr. Mária Šramková, JUDr. Mária Usačevová a JUDr. Katarína
Pramuková.
Hlasovanie: JUDr. Mária Šramková.
za – 5
proti – nikto
zdržal sa – 1

Hlasovanie: JUDr. Mária Usačevová
za – 5
proti – nikto
zdržal sa – 1
Hlasovanie: JUDr Katarína Pramuková.
za – 5
proti – nikto
zdržal sa – 1
Po tajnom hlasovaní členmi sudcovskej rady predsedníčka volebnej komisie JUDr.
Mária Šramková oboznámila výsledky hlasovania.

Hlasovanie:
odovzdaných 6 hlasovacích lístkov
hlasovalo - 6 členov
za – 5
proti – nikto
neplatný hlasovací lístok - 1
Mgr. Peter Melicher konštatoval, že za podpredsedu Sudcovskej rady Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky bola platne zvolená JUDr. Jana Cisárová.
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K bodu 2/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne
kolégium (SRns 136/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie troch
voľných miest sudcov NS SR pre občianskoprávne kolégium (SRns 136/2014), z ktorej
vyplýva požiadavka určiť jej člena a náhradníka.
K tomuto bodu vystúpila JUDr. Jana Cisárová, ktorá za člena do výberovej komisie pre
predmetné výberové konanie navrhuje JUDr. Soňu Mesiarkinovú, predsedníčku
občianskoprávneho kolégia. Zároveň informovala, že pre prípad určenia JUDr. Soni
Mesiarkinovej, táto navrhla aby ako náhradník bola určená JUDr. Jana Cisárová.
Po rozprave bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 1/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre
občianskoprávne kolégium ( Spr 136/2014)
JUDr. Soňu Mesiarkinovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Janu Cisárovú, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa -1

K bodu 3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre správne kolégium (SRns
137/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie voľných
miest sudcov pre správne kolégium, z ktorej vyplýva požiadavka určenia člena a náhradníka.
Uviedol, že výberové konanie začne 10.2.2015. Za člena do výberovej komisie pre predmetné
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výberové konanie navrhuje JUDr. Jozefa Milučkého, predsedu správneho kolégia, za
náhradníka Mgr. Petra Melichera.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 2/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie troch voľných miest sudcov NS SR pre
správne kolégium ( Spr 137/2014)
JUDr. Jozefa Milučkého
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Mgr. Petra Melichera, náhradník
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa -1

K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre obchodné kolégium
(SRns 138/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie voľných
miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium, z ktorej vyplýva požiadavka určenia jej člena a
náhradníka. Uviedol, že výberové konanie začne 23.2.2015.
K tomuto bodu vystúpila JUDr. Katarína Pramuková, ktorá za člena do výberovej
komisie pre predmetné výberové konania navrhuje JUDr. Darinu Ličkovú a za náhradníka
JUDr. Lenku Praženkovú.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 3/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcov NS SR pre
obchodnoprávne kolégium (Spr 138/2014)
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JUDr. Darina Ličková
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Lenka Praženková, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa -nikto
K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu NS SR pre obchodné
kolégium (SRns 139/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie jedného miesta predsedu senátu obchodnoprávneho kolégia, z ktorej vyplýva
požiadavka určenia jej člena a náhradníka. Uviedol, že výberové konanie sa uskutoční 20.
2.2015. V rámci rozpravy vystúpila JUDr. Katarína Pramuková, navrhla za člena a náhradníka
zvoliť tie isté osoby ako sú v predchádzajúcom bode.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 4/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu
NS SR pre obchodnoprávne kolégium (Spr 139/2014)
JUDr. Darina Ličková
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Lenka Praženková, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa -nikto
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K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest predsedu senátu NS SR pre správne
kolégium (SRns 140/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie dvoch voľných miest predsedu senátu správneho kolégia, z ktorej vyplýva
požiadavka určiť jej člena a náhradníka. Uviedol, že výberové konanie sa uskutoční 19.
2.2015. Za člena do výberovej komisie pre predmetné výberové konanie navrhuje JUDr.
Jozefa Milučkého, predsedu správneho kolégia, za náhradníka Mgr. Petra Melichera.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 5/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest predsedu senátu NS
SR pre správne kolégium ( SRns 140/2014)
JUDr. Jozefa Milučkého
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Mgr. Petra Melichera, náhradník
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - 1

K bodu 7/ Žiadosť predsedníčky NS SR o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie troch voľných miest predsedu senátu NS SR pre občianskoprávne
kolégium (SRns 141/2014)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o voľbu jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie troch voľných miest predsedu senátu občianskoprávneho kolégia, z ktorej vyplýva
požiadavka určiť jej člena a náhradníka. Uviedol, že výberové konanie sa uskutoční 19.
2.2015. V rámci rozpravy vystúpila JUDr. Mária Šramková, navrhla pre predmetné výberové

8
konanie JUDr. Ľubora Šeba za člena, za náhradníka JUDr. Helenu Haukvitzovú. Ostatní
členovia sa s návrhom stotožnili.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 6/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie troch voľných miest predsedu senátu NS
SR pre občianskoprávne kolégium ( SRns 141/2014)
JUDr. Ľubora Šeba
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Helenu Haukvitzovú, náhradníčka
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 8 /Prerokovanie Návrhu Opatrenia č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa rozvrh práce
NS SR na rok 2015 (SRns 2/2015)
Predsedajúci oboznámil s návrhom opatrenia č. 1, ktorým sa dopĺňa rozvrh práce NS
SR na rok 2015 s tým, že v osobitnej časti – občianskoprávne kolégium sa do zoznamu
asistentov občianskoprávneho kolégia zaraďuje Mgr. Patrik Marko a Lýdia Pajdlhauserová,
ich doterajšie zaradenia sa rušia, ďalej, že v osobitnej časti – trestnoprávne kolégium nahrádza
sa doterajšie zaradenie zapisovateliek zaradením novým, tiež vypúšťa sa poznámka 4, pričom
doterajšia poznámka 5 sa označuje ako poznámka 4. 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. 7/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky k návrhu
Opatrenia č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2015.
Hlasovanie :
za - 6
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proti - nikto
zdržal sa – nikto
K bodu 9/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej
komisie Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Aleny Svetlovskej (SRns 3/2015)
Po rozprave členov sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej komisie
JUDr. Daniela Sučanská a JUDr. Emil Franciscy.
.

U z n e s e n i e č. 8/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu občianskoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JUDr. Danielu Sučanskú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Emila Franciscyho
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015

K bodu10/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie troch sudcov NS SR do prieskumnej
komisie NS SR na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia
súdneho konania a žiadosť o dodržiavanie zásad sudcovskej etiky sudkyne NS SR JUDr. Eleny
Berthotyovej, PhD. a Žiadosť (SRns 7/2015)
V súvislosti s prejednávaným bodom predseda sudcovskej rady upozornil, že je potrebné
zaujať tiež stanovisko k dodržiavaniu zásad sudcovej etiky. Preto navrhuje hlasovať o stanovisku
osobitne.

Po rozprave členov sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej komisie
JUDr. Jana Henčeková, JUDr. Zuzana Ďurišová a JUDr. Ľubica Filová.
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U z n e s e n i e č. 9/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na obsadenie voľných miest predsedov
správnych senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JUDr. Janu Henčekovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Zuzanu Ďurišovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Ľubicu Filovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015
Nasledovala krátka diskusia a k tomuto bodu programu navrhol predsedajúci, aby
sudcovská rada prijala toto
u z n e s e n i e č. 10/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 27c
písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky JUDr. Eleny Berthotyovej, uchádzačky vo výberovom konaní na
obsadenie funkcie predsedu senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktoré bolo
vyhlásené predsedníčkou Najvyššieho súdu SR dňa 8.decembra 2014 pod číslom Spr
1326/2014, toto
s ta novisko :
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JUDr. Elena Berthotyová, sudkyňa správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie
zásady sudcovskej etiky.
K bodu 11/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej
komisie Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkýň JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Nory
Halamovej (SRns 8/2015)
Po rozprave členov sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej komisie
JUDr. Zdenka Reisenauerová a JUDr. Milan Morava.

U z n e s e n i e č. 11/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu správneho kolégia Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky(SRns 8/2015)
JUDr. Zdenku Reisenauerovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Milana Moravu
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015
K bodu 12/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej
komisie Krajského súdu v Trnave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. (SRns 9/2015)
Po rozprave členov sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej komisie
JUDr. Alena Priecelová a JUDr. Katarína Pramuková.

U z n e s e n i e č. 12/2015
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Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu obchodnoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SRns 9/2015)

JUDr. Alenu Priecelovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Katarínu Pramukovú
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - 1
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015
K bodu 13/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie dvoch sudcov NS SR do prieskumnej
komisie Krajského súdu v Bratislave na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti
a dôstojnosti vedenia súdneho konania sudkyne JUDr. Soni Pekarčíkovej (SRns 10/2015)
Po rozprave členov sudcovskej rady boli navrhnutí za členov prieskumnej komisie
JUDr. Viera Pepelová a JUDr. Gabriela Mederová.

U z n e s e n i e č. 13/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu obchodnoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SRns10/2015)

JUDr. Vieru Pepelovú
Hlasovanie:
za – 6
proti – nikto
zdržal sa - nikto
JUDr. Gabrielu Mederovú
Hlasovanie:
za – 6
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proti – nikto
zdržal sa - nikto
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015
K bodu 14/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie troch sudcov NS SR do prieskumnej komisie
NS SR na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho
konania a žiadosť o dodržiavanie zásad sudcovskej etiky sudkyne NS SR JUDr. Jany Cisárovej
a sudcu NS SR JUDr. Ivana Machyniaka (SRns 11/2015)
V súvislosti s prerokovaním uvedeného bodu programu JUDr. Jana Cisárová uviedla, že
tlmočí návrh predsedníčky občianskoprávneho kolégia JUDr. Soni Mesiarkinovej. Predsedníčka
kolégia navrhuje za členov prieskumnej komisie JUDr. Oľgu Trnkovú, JUDr. Vieru Petríkovú
a JUDr. Editu Bakošovú. K prednesenému návrhu pripomienky neboli.
Predseda sudcovskej rady upozornil, že je potrebné zaujať tiež stanovisko k dodržiavaniu
zásad sudcovej etiky. Preto navrhuje hlasovať o stanovisku osobitne.
JUDr. Jany Cisárová sa prerokovania bodu programu nezúčastnila, pretože rozhodovanie
sa jej priamo dotýka.

U z n e s e n i e č. 14/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za členov prieskumnej komisie za
účelom vyhlásenia výberového konania na obsadenie voľných miest predsedov
občianskoprávnych senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SRns 11/2015)

JUDr. Oľgu Trnkovú
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto
(Poznámka JUDr. Jana Cisárová nehlasovala)
JUDr. Vieru Petríkovú
Hlasovanie:
za – 5
proti – nikto
zdržal sa - nikto
(Poznámka JUDr. Jana Cisárová nehlasovala)
JUDr. Editu Bakošovú
Hlasovanie:
za – 5
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proti – nikto
zdržal sa – nikto
(Poznámka JUDr. Jana Cisárová nehlasovala)
Na vykonanie prieskumu a predloženie písomnej správy sa určuje prieskumnej
komisii lehota do 10. februára 2015
Nasledovala krátka diskusia bez prítomnosti JUDr. Jany Cisárovej a k tomuto bodu
programu navrhol predsedajúci, aby sudcovská rada prijala toto
u z n e s e n i e č. 15/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 27c
písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky JUDr. Jany Cisárovej, uchádzačky vo výberovom konaní na obsadenie
funkcie predsedu senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktoré bolo
vyhlásené predsedníčkou Najvyššieho súdu SR dňa 8.decembra 2014 pod číslom Spr
1327/2014, toto
s ta novisko :
JUDr. Jana Cisárová, sudkyňa občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone
svojej funkcie zásady sudcovskej etiky.

u z n e s e n i e č. 16/2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 27c
písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad
sudcovskej etiky JUDr. Ivana Machyniaka, uchádzača vo výberovom konaní na
obsadenie funkcie predsedu senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR,
ktoré bolo vyhlásené predsedníčkou Najvyššieho súdu SR dňa dňa 8.decembra 2014
pod číslom Spr 1327/2014, toto

s ta novisko :
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JUDr. Ivan Machyniak, sudca občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone
svojej funkcie zásady sudcovskej etiky.

K bodu 15/ Výkazy za december 2014 (SRns 142/2014).
Agenda
- kolégium
občianske
obchodné
správne
trestné

Prevzaté
5195
3601
3251
176

Nápad
611
238
360
79

Vybavené
765
280
293
89

Nevybavené
5041
3559
3318
166

Predsedajúci konštatoval, že podľa predmetných štatistických ukazovateľov stav
nevybavených veci nie je uspokojivý. Počet nevybavených vecí sa na občianskoprávnom,
obchodnoprávnom a správnom kolégiu je vysoký, čísla nepustia, pričom nie je už v silách
sudcov vybavovať viac vecí, bez toho, aby sa to odrazilo na zdravotnom stave a rodinnom
živote sudcov. Poukázal, že sa neustále zvyšuje počet tzv. reštančných veci nad 1 a nad 2
roky. Je potrebné personálne a materiálne posilnenie a dobudovanie NS SR.
K bodu16/ Rôzne
Prítomní členovia sudcovskej rady upozornili predsedu, že by bolo vhodné sudcom NS
SR pripomenúť uskutočnenie doplňujúcej voľby člena Sudcovskej rady, ktoré sa uskutoční
19.1.2015.
JUDr. Jana Cisárová uviedla, že zasadnutie treba pripraviť, najmä vopred osloviť
a určiť členov volenej komisie, aby sa neopakovala situácia ako pri voľbe člena Sudnej rady
a zvolať plénum o niečo skôr, aby voľba riadne prebehla.
JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka NS SR požiadala predsedajúceho, aby
zabezpečil možnosť jej vystúpenia ešte pred voľbou v rozsahu 15 minút.
Členovia sudcovskej rady nemali ďalšie návrhy, ktorými by sa sudcovská rada mala
zaoberať, preto po vyčerpaní všetkých bodov programu na záver predseda sudcovskej rady
poďakoval členom sudcovskej rady za účasť. Zároveň oznámil termín nasledujúceho riadneho
zasadnutia sudcovej rady, a to
10. februára 2015 o 13, 00 hod
v zasadačke predsedu NSSR č. 402, čo prítomní vzali na vedomie s tým, že pozvánka na
riadne zasadnutie sudcovskej rady spolu s programom im bude zaslaná e-mailom a že
zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Katarína Pramuková.
V Bratislave dňa 13. januára 2015
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Zápisnicu zapísala : JUDr. Jana Cisárová
Zápisnicu overil : JUDr. Katarína Pramuková

Na záver predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej
rady, a to
10. februára 2015 o 13,00 hod.
s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Mária Šramková.

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. Jana Cisárová
Zápisnicu overila :
JUDr. Katarína Pramuková

