SRns 13/2015
Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 10. februára 2015
Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Mária Usačevová
Neprítomní :
JUDr. Katarína Pramuková - PN
JUDr. Jana Henčeková, PhD. – účasť na advokátskych skúškach
Hostia :
nikto
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa, vzhľadom na to, že
JUDr. Katarína Pramuková , ktorá bola určená za zapisovateľa na dnešnom zasadnutí
sudcovskej rady, je pre chorobu neprítomná, bola zvolená JUDr. Mária Šramková a za
overovateľa JUDr. Mária Usačevová.
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.
Návrh programu:
1/ Prerokovanie návrhu Opatrenia č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NS SR na rok
2015 (SRns 15/2015).
2/ Žiadosť kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k sudcom
JUDr. Milanovi Karabínovi a JUDr. Júlie Horskej, ktorý dosiahli vek 65 rokov (SRns
14/2015)

3/ Schválenie plánu práce Sudcovskej rady NS SR na rok 2015
4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné pridelenie
sudcov Krajského súdu v Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča na výkon funkcie na Najvyšší súd
Slovenskej republiky na obdobie od 01.05.2015 do 31.12.2015 (SRns 162/2015) a Krajského
súdu v Žiline JUDr. Martina Bargela na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky
na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 (SRns 161/2015)
5/ Žiadosť predsedníčky Súdnej rady SR o návrh kandidátov k menovaniu členov výberových
komisií na výberové konania na súdoch Slovenskej republiky
6/ Výkazy za január 2015 (SRns 16/2015).
7/ Rôzne
Hlasovanie o programe :
za
- 5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 1 /Prerokovanie Návrhu Opatrenia č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa rozvrh práce
NS SR na rok 2015 (SRns 15/2015)
Predsedajúci oboznámil s návrhom opatrenia č. 2, ktorým sa dopĺňa rozvrh práce NS
SR na rok 2015 s tým, že v osobitnej časti – občianskoprávne kolégium sa zo zoznamu
dočasne pridelených sudcov a zo senátu 4 C vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia na
výkon funkcie na NS SR vypúšťa JUDr. Anna Kovaľová, do zoznamu asistentov sudcov
občianskoprávneho kolégia zaraďuje JUDr. Desana Janíčková Rusnáková, ďalej, že
v osobitnej časti – trestnoprávne kolégium v zozname asistentov sudcov trestnoprávneho
kolégia sa namiesto Mgr. Zuzany Rychtárechovej uvádza „Mgr. Zuzana Kyjac“ a na str. 41 sa
dopĺňa poznámka „5. Asistentka sudcu JUDr. Antónia Bednarčík na materskej dovolenke.“,
v osobitnej časti – obchodnoprávne kolégium nahrádza sa doterajšie zaradenie zapisovateliek
zaradením novým. 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. 17/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemá námietky k návrhu
Opatrenia č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2015.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 2/ Žiadosť o stanovisko k návrhu na odvolanie sudcu JUDr. Milana Karabína
a JUDr. Júlie Horskej (dosiahnutie veku) SRns14/2015
Predseda sudcovskej rady oboznámil prítomných s prípisom Súdnej rady Slovenskej
republiky zo dňa 23. januára 2014 Spr 100/2014, ktorým žiada s poukazom na ustanovenie
§ 18 ods.2 písm. b/ zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších
predpisov o zaujatie stanoviska k sudcom JUDr. Milanovi Karabínovi a JUDr. Júlie Horskej,
ktorí dosiahli vek 65 rokov z pohľadu výkonnosti, kvality rozhodovacej činnosti a personálnej
skladby súdu.
V rozprave členovia sudcovskej rady poukázali na to, že vzhľadom na súčasné
personálne obsadenie najvyššieho súdu a neustále sa zvyšujúci nápad vecí, by prípadne
odvolanie menovaných sudcov spôsobilo negatívne dôsledky v rozhodovacej činnosti
trestného kolégia NSSR.
Po rozprave k tomuto bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 18/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si je vedomá zákonnej
povinnosti Súdnej rady Slovenskej republiky vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods.2 , písm. b/
zákona č. 385/2000Z.z. v platnom znení. V prípade sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky JUDr. Milana Karabína však neodporúča jeho odvolanie z funkcie sudcu.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
U z n e s e n i e č. 19/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si je vedomá zákonnej
povinnosti Súdnej rady Slovenskej republiky vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods.2 , písm. b/
zákona č. 385/2000Z.z. v platnom znení. V prípade sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky JUDr. Júlie Horskej však neodporúča jeho odvolanie z funkcie sudcu.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 3/ Schválenie plánu práce Sudcovskej rady NS SR na rok 2015
V rozprave členovia sudcovskej rady súhlasili s predloženým plánom práce
Predsedajúci navrhol, aby sudcovská rada prijala toto

U z n e s e n i e č. 20/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky schvaľuje plán práce
Sudcovskej rady NR SR na rok 2015.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 4/ Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu
na dočasné pridelenie sudcu Krajského súdu v Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča na výkon
funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.05.2015 do 31.12.2015
(SRns 162/2015) a sudcu Krajského súdu v Žiline JUDr. Martina Bargela na výkon funkcie na
Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016
(SRns 161/2015).
Predseda sudcovskej rady oboznámil predmetné žiadosti predsedníčky Najvyššieho
súdu SR. Nato členovia sudcovskej rady prijali toto
U z n e s e n i e č. 21/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade
Slovenskej republiky rozhodnúť o dočasnom pridelení sudcu Krajského súdu v Prešove
JUDr. Jozefa Angeloviča na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na
obdobie od 1. mája 2015 do 31. decembra 2015.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
U z n e s e n i e č. 22/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade
Slovenskej republiky rozhodnúť o dočasnom pridelení sudcu Krajského súdu v Žiline
JUDr. Martina Bargela na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na
obdobie od 1. mája 2015 do 30. apríla 2016.

Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto

K bodu 5/ Žiadosť predsedníčky Súdnej rady SR o návrh kandidátov k menovaniu
členov výberových komisií na výberové konania na súdoch Slovenskej republiky.
Predseda sudcovskej rady oboznámil predmetnú žiadosť predsedníčky Súdnej rady
SR. Oboznámil členov sudcovskej rady s tým, že k predmetnému návrhu je potrebný
zabezpečiť aj súhlas sudcov. Predbežne zisťoval, ktorí zo sudcov by mali záujem túto funkciu
vykonávať a zároveň zohľadňoval, aby jednotliví navrhnutí kandidáti boli z každého kolégia
NS SR. Za kandidátov navrhol JUDr. Janu Serbovú z trestnoprávneho kolégia, JUDr. Martu
Trnkovú z občianskoprávneho kolégia a JUDr. Janu Henčekovú, PhD. zo správneho kolégia.
Nato členovia sudcovskej rady prijali toto
U z n e s e n i e č. 23/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje za členku výberovej
komisie za Súdnu radu SR na výberové konania na súdoch Slovenskej republiky JUDr. Janu
Serbovú.
Hlasovanie :
za
-4
proti
- nikto
zdržal sa - 1
U z n e s e n i e č. 24/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje za členku výberovej
komisie za Súdnu radu SR na výberové konania na súdoch Slovenskej republiky JUDr. Martu
Trnkovú.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
U z n e s e n i e č. 25/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje za členku výberovej
komisie za Súdnu radu SR na výberové konania na súdoch Slovenskej republiky JUDr. Janu
Henčekovú PhD.
Hlasovanie :
za
-5
proti
- nikto
zdržal sa - nikto
K bodu 6/ Výkazy za január 2015 ( SRns 16/2015)
Agenda
- kolégium
občianske

Prevzaté
5041

Nápad
716

Spolu
5757

Vybavené
929

Nevybavené
4828

správne
trestné
obchodné

3318
167
3560

440
85
265

3758
252
3825

324
71
335

3434
181
3490

Predseda sudcovskej rady konštatoval, že z predmetných štatistických ukazovateľov
vyplýva, že počet nevybavených vecí sa na občianskoprávnom, obchodnoprávnom a
správnom kolégiu Aj keď mierne klesol, je stále neúmerný. Uvedený stav sa dosiahol len
v dôsledku nadmerného nasadenia sudcov vo vybavovaní agendy. Za súčasného personálneho
obsadenia občianskoprávneho, obchodnoprávneho a správneho kolégia nebude podľa jej
názoru možné zabezpečiť bezprieťahové vybavovanie agendy, spôsobené objektívnymi
podmienkami výkonu práce.
K bodu 7/ Rôzne
Prítomní členovia sudcovskej rady opätovne poukázali na preťaženosť sudcov
a administratívneho aparátu.
Členovia sudcovskej rady opätovne poukazujú na potrebu zabezpečiť preventívne
prehliadky. Vo vzájomnej rozprave poukázali na to, že by bolo vhodné obrátiť sa na
niektorých kolegov, napr. JUDr. Noru Halmovú, ktorej manžel je vlastníkom zdravotníckeho
súkromného zariadenia na Mýtnej ul. v Bratislave s prípadným prekonzultovaním možnosti
vykonania týchto prehliadok, na JUDr. Michala Tináka, riaditeľa nemocnice a polikliniky
Milosrdní bratia (konzultáciu zabezpečí JUDr. Šramková), oslovením Vojenskej nemocnice.
Poukázalo sa tiež na nefungujúce, resp. nedostatočne fungujúce elektronické systémy,
napr. Aspi a pod., s tým, že je potrebné, aby vedenie súdu zabezpečilo plnú funkčnosť týchto
systémov.
Taktiež sa poukázalo na nevhodné pracovné priestory a tým opätovne poukázať na
nutnosť riešenia týchto priestorov vhodnou budovou pre sídlo Najvyššieho súdu SR.
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. marca 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 opätovne
bolo určené, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Katarína Pramuková (z dôvodu
neprítomnosti na tomto zasadnutí).
V Bratislave dňa 10. februára 2015
Zápisnicu zapísala : JUDr. Mária Šramková
Zápisnicu overil : JUDr. Mária Usačevová

