SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

74/2018
UZNESENIE
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. marca 2018
k Správe o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b
zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2017,

Súdna rada Slovenskej republiky
po prerokovaní Správy o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej
republiky, podľa § 3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
za rok 2017,

schvaľuje
Správu o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa §
3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
za rok 2017, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.

Overovateľ: JUDr. Martin Michalanský

JUDr. Lenka Praženková
predsedníčka
Súdnej rady Slovenskej republiky

Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky
pod a § 3a a 3b
zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2017
Súdna rada Slovenskej republiky ( alej len „súdna rada“) je ústavným orgánom
sudcovskej legitimity a jej pôsobnosť je daná čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
( alej len „ústava“), zákonom č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o súdnej rade“);

alšiu pôsobnosť určuje zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa ústavy patrí do pôsobnosti súdnej rady:
a) zabezpečovať plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva,
b) prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej
spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,
c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov
a návrhy na odvolanie sudcov,
d) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
e) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky a návrhy na ich odvolanie,
f) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali
pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
g) voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov
disciplinárnych senátov,
h) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu
štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu
rozpočtu súdov,
i) dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že
funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu, vydávať zásady
sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
j)

alšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
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Podľa zákona o súdnej rade do ďalšej pôsobnosti súdnej rady patrí:
a) prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b) schva ovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
c) predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky ( alej len „minister
spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
d) voliť podpredsedu súdnej rady,
e) koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených pod a osobitného predpisu,
f) zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
g) zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré
sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády.
h) volí určený počet členov rady Justičnej akadémie pod a osobitného predpisu,
i) podie ať sa na rozvoji udských zdrojov v súdnictve.
Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti alej
a) schva uje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b) schva uje zásady povo ovania práce v domácom prostredí,
c) určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na
funkciu sudcu.
V zmysle § 3c zákona o súdnej rade, súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle
zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti pod a § 3a a 3b za
predchádzajúci kalendárny rok.

I.
ZABEZPEČOVANIE VÝKONU VEREJNEJ KONTROLY SÚDNICTVA
(§ 3a zákona o súdnej rade)
Pri výkone pôsobnosti pod a čl. 141a ods. 5 písm. a) ústavy, súdna rada:
a) sa podie a v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej
republiky,
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b) vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených
nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,
d) zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky a vo výberových komisiách pod a osobitného predpisu,
e) plní alšie úlohy ustanovené zákonom.

1. Podie anie sa na riadení a správe súdov Slovenskej republiky
Pod a § 32 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o súdoch“), úlohou riadenia a správy
súdov je vytvárať súdom podmienky na riadny výkon súdnictva, najmä v oblasti personálnej,
organizačnej, ekonomickej, finančnej, odbornej.
Súdna rada sa podie a na správe súdov tak, že zaujíma k podkladom na tvorbu rozpočtu
verejnej správy a k návrhu rozpočtu súdnictva stanovisko, ktoré následne predkladá k návrhu
rozpočtu súdov vláde a Národnej rade Slovenskej republiky.
V roku 2017 sa súdna rada zaoberala podkladmi na tvorbu rozpočtu súdnictva na
zasadnutí 26. júna 2017 a návrhom rozpočtu na zasadnutí 30. októbra 2017.
V oboch uzneseniach uvítala zvýšenie rozpočtu súdnictva, ale zároveň konštatovala,
že i takto navýšený rozpočet neumožňuje zabezpečiť pokrytie požiadaviek súdov, ktoré
si uplatnili v predložených návrhoch rozpočtu a ktoré boli odsúhlasené sudcovskými radami
na jednotlivých krajských súdoch.
Najdôležitejším z poh adu súdnej rady bolo:
-

zabezpečenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy sídla Okresného
súdu Bratislava I,

-

zabezpečenie

kapitálových

výdavkov

na

realizáciu

nadstavby

spoločnej

administratívnej budovy Krajského súdu v Košiciach a košických okresných súdov,
-

navýšenie bežných výdavkov pre personálne zabezpečenie efektívneho chodu súdov
doplnením neobsadeného počtu sudcov,
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-

uvo nenie finančných prostriedkov na zvyšovanie platov zamestnancov súdov
formou osobných príplatkov.
Tak ako každý rok, aj v roku 2017, súdna rada prerokovala správy o čerpaní

rozpočtových prostriedkov súdov za predchádzajúci rok, v ktorej Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky a Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhodnocuje hospodárenie
s rozpočtovými prostriedkami za predchádzajúci rok.
Kompetencia súdnej rady - podie ať sa na riadení a správe súdov Slovenskej
republiky - úzko súvisí aj s prerokovaním revíznych správ, ktoré súdnej rade predkladajú
vedúci revízneho oddelenia.

2. Preh ad

o prerokovaných

revíznych

správach

a prijatých

uzneseniach
Revízne oddelenia pri krajských súdoch a Najvyššom súde Slovenskej republiky,
v zmysle schválených harmonogramov vykonajú revíziu a zostavia správu o výsledkoch
revízie. Vedúci revízneho oddelenia správu zašle predsedovi príslušného krajského súdu,
predsedovi najvyššieho súdu, súdnej rade a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky
( alej aj ako „minister“), ktorí nezávisle od seba vyhodnocujú obsah správy a zašlú
vedúcemu revízneho oddelenia a prerokovanému subjektu svoje stanovisko k správe
a navrhovaným opatreniam.

V priebehu roku 2017 boli na zasadnutiach súdnej rady prerokované tieto
správy o výsledkoch revízie:
 49. zasadnutie súdnej rady - 27. február 2017:
Správa o výsledku revízie na Krajskom súde v Žiline:
Uznesenie č. 840: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
Slovenskej republiky doplniť počet sudcov do plánovaného počtu na 42 sudcov, navýšiť stav
vyšších súdnych úradníkov o 1 vyššieho súdneho úradníka a administratívneho aparátu
o 2 zamestnancov; a do budúcnosti vyriešiť priestory krajského súdu prenajatím alšej časti
budovy susediacej s krajským súdom.
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 50. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 27. marec 2017
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Bardejov:
Uznesenie č. 861: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
Slovenskej republiky personálne posilniť Okresný súd Bardejov o dvoch sudcov, jedného
vyššieho súdneho úradníka a jedného asistenta.
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Topoľčany:
Uznesenie č. 862: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
posilniť personálny stav na Okresnom súde Topo čany o 3 miesta zamestnancov v štátnej
službe a 2 miesta zamestnancov vo verejnom záujme a prideliť finančné prostriedky na
kompletnú rekonštrukciu 3 pojednávacích miestností, zriadenie klimatizácie v pojednávacích
miestnostiach a v kanceláriách sudcov.
 52. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 29. máj 2017
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Žiar nad Hronom:
Uznesenie č. 900: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
personálne stabilizovať stav sudcov na okresnom súde v počte, ktorý neklesne pod 16 sudcov,
personálne posilniť počet miest zamestnancov v štátnej službe v rozsahu: štyri miesta
vo funkcii hlavný referent (asistent) a tri miesta vo funkcii hlavný radca (vyšší súdny úradník)
a prideliť rozpočtové prostriedky na dobudovanie priestorov okresného súdu v záujme
zlepšenia pracovných podmienok sudcov a ostatných zamestnancov súdu a zvýšenia
dôstojnosti prostredia súdu.
 53. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 26. jún 2017
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Trnava:
Uznesenie č. 939: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
zvýšiť počet sudcov na Okresnom súde Trnava o 1 sudcu na občianskoprávnom úseku, zvýšiť
počet vyšších súdnych úradníkov o 2 miesta a počet administratívnych zamestnancov
o 4 miesta, a prideliť kapitálové výdavky na vybudovanie klimatizácie v podkrovných
priestoroch, zvodov daž ovej vody a ich napojenie na verejnú kanalizáciu a odstránenie
vlhnutia budovy.
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 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 25. september 2017
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Košice - okolie:
Uznesenie č. 39: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na nevyhnutné zlepšenie priestorových a
materiálnych podmienok Okresného súdu Košice - okolie v budove na Štúrovej ulici v
Košiciach, zabezpečiť trvalé udržanie plánovaného počtu sudcov s priebežným doplnením
plánovaného stavu, v prípade odchodu sudcu, a zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov
o 2 osoby a počet asistentiek o 2 osoby.
 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 20. november 2017
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Poprad:
Uznesenie č. 136: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministerke spravodlivosti
navýšiť stav sudcov o 1 miesto sudcu a stav zamestnancov Okresného súdu Poprad
o 4 miesta: 1 miesto vyššieho súdneho úradníka a 3 miesta asistentov.

3. Posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo
V roku 2017 priniesol zákon č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nové kompetencie.
Jedna z nových kompetencií patrí do oblasti hodnotenia sudcov. Pod a právnej úpravy
účinnej od 1. júla 2017 hodnotenie sudcu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo
sudcov, pričom za člena hodnotiacej komisie môže byť zvolený aj sudca, ktorý má prerušený
výkon funkcie sudcu pod a § 24 ods. 4 zákona o sudcoch. Členov hodnotiacej komisie volí
a odvoláva súdna rada.
Vzh adom na uvedenú právnu úpravu zákona č. 152/2017 Z. z., sa súdna rada zaoberala
touto problematikou na zasadnutí 16. októbra 2017, na ktorom schválila Kritériá na zloženie
hodnotiacich komisií a postup pri kreovaní hodnotiacich komisií. Následne, 30. októbra 2017,
vytvorila databázu kandidátov na členov hodnotiacich komisií, určila počet kreovaných
hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov a zároveň zvolila členov dvoch hodnotiacich
komisií.
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Cie om tejto právnej úpravy bolo profesionalizovať hodnotiace komisie a to tak, aby
sudcovia vykonávajúci proces hodnotenia nevykonávali popri tejto činnosti funkciu sudcu.
Znamená to, že členovia hodnotiacej komisie sa môžu naplno venovať tejto činnosti.
alšou kompetenciou, ktorú priniesol zákon č. 152/2017 Z. z., je dohliadanie súdnej rady
na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho
konania pod a § 119 ods. 5 zákona o sudcoch, pričom ak zistí, že došlo k porušeniu zásad
disciplinárneho konania a jeho plynulosti, je povinná prerokovať zistené nedostatky
s dotknutým predsedom alebo členom disciplinárneho senátu a pod a potreby uložiť opatrenia
vedúce k náprave zistených nedostatkov a k odstráneniu ich príčin.
Realizáciou tejto kompetencie súdna rada poverila niektorých členov súdnej rady
na zasadnutí v septembri 2017.

4. Aktívna účasť členov súdnej rady na zasadnutí pléna Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky
Na základe informácií z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa v roku 2017
nekonalo zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

5. Aktívna účasť členov súdnej rady vo výberových komisiách
5.1 Výberové konania na funkciu sudcu
V priebehu roka 2017 došlo k zmene právnej úpravy, týkajúcej sa výberových konaní na
funkciu sudcu okresného súdu. Pred 1. júlom 2017 bol proces obsadzovania funkcie sudcu
taký, že ministerstvo spravodlivosti určilo vo né miesto sudcu. Toto miesto, ak sa
neobsadzovalo preložením sudcu z iného súdu, bolo obsadzované výberovým konaním, ktoré
vyhlasoval predseda konkrétneho súdu. Členov výberovej komisie menoval predseda súdu
z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby jeden člen bol z kandidátov
zvolených národnou radou, dvaja členovia z kandidátov zvolených súdnou radou a jeden člen
z kandidátov vymenovaných ministrom; piateho člena výberovej komisie zvolila sudcovská
rada súdu, na ktorom sa vo né miesto obsadzovalo. Proces výberu sudcu súdu vyššieho
stupňa zostal nezmenený.
7

Podľa právnej úpravy účinnej do 30. júna 2017 sa zúčastnili na výberových konaniach
na krajských súdoch a okresných súdoch títo členovia výberovej komisie vymenovaní
z databázy Súdnej rady Slovenskej republiky:
Obvod Krajského súdu v Bratislave

Por.
č.

Súd

Termín konania

1.

Krajský súd v Bratislave

23.- 25.10.2017

2.

Okresný súd Bratislava I

16. - 20.1.2017

3.

Okresný súd Bratislava I

7.8. - 7.9.2017

4.

Okresný súd Bratislava II

16. - 20.1.2017

5.

Okresný súd Bratislava II

16. - 20.1. 2017

Člen výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Roman Huszár
JUDr. Boris Tóth
JUDr. uboš Sádovský
JUDr. Nora Vladová
JUDr. uboš Sádovský
JUDr. Nora Vladová
JUDr. uboš Sádovský
JUDr. Nora Vladová
JUDr. uboš Sádovský
JUDr. Nora Vladová

Obvod Krajského súdu v Nitre
Súd

Termín konania

Por.
č.
1.

Krajský súd v Nitre

6.-7.2.2017 a 8.3.2017

2.

Krajský súd v Nitre

18.4. - 20.4.2017

3.

Krajský súd v Nitre

10.7. - 12.7.2017

4.

Okresný súd Nitra

18.9. - 20.9.2017

5.

Okresný súd Komárno

25.7 - 27.7.2017

5.

Okresný súd Levice

9.1. - 11.1.2017

7.

Okresný súd Levice

19.9., 21.9. - 22.9.2017

8.

Okresný súd Topo čany

17.1.- 20.1.2017
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Člen výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Pavol Pilek
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ján Bernát
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Jozef Maruščák
JUDr. Jaroslav Chlebovič
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Ján Vanko
JUDr. uboš Sádovský
JUDr. Pavol Pilek
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Pavol Pilek
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ingrid Doležajová

Obvod Krajského súdu v Trnave
Súd

Termín konania

Por.
č.
1.

Okresný súd Skalica

1.8. - 3.8.2017

2.

Krajský súd v Trnave

14.2. - 2.3.2017

3.

Krajský súd v Trnave

27.7. - 31.7.2017

4.

Okresný súd Trnava

17. - 18.7. a 21.7.2017

5.

Okresný súd Galanta

4.1.2017 a 10.1.2017

6.

Okresný súd Galanta

4.9.2017 a 7.9.2017

7.

Okresný súd Dunajská Streda

9.,12. a 18.1.2017

8.

Okresný súd Dunajská Streda

18. a 20.9.2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. uboš Szigeti
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Anton Jaček
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Anton Jaček
JUDr. Milan Trylč
JUDr. Eva Fulcová
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Milan Trylč
JUDr. Elena Berthotyová,
PhD.
JUDr. Anton Jaček
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Anton Jaček
Doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.,
JUDr. Anton Jaček

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Por.
č.

Súd

Termín konania

1.

Krajský súd v Banskej Bystrici

28. 03. 2017

2.

Krajský súd v Banskej Bystrici

05.- 06. 6.2017

3.

Krajský súd v Banskej Bystrici

06. 11.2017

4.

Okresný súd Banská Bystrica

11., 12., 23. 1. 2017

5.

Okresný súd Lučenec

11., 12., 23. 1. 2017

6.

Okresný súd Rimavská Sobota

18., 19., 20. 7. 2017

7.

Okresný súd Ve ký Krtíš

19. 9. 2017 (neúspešné)

8.

Okresný súd Zvolen

10., 11-12.01, 23. 1.
2017

9.

Okresný súd Žiar nad Hronom

11. 01., 23. 01. 2017
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Člen výberovej komisie
za súdnu radu
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. ubomír Bušík, PhD.
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. ubomír Bušík, PhD.
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. ubomír Bušík, PhD.
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
Mgr. Ján Bednár
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. Peter Zachar
JUDr. Peter Zachar
JUDr. Eva Cvengová
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. Peter Zachar
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
JUDr. Peter Zachar
doc. JUDr. Milan urica, PhD.
Mgr. Ján Bednár

Obvod Krajského súdu v Trenčíne
Súd

Termín konania

Por.
č.
1.

Krajský súd v Trenčíne

9.-10. a 12.5.2017

2.

Okresný súd Trenčín

16.1. 2017

3.

Okresný súd Považská Bystrica

4.

Okresný súd Považská Bystrica

5.

Okresný súd Nové mesto nad
Váhom

31.01.2017, 01.02.2017,
03.02.2017
25. 7.2017
27. 7.2017
31.01. - 02.02.2018

6.

Okresný súd Nové Mesto nad
Váhom
Okresný súd Nové Mesto nad
Váhom

7.

26.04. - 28.04.2018
05.09. - 07.09.2018

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ing. Miroslav Man ák
JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Peter Straka
JUDr. Gabriela Šimonová
JUDr. Imrich Volkai
JUDr. Ing. Miroslav Man ák
JUDr. Gabriela Šimonová
JUDr. Alena Radičová
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Alena Radičová
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ondrej Samaš
JUDr. Ing. Miroslav Man ák

Obvod Krajského súdu v Žiline
Súd

Termín konania

Por.
č.
1.

Krajský súd v Žiline

17. - 19.1.2017

2.

Okresný súd Ružomberok

23.- 25.1.2017

3.

Okresný súd Martin

21. - 23.2.2017

4.

Okresný súd Žilina

5. - 7.4.2017

5.

Okresný súd Čadca

12.9.2017

6.

Krajský súd v Žiline

26. - 28.9.2017

7.

Okresný súd Žilina

13. - 15.11.2017
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Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Alena Šišková
JUDr. Alena Radičová
JUDr. Jaroslav Macek
JUDr. Dana Wänkeová
JUDr. Eva Kyselová
JUDr. Dana Wänkeová
Doc. JUDr. Milan urica,
PhD.
JUDr. Rastislav Stieranka
JUDr. Eva Kyselová
JUDr. Jaroslav Macek
JUDr. Alena Šišková
JUDr. Eva Kyselová
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Rastislav Stieranka

Obvod Krajského súdu v Košiciach
Por.
č.

Súd

Termín konania

1.

Okresný súd Košice II

12.9. - 14.9.2017

2.

Okresný súd Košice I

11.9. - 14.9.2017

3.

Okresný súd Košice - okolie

8.9. - 11.9.2017

4.

Okresný súd Rožňava

17.7. - 19.7.2017

5.

Okresný súd Michalovce

7.6. - 9.6. 2017

6.

Krajský súd v Košiciach

22.5. - 24.5.2017

7.

Okresný súd Košice I

28.3. - 30.3.2017

8.

Okresný súd Košice - okolie

7.2. - 9.2.2017

9.

Okresný súd Spišská Nová Ves

13.2. - 15.2.2017

10.

Okresný súd Michalovce

11.

Krajský súd v Košiciach

7.2.2017
/1deň/neúspešné
24.1.- 26.1.2017
+21.2.2017 /4 dni/

Člen výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Jozef Kuruc
JUDr. Ján Slovinský
JUDr. Dana Bystrianská
JUDr. Jaroslav Chlebovič
JUDr. Zoltán Szalay
JUDr. Karol Kučera
JUDr . Jozef Kuruc
JUDr. Zoltán Szalay
JUDr. Jozef Kuruc
JUDr. Juraj Sopoliga
JUDr. Jozef Kuruc
JUDr. Jozef Maruščák
JUDr. Jozef Kuruc
JUDr. Karol Kučera
JUDr. Karol Kučera
JUDr. Ján Slovinský
JUDr. Alena Šišková,
JUDr. Boris Tóth
JUDr. Jozef Kuruc,
JUDr. Juraj Sopoliga
JUDr. Jozef Kuruc
JUDr. Ingrid Doležajová

Obvod Krajského súdu v Prešove
Súd

Termín konania

Por.
č.
1.

Okresný súd Prešov

28.2. - 2.3.2017

2.

Okresný súd Humenné

16.1. - 18.1.2017

3.

Krajský súd v Prešove

26.7. - 28.7.2017

4.

Okresný súd Poprad

25.9. - 27.9.2017

5.

Okresný súd Kežmarok

18.9. - 20.9.2017
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Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Anna Kova ová
JUDr. Marián Mačura
JUDr. Anna Kova ová
JUDr. František Mozner
JUDr. Anna Kova ová
prof. h.c. doc. JUDr. Mária
Bujňáková, CSc.
JUDr. Anna Kova ová
JUDr. Karol Kučera
JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. DanaWänkeová

Špecializovaný trestný súd
Por.
č.
1.

Súd

Termín konania

Špecializovaný trestný
súd Pezinok

18.9. - 20.9.2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. ubomír Bušík, PhD.
JUDr. uboš Sádovský

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky sa v roku 2017 neuskutočnilo žiadne
výberové konanie na funkciu sudcu.

Hromadné výberové konanie
Od 1. júla 2017 sa výberové konanie na funkciu sudcu na okresnom súde vykonáva
ako hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet vo ných miest sudcov, pričom
počet miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním
určuje pre obvod každého krajského súdu minister po prerokovaní so súdnou radou. Novinkou
v rámci výberových konaní na sudcu okresného súdu je i to, že ho vyhlasuje predseda súdnej
rady aspoň raz ročne, v jarnom alebo jesennom období s územnou pôsobnosťou pre obvod
každého krajského súdu tak, aby sa uskutočnili v tom istom termíne.
Členov výberovej komisie pre hromadné výberové konanie menuje predseda súdnej rady
z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby dvaja členovia boli z kandidátov
navrhnutých

súdnou

radou,

dvaja

členovia

z kandidátov

navrhnutých

ministrom

spravodlivosti; piateho člena výberovej komisie volí na žiadosť predsedu súdnej rady
príslušné kolégium predsedov sudcovských rád.
V roku 2017 sa uskutočnilo jedno hromadné výberové konanie, pričom z počtu 125
miest kandidátov na funkciu sudcu sa podarilo obsadiť 36 miest kandidátov na funkciu sudcu,
ktorí v súčasnosti prechádzajú preverovaním Národného bezpečnostného úradu SR
a absolvujú prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných
na výkon funkcie sudcu.

12

Členovia, resp. náhradníci vo výberovej komisii v hromadnom výberovom konaní ,
ktoré sa konalo so začiatkom 27. novembra 2017 o 08:30 hod., vymenovaní z databázy
Súdnej rady Slovenskej republiky:

Obvod Krajského súdu v Bratislave
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Viera Malinowska
JUDr. uboš Sádovský

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Roman Bolebruch
JUDr. ubomír Hudák

Obvod Krajského súdu v Nitre
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Mgr. Marcela Kosová
JUDr. Ján Vanko

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Pavol Pilek
JUDr. Ingrid Doležajová

Obvod Krajského súdu v Trnave
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Andrea Kondllová
JUDr. Anton Jaček

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. David Lindtner
JUDr. Ján Bernát

Obvod Krajského súdu v Trenčíne
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Erika Zajacová
JUDr. Ondrej Samaš

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Ivica Čelková
JUDr. Igor Malý

13

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Marian Török
doc. JUDr. Milan urica, PhD.

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Eva Cvengová
Mgr. Ján Bednár

Obvod Krajského súdu v Žiline
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Ján Burik
JUDr. Daniel Hudák

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Anna Peťovská, PhD.
JUDr. Eva Kyselová

Obvod Krajského súdu v Košiciach
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Jozef Maruščák
JUDr. Peter Zachar

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Martin Michalanský
JUDr. Jozef Kuruc

Obvod Krajského súdu v Prešove
Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Mgr. Miloš Kolek
JUDr. Anna Kova ová

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu
JUDr. Gabriela Világiová
JUDr. Marián Mačura

5.2 Výberové konania na funkciu predsedu súdu
Výberové konanie na funkciu predsedu súdu vyhlasuje minister. Pod a § 37 ods. 5
zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, členov výberovej komisie na funkciu predsedu súdu vymenuje minister
z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby jeden člen bol z kandidátov
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zvolených súdnou radou, traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom; jedného
člena výberového konania zvolí sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu súdu
obsadzuje.
Členovia, resp. náhradníci vo výberovej komisii vo výberových konaniach na
funkciu predsedu súdu, vymenovaní z databázy členov Súdnej rady Slovenskej republiky:
Obvod Krajského súdu v Bratislave
Por.
č.
1.
2.

Súd
Okresný súd Bratislava I
Okresný súd Bratislava I

Termín konania
04. 01. 2017
03. 03. 2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Elena Berthotyová
JUDr. Elena Berthotyová

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Por. č.
1.

Súd
Okresný súd Ve ký Krtíš

Termín konania
16. 03. 2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
doc. JUDr. Milan urica, PhD.

Obvod Krajského súdu v Nitre
Por. č.
1.

Súd
Okresný súd Topo čany

Termín konania
20.4.2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Rudolf Čirč

Obvod Krajského súdu v Prešove
Por. č.
1.

Súd
Okresný súd Poprad

Termín konania
29.9.2017

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Anna Kova ová,
JUDr. Elena Berthotyová,
PhD. - neprítomná

V obvodoch krajských súdov
v Košiciach, Trenčíne, Trnave, Žiline a na
Špecializovanom trestnom súde sa v roku 2017 neuskutočnili výberové konania na funkciu
predsedu súdu.
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6. Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
Súdna rada po dohode s ministerkou spravodlivosti, na základe § 4 ods. 2 písm. a) zákona
o súdnej rade a v spojení s § 28e zákona o sudcoch, schválila zásady výberového konania na
ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie na zasadnutí súdnej rady 18. decembra 2017.
Súdna rada alej po dohode s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky:
-

na zasadnutí 25. septembra 2017, na základe § 4 ods. 2 písm. c) určila obsahovú
náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu a

-

na zasadnutí 20. novembra 2017 schválila, na základe § 148 ods. 6 tretej vety
zákona o sudcoch, obsahovú náplň odbornej prípravy justičných čakate ov.

II. DOH AD SÚDNEJ RADY
(§ 3b zákona o súdnej rade)
Výkon pôsobnosti pri doh ade súdnej rady pod a čl. 141a ods. 5 písm. i) ústavy
definuje § 3b zákona o súdnej rade.
Súdna rada pri výkone tejto pôsobnosti:
a) presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej
spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne ( alej len
„predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
b) schva uje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
c) vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučite né s predpokladmi
sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z
vlastnej činnosti,
d) môže navrhnúť predsedovi súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho
konania.
Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením zo 17. septembra 2014 pozastavil
účinnosť ustanovenia § 5 ods. 7 zákona o sudcoch v časti slov „sudca alebo“, ako aj

alšie

s tým súvisiace ustanovenia. Ústavný súd Slovenskej republiky doposia o návrhu v merite
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veci nerozhodol, správa z tohto dôvodu neobsahuje časti týkajúce sa výkonu pôsobnosti
súdnej rady pod a § 3b zákona o súdnej rade.
V súlade s § 27ga ods. 3 zákona o súdnej rade, predsedníčka súdnej rady zaslala
Národnému bezpečnostnému úradu v roku 2017 celkovo 104 žiadostí o zabezpečenie
podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na
vymenovanie za sudcu. Kancelárii súdnej rady v roku 2017 doručil Národný bezpečnostný
úrad podklady pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa
109 kandidátov na sudcu. Súdna rada v roku 2017 rovnako rozhodla o 109 kandidátoch na
funkciu sudcu.
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