Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 09. septembra 2015

Miesto a čas konania: zasadačka č. 402
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Neprítomní :
JUDr. Mária Šramková – rehabilitácia
JUDr. Jana Cisárová - dovolenka
Hostia :
nikto
Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po
otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Jana
Serbová a za overovateľku JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predseda sudcovskej rady navrhol doplniť program rokovania o bod 6/ Žiadosť
predsedníčky NS SR o určenie náhradného člena prieskumnej komisie KS v Nitre na
vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej
Hlasovanie o doplnení bodu programu :
za
proti

-

5

-

nikto

zdržal sa -

nikto

Po schválení programu rokovania navrhol predseda sudcovskej rady schváliť program
zasadnutia takto:
Návrh programu :
Program:

1/ 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 01.01.2016 do 30.04.2017 na občianskoprávne kolégium
(SRns 76/2015)
2/ Výkazy za jún 2015 (SRns 72/2015).
3/ Výkazy za júl 2015 (SRns 75/2015).
4/ Výkazy za august 2015 (SRns 77/2015)
5/ Prerokovanie návrhu Opatrenia č. 13 predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 z 2. septembra 2015
(Spr 1083/2015)
6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie náhradného člena prieskumnej komisie KS v Nitre
na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej
Hlasovanie o programe :
za
- 5
proti

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 1/ 1/ 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 01.01.2016 do 30.04.2017

na

občianskoprávne kolégium (SRns 76/2015)
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu SR
o stanovisko k dočasnému prideleniu sudcu KS V Prešove JUDr. Jozefa Angeloviča na
občianskoprávne kolégium NS SR od 01. januára. 2016 do 30. apríla 2017.

JUDr. Trnková uviedla, že JUDr. Jozef Angelovič je zaradený ako člen senátu 8C.
Sudcovia tohto senátu odporúčajú vyhovieť návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Angeloviča
na výkon funkcie na NS SR na uvedené obdobie.
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 67/2015
Sudcovská rada NS SR po prerokovaní odporúča Súdnej rade SR súhlasiť
s návrhom predsedníčky NS SR

na dočasné

JUDr. Jozefa Angeloviča na výkon

pridelenie sudcu KS v Prešove

funkcie sudcu na

NS SR od 01. 01. 2016 do

30. 04. 2017 ( Srns 76/2015 ).

Hlasovanie :
za

-

proti

5

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 2/ Výkazy za jednotlivé kolégiá za mesiac jún 2015 (SRns 72/2015).
Predseda sudcovskej rady oboznámil nápad a počet vybavených a nevybavených vecí
za mesiac jún 2015 podľa jednotlivých kolégií NS SR.
Výkazy za jún 2015
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

3742

582

715

3683

obchodné

2807

152

399

2560

správne

3583

431

337

3677

trestné

178

95

81

192

K bodu 3/ Výkazy za jednotlivé kolégiá za mesiac júl 2015 (SRns 75/2015).

Predseda sudcovskej rady oboznámil nápad a počet vybavených a nevybavených vecí
za mesiac júl 2015 podľa jednotlivých kolégií NS SR.
Výkazy za júl 2015
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

3863

637

600

3675

obchodné

2560

166

348

2378

správne

3677

439

299

3817

trestné

192

90

90

192

K bodu 4/ Výkazy za jednotlivé kolégiá za mesiac august 2015 (SRns 77/2015).
Predseda sudcovskej rady oboznámil nápad a počet vybavených a nevybavených vecí
za mesiac august 2015 podľa jednotlivých kolégií NS SR.
Výkazy za august 2015
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

3675

648

576

3747

obchodné

2378

114

372

2120

správne

3817

424

275

3966

trestné

192

109

71

230

V rozprave k bodom 2/,3/,4/ JUDr. Trnková uviedla, že vzhľadom na vysoký nápad
vecí na občianskoprávnom kolégiu navrhuje pri prerozdeľovaní úspešných kandidátov
vyhláseného výberu 20 miest asistentov sudcov NS SR zohľadniť túto dlhodobo nepriaznivú
situáciu.
Členovia sudcovskej rady sa zhodli, že vo všetkých kolégiách najvyššieho súdu,
vzhľadom na vysoký nápad vecí, odchod asistentov, ktorí uspeli vo výberových konaniach na
voľné miesta sudcov a dlhodobo neudržateľnú situáciu, doplniť personálne obsadenie senátov
o asistentov a zapisovateľky.

K bodu 5/ Prerokovanie návrhu Opatrenia č. 13 predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 z
08. septembra 2015 (Spr 1083/2015)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady s vyjadreniami sudcov,
ktorých sa navrhovaná zmena týka. Oboznámil pripomienky JUDr. Štefana Harabina a
JUDr. Juraja Klimenta.
JUDr. Henčeková a JUDr. Trnková tlmočili stanovisko JUDr. Petra Hatalu, ktorý
uviedol, že súhlasí s navrhovanou zmenou rozvrhu práce z dôvodu, aby sa ukľudnila situácia
na trestnoprávnom kolégiu a aby nerobil problémy p. predsedníčke súdu, ale zároveň si nevie
predstaviť spoluprácu s niektorými členmi senátu 5T
Po rozprave bolo prijaté
Uznesenie č.68/2015
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh
Opatrenia č. 13, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok
2015 a nemá námietky.

Hlasovanie :
za
proti

-

5

-

nikto

zdržal sa -

nikto

K bodu 6/ Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie náhradníka do prieskumnej komisie KS
v Nitre na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej,
PhD. ( Srns 65/2015 ).
Predseda sudcovskej rady oboznámil žiadosť predsedníčky NS SR o určenie
náhradníka do prieskumnej komisie KS v Nitre na vykonanie prieskumu rozhodovacej

činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej, PhD. z dôvodu, že určený člen komisie JUDr. Ivan
Rumana je na zahraničnej stáži od 01.09.2015 do 10.03.2016.
Za náhradného člena komisie bola navrhnutá JUDr. Petra Príbelská, PhD..
Po rozprave bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 69/2015
Sudcovská rada NS SR určuje za náhradného člena prieskumnej komisie KS
v Nitre na vykonanie prieskumu rozhodovacej činnosti sudkyne JUDr. Violy Takáčovej,
PhD. (Srns 65/2015) JUDr. Petru Príbelskú, PhD.

Hlasovanie :
za
proti

-

5

-

nikto

zdržal sa -

nikto

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady, a to

13. októbra 2015 o 13,00 hod.

s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Katarína Pramuková. Do tohto termínu
riadneho zasadnutia bude sudcovská rada rozhodovať elektronicky a to len v prípadoch, ktoré
neznesú odklad.
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
JUDr. Jana Serbová
Zápisnicu overila :
JUDr. Jana Henčeková, PhD.

