Správa 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 2018,
schválená na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky 25. marca 2019
Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je ústavným orgánom
sudcovskej legitimity.
Právomoci Súdnej rady Slovenskej republiky vymedzuje Ústava Slovenskej republiky
(ďalej len „ústava“) v čl. 141a ods. 5, zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o súdnej rade“). Ďalšie právomoci súdnej rady sú určené v zákone č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Do pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 ústavy patrí::
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,
j) vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
k) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
Zákonom o súdnej rade bolo do ďalšej pôsobnosti súdnej rady určené:
a) prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b) schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
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c) predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej 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 podľa 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) voliť určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,
i) podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve.
Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej
a) schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b) schvaľuje zásady povoľovania 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 podľa § 3a a 3b za
predchádzajúci kalendárny rok.
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I.
ZABEZPEČOVANIE VÝKONU VEREJNEJ KONTROLY SÚDNICTVA
(§ 3a zákona o súdnej rade)
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) ústavy, súdna rada:
a) sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej
republiky,
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 podľa osobitného predpisu,
e) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

1. Podieľanie sa na riadení a správe súdov Slovenskej republiky
Súdna rada sa na riadení a správe súdov Slovenskej republiky podieľa predovšetkým
prerokúvaním návrhu rozpočtu súdnictva, určovaním celkového počtu miest sudcov
a zamestnancov súdov vrátane počtu miest sudcov a zamestnancov na jednotlivých súdoch
a určovaním počtu miest kandidátov na funkciu sudcu.
K návrhu rozpočtu súdov a Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súdna rada
zaujala stanovisko na zasadnutiach v júni a októbri 2018, v ktorých skonštatovala, že návrh
rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
nezabezpečuje dostatočné podmienky pre fungovanie justície z hľadiska zdrojov na
financovanie základných úloh súdnictva, ale aj zdrojov na odstránenie havarijných stavov,
opravy, údržbu, obnovu techniky a interiérového vybavenia, krytie investičných potrieb
a rovnako aj z hľadiska stabilizácie ľudských zdrojov. Súdna rada zároveň vyslovila podporu
snahe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej
republiky na zabezpečenie finančných prostriedkov na zabezpečenie platových náležitostí
zamestnancov súdov. Vo svojom stanovisku navrhla akceptovať prioritné výdavkové tituly
uplatnené jednotlivými súdmi a zabezpečiť výrazné zvýšenie určeného počtu miest justičných
čakateľov a vyšších súdnych úradníkov a s tým spojené adekvátne ohodnotenie štátnych
zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Podľa § 71 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch vykonáva ministerstvo spravodlivosti
správu súdov tak, že počty miest sudcov a zamestnancov súdov určuje ministerstvo ako
celkové počty miest sudcov a zamestnancov súdov vrátane počtu miest sudcov a
zamestnancov na jednotlivých súdoch pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej
správy, a to po prerokovaní s predsedami súdov a súdnou radou. Na uvedenú kompetenciu
upozorňovala súdna rada v roku 2018 niekoľkokrát - v stanovisku k návrhu rozpočtu, pričom
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zdôraznila, že pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021 k takémuto
prerokovaniu so súdnou radou nedošlo.
Ďalšou kompetenciou súdnej rady, podľa § 28 ods. 2 zákona o sudcoch je určenie počtu
miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním, ktoré
pre obvod každého krajského súdu určuje minister spravodlivosti po prerokovaní so súdnou
radu. Súdna rada sa v roku 2018 zaoberala touto kompetenciou na zasadnutí vo februári,
pričom nemala pripomienky k navrhovanému počtu miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré
sa obsadzovali hromadným výberovým konaním v jarnom období roku 2018.

2. Prehľad
o prerokovaných
uzneseniach

revíznych

správach

a prijatých

V priebehu roku 2018 boli na zasadnutiach súdnej rady prerokované tieto
správy o výsledkoch revízie:
 3. zasadnutie súdnej rady - 26. marca 2018:
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota:
Uznesenie č. 71/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky zvýšiť stav sudcov na Okresnom súde Rimavská Sobota o jedno miesto
sudcu a tak personálne stabilizovať stav sudcov na okresnom súde v počte, ktorý neklesne pod
17 sudcov; vyvíjať činnosť za účelom dosiahnutia zvýšenia záväzného rozpisu počtu miest
zamestnancov v štátnej službe v rozsahu: dve miesta vo funkcii hlavný referent (asistent) a
dve miesta vo funkcii hlavný radca (vyšší súdny úradník).
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Martin:
Uznesenie č. 72/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky personálne stabilizovať stav sudcov na Okresnom súde Martin na počet,
ktorý neklesne pod 18 sudcov, vyvíjať činnosť za účelom dosiahnutia zvýšenia záväzného
rozpisu počtu miest zamestnancov v štátnej službe v rozsahu dve miesta vo funkcii hlavný
referent (asistent).
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Žilina:
Uznesenie č. 73/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky personálne stabilizovať stav sudcov na Okresnom súde Žilina na počet,
ktorý neklesne pod 38 sudcov, a to aj vzhľadom na legislatívne zmeny týkajúce sa kauzálnej
príslušnosti Okresného súdu Žilina, vyvíjať činnosť za účelom dosiahnutia zvýšenia
záväzného rozpisu počtu miest zamestnancov v štátnej službe v rozsahu dve miesta vo funkcii
hlavný referent (asistent).
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 4. zasadnutie súdnej rady - 30. apríla 2018:
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Levice
Uznesenie č. 90/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky prideliť Okresnému súdu Levice finančné prostriedky na riešenie
podkrovných priestorov a rekonštrukciu existujúcich priestorov, v rámci rozpočtových priorít
zohľadniť technický stav exteriéru a vnútorného vybavenia budovy Okresného súdu Levice a
na jeho postupnú opravu a údržbu prideliť rozpočtové prostriedky, zvýšiť plánovaný počet
sudcov o 1 sudcu, počet vyšších súdnych úradníkov o 2 a počet súdnych tajomníkov o 1.
 7. zasadnutie súdnej rady - 4. septembra 2018:
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Rožňava
Uznesenie č. 143/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky zabezpečiť trvalé udržanie plánovaného počtu sudcov s priebežným
doplnením plánovaného stavu v prípade odchodu sudcu, rešpektovať rozpočtové požiadavky
okresného súdu súvisiace so zabezpečením správy budovy súdu, zvýšiť počet vyšších
súdnych úradníkov o dve osoby a asistentiek o jednu osobu.
 9. zasadnutie súdnej rady – 24. októbra 2018:
Správa o výsledku revízie na Krajskom súde v Trnave
Uznesenie č. 187/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky zabezpečiť zachovanie miest sudcov na Krajskom súde v Trnave v
počte 42, zvážiť navýšenie plánovaného počtu zamestnancov na pozícii vyšší súdny úradník
tak, aby každý sudca Krajského súdu v Trnave mal prideleného jedného vyššieho súdneho
úradníka.
 10. zasadnutie súdnej rady - 26. novembra 2018:
Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Humenné
Uznesenie č. 209/2018: Súdna rada Slovenskej republiky odporučila ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky zvýšiť stav sudcov na Okresnom súde Humenné a personálne
stabilizovať stav sudcov v počte 15 sudcov, zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov
o 1 osobu a počet asistentov o 1 osobu, zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu
zatekajúcej strechy a strešných zvodov Okresného súdu Humenné a na výmenu tesnení okien.

3. Opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo
Hodnotiace komisie
V roku 2018 fungovali a doposiaľ, fungujú dve hodnotiace komisie, ktoré v priebehu
roka 2018 informovali, že spolu u 84 sudcov vykonali hodnotenie, a to z dôvodu uplynutia
5 ročného obdobia a z dôvodu prihlásenia sa sudcu do výberového konania. Hodnotenia
sudcov sú postupne zverejňované na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.
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Majetkové priznania sudcov
Súdna rada v súlade s § 32 ods. 5 zákona o sudcoch každoročne na svojom webovom
sídle zabezpečuje vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov na účely zistenia prírastku
majetku sudcu. Predseda súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia
a majetkového priznania sudcov do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok. Majetkové
priznania sudcov sú každoročne zverejňované na webovom sídle súdnej rady.
Na zasadnutí súdnej rady v marci 2018 schválila súdna rada komisiu na vyhodnotenie
majetkových priznaní sudcov za rok 2017 . Majetkové priznania vyhodnotila na zasadnutí
súdnej rady v decembri 2018 tak, že vyhodnotenie majetkových priznaní a informáciu
o preskúmaní úplnosti písomných vyhlásení a majetkových priznaní zobrala na vedomie
s tým, že u žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje
súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov

Dohľad súdnej rady na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho konania
a plynulosti disciplinárneho konania
Dohľad súdnej rady v súlade s § 119 ods. 5 zákona o sudcoch vykonáva komisia, ktorá
bola dohľadom poverená v septembri 2017. Čiastkové informácie podala členka komisie na
zasadnutí súdnej rady v septembri 2018 a januári 2019.
Schválenie komisie na vytvorenie interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky
Súdna rada sa na zasadnutí vo februári 2018 zhodla na tom, že komisia na vytvorenie
interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky bude mať 7 členov. Na tom istom
zasadnutí 7-člennú komisiu schvália.
Komisie (stála etická komisia a komisia schválená na vypracovanie stanoviska) pripravili
v priebehu roku 2018 návrhy interpretácie čl. III ods. 1 a 8 Zásad sudcovskej etiky a súdna
rada na základe týchto návrhov, v záujme správnej a jednotnej interpretácie a aplikácie Zásad
sudcovskej etiky, schválila dve stanoviská.
Komisii naďalej zostala úloha pripraviť návrh komplexných interpretačných pravidiel
k Zásadám sudcovskej etiky.

4. Aktívna účasť členov súdnej rady na zasadnutí pléna Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky
Na základe informácií z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa v roku 2018
nekonalo zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
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5. Aktívna účasť členov súdnej rady vo výberových komisiách
Menovanie členov výberovej komisie má v kompetencii vyhlasovateľ výberového
konania. V databáze kandidátov na členov výberových komisií za súdnu radu sa okrem členov
súdnej rady nachádzajú aj iné osoby (prevažne sudcovia), ktoré súdna rada na tento účel do
databázy schválila. Na základe uvedeného sa jednotlivé osoby zúčastňujú výberových konaní
5.1 Výberové konania na funkciu sudcu
Krajský súd v Bratislave
V roku 2018 sa nekonalo žiadne výberové konanie na sudcu na Krajský súd v Bratislave.
Krajský súd v Nitre
V roku 2018 sa nekonalo žiadne výberové konanie na sudcu na Krajský súd v Nitre.
Krajský súd v Trnave
P.č.

Termín konania

1.

27.3. - 5.4.2018

Člen výberovej komisie za súdnu
radu
JUDr. Anton Jaček

Krajský súd v Banskej Bystrici
P.č.

Termín konania

1.

12.03. 2018

2.

29. 10. 2018 - výberové
konanie zrušené

Člen výberovej komisie za súdnu
radu
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.,
náhradník JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.,
náhradník Mgr. Ján Bednár

Krajský súd v Trenčíne
V roku 2018 sa nekonalo žiadne výberové konanie na sudcu na Krajský súd v Trenčíne.
Krajský súd v Žiline
V roku 2018 sa nekonalo žiadne výberové konanie na sudcu na Krajský súd v Žiline.
Obvod Krajského súdu v Košiciach
Por.
č.

1.

Termín konania

Člen výberovej komisie za súdnu
radu

5. 3. – 7.3.2018
na sudcu trestnoprávneho

JUDr. Ján Vanko
náhradník JUDr. Peter Tobiaš
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kolégia
5.3. – 7.3.2018
na sudcu správneho kolégia
5.3. – 7.3.2018
na sudcu obchodnoprávneho
kolégia
11.6.- 13.6.2018
na sudcu trestnoprávneho
kolégia

2.

JUDr. Jozef Kuruc
náhradník JUDr. Dana Bystrianská
JUDr. Juraj Sopoliga
náhradník JUDr. Adrián Pažúr
JUDr. Peter Tobiaš
náhradník JUDr. Ján Slovinský

Obvod Krajského súdu v Prešove
V roku 2018 sa nekonalo žiadne výberové konanie na sudcu na Krajský súd v Prešove.
Špecializovaný trestný súd
P.č.

Termín konania

1.

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. Ľuboš Sádovský

21.5.2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Por.
č.
1.
2.

Termín konania

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
JUDr. František Mozner
JUDr. Boris Tóth

10. – 12.07.2018
09. – 11.10.2018

Hromadné výberové konanie
Členovia, resp. náhradníci vo výberovej komisii v hromadnom výberovom konaní ,
ktoré sa konalo so začiatkom 4. júna 2018 o 09:00 hod., vymenovaní z databázy Súdnej
rady Slovenskej republiky:

Obvod Krajského súdu v Bratislave
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Denisa Mészárosová

JUDr. Ľubomír Hudák
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JUDr. Zuzana Posluchová

JUDr. Roman Bolebruch

Obvod Krajského súdu v Nitre
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Ján Vanko

JUDr. Viera Koscelanská

JUDr. Pavol Pilek

JUDr. Mária Ondrejová

Obvod Krajského súdu v Trnave
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. David Lindtner

JUDr. Anton Jaček

JUDr. Milan Trylč

JUDr. Dagmar Valocká

Obvod Krajského súdu v Trenčíne
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Marián Manduch

JUDr. Erika Zajacová

JUDr. Ivica Čelková

JUDr. Ondrej Samaš

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Eva Cvengová

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Mgr. Ján Bednár

JUDr. Marián Török

9

Obvod Krajského súdu v Žiline
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Eva Kyselová

JUDr. Jaroslav Macek

JUDr. Ján Burik

JUDr. Dana Wänkeová

Obvod Krajského súdu v Košiciach
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. Jozef Kuruc

JUDr. Ľuboš Kunay

JUDr. Martin Michalanský

JUDr. Ján Slovinský

Obvod Krajského súdu v Prešove
Člen výberovej komisie za
súdnu radu

Náhradník výberovej komisie
za súdnu radu

JUDr. František Mozner

Mgr. Miloš Kolek

JUDr. Anna Kovaľová

JUDr. Peter Tobiaš

5.2 Výberové konania na funkciu predsedu súdu
Výberové konanie na funkciu predsedu súdu vyhlasuje minister. Podľa § 37 ods. 5
zákona o súdoch, členov výberovej komisie na funkciu predsedu súdu vymenuje minister
z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby jeden člen bol z kandidátov
zvolených súdnou radou, traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom; jedného
člena výberového konania zvolí sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu súdu
obsadzuje.
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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 Banskej Bystrici
Por. č.

Súd
Okresný súd Banská Bystrica

1.

Termín konania
13. 08. 2018

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Obvod Krajského súdu v Nitre
Por. č.

Súd
Okresný súd Nové Zámky

1.

Termín konania
26.01.2018

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Mgr. Dušan Čimo

Obvod Krajského súdu v Prešove
Por. č.
1.

Súd
Okresný súd Svidník

Termín konania
11.05.2018
16.08.2018

Člen výberovej komisie za
súdnu radu
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Anna Kovaľová

V obvodoch krajských súdov v Bratislave, Košiciach, Trnave, Žiline
a na Špecializovanom trestnom súde sa v roku 2018 neuskutočnilo žiadne výberové konanie
na funkciu predsedu súdu.

6. Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov:
Súdna rada v roku 2018 prerokovala na zasadnutí 30. apríla 2018 správy o čerpaní
rozpočtových prostriedkov súdov a rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky za rok 2017, ktoré vzala na vedomie.
Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky
Na zasadnutí súdnej rady vo februári 2018 schválila súdna rada komisiu na vypracovanie
rokovacieho poriadku - komisia na príprave rokovacieho poriadku pracuje. Po kompletnom
dopracovaní bude predložený na zasadnutie súdnej rady.
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Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky
Na zasadnutí súdnej rady v júni 2018 navrhla predsedníčka Súdnej rady Slovenskej
republiky rozšíriť kompetenciu komisie na prípravu nového Rokovacieho poriadku Súdnej
rady Slovenskej republiky, nakoľko príprava rokovacieho poriadku úzko súvisí so štatútom
súdnej rady a z tohto dôvodu sa uzniesla, že rokovaciemu poriadku bude predchádzať
príprava a schválenie štatútu súdnej rady.
Komisia pripravila návrhu štatútu a tento súdna rada schválila na zasadnutí súdnej rady
v októbri 2018.

Podnety na prijatie všeobecne záväzných predpisov upravujúcich organizáciu
súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov
Súdna rada sa podnetmi na legislatívne úpravy zaoberala na zasadnutí v júni 2018,
pričom poverila Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky pripraviť návrh podnetu pre
ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na legislatívne úpravy na základe návrhu
predloženého Združením sudcov Slovenska, ktorý sa týka skoršieho odchodu sudcu z výkonu
funkcie sudcu. Predsedníčka súdnej rady predložila podnet ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky.
Na tomto istom zasadnutí súdna rada poverila kanceláriu súdnej rady pripraviť návrh
podnetu v oblasti úpravy § 28d ods. 3 zákona o sudcoch. Predsedníčka súdnej rady predložila
podnet ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. V intenciách pripomienky bolo
zákonom č. 314/2018 Z. z. upravené znenie § 28d ods. 3 zákona o sudcoch.
Súdna rada na zasadnutí v decembri 2018 uložila kancelárii súdnej rady, aby vykonala
analýzu podnetu predsedu Krajského súdu v Trnave na zmenu právnej úpravy týkajúcej sa
revíznych oddelení a následne predložila na zasadnutie súdnej rady. Podnet predsedu
Krajského súdu v Trnave súvisí s využitím menovaných členov hodnotiacich komisií pre
činnosť revíznych oddelení. Hodnotiace komisie podľa novej právnej úpravy vykonávajú
svoju činnosť približne rok. Súdna rada zvolila dve hodnotiace komisie, ktoré vykonávajú
hodnotenie sudcov v súčasnosti pre viaceré krajské obvody. Nakoľko podľa predmetnej novej
právnej úpravy hodnotiace komisie realizujú činnosť približne rok, je žiaduce aby bola
zhodnotená ich činnosť a následne je možné pristúpiť k možnému zriadeniu ďalších
hodnotiacich komisií a teda využiť členov aj ako členov revíznych oddelení. Už súčasné
platné znenie zákona umožňuje, aby člen hodnotiacej komisie bol aj členom revízneho
oddelenia.
Stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov
Súdna rada na zasadnutí v apríli 2018 schválila pripomienku k návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre
ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
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Súdna rada na zasadnutí v júni 2018 schválila pripomienku k návrhu zákona o Ústavnom
súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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II. DOHĽAD SÚDNEJ RADY
(§ 3b zákona o súdnej rade)
Výkon pôsobnosti pri dohľade súdnej rady podľa 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 (ďalej len
„predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
b) schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
c) vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi
sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z
vlastnej činnosti.

Na základe § 27ga ods. 3 zákona o súdnej rade, predsedníčka súdnej rady zaslala
Národnému bezpečnostnému úradu v roku 2018 spolu 106 žiadostí o zabezpečenie podkladov
pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za
sudcu.
Kancelárii súdnej rady boli v roku 2018 doručené podklady pre rozhodovanie
o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti k 106 kandidátov na sudcu.
Súdna rada v roku 2018 rozhodla o 101 kandidátoch na sudcu.
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