PLÁN PRÁCE SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2020
JANUÁR 2020
Predkladá

Program
1.

2.

3.

Spolupráca

Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených
návrhov prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie
sudcu.

predseda súdnej rady
predseda súdu



Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona č. 385/2000
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“).
Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

predseda súdu




predseda súdu








4.

Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov 
na sudcu.



5.

Vyhodnotenie plnenia plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej
len „súdna rada“) za rok 2019.

6.

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady





predseda súdnej rady
členovia súdnej rady a
orgány sudcovskej
samosprávy





orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada SR
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Kancelária Súdnej
rady Slovenskej
republiky (ďalej len
„kancelária súdnej
rady“)
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
kancelária súdnej
rady

kancelária súdnej
rady

7.



Dodatok k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020

predseda súdnej rady




8.






Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky




2

člen súdnej rady
minister spravodlivosti
sudca najvyššieho súdu
plénum sudcov
najvyššieho súdu
sudcovské rady
stavovské organizácie
sudcov



predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady
kancelária
súdnej
rady

FEBRUÁR 2020
Program

Predkladá

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na vymenovanie 
kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre obvod krajského
súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov prezidentke
Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

Spolupráca





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



5. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu - 
§ 14 ods. 1 zákona o sudcoch.

sudcovia






6. Rozhodovanie o návrhu na dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie 
predsedu súdu.
7. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov (§ 151 ods. 6 zákona o sudcoch).
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minister spravodlivosti



minister spravodlivosti
sudcovia



kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
minister
spravodlivosti,
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady



8. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.

vedúci revízneho
oddelenia




9. Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke 
Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2 zákona
o sudcoch.

minister spravodlivosti
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predseda príslušného
súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady

MAREC 2020
Program

Predkladá

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na vymenovanie 
kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre obvod krajského
súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov prezidentke
Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

Spolupráca






kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
kancelária súdnej
rady

4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



5. Prerokovanie správy o výkone pôsobnosti súdnej rady podľa § 3a a 3b za rok 
2019.

predseda súdnej rady





orgány sudcovskej
samosprávy



kancelária súdnej
rady

etiky, 

orgány sudcovskej
samosprávy



kancelária súdnej
rady

8. Schválenie kandidátov do databáz členov výberových komisií podľa § 29 ods. 
2 zákona o sudcoch.


členovia súdnej rady
kolégiá sudcovských rád



kancelária súdnej
rady

9. Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 
2019.


predseda súdnej rady
členovia súdnej rady



kancelária
rady

6. Prijímanie stanovísk k interpretácii zásad sudcovskej etiky.
7. Posudzovanie podnetov, týkajúcich sa porušenia
predložených orgánmi sudcovskej samosprávy.

sudcovskej
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súdnej



10. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov.



11. Schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020.



orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada
Slovenskej republiky
predseda súdnej rady



kancelária súdnej
rady



predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária
súdnej
rady


12. Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke 
Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2 zákona
o sudcoch.

minister spravodlivosti






13. Výstup komisie na realizáciu kompetencie súdnej rady podľa § 119 ods. 5 
zákona o sudcoch.
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komisia zriadená
uznesením súdnej rady



APRÍL 2020
Predkladá

Program
1.

2.

3.

Spolupráca

Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených
návrhov prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie
sudcu.
Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

predseda súdu








4.

Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov 
na sudcu.





5.

Rozhodovanie o žiadostiach sudcov (§ 151 ods. 6 zákona o sudcoch).

6.

Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu - § 
14 ods. 1 zákona o sudcoch.

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



minister spravodlivosti
sudcovia



sudcovia








7.



Prijímanie stanovísk k interpretácii zásad sudcovskej etiky.
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orgány sudcovskej
samosprávy



kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR

predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
kancelária súdnej
rady
minister
spravodlivosti
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

8.

9.

Prerokovanie návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelária Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky a správy o plnení príjmov a výdavkov súdmi za
rok 2019.
Rozhodovanie o návrhoch na vykonávanie stáže sudcov - § 13 ods. 1 písm.
a) až d) a g)







10.

11.



Schválenie nových Zásad sudcovskej etiky a schválenie výkladového 
doplnenia zásad sudcovskej etiky
Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke 
Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2
zákona o sudcoch.

minister spravodlivosti

vedúci kancelárie
najvyššieho súdu
kancelária prezidenta SR 
kancelária Národnej
rady SR
kancelária Súdnej rady
SR
Úrad vlády SR
Ústavný súd SR
komisia zriadená súdnou 
radou

minister spravodlivosti
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kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady

MÁJ 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených
návrhov prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie
sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch

predseda súdu




1.





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.




5. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



vedúci revízneho
oddelenia






6. Schválenie harmonogramu revízií súdov, harmonogram mimoriadnych revízií 
súdov a ich dodatkov.
7. Príprava stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov 
a k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa
predkladajú na rokovanie Národnej rady SR a vlády SR - § 4 ods. 1 písm. f)
a g) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene
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predseda najvyššieho
súdu a predsedovia
krajských súdov
členovia súdnej rady
orgány sudcovskej
samosprávy




kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
predseda príslušného
súdu
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Schválenie zahraničných pracovných ciest - účasť na Valnom zhromaždení
Európskej siete súdnych rád (ďalej len „ENCJ“).
9. Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov, vrátane
počtu miest sudcov a zamestnancov na jednotlivých súdoch podľa § 71 zákona
č. 757/2004 Z. z.
10.
Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov.





ENCJ
členovia súdnej rady
ministerstvo
spravodlivosti





orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada
Slovenskej republiky
predseda súdnej rady



kancelária súdnej
rady



predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady



11. Schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020.






12.

Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke 
Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2
zákona o sudcoch.

minister spravodlivosti
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kancelária súdnej
rady
kancelária
súdnej
rady

JÚN 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených
návrhov prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie
sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

predseda súdu




1.





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



5. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu 
- § 14 ods. 1 zákona o sudcoch.

sudcovia








6. Rozhodovanie o návrhu na dočasné pridelenie sudcov na výkon funkcie 
predsedu súdu - § 12a zákona o sudcoch.

minister spravodlivosti



7. Výstup komisie na realizáciu kompetencie súdnej rady podľa § 119 ods. 5 
zákona o sudcoch

komisia zriadená
uznesením súdnej rady
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kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
minister
spravodlivosti
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
kancelária
rady

súdnej

8. Predkladanie podnetov ministrovi spravodlivosti na prijatie všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie
pred súdmi a postavenie sudcov.
9. Prerokovanie podkladov pre tvorbu rozpočtu súdnictva a Kancelárie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2021 až 2023 a počtu miest
sudcov a zamestnancov súdov.
10. Schválenie Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky.



členovia súdnej rady



kancelária súdnej
rady




minister spravodlivosti
vedúci kancelárie
najvyššieho súdu
komisia zriadená na
prípravu Rokovacieho
poriadku Súdnej rady
Slovenskej republiky
členovia súdnej rady



kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
kancelária súdnej
rady



11. Schválenie kandidátov na členov skúšobných komisií - zákon č. 548/2003 Z. z. 
o Justičnej akadémie Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke 
Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2 zákona
o sudcoch.







minister spravodlivosti
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Justičná akadémia
Slovenskej republiky
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady

JÚL 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




predseda súdu
kancelária súdnej
rady

3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie na súd vyššieho stupňa - 
§ 12 zákona o sudcoch

predseda súdu




predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
kancelária súdnej
rady





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.




5. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov.



6. Schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada
Slovenskej republiky
predseda súdnej rady
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kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR

predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady

AUGUST 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




predseda súdu
kancelária súdnej
rady

3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch

predseda súdu




predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
kancelária súdnej
rady





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.


5. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov (§ 151 ods. 6 zákona o sudcoch).




6. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu - § 
14 ods. 1 zákona o sudcoch.

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



minister spravodlivosti
sudcovia



sudcovia
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kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR

minister
spravodlivosti
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady

SEPTEMBER 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




predseda súdu
kancelária súdnej
rady

3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch

predseda súdu




predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady





4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.




5. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



vedúci revízneho
oddelenia







kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR

kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
predseda príslušného
súdu
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

6. Zapojenie členov Súdnej rady Slovenskej republiky do projektov Európskej 
siete súdnych rád.


ENCJ
členovia súdnej rady



7. Výstup komisie na realizáciu kompetencie súdnej rady podľa § 119 ods. 5 
zákona o sudcoch

komisia zriadená
uznesením súdnej rady



kancelária
rady

8. Schválenie kandidátov na členov skúšobných komisií - zákon č. 548/2003 Z. z. 
o Justičnej akadémie Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých

členovia súdnej rady



Justičná akadémia
Slovenskej republiky
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súdnej

zákonov v znení neskorších predpisov.


9. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov.



10. Schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020.



orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada
Slovenskej republiky
predseda súdnej rady



kancelária súdnej
rady



kancelária súdnej
rady



predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady
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OKTÓBER 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch.

predseda súdu








4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



5. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu - § 
14 ods. 1 zákona o sudcoch.

sudcovia








6. Schválenie harmonogramu revízií súdov, harmonogram mimoriadnych revízií 
súdov a ich dodatkov
7. Prerokovanie vládneho rozpisu štátneho rozpočtu na rok 2021 a rozpočtov na 
roky 2021 - 2023 kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
a súdnictva Slovenskej republiky a počtu mies sudcov a zamestnancov
17

predseda najvyššieho
súdu a predsedovia
krajských súdov
minister spravodlivosti
vedúci kancelárie
najvyššieho súdu




kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
minister
spravodlivosti
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

súdov; prijatie stanoviska v zmysle § 86 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Predkladanie podnetov na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov.
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členovia súdnej rady



kancelária súdnej
rady

NOVEMBER 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie na súd vyššieho stupňa - 
§ 12 zákona o sudcoch

predseda súdu








4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.




5. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.

súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



vedúci revízneho
oddelenia






6. Schválenie harmonogramu revízií sudcov, harmonogram mimoriadnych revízií 
súdov a ich dodatkov
7. Rozhodovanie o návrhu na dočasné pridelenie na výkon funkcie predsedu 
súdu.


8. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov.
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kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci
predseda príslušného
súdu
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady

predseda najvyššieho
súdu a predsedovia
krajských súdov
minister spravodlivosti




kancelária súdnej
rady

orgány sudcovskej
samosprávy
minister spravodlivosti
Národná rada



kancelária súdnej
rady

Slovenskej republiky
9. Schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020.



predseda súdnej rady
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predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady

DECEMBER 2020
Predkladá

Program

Spolupráca

1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd; návrhov na 
vymenovanie kandidátov do funkcie hosťujúceho sudcu s pridelením pre
obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca a predloženie schválených návrhov
prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu.
2. Rozhodovanie o návrhoch na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na 
základe výsledkov výberového konania - § 14 ods. 3 zákona o sudcoch.

predseda súdnej rady
predseda súdu



predseda súdu




3. Rozhodovanie o návrhoch na dočasné pridelenie sudcov na súd vyššieho 
stupňa - § 12 zákona o sudcoch

predseda súdu









kancelária súdnej
rady
Ministerstvo
spravodlivosti SR
predseda súdu
kancelária súdnej
rady
predsedovia súdov
orgány sudcovskej
samosprávy
sudcovia
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady
súdy a orgány
verejnej moci

4. Rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na 
sudcu.



súdy
orgány verejnej moci
predseda súdnej rady



5. Schválenie Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2021.



predseda súdnej rady



kancelária súdnej
rady

6. Schválenie Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2021.



predseda súdnej rady



predsedovia
a členovia
disciplinárnych
senátov
kancelária súdnej
rady
kancelária súdnej
rady




7. Posudzovanie podnetov týkajúcich sa porušenia
predložených orgánmi sudcovskej samosprávy.

sudcovskej
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etiky 

orgány sudcovskej
samosprávy



8. Prijímanie stanovísk k interpretácii zásad sudcovskej etiky.



orgány sudcovskej
samosprávy



kancelária súdnej
rady

9. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov (§ 151 ods. 6 zákona o sudcoch).




minister spravodlivosti
sudcovia



kancelária súdnej
rady

sudcovia



minister
spravodlivosti
predsedovia
príslušných súdov
a orgány sudcovskej
samosprávy
kancelária súdnej
rady
kancelária
súdnej
rady

10. Rozhodovanie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu 
- § 14 ods. 1 zákona o sudcoch.




11. Výstup komisie na realizáciu kompetencie súdnej rady podľa § 119 ods. 5 
zákona o sudcoch.


12. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2019.

komisia zriadená
uznesením súdnej rady



členovia komisie
zriadenej na
vyhodnotenie
majetkových priznaní



kancelária súdnej
rady

Personálne návrhy týkajúce sa sudcov, ako i ďalšie návrhy na zaradenie do programu zasadnutia súdnej rady, ktoré budú predložené Súdnej rade
Slovenskej republiky v priebehu roka 2020, budú zaradené na program podľa aktuálnosti prerokovania, resp. schválenia.
Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac (spravidla posledný pondelok v mesiaci), alebo ak
o zvolanie písomne požiada najmenej tretina členov súdnej rady. Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady, každý člen je oprávnený navrhnúť zmenu
alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda súdnej rady
zaradí tento návrh do programu súdnej rady.
V Bratislave 16. decembra 2019
JUDr. Lenka P r a ž e n k o v á
predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
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