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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 2020, 

schválená na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky 20. apríla 2021 

 

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je ústavný orgán sudcovskej 

legitimity. 

 

Právomoci súdnej rady v súčasnosti vymedzuje Ústava Slovenskej republiky (ďalej 

len „ústava“) v čl. 141a ods. 6 a 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 (ďalej 

len „zákon o sudcoch“). 

 

V decembri 2020 boli prijaté - ústavný zákon č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa ústava a zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti 

s reformou súdnictva, ktorými bola novelizovaná ústava, zákon o súdnej rade a zákon 

o sudcoch. Táto správa vychádza z právneho stavu účinného do 31. decembra 2020. 

 

Do pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 ústavy patrilo:  

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. 
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Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona o súdnej rade patrilo: 

a) prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov, 

b) schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady, 

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, 

j) rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný 

predpis. 

 

Do pôsobnosti súdnej rady po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej patrilo: 

 

a) schvaľovať zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie, 

b) schvaľovať zásady povoľovania práce v domácom prostredí, 

c) určovať 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 a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť.  

 

Na výkon pôsobnosti súdnej rady v roku 2020 mali zásadný vplyv dve skutočnosti: 

 

1. Pandémia ochorenia COVID-19 

 

Ochorenie COVID-19 malo vplyv na samotné zasadnutia súdnej rady, ktoré sa 

od októbra 2020 dosiaľ konajú výlučne vo forme online prístupu. Kancelária súdnej rady 

dokázala bezproblémovo operatívne zabezpečiť jednak účasť členov, prizývaných osôb 

a verejný prenos zasadnutia za účelom informovania odbornej a laickej verejnosti. 

 

Potreba obmedzeného fyzického stretávania sa mala vplyv aj na fungovanie 

pracovných skupín a komisií súdnej rady, ako aj na činnosť kancelárie súdnej rady ako 

podporného orgánu súdnej rady. Napriek obmedzeniam bola činnosť uvedených subjektov 

plynulá. 
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2. Zmeny v zložení súdnej rady a v jej vedení 

 

V priebehu roka 2020 došlo k celkovej zmene členov súdnej rady volených Národnou 

radou Slovenskej republiky a členov vymenovaných vládou Slovenskej republiky. Následne 

došlo aj k zmene na pozícii predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady. Personálne 

zmeny sú uvedené na webovom sídle súdnej rady. 
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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 každoročne podieľa 

prerokovaním a zaujatím stanoviska k návrhu rozpočtu súdnictva. 

Rozpočet súdnictva a Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2021 

- 2023 prerokovala súdna rada na zasadnutí 27. októbra 2020, kedy uznesením č. 259/2020 

zaujala stanovisko, v ktorom skonštatovala, že návrh rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelária 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2021 - 2023 bol zostavený s prihliadnutím 

na negatívne dôsledky pandémie COVID-19 a zohľadňuje ňou vyvolaný značný pokles 

ekonomickej aktivity, s tým spojený výpadok príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

v roku 2020 a očakávaný historicky najsilnejší prepad slovenskej ekonomiky. Ďalej vyjadrila 

presvedčenie, že prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtových rokoch 2021 až 2023 budú 

použité Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Kanceláriou Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky hospodárne, účelne a efektívne tak, aby bolo zabezpečené riadne 

fungovanie účinného justičného systému, plnenie všetkých úloh súdnictva a plynulosť ich 

realizácie, ako aj zlepšovanie pracovných podmienok sudcov a zamestnancov súdnictva. 

 

Súdna rada v súlade s čl. 141a ods. 5 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky predložila 

Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva a stanovisko 

k návrhu rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

 

Ďalšou kompetenciou súdnej rady je podľa § 28 ods. 2 zákona o sudcoch 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 2020 zaoberala touto kompetenciou na zasadnutí 

vo februári a v septembri 2020, pričom nemala pripomienky k navrhovaným počtom miest 

kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzovali hromadnými výberovými konaniami. 
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2. Prehľad o prerokovaných revíznych správach a prijatých 

uzneseniach 

V priebehu roku 2020 boli na zasadnutiach súdnej rady prerokované tieto správy 

o výsledkoch revízie: 

 

 3. zasadnutie súdnej rady - 24. februára 2020: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Spišská Nová Ves 

Uznesenie č. 42/2020 - súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie Okresného 

súdu Spišská Nová Ves; odporučila ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky 

zabezpečiť trvalé udržanie plánovaného počtu sudcov s priebežným doplnením plánovaného 

stavu v prípade odchodu sudcu a rešpektovať rozpočtové požiadavky Okresného súdu Spišská 

Nová Ves so zabezpečením správy budovy súdu opísané v časti A) bod 3. revíznej správy 

z 28. augusta 2019. 

 

 12. zasadnutie súdnej rady - 24. augusta 2020: 

Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Prievidza 

Uznesenie č. 198/2020 - súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie 

na Okresnom súde Prievidza; odporučila Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky 

udržanie plánovaného počtu sudcov s priebežným doplnením plánovaného stavu v prípade 

odchodu sudcov. 

 

 12. zasadnutie súdnej rady - 24. augusta 2020: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Dolný Kubín 

Uznesenie č. 200/2020 - súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie 

na Okresnom súde Dolný Kubín; odporučila Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky 

personálne stabilizovať stav sudcov na Okresnom súde Dolný Kubín v počte, ktorý neklesne 

pod 6 sudcov. 

 

 14. zasadnutie súdnej rady - 22. septembra 2020: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Komárno 

Uznesenie č. 238/2020 - súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie 

na Okresnom súde Komárno. 

 

 14. zasadnutie súdnej rady - 22. septembra 2020: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Banská Bystrica 

Uznesenie č. 239/2020 - súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie 

na Okresnom súde Banská Bystrica; odporučila Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej 

republiky personálne stabilizovať stav sudcov na Okresnom súde Banská Bystrica v počte, 

ktorý neklesne pod 41 sudcov. 
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Na 8. zasadnutí súdnej rady - 26. mája 2020 bola uznesením č. 140/2020 schválená 

zmena Harmonogramu revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici na roky 2020 - 

2024.  

 

Na 11. zasadnutí súdnej rady - 13. júla 2020 bol uznesením č. 185/2020 schválený 

Harmonogram revízií krajských súdov na roky 2020 - 2024, na základe návrhu predsedu 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. júna 2020 č. Spr 852/2020. 

 

3. Opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo 

3.1. Hodnotiace komisie 

Od začiatku roka 2020 vykonávali hodnotenie sudcov dve hodnotiace komisie. Dňa 

1. apríla 2020 sa hodnotiaca komisia č. 1 stala nefunkčnou z dôvodu vzdania sa funkcie dvoch 

členov tejto hodnotiacej komisie. Nakoľko bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu 

predsedu Špecializovaného trestného súdu, uznesením č. 160/2020 z 15. júna 2020 bolo 

hodnotenie sudcov obvodu - Špecializovaný trestný súd odňaté hodnotiacej komisii č. 1 

a pridelené hodnotiacej komisii č. 2. 

 

Uznesením č. 225/2020 z 24. augusta 2020 bolo hodnotiacej komisie č. 1 pre jej 

nefunkčnosť odňaté a hodnotiacej komisii č. 2 pridelené hodnotenie sudcov z obvodu 

krajského súdu: Bratislava, Žilina a to na dobu do doplnenia hodnotiacej komisie č. 1. 

 

V októbri 2020 bola prezidentkou odvolaná členka hodnotiacej komisia č. 2, čím sa 

táto hodnotiaca komisia stala nefunkčnou. 

 

Hodnotenia sudcov sú zverejňované na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. 

 

3.2. Majetkové priznania sudcov 

Súdna rada v súlade s § 32 ods. 5 zákona o sudcoch každoročne vyhodnocuje 

majetkové priznania sudcov na účely zistenia prírastku majetku sudcu. Na webovom sídle 

súdnej rady boli do 30. júna 2020 zverejnené majetkové priznania, oznámenia podľa 

§ 31 ods. 3 zákona o sudcoch a vyhlásenia podľa § 31 ods. 1 zákona o sudcoch.  

Na zasadnutí v máji 2020 súdna rada schválila komisiu na vyhodnotenie majetkových 

priznaní sudcov za rok 2019. 
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3.3. Dohľad súdnej rady na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho 

konania a plynulosti disciplinárneho konania 

Komisia zriadená na realizáciu kompetencie súdnej rady podľa § 119 ods. 5 zákona 

o sudcoch poskytla na zasadnutí súdnej rady 24. februára 2020 kompletnú informáciu 

súvisiacu s dohľadom.  

 

3.4. Interpretačné pravidlá Zásad sudcovskej etiky 

V roku 2020 nedošlo k zmene členov schválenej komisie na prípravu interpretačných 

pravidiel Zásad sudcovskej etiky. Schválenie interpretačných pravidiel Zásad sudcovskej 

etiky bolo naplánované podľa plánu práce na program zasadnutia súdnej rady v apríli 2020, 

následne sa predpokladalo aj schválenie nových Zásad sudcovskej etiky, a to v spolupráci 

s orgánmi sudcovskej samosprávy, k spracovaniu materiálu a jeho prerokovaniu súdnou radou 

však v roku 2020 nedošlo. 

 

3.5. Činnosť komisie zriadenej za účelom zváženia ďalšieho postupu u sudcov 

voči ktorým boli vykonané zaisťovacie úkony ako aj u ďalších sudcov 

zmieňovaných v komunikácii obžalovaného M. K. prostredníctvom aplikácie 

Threema, z ktorej vyplynuli závažné podozrenia zo zneužívania sudcov 

nielen v ich rozhodovacej činnosti 

V nadväznosti na činnosť komisie prijala súdna rada v priebehu roku 2020 nasledovné 

uznesenia: 

 

- uznesenie súdnej rady č. 19/2020 z 28. januára 2020, ktorým vzala na vedomie správu 

komisie za obdobie od 14. novembra 2019 do 28. januára 2020; 

 

- uznesenie súdnej rady č. 20/2020 z 28. januára 2020, ktorým odporučila predsedníčke 

súdnej rady, aby v prípade dvoch sudkýň, využila právo podať návrh na disciplinárne 

konanie pre porušenie § 30 ods. 1 a ods. 2, písm. a) - f) zákona o sudcoch; 

 

- uznesenie súdnej rady č. 59/2020 z 24. februára 2020, ktorým vzala na vedomie 

informáciu predsedníčky komisie; 

 

- uznesenie súdnej rady č. 149/2020 z 26. mája 2020, ktorým vzala na vedomie správu 

komisie; odporučila všetkým predsedom všeobecných súdov, aby pri tvorbe Rozvrhov 

práce a ich zmene postupovali v súlade nasledujúcimi odporúčaniami komisie: 

1) Rozvrh práce musí v zmysle zákona o súdoch obsahovať spôsob 

a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade zmeny 

personálneho obsadenia súdu, pričom aj v prípade výraznej 

nerovnomernosti zaťaženosti sudcov sa podľa rozvrhu práce alebo jeho 

zmeny prerozdeľujú už pridelené veci náhodným výberom pomocou 
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technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených 

ministerstvom. 

 

2) Pri náhodnom výbere je totiž dôležité nielen to, že generátor 

náhodne vyberie veci z balíka vecí na prerozdelenie, dôležité je ale aj 

to, že pri výbere vecí do generátora musí ísť o náhodný výber, ktorý je 

zachovaný vtedy, keď je zaručené, že do tohto výberu nikto nezasiahne 

(zvnútra - sudcovia, ani zvonku - štátna správa súdov). 

 

3) Jedinou prípustnou výnimkou z tejto zásady sú prípady, keď 

z Rozvrhu práce, resp. jeho zmeny (dodatku) vopred vyplývajú jasné 

a zrozumiteľné princípy a kritériá, ktorými sa sleduje dosiahnutie 

náhodného pridelenia alebo prerozdelenia vecí ako aj princípy 

a kritériá, ktorými sa objasňuje a vysvetľuje odklon od takejto 

absolútnej zásady, (napr. vylúčenie vecí rozhodnutých/nerozhodnutých, 

určenie časového rámca výberu, vylúčenie vecí už raz prerozdelených, 

apod.), v záujme naplnenia ústavnej zásady neodňateľnosti zákonného 

sudcu. 

 

4) Takáto výnimka pri prideľovaní veci sudcom a senátom nemôže byť 

výsledkom interpretácie rozvrhu práce, ale v zmysle judikatúry 

Ústavného súdu Slovenskej republiky (Nález Ústavného súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. I.ÚS 239/04 z 26.10.2005) musí byť 

ustanovená exaktne, transparentne a predvídateľne tak, aby mohla byť 

realizovaná v zásade bez vonkajšieho zásahu do rozvrhu práce, teda aj 

bez zásahu do tohto systému zo strany samotných sudcov alebo 

zo strany štátnej správy v súdnictve. 

 

5) Prerozdelenie vecí spôsobom, keď si sudcovia sami vyberajú veci, 

ktoré pôjdu do generátora, takýto spôsob odobratia veci pôvodným 

zákonným sudcom bez stanovenia jednotných pravidiel, aj na toto 

štádium prerozdelenia vecí, porušuje princíp náhodného výberu. 

 

rozhodla o vypracovaní podnetu na legislatívne zmeny právnej úpravy 

týkajúcej sa tvorby a zmien rozvrhu práce najneskôr do septembra 2020.  

 

- uznesenie súdnej rady č. 150/2020 z 26. mája 2020, ktorým skonštatovala, že komisiu 

nebude zatiaľ dopĺňať a jej činnosť bude spočívať; 

 

- uznesenie súdnej rady č. 194/2020 z 20. júla 2020, ktorým doplnila komisiu o troch 

nových členov. 

 

3.6. Zmena databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov 

a predsedov súdov za súdnu radu  

Súdna rada uznesením č. 151/2020 z 26. mája 2020 doplnila do databázy kandidátov 

na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov 6 členov súdnej rady 
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a z databázy vypustila 5 kandidátov, ktorí sa vzdali funkcie sudcu, výkon funkcie sudcu im 

bol pozastavený alebo im bol výkon funkcie sudcu prerušený. 

Súdna rada uznesením č. 288/2020 z 27. októbra 2020 odložila prerokovanie návrhu 

na doplnenie a vyradenie z databázy na novembrové zasadnutie súdnej rady s tým, že 

súčasťou tohto bodu bude aj prijatie kritérií výberu kandidátov do databázy členov 

výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za súdnu radu. 

 

Súdna rada uznesením č. 323/2020 z 24. novembra 2020 súhlasila s vypracovaním 

kritérií súdnej rady na kandidátov za členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov 

súdov za súdnu radu. 

 

Súdna rada uznesením č. 355/2020 z 24. novembra 2020 schválila memorandum 

o kritériách na kandidátov na členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a výber 

predsedov súdov. 

 

V novembri - decembri 2020 sa členstva v databáze sa vzdali dvaja kandidáti. 

Rozhodovanie o aktualizácii databázy bola presunuté na rok 2021. 

 

 

4. Aktívna účasť členov súdnej rady na zasadnutí pléna Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky 

Na základe informácií z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa v roku 2020 

nekonalo zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

 

 

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), ktorých 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 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 10. - 12.8.2020 
člen: JUDr. Denis Mészárosová 

náhradník: JUDr. František Mozner 

2. 5. - 7. 10.2020 člen: JUDr. Katarína Pramuková 
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náhradník. JUDr. Lenka Praženková 

3. 12. - 14.10.2020 
člen: JUDr. Andrej Majerník 

náhradník. JUDr. Boris Tóth 

4. 23. - 25.11.2020 
člen: JUDr. Ing. Miroslav Manďák 

náhradník. JUDr. Zuzana Posluchová 

 

Krajský súd v Trenčíne 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 10., 11., 14.2.2020 člen: JUDr. Erika Zajacová 

náhradník: JUDr. Ivica Čelková 

 

Krajský súd v Nitre 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 4., 5. a 11.8.2020 JUDr. Ingrid Doležajová 

náhradník: JUDr. Ján Vanko 

2. 21., 22. a 

25.9.2020 

JUDr. Ingrid Doležajová 

náhradník: JUDr. Ľubomíra Kubáňová 

 

Krajský súd v Banskej Bystrici 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 24.2.2020 
člen: prof. JUDr. Ľubomír Bušík, PhD. 

náhradník: JUDr. Anna Kovaľová 

 

Krajský súd v Prešove  

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21. - 23.4.2020 člen: prof. hc. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

náhradník: JUDr. Gabriela Világiová 

 

Krajský súd v Košiciach 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 11.3.2020 člen: JUDr. Ľuboš Kunay 

náhradník: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

2. 11.3.2020 člen: JUDr. Jozef Kuruc 

náhradník: JUDr. Dana Bystrianska 

3. 16.9.2020 člen: JUDr. Dana Bystrianska 

náhradník: JUDr. Marek Dudík 
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Špecializovaný trestný súd 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21. - 23.9.2020 
Mgr. Pavol Žilinčík 

náhradník: JUDr. Anton Jaček 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky  

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 17. - 19.2.2020 člen: JUDr. František Mozner 

náhradník: JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

2. 13. - 15.10.2020 člen: JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

náhradník: JUDr. František Mozner 

3. 26. - 28.10.2020 člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

náhradník: JUDr. Martin Michalanský 

 

V roku 2020 neprebehlo žiadne výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu 

na Krajskom súde v Trnave e a ani na Krajskom súde v Žiline. 

 

5.2. Hromadné výberové konania 

 

V roku 2020 sa uskutočnili dve hromadné výberové konania na obsadenie vopred 

neurčeného počtu voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch 

všetkých krajských súdov, v ktorých boli za členov a náhradníkov výberovej komisie 

menované z databázy kandidátov na členov výberových komisií za súdnu radu tieto osoby: 

 

Obvod Krajského súdu v Bratislave 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 
7. - 10.9.2020 

1. - 2.10.2020 

člen: Mgr. Dušan Čimo,  

člen: JUDr. Lenka Praženková 

náhradník: JUDr. Rastislav Stieranka 

náhradník: JUDr. Eva Kyselová 

2. 
7. - 9.12.2020, 

3.2.2021 

člen: JUDr. Lenka Praženková 

člen: JUDr. Denisa Mészárosová 

náhradník: JUDr. Rastislav Stieranka 

náhradník: JUDr. Elena Berthotyová, PhD. 
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Obvod Krajského súdu v Trnave 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 
7. - 9.9.2020 

14.9.2020 

člen: JUDr. Petra Príbelská, PhD. 

člen: JUDr. Ján Vanko 

náhradník: JUDr. Ľuboš Kunay 

náhradník: JUDr. Peter Tobiaš 

2. 
7. - 9.12.2020 

11.12.2020 

člen: JUDr. Katarína Javorčíková 

člen: JUDr. Ján Vanko 

náhradník: JUDr. Ľuboš Kunay 

náhradník: JUDr. Peter Tobiaš 

 

 

Obvod Krajského súdu v Trenčíne 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 7.9.2020 

člen: JUDr. Zuzana Posluchová 

člen: JUDr. Dana Wänkeová 

náhradník: JUDr. Jozef Angelovič 

náhradník: JUDr. Rudolf Čirč 

2. 
7. - 9.12.2020 

11.12.2020 

člen: JUDr. Alena Svetlovská 

člen: JUDr. Dagmar Valocká 

náhradník: JUDr. Jozef Angelovič 

náhradník: JUDr. Erika Zajacová 

 

 

Obvod Krajského súdu v Nitre 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 
7. - 9.9.2020 

11.9.2020 

člen: JUDr. Nora Vladová 

člen: JUDr. Eva Mišíková 

náhradník: Mgr. Ján Bednár 

náhradník: JUDr. Adrián Pažúr 

2. 
7. - 9.12.2020 

11.12.2020 

člen: JUDr. Nora Vladová 

člen: JUDr. Eva Mišíková 

náhradník: Mgr. Ján Bednár 

náhradník: JUDr. Adrián Pažúr 

 

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 
7. - 9.9.2020 

16.9.2020 

člen: JUDr. Viera Malinowska 

člen: JUDr. Anton Jaček 

náhradník: JUDr. Jaroslav Chlebovič 

náhradník: JUDr. Marián Mačura 
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2. 7. - 10.12.2020 

člen: JUDr. Anton Jaček 

člen: JUDr. Andrea Kondllová 

náhradník: JUDr. Roman Huszár 

náhradník: JUDr. Viera Koscelanská 

 

 

Obvod Krajského súdu v Žiline 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 
7. - 9.9.2020 

16.9.2020 

člen: JUDr. Igor Malý 

člen: Mgr. Marek Anovčin 

náhradník: JUDr. Anna Kovaľová 

náhradník: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

2. 
7. - 9.12.2020 

15.12.2020 

člen: JUDr. Igor Malý 

člen: Mgr. Marek Anovčin 

náhradník: JUDr. Marián Manduch 

náhradník: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

 

Obvod Krajského súdu v Prešove 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 7. - 10.9.2020 

člen: JUDr. Pavol Pilek 

člen: JUDr. Ivica Čelková 

náhradník: JUDr. Dana Bystrianska 

náhradník: JUDr. Eva Fulcová 

2. 7.12.2020 

člen: JUDr. Alena Radičová 

člen: JUDr. Eva Cvengová 

náhradník: JUDr. Anna Kašajová 

náhradník: JUDr. Eva Fulcová 

 

 

Obvod Krajského súdu v Košiciach 

 

Por. č. Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 7. - 10.9.2020 

člen: JUDr. Milan Trylč 

člen: JUDr. Jaroslav Macek 

náhradník: JUDr. Eva Cvengová 

náhradník: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

2. 7. - 10.12.2020 

člen: Mgr. Miloš Kolek 

člen: JUDr. Marián Mačura 

náhradník: prof. doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

náhradník: JUDr. Martin Michalanský 
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5.3. Výberové konania na funkciu predsedu súdu 

 

Výberové konanie na funkciu predsedu súdu vyhlasuje minister spravodlivosti. 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.  

 

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. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Bratislava III 4.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

2. Okresný súd Bratislava V 10.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

3. Krajský súd v Bratislave 21.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

4. Okresný súd Pezinok 8.10.2020 Mgr. Dušan Čimo  

 

 

Obvod Krajského súdu v Trnave 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Senica 10.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

2. Okresný súd Dunajská Streda 10.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

 

 

Obvod Krajského súdu v Trenčíne 

 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Prievidza 4.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

2. Okresný súd Trenčín 5.2.2020 JUDr. Ján Vanko 

3. Krajský súd v Trenčíne 24.6.2020 Mgr. Dušan Čimo 

4. Okresný súd Považská Bystrica 7.7.2020 Mgr. Pavol Žilinčík 

5. Okresný súd Považská Bystrica 2.9.2020 JUDr. Jaroslav Macek 
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Obvod Krajského súdu v Nitre 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Nitra 4.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

2. Okresný súd Levice 14.10.020 Mgr. Miloš Kolek 

3. 
Okresný súd Topoľčany 

11.11.2020 
JUDr. Jaroslav Macek  

(nezúčastnil sa) 

 

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Lučenec 5.2.2020 JUDr. Ján Vanko 

2. Okresný súd Rimavská Sobota 14.2.2020 JUDr. Ján Vanko  

 

Obvod Krajského súdu v Žiline 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Ružomberok 10.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

2. Okresný súd Liptovský Mikuláš 14.2.2020 JUDr. Ján Vanko 

3. Krajský súd v Žiline 8.10.2020 Mgr. Dušan Čimo 

4. Okresný súd Čadca 8.10.2020 Mgr. Dušan Čimo 

 

Obvod Krajského súdu v Prešove 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Stará Ľubovňa 4.2.2020 Mgr. Marcela Kosová 

 

Obvod Krajského súdu v Košiciach 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Okresný súd Spišská Nová Ves 4.2.2020 JUDr. Anna Kovaľová 

2. Okresný súd Rožňava 24.2.2020 JUDr. Anna Kovaľová 

3. Krajský súd v Košiciach 7.7.2020 Mgr. Pavol Žilinčík 
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Špecializovaný trestný súd 

Por. 

č. 

Súd Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. Špecializovaný trestný súd 3.8.2020 JUDr. Jaroslav Macek 

 

 

6. Ďalšia pôsobnosť súdnej rady 

6.1. Voľba kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

a voľby kandidátky na podpredsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky 

Dňa 11. mája 2020 zvolila súdna rada za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky JUDr. Jána Šikutu, PhD. Dňa 21. septembra 2020 zvolila súdna rada 

za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Andreu 

Moravčíkovú, PhD. 

 

6.2. Voľba kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie a voľba 

kandidátky na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie 

Dňa 21. septembra 2020 zvolila súdna rada JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, 

PhD.za kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Dňa 21. septembra 2020 zvolila 

súdna rada doc. JUDr. Martinu Jánošíkovú, Ph.D. za kandidátku na dodatočnú sudkyňu 

Všeobecného súdu Európskej únie. 

 

6.3. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov 

Súdna rada v roku 2020 prerokovala na zasadnutí 25. mája 2020 správu o čerpaní 

rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2019, prijala uznesenie, ktorým vzala túto správu 

na vedomie a požiadala Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o poskytnutie 

informácie o výsledku rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ohľadom 

zabezpečenia výdavkov na základnú prevádzku súdov na rok 2020. 

 

Súdna rada v roku 2020 prerokovala na zasadnutí 26. mája 2020 správu o čerpaní 

rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2019, 

prijala uznesenie, ktorým vzala túto správu na vedomie a odporučila predsedovi Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky, aby zabezpečil splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov 

uvedených v zhodnotení výsledkov externých a interných kontrol, tvoriacich prílohu č. 2 

návrhu Záverečného účtu za rok 2019. 
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6.4. Rokovací poriadok súdnej rady 

V priebehu roka 2020 došlo z dôvodu skončenia funkčného obdobia člena súdnej rady, 

ktorý bol v komisii na vypracovanie rokovacieho poriadku súdnej rady, k zmene člena 

komisie na vypracovanie rokovacieho poriadku. 

 

Súdna rada v roku 2020 na zasadnutí 11. mája 2020 uznesením č. 75/2020 schválila 

zmenu - doplnenie Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky a to v čl. 15 

ods. 2. 

 

Procedúrou per rollam schválila súdna rada uznesenie č. 70/2020, ktorým doplnila 

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky v čl. 3 o nové odseky 9. - 15.  

 

Na príprave nového rokovacieho poriadku pracuje komisia. S ohľadom na zmeny 

v personálnom zložení súdnej rady a nové právne úpravy účinné od 1.januára 2021 sa 

schválenie nového rokovacieho poriadku predpokladá v prvej polovici roku 2021. 

 

6.5. Podnety na prijatie všeobecne záväzných predpisov upravujúcich 

organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov 

 Súdna rada:  

- uznesením č. 152/2020 z 26. mája 2020 k návrhu na predloženie podnetu ministerke 

spravodlivosti Slovenskej republiky na prijatie zmeny a doplnenia zákona 

upravujúceho organizáciu súdnictva a konanie pred súdmi - súdna rada prijala záver, 

že nepovažuje za potrebné podnecovať zmenu legislatívnej úpravy kauzálnej 

príslušnosti a výlučnej miestnej príslušnosti súdov a odporučila Ministerstvu 

spravodlivosti Slovenskej republiky zohľadniť prípadné zvýšenie zaťaženosti 

Okresného súdu Bratislava III pri prerozdeľovaní personálnych zdrojov na súdoch, 

 

- na rokovaní súdnej rady dňa 13. júla 2020 vzala súdna rada na vedomie informáciu 

a podnet na novelizáciu ustanovení týkajúcich sa zloženia hodnotiacich komisií 

a disciplinárnych senátov, s tým, že pripomienky spracovala členka súdnej rady, 

 

- procedúrou per rollam prijala uznesenie č. 195/2020 z 13. augusta 2020, ktorým 

schválila predloženie podnetu ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky 

na novelizáciu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu tak, že 

v hromadnom výberovom konaní sa upraví možnosť vykonať preklad aj z ruského 

jazyka.  
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6.6. Stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov  

Súdna rada  

- uznesením č. 168/2020 z 29. júna 2020 schválila stanovisko k vládnemu návrhu 

na zmenu zákona o sudcoch v oblasti odmeňovania a sociálneho zabezpečenia sudcov, 

 

- uznesením č. 189/2020 z 13. júla 2020 schválila zásadnú pripomienku k návrhu 

zákona o výkone rozhodnutia o zaistení a správe zaisteného majetku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

6.7. Podieľanie sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve 

Súdna rada sa podieľa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve tak, že prerokúva počet 

miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním, ktoré 

pre obvod každého krajského súdu určuje minister spravodlivosti. V roku 2020 prerokovala 

súdna rada návrh počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným 

výberovým konaním na zasadnutí súdnej rady 28. januára 2020 a 22. septembra 2020. 

 

6.8. Rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu 

Táto kompetencia bola súdnej rade daná zákonom č. 459/2019 Z. z., ktorým sa menil 

a dopĺňal zákon o sudcoch.  

V roku 2020 boli súdnej rade doručené dva návrhy na rozhodnutie o dočasnom 

pozastavení výkonu funkcie sudcu: 

- 28. januára 2020 súdna rada  

o uznesením č. 21/2020 skonštatovala, že návrhu ministra spravodlivosti 

Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 22a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 

Mgr. Zuzane Maruniakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, 

nevyhovuje; 

o následne uznesením č. 22/2020 skonštatovala, že pri aplikácii § 22a zákona 

o sudcoch, musí byť naplnený okrem iných zákonných predpokladov, aj 

predpoklad aktívneho výkonu funkcie sudcu, pričom Mgr. Zuzana 

Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, v tom čase čerpala 

rodičovskú dovolenku; a tomto základe súdna rada odporučila predsedníčke 

súdnej rady podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči 

Mgr. Zuzane Maruniakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, aj spolu 

s návrhom na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. 

 

- 28. januára 2020 súdna rada  

o uznesením č. 23/2020 dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu JUDr. Denise 

Cvikovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I, podľa § 22a ods. 1 zákona 
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o sudcoch, keďže u nej existovali dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa 

predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čím mohla byť vážne ohrozená 

dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a to z dôvodov 

uvedených v návrhu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky 

č. 02669/2020/151 z 15. januára 2020, ako aj v spojení s dôvodmi uvedenými 

v Správe komisie Súdnej rady Slovenskej republiky schválenej uznesením 

súdnej rady č. 180/2019 z 30. septembra 2019 a modifikovanej uznesením 

súdnej rady č. 216/2019 z 28. októbra 2019 a č. 258/2019 z 26. novembra 2019 

o činnosti za obdobie od 14. novembra 2019 do 28. januára 2020, a to na dobu 

6 mesiacov. 
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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. 

 

V roku 2020 súdna rada rozhodla o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti u 70 

kandidátov na sudcu. 

 

Čl. 141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky dával zmocnenie zákonodarcovi 

na úpravu podrobností o posudzovaní sudcovskej spôsobilosti súdnou radou, avšak 

po nadobudnutí platnosti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 

21/2014-96 z 30. januára 2019 (publikovaného pod č. 40/2019 Z. z.) podrobnejšia zákonná 

úprava absentovala. Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní s Ministerstvom spravodlivosti SR 

o návrhoch na úpravu ustanovení súvisiacich s citovaným nálezom Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, avšak k legislatívnej úprave došlo až v decembri 2020 s účinnosťou 

od 1. januára 2021. 

V decembri 2019 na svojom zasadnutí súdnej rady schválila v rámci platnej právnej 

úpravy Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri posudzovaní spôsobilosti kandidátov 

na sudcu, ktorý bol zmenený na zasadnutí 28. januára 2020. 
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