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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 2021, schválená uznesením 

Súdnej rady Slovenskej republiky č. 67/2022 na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej 

republiky 28. apríla 2022 

 

 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“). 

 

Ústava bola novelizovaná ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Zákon o súdnej rade bol novelizovaný zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, nálezom Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. 172/2021 Z. z., zákonom č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(disciplinárny súdny poriadok). Táto správa vychádza z právneho stavu účinného                      

do 31. decembra 2021.  

 

 Do pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 6 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 

a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu 

Najvyššieho správneho 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, 
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g) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu 

štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko 

k návrhu rozpočtu súdov, 

h) dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že 

funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu, 

i) vykonávať dohľad a konať vo veciach majetkových pomerov sudcu, 

j) vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy, 

k) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.  

 

 

  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 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) volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu, 

i) volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu, 

j) podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve, 

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

osobitný predpis, 

l) rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania 

práva podľa § 326a Trestného zákona.  

 

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

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 a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť.  

 

Na výkon pôsobnosti súdnej rady aj v roku 2021 mali zásadný vplyv dve skutočnosti: 

 

1. Pandémia ochorenia COVID-19 
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Ochorenie COVID-19 malo aj v roku 2021 vplyv na samotné zasadnutia súdnej rady, 

ktoré sa od októbra 2020 do marca 2022 konali výlučne vo forme on-line prístupu. 

Kancelária súdnej rady dokázala bezproblémovo operatívne zabezpečiť jednak účasť 

členov a členiek súdnej rady, 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.  

 

2. Zmeny v zložení súdnej rady  

  

V priebehu roku 2021 došlo  k zmene členov súdnej rady volených sudcami, bol 

vymenovaný člen súdnej rady vládou Slovenskej republiky a bola vymenovaná členka súdnej 

rady prezidentkou Slovenskej republiky.  

 

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. 6 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 účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky a pléna Najvyššieho správneho 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 2022 - 

2024 prerokovala súdna rada na zasadnutiach 15. júna 2021, 25. novembra 2021, kedy 

uzneseniami č. 141/2021, č. 295/2021 zaujala stanovisko, v ktorom zobrala na vedomie návrh 

limitov príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky na roky 2022 až 2024 v zmysle ukazovateľov, ktoré boli rozpísané Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky a uzneseniami č. 142/2021, č. 294/2021 zaujala stanovisko, 

v ktorom zobrala na vedomie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2022 až 2024, predložený 

Súdnej rady Slovenskej republiky Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa  

§ 86 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Súdna rada prerokovala na zasadnutí 25. novembra 2021 rozpočet 

Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, kedy uznesením č. 296/2021 

zaujala stanovisko, v ktorom zobrala na vedomie návrh limitov príjmov a výdavkov 

rozpočtovej kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 

2022-2024 v zmysle ukazovateľov, ktoré boli rozpísané Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky.  

 

Súdna rada v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky predložila 

Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva a stanovisko 
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k návrhu rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie 

Najvyššieho správneho 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 

radou. Súdna rada sa v roku 2021 zaoberala touto kompetenciou na zasadnutí v marci, pričom 

nemala pripomienky k navrhovaným počtom miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa 

obsadzovali hromadnými výberovými konaniami.  

 

 

2. Prehľad o prerokovaných revíznych správach a prijatých uzneseniach 

 

V priebehu roku 2021 boli na zasadnutiach súdnej rady prerokované tieto správy 

o výsledkoch revízie: 

 

 7. zasadnutie súdnej rady – 4. mája 2021: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Lučenec 

Uznesenie č. 80/2021 – súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie na 

Okresnom súde Lučenec; odporučila Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky 

personálne stabilizovať stav sudcov na Okresnom súde Lučenec v počte, ktorý neklesne pod 

15 sudcov. 

 

 10. zasadnutie súdnej rady – 15. júna 2021: 

Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Nové Zámky 

Uznesenie č. 117/2021 – súdna rada vzala na vedomie Správu o výsledkoch revízie na 

Okresnom súde Nové Zámky; odporučila Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky 

zohľadniť v rámci rozpočtových priorít technický stav vnútorného vybavenia budovy 

Okresného súdu Nové Zámky, konkrétne rekonštrukciu pojednávacej miestnosti č. 16 

a inštalácie kamerového systému, zvýšiť plánovaný počet sudcov o jedného sudcu na 

občianskoprávnom úseku, vyšších súdnych úradníkov o jedného vyššieho súdneho úradníka 

a o potrebný počet administratívnych pracovníkov.  

 

Na 5. zasadnutí súdnej rady 16. marca 2021 bol uznesením č. 45/2021 schválený 

Harmonogram revízií Krajského súdu v Nitre, na základe návrhu predsedu Krajského súdu 

v Nitre č. Spr 178/21 z 16. februára 2021 na päťročné obdobie.  

3. Opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo 

3.1. Hodnotiace komisie 
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V zmysle § 27b zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 

predpisov hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca 

komisia zložená zo sudcov. Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Funkčné 

obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov.  

 

V súlade s § 151 zf ods. 9 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mohla od 1. januára 2021           

do 31. decembra 2021 vykonávať hodnotenie sudcu ktorákoľvek hodnotiaca komisia.  

 

Zloženie hodnotiacich komisií k 1. januáru 2021: 

HK č. 1 – bez členov 

HK č. 2 – JUDr. Eva Železníková, JUDr. Eva Barcajová 

 

Zloženie hodnotiacich komisií k 15. januáru 2021: 

HK č. 1 – JUDr. Zoltán Szalay,  

HK č. 2 – JUDr. Eva Železníková, JUDr. Eva Barcajová, JUDr. Kristína Glezgová 

 

JUDr. Eva Železníková sa vzdala funkcie k 22. januáru 2021. 

 

Súdna rada uznesením č. 17/2021 z 26. januára 2021 zmenila počet hodnotiacich komisií 

na tri; zriadila Hodnotiacu komisiu č. 3.  

 

Zloženie hodnotiacich komisií k 26. januáru 2021: 

HK č. 1 – JUDr. Zoltán Szalay, JUDr. Božena Husárová, JUDr. Dagmar Valocká 

HK č. 2 – JUDr. Eva Barcajová, JUDr. Kristína Glezgová, JUDr. Darina Kuchtová 

HK č. 3 – JUDr. Anna Ilčinová, JUDr. Eva Macúchová 

 

Zloženie hodnotiacich komisií k 16. marcu 2021: 

HK č. 1 – JUDr. Zoltán Szalay, JUDr. Anna Ilčinová, JUDr. Eva Macúchová  

HK č. 2 – JUDr. Eva Barcajová, JUDr. Božena Husárová, JUDr. Kristína Glezgová,  

HK č. 3 –JUDr. Dagmar Valocká, JUDr. Judita Kokolevská, JUDr. Darina Kuchtová  

 

JUDr. Judita Kokolevská sa dňa 9. augusta 2021 vzdala funkcie členky  hodnotiacej 

komisie č. 3 2021. JUDr. Daša Kontríková bola zvolená do funkcie členky hodnotiacej 

komisie č. 3 uznesením č. 219/2021 z 23. septembra 2021 s účinnosťou od 1. novembra 2021.  

 

Zloženie hodnotiacich komisií k 31. decembru 2021: 

HK č. 1 – JUDr. Zoltán Szalay, JUDr. Anna Ilčinová, JUDr. Eva Macúchová  

HK č. 2 – JUDr. Eva Barcajová, JUDr. Božena Husárová, JUDr. Kristína Glezgová,  

HK č. 3 –JUDr. Dagmar Valocká, JUDr. Darina Kuchtová, JUDr. Daša Kontríková 

 

Súdna rada uznesením č. 310/2021 z 15. decembra 2021 určila, že hodnotiaca komisia č. 1 

bude hodnotiť sudcov z obvodov krajských súdov Žilina, Banská Bystrica, Trnava, 

Špecializovaný trestný súd; hodnotiaca komisia č. 2 bude hodnotiť sudcov z obvodov 
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krajských súdov Bratislava, Košice; hodnotiaca komisia č. 3 bude hodnotiť sudcov z obvodov 

krajských súdov Prešov Nitra, Trenčín;  s účinnosťou od 1. januára 2022.  

 

Do databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií k 31. decembru 2021 boli zvolení 

JUDr. Mária Prikrylová, JUDr. Magdaléna Blažová, JUDr. Ondrej Samaš. 

 

Hodnotenia sudcov sú zverejňované na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. 

 

  

3.2. Dohľad súdnej rady nad dodržiavaním zásad dôstojnosti 

disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho konania  
 

Súdna rada uznesením č. 46/2021 z 16. marca 2021 zobrala na vedomie informáciu 

predsedníčky komisie poverenej dohľadom nad dodržiavaním zásad dôstojnosti 

disciplinárneho konania a jeho plynulosti.  

 

Disciplinárne súdnictvo vykonávalo svoje právomoci od 1. júla 2017 do 31. júla 2021. Od 

1. augusta 2021 je disciplinárnym súdom pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (čl. 154g ods. 8 Ústavy Slovenskej republiky 

v spojení s § 101e ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov). 

Disciplinárne súdnictvo pri Súdnej rady Slovenskej republiky tvorili disciplinárne senáty 

a disciplinárne odvolacie senáty. Senáty boli vytvárané Súdnou radou Slovenskej republiky, 

ktorá nad nimi vykonávala dohľad v zákonom určenom rozsahu. Za obdobie od 1. júla 2017 

do 31. júla 2021 disciplinárne senáty a odvolacie disciplinárne senáty právoplatne rozhodli 

v 109 veciach.  

 

3.3. Interpretačné pravidlá Zásad sudcovskej etiky 
 

V roku 2021 došlo k zmene členov schválenej komisie na prípravu interpretačných 

pravidiel Zásad sudcovskej etiky. V roku 2021 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 2021 nedošlo.   

 

3.4. Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky k etickým dilemám 

 

V nadväznosti na činnosť Stálej etickej komisie prijala súdna rada v priebehu roka 2021 

nasledovné uznesenia: 

 



8 
 

- uznesenie súdnej rady č. 25/2021 z 26. januára 2021, ktorým na základe návrhu komisie, 

schválila stanovisko k etickej dileme – členstvo v golfovom klube a športové aktivity 

sudcu s tým spojené,  

- uznesenie súdnej rady č. 26/2021 z 26. januára 2021, ktorým na základe návrhu komisie, 

schválila stanovisko k etickej dileme – verejné vyjadrenie sudcu v médiách obsahujúce 

nesúhlasný názor s rozhodovacou činnosťou nadriadeného súdu, 

- uznesenie súdnej rady č. 313/2021 z 15. decembra 2021, ktorým na základe návrhu 

komisie, schválila stanovisko k etickej dileme – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským 

úradom cudzieho štátu.   

 

Súdna rada Slovenskej republiky hlasovaním per rollam prijala uznesenie č. 110/2021 

a uznesenie č. 111/2021  z 21. mája 2021, ktorým schválila do stálej etickej komisie ako člena 

Jána Mazáka a Ľudovíta Bradáča.   

 

3.5. Zmena databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber 

sudcov a predsedov súdov za súdnu radu 
 

 Súdna rada Slovenskej republiky na zasadnutí 20. apríla 2021 zvolila JUDr. Jána 

Hrubalu, predsedu Špecializovaného trestného súdu, JUDr. Evu Behranovú, podpredsedníčku 

Krajského súdu v Trnave, Mgr. Maroša Feketeho, sudcu Okresného súdu Bratislava III, JUDr. 

Róberta Urbana, sudcu Krajského súdu v Žiline, JUDr. Ivetu Záleskú, predsedníčku 

Krajského súdu v Trenčíne, JUDr. Janu Coboriovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra,          

JUDr. Mariána Vorobela, sudcu Okresného súdu Prešov do databázy kandidátov na členov 

výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky. 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky na zasadnutí 4. mája 2021 zvolila JUDr. Romana 

Greguša, predsedu Krajského súdu v Nitre, JUDr. Daniela Ivanka, PhD., sudcu Okresného 

súdu Banská Bystrica, JUDr. Marianu Muránsku, sudkyňu Krajského súdu v Prešove,         

JUDr. Máriu Tóthovú, bývalú sudkyňu a predsedníčku Okresného súdu Trenčín,              

JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Pavla 

Farkaša, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Mgr. Pamelu Záleskú, sudkyňu 

Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do databázy kandidátov na členov výberových 

komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky.  

 

 Súdna rada Slovenskej republiky na zasadnutí 15. júna 2021 zvolila JUDr. Katarínu 

Stanislavskú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave do databázy kandidátov na členov 

výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky.  

 

 Súdna rada Slovenskej republiky na zasadnutí 25. novembra 2021 vyradila             

JUDr. Ľubomíru Kubáňovú z databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu 

radu Slovenskej republiky. 
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4. Aktívna účasť členov súdnej rady na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky a pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky 

 

Na základe informácií dostupných na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sa v roku 2021 neuskutočnilo zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky s aktívnou účasťou členov súdnej rady.  

 

Na základe informácií z Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa v roku 2021 

neuskutočnilo žiadne zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s aktívnou 

účasťou členov súdnej rady. 

 

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 na krajskom súde, Špecializovanom 

trestnom súde, najvyššom súde a najvyššom správnom súde 

 

Krajský súd v Bratislave 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. Pôvodne 11. - 13.1.2021, 

uskutočnený 3.-7.5.2021 

člen: JUDr. Lenka Praženková 

náhradníčka: JUDr. Viera Malinowská 

2. 22. - 24.3.2021 člen: JUDr. Ing. Miroslav Manďák 

náhradníčka: JUDr. Denisa Mészárosová 

3.  10. - 12.5.2021 člen: JUDr. František Mozner 

náhradníčka: JUDr. Denisa Mészárosová 

4.  17. - 19.5.2021 člen: JUDr. Roman Huszár 

náhradníčka: JUDr. Erika Zajacová 

5. 24.5.2021 člen: doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

náhradníčka: JUDr. Katarína Pramuková 

6. 7. - 9.6.2021 člen: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

náhradník: JUDr. Boris Tóth 
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Krajský súd v Trnave 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 22.4., 26.4. a 30.4.2021 člen: JUDr. Juraj Kliment 

náhradník: JUDr. Rastislav Stieranka 

2. 2.6., 4.6. a 11.6.2021 člen: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

náhradník: Mgr. Dušan Čimo 

3.  19.10., 21.10., 26.10.2021 člen: Mgr. Dušan Čimo 

náhradník: JUDr. Lajos Mészáros 

 

Krajský súd v Žiline 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 24.3., 25.3. a 29.3.2021 člen: Mgr. Marek Anovčin 

náhradníčka: JUDr. Ivica Čelková 

2. 30.6., 1.7., 7.7.2021 člen: JUDr. Róbert Urban 

náhradník: JUDr. Ján Burik 

3.  12.10., 13.10., 26.10.2021 Člen: JUDr. Marián Vorobel 

Náhradník: JUDr. Igor Malý 

4. 19.10., 20.10., 26.10.2021 Člen: JUDr. Róbert Urban 

Náhradníčka: JUDr. Ivica Čelková 

 

Krajský súd v Prešove 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 29. - 31.3.2021 člen: JUDr. Gabriela Világiová 

náhradník: prof. JUDr. Ján Klučka 

2. 3.-5.5.2021 členka: JUDr. Jana Bajánková 

náhradník: JUDr. Peter Tobiaš 

3.  29.6.-1.7.2021 člen: JUDr. Daniel Ivanko, PhD. 

náhradník: JUDr. Mariana Muránska 

 

Krajský súd v Košiciach 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 23.3.-25.3.2021 člen: JUDr. Marek Dudík 

náhradník: JUDr. Anna Kovaľová 

2. 13.4.-15.4.2021 člen: JUDr. Ľuboš Kunay 

náhradníčka: JUDr. Katarína Pramuková 

3.  26.4.-27.4., 29.4.2021 člen: JUDr. Ľuboš Kunay 

náhradník: JUDr. Ján Burik 
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       Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 19. - 21.4.2021 členka: Mgr. Marcela Kosová 

náhradník: JUDr. Ondrej Samaš 

2. 26. - 27.4.2021, 3.5.2021 člen: JUDr. Lajos Mészáros 

náhradník: JUDr. Ondrej Samaš 

3.  3. - 5.5.2021 člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

náhradníčka: JUDr. Magdaléna Hromcová 

4.  15. - 17.6.2021 člen: JUDr. František Mozner 

náhradníčka: JUDr. Dana Wänkeová 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 30.11.2021  člen: JUDr. Lajos Mészáros 

náhradník: Mgr. Dušan Čimo 

 

Špecializovaný trestný súd 

 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 23.6.2021, 28.6.2021 

a 29.6.2021 

člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

náhradník: JUDr. Martin Michalanský 

 

V roku 2021 neprebehlo žiadne výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu na 

Krajskom súde v Banskej Bystrici, Krajskom súde v Trenčíne, Krajskom súde v Nitre. 

 

 

5.2. Hromadné výberové konania 

 

V roku 2021 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: 
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Obvod Krajského súdu v Bratislave 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6. - 23.6.2021 členovia: Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Katarína Javorčíková 

náhradníčky: Oľga Trnková, Nora Vladová 

2. 6. - 8.12., 

15.12.2021 

člen: JUDr. Tomáš Michálek, JUDr. Anton Jaček 

náhradník: JUDr. Katarína Javorčíková, JUDr. Lenka 

Praženková 

 

Obvod Krajského súdu v Trnave 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6.2021 členovia: JUDr. Petra Príbelská, PhD., JUDr. Michal Mišík 

náhradníci: JUDr. Roman Bolebruch, JUDr. Anna 

Kašajová 

2. 6. - 8.12., 

13.12.2021 

Členovia: JUDr. Marián Manduch, JUDr. Eva Behranová 

Náhradníčky: JUDr. Anna Kašajová, JUDr. Petra 

Príbelská, PhD. 

 

Obvod Krajského súdu v Trenčíne 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6.2021 členovia: JUDr. Roman Greguš, JUDr. Zuzana Mališová 

náhradníci: JUDr. Iveta Záleská, Mgr. Maroš Fekete 

2. 6. - 8.12., 

15.12.2021 

Členky: JUDr. Alena Radičová, JUDr. Katarína 

Stanislavská 

Náhradníčky: JUDr. Iveta Záleská, JUDr. Mária Tóthová 

 

Obvod Krajského súdu v Nitre 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6.2021 Členovia: JUDr. Boris Tóth, JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

Náhradníci: JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Marián 

Manduch 

2. 6. - 8.12., 

10.12.2021 

Členovia: JUDr. Andrea Kondllová, JUDr. Igor Malý 

Náhradníci: JUDr. Pavol Pilek, JUDr. Rastislav Stieranka 
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Obvod Krajského súdu v Žiline 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6. - 23.6., 

1.7.2021 

členovia: JUDr. Anton Jaček, JUDr. Marián Vorobel 

náhradníci: JUDr. Eva Behranová, JUDr. Ľuboš Kunay 

2. 6. - 7.12.2021 členovania: JUDr. Eva Cvengová, JUDr. Ľubomír Bušík, 

PhD. 

náhradníci: JUDr. Viera Malinowska, Mgr. Marek 

Anovčin 

 

Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6. - 24.6.2021 členovia: JUDr. Eva Cvengová, JUDr. Róbert Urban 

náhradníci: JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Mgr. Miloš Kolek 

2. 6.12. - 9.12.2021 členovia: JUDr. Roman Bolebruch, JUDr. Roman Greguš 

náhradníci: JUDr. Nora Vladová, Mgr. Dušan Čimo 

 

Obvod Krajského súdu v Prešove 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6. - 22.6.2021, 

24.6.2021 

členovia: JUDr. Marián Mačura, JUDr. Mariana Muránska 

náhradníčky: JUDr. Mária Ondrejová, JUDr. Andrea 

Kondllová 

2. 6. - 7.12., 9.12.2020, 

10.12.2021 

Členovia: JUDr. Dana Bystrianska, JUDr. Daniel Ivanko, 

PhD. 

Náhradníci: JUDr. Ivica Čelková, JUDr. Peter Straka 

 

Obvod Krajského súdu v Košiciach 

Por. 

č.  

Termín konania Člen výberovej komisie za súdnu radu 

1. 21.6. - 23.6.2021, 

25.6.2021 

členovia: JUDr. Igor Malý, Mgr. Marek Anovčin 

náhradníci: JUDr. Tomáš Michálek, JUDr. Viera 

Malinowska 

2. 6.12. - 9.12.2021 členovia: JUDr. Marián Vorobel, JUDr. Peter Tobiaš 

náhradníci: JUDr. Dagmar Valocká, JUDr. Jana Coboriová 
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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 

ministrov; 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. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 6.7.2021 Okresný súd Bratislava IV člen: Mgr. Dušan Čimo 

2. 8.9.2021 Okresný súd Bratislava II člen: Mgr. Dušan Čimo 

3. 15.12.2021 Okresný súd Bratislava I člen: Mgr. Dušan Čimo 

 

Obvod Krajského súdu v Trnave 

Por. č. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 21.5.2021 Okresný súd Trnava členka: JUDr. Dagmar Valocká 

2. 21.5.2021 Okresný súd Skalica členka: JUDr. Dagmar Valocká  

 

Obvod Krajského súdu v Trenčíne 

Por. č. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 21.5.2021 Okresný súd Nové Mesto 

nad Váhom 

člen: JUDr. Jaroslav Macek 

2. 27.10.2021 Okresný súd Partizánske členka: JUDr. Eva Behranová 

 

Obvod Krajského súdu v Žiline 

Por. č. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 6.5.2021 Okresný súd Martin člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

2. 6.7.2021 Okresný súd Námestovo člen: JUDr. Rastislav Stieranka 

3. 6.7.2021 Okresný súd Žilina členka: JUDr. Dagmar Valocká 
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Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 

Por. č. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 7.5.2021 Okresný súd Brezno člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

2. 7.5.2021 Okresný súd Revúca člen: Mgr. Miloš Kolek 

3. 27.10.2021 Okresný súd Brezno členka: JUDr. Eva Behranová 

4. 27.10.2021 Okresný súd Zvolen člen: JUDr. Eva Behranová 

 

Obvod Krajského súdu v Košiciach 

Por. č. termín súd Člen výberovej komisie za súdnu 

radu 

1. 6.5.2021 Okresný súd Michalovce člen: Mgr. Pavol Žilinčík 

 

V roku 2021 neprebehlo žiadne výberové konanie na funkciu predsedu súdu v obvode 

Krajského súdu v Nitre, v obvode Krajského súdu v Prešove. 

 

6. Ďalšia pôsobnosť súdnej rady 

 

6.1. Voľba kandidáta na predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky a voľby kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho 

súdu Slovenskej republiky 
 

Dňa 20. apríla 2021 zvolila súdna rada za kandidáta na funkciu prvého predsedu  

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky JUDr. Pavla Naďa. Dňa 22. septembra 

2021 zvolila súdna rada za kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu 

Slovenskej republiky JUDr. Mariána Trenčana.   

 

6.2. Výberové konanie sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky 

 

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 27. januára 2021 podľa § 151 zf 

ods. 2 a 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 28 a 29 zákona o sudcoch výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest 

sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky a dňa 3. februára 2021 vyhlásil 

jeho zmenu a doplnenie na základe oznámenia č. 37/2021 Z. z. o oprave chyby v zákone             

č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 

vyhláseného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 30. januára 2021.  
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Súdna rada Slovenskej republiky konala a rozhodovala ako výberová komisia. 

 

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 7. zasadnutí konanom 4. mája 2021, 10. 

zasadnutí konanom 15. júna 2021 a 12. zasadnutí konanom 19. augusta 2021 rozhodovala 

o spĺňaní predpokladov sudcovskej spôsobilosti uchádzačov  o funkciu sudcu Najvyššieho 

správneho súdu Slovenskej republiky a o predložení kandidátov na vymenovanie do funkcie 

sudcu s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prezidentke Slovenskej 

republiky a o pridelení a preložení úspešných kandidátov na Najvyšší súd Slovenskej 

republiky. Úspešnými kandidátmi na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky boli: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., učiteľ Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, JUDr. Pavol Naď, sudca Krajského súdu v Košiciach, JUDr. 

Marián Fečík, prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Mgr. Kristína 

Babiaková, advokátka, JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, JUDr. Marián Trenčan, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Juraj 

Vališ, LL.M., advokát, JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, JUDr. Anita Filová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, JUDr. Elena Berthotyová, 

PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Jana Hatalová, PhD., sudkyňa 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Zuzana Mališová, sudkyňa Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, JUDr. Monika Valašiková, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, JUDr. Katarína Benczová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 

JUDr. Zuzana Šabová, PhD., členka Rady pre štátnu službu, JUDr. Jana Martinčeková, 

sudkyňa Krajského súdu v Žiline, JUDr. Michal Matulník, advokát, Mgr. Michal Novotný, 

sudca Krajského súdu v Trnave, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., vysokoškolský 

profesor, JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD., advokátka. 

 

 

6.3. Voľba prísediacich sudcov disciplinárnych senátov 
 

Voľbu prísediacich sudcov disciplinárnych senátov upravuje § 27fb zákona č. 185/2002 Z. 

z. o súdnej rade. V roku 2021 sa nekonala voľba sudcov disciplinárnych senátov. 

 

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

kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 
 

Podľa § 141a ods. 4 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky predkladá Súdna rada 

Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali 

pôsobiť za Slovenskú republiky v medzinárodných súdnych orgánoch. Vnútroštátny postup 

pri výbere kandidátov na sudcov v medzinárodných súdnych orgánoch je upravený v § 27g 

zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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V roku 2021 súdna rada nerozhodovala o návrhu kandidáta na sudcu a dodatočného sudcu 

Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda súdnej rady v roku 2021 vyhlásil voľby na sudcu 

Všeobecného súdu Európske únie 3 krát a voľby na dodatočného sudcu Všeobecného súdu 

Európskej únie 5 krát, pričom ani v jednom prípade nebol podaný žiadny návrh na kandidáta. 

  

 

6.5. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov 
 

Súdna rada Slovenskej republiky v roku 2021 prerokovala na zasadnutí 20. apríla 2021 

správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2020 (uznesenie č. 61/2021),           

4. mája 2021 správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky za rok 2020 (uznesenie č. 79/2021).  

 

 

6.6. Rokovací poriadok súdnej rady 
 

Rokovací poriadok bol predložený súdnej rade na 1. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej 

republiky konanom 19. januára 2022 a bol schválený uznesením č. 12/2022. 

 

 

6.7. Podnety na prijatie všeobecne záväzných predpisov upravujúcich 

organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov 
 

Súdna rada Slovenskej republiky: 

- uznesením č. 281/2021 z 25. novembra 2021 po prerokovaní podnetu ministerke 

spravodlivosti Slovenskej republiky na vydanie vykonávacej vyhlášky o postavení 

členov hodnotiacich komisií a k ich činnosti konštatovala, že právna úprava 

postavenia hodnotiacich komisií, ich členov, organizácie a vykonávania hodnotenia 

sudcov ustanovená v § 27a a nasledujúcich zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich v znení neskorších predpisov bráni plynulému a efektívnemu 

hodnoteniu sudcov Slovenskej republiky a nerieši viaceré otázky právneho postavenia 

členov hodnotiacich komisií; odporučila predložiť, mimo plánu legislatívnych úloh 

vlády Slovenskej republiky, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon                  

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov v časti 

Hodnotenie sudcov, špecifikované v predmetnom uznesení. 
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6.8. Stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie 

sudcov 
 

Súdna rada Slovenskej republiky: 

- uznesením č. 8/2021 z 15. januára 2021 schválila pripomienky súdnej rady k návrhu 

zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (č. LP/2020/624) a zároveň uložila predsedovi súdnej rady predložiť 

pripomienky Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na ďalší postup; 

- uznesením č. 32/2021 z 16. februára 2021 po prerokovaní pripomienok k návrhu 

zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložila 

predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky predložiť pripomienky schválené na 

tomto zasadnutí Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na ďalší postup; 

- uznesením č. 104/2021 z 4. mája 2021 schválila zásadné pripomienky Súdnej rady 

Slovenskej republiky k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 160/2017 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení 

neskorších predpisov (LP/2021/195) a uložila predsedovi Súdnej rady Slovenskej 

republiky predložiť pripomienky Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na 

ďalší postup,  

- uznesením č. 114/2021 z 3. júna 2021 prijala stanovisko Súdnej rady Slovenskej 

republiky k nerešpektovaniu a popieraniu právnej záväznosti protiepidemických 

opatrení niektorými sudkyňami a sudcami; 

- uznesením č. 246/2021 z 14. októbra 2021 schválila zásadnú pripomienku v tomto 

znení: Súdna rada Slovenskej republiky navrhuje, aby Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky zvýšilo paušálnu sumu trov disciplinárneho konania a mesačnej 

odmeny za výkon funkcie prísediaceho disciplinárneho senátu tak, aby sa nestali 

demotivujúcim činiteľom pri obsadzovaní miest prísediacich na Najvyššom správnom 

súde Slovenskej republiky v konaniach o disciplinárnych návrhoch (LP/2021/530, 

LP/2021/531); 

- uznesením č. 152/2021 z 6. júla 2021 per rollam schválila pripomienky k návrhu 

zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok) (LP/2021/327); 

- uznesením č. 247/2021 z 14. októbra 2021 schválila zásadnú pripomienku v tomto 

znení: Súdna rada Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom zákona o zriadení 

správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predloženého do 

medzirezortného pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu 

LP/2021/533 a žiada jeho stiahnutie z legislatívneho procesu;  

- uznesením č. 248/2021 z 14. októbra 2021 schválila zásadné pripomienky Súdnej rady 

Slovenskej republiky k návrhu zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (LP/2021/503), návrhu zákona Mestského súdu 

Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2021/504), návrhu zákona 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi 

okresných súdov (LP/2021/505) a návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov (LP/2021/506)         

a uložila predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky predložiť pripomienky 

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na ďalší postup; 

- uznesením č. 314 z 15. decembra 2021 zrušila uznesenie Súdnej rady Slovenskej 

republiky č. 247/2021 z 14. októbra 2021, ktorým nesúhlasila s jej účasťou 

v rozporovom konaní o návrhu Zákona o zriadení správnych súdov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov s rozšírením o konkrétne pripomienky a považuje 

pripomienky prednesené na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky konanom       

15. decembra 2021 ako aj návrh pripomienok z 11. októbra 2021 predložených             

na 16. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky za pracovný materiál                     

pre pokračovanie v rozporovom konaní a pre spracovanie pripomienok Súdnej rady 

Slovenskej republiky.  

 

 

6.9. Spolupráca so Združením sudcov Slovenska a iniciatívou Za otvorenú 

justíciu 
 

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 220/2021 z 23. septembra 2021 súhlasila 

so spoluprácou so Združením sudcov Slovenska a iniciatívou Za otvorenú justíciu na témach 

uvedených v liste vedenia Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 31. augusta 2021 číslo SR 

684/2021-2272. 

  

6.10.   Vyjadrenie k výzve Ústavného súdu Slovenskej republiky 

  

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 284/2021 z 25. novembra 2021 zobrala         

na vedomie pripravené vyjadrenie Súdnej rady Slovenskej republiky k výzve Ústavného súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 446/2021-35 zo dňa 20. septembra 2021. Pracovné 

stretnutie členiek a členov súdnej rady konané 13. januára 2022 bolo venované záverečnému 

zneniu vyjadrenia k ústavnej sťažnosti R.H. vo veci sp. zn. III. ÚS 446/2021. 

 

6.11.  Pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti 

 

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 315/2021 z 15. decembra 2021                  

po prerokovaní žiadosti ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky k doplneniu 

zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti 

„Vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu“ určila zástupcov Súdnej rady 

Slovenskej republiky do pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti Mgr. et Mgr. Luciu 

Berdisovú, PhD., LL.M. a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD.; konštatovala, že aktuálne zloženie 

pracovnej skupiny je Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., JUDr. Ing. Ján Gandžala, 

PhD., JUDr. Erika Zajacová.  
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6.12. Podieľanie sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve 

  

Súdna rada Slovenskej republiky 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 2021 prerokovala súdna rada návrh počtu miest kandidátov na funkciu sudcu 

obsadzovaných hromadným výberovým konaním na zasadnutí súdnej rady 16. marca 2021. 

Súdna rada v súlade s § 151zf ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala na 

zasadnutí návrh počtu sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 26. januára 

2021.  

 

Na 18. zasadnutí súdnej rady  25. novembra 2021 bola uznesením č. 283/2021 schválená 

po dohode s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky obsahová náplň odbornej 

justičnej stáže, ktorá bola prijatá v súlade s § 149f ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

6.13. Rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu 

 

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

a dopĺňal zákon o sudcoch. 

 

V roku 2021 bol súdnej rade doručený jeden návrh na rozhodnutie o dočasnom 

pozastavení výkonu funkcie sudcu: 

 

 18. júna 2021 súdna rada uznesením č. 151/2021 dočasne pozastavila výkon funkcie 

sudcu Mgr. Daliborovi Miľanovi, sudcovi Okresného súdu Zvolen,  podľa § 22a ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisom, 

z dôvodov uvedených v návrhu predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky                       

č. SR 560/2021-1406 zo dňa 31. mája 2021, doplnených na zasadnutí Súdnej rady 

Slovenskej republiky konanom dňa 18. júna 2021, pre dôvodné pochybnosti o tom, že 

spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorými je vážne ohrozená dôveryhodnosť 

súdnictva a dobrá povesť súdnictva.  

 

 15. decembra 2021 súdna rada uznesením č. 311/2021 predĺžila dočasné pozastavenie 

výkonu funkcie sudcu Mgr. Daliborovi Miľanovi, sudcovi Okresného súdu Zvolen,  

podľa  § 22a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 

predpisov, z dôvodov uvedených v návrhu predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky                              

č. SR 560/2021-2823 zo dňa 7. októbra 2021, o ktorom bolo rozhodnuté uznesením 

Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 151/2021 zo dňa 18. júna 2021 do 21.mája 2022. 

 

 

 

 



21 
 

7. Pracovné stretnutia Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Podľa novej právnej úpravy platnej od 1. decembra 2021 predseda súdnej rady v prípade 

potreby širšej odbornej prípravy alebo zaujatia stanoviska  môže zvolať pracovné stretnutie 

členov súdnej rady podľa § 27i zákona o súdnej rade. Na pracovnom stretnutí členov súdnej 

rady súdna rada nerozhoduje. Predseda súdnej rady je povinný v nasledujúci pracovný deň po 

skončení pracovného stretnutia členov súdnej rady zverejniť na webovom sídle súdnej rady 

informáciu o jej obsahu.  

 

Dňa 7. decembra 2021 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na 

pracovnom stretnutí. Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia 

o ústavnom a zákonnom postavení Súdnej rady Slovenskej republiky s osobitným zreteľom na 

návrhy Štatútu a Rokovacieho poriadku a finalizácii vyjadrenia k ústavnej sťažnosti vo veci 

vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

II. PÔSOBNOSŤ V RÁMCI PREVEROVANIA PREDPOKLADOV 

SUDCOVSKEJ SPÔBILOSTI A MAJETKOVÝCH POMEROV SUDCOV 

(§ 3b zákona o súdnej rade) 
 

  

Výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141b ústavy definuje § 3b zákona o súdnej 

rade.   

Súdna rada pri výkone tejto pôsobnosti:  

a) koná vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu a vo 

veciach majetkových pomerov sudcu, 

b) presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňania predpokladov sudcovskej 

spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude funkciu vykonávať riadne (ďalej len 

„predpoklady sudcovskej spôsobilosti“), 

c) vykonáva dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti, 

d) overuje spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu 

sudcu, 

e) prijíma stanoviská podľa tohto zákona, 

f) uplatňuje návrhové opatrenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov. 

 

1. 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 2021 zverejnené majetkové priznania, oznámenia podľa § 31 ods. 3 zákona 

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

 

Sudca je povinný podať majetkové priznanie v lehote určenej v § 32 ods. 1 zákona             

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Majetkové priznanie je dostupné sudcom elektronicky.  

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 39/2021 z 2. marca 2021 schválila Návod 

na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších osôb, u ktorých povinnosť 

na jeho podanie ustanovuje zákon a uložila predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, 

aby oboznámil všetkých sudcov, sudkyne a ďalšie osoby s úplným znením Návodu na 

vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších osôb, u ktorých povinnosť na 

jeho podanie ustanovuje zákon v lehote jedného dňa odo dňa prijatia tohto uznesenia.   

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 74/2021 z 20. apríla 2021 zobrala na 

vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2019. 



23 
 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky na 8. zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky            

13. mája 2021 žrebovaním pridelila majetkové priznania sudkýň a sudcov Slovenskej 

republiky za rok 2020 kontrolným komisiám Súdnej rady Slovenskej republiky. 

 

V roku 2020 bolo sudkyňami a sudcami celkovo podaných 1353 majetkových priznaní. 

V zmysle zákonnej úpravy bolo súdnou radou zriadených 6 kontrolných komisií, do ktorých 

boli majetkové priznania sudcov losovaním prerozdelené nasledovným pomerom.                 

Do kontrolnej komisie číslo 1 bola vylosovaná skupina A, v ktorej je 227 sudkýň a sudcov. 

Do kontrolnej komisie číslo 2 bola vylosovaná skupina E, v ktorej je 224 sudkýň a sudcov. 

Do kontrolnej komisie číslo 3 bola vylosovaná skupina B, v ktorej je 225 sudkýň a sudcov. 

Do kontrolnej komisie číslo 4 bola vylosovaná skupina F, v ktorej je 225 sudkýň a sudcov.     

Do kontrolnej komisie číslo 5 bola vylosovaná skupina C, v ktorej je 225 sudkýň a sudcov. 

Do kontrolnej komisie číslo  6 bola vylosovaná skupina D, v ktorej je 227 sudkýň a sudcov. 

 

2. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 

a overovanie spĺňania 

 

Súdna rada v súlade s § 27ha ods.1 zákona o Súdnej rade zriadila šesť kontrolných 

komisií. Kancelária súdnej rady pre účely rozhodovania Súdnej rady o splnení predpokladov 

sudcovskej spôsobilosti zabezpečila jednotlivým kontrolným komisiám potrebné materiály. 

Kontrolné komisie na svojich zasadnutiach predmetné materiály vyhodnotili a následne Súdna 

rada o kandidátoch rozhodovala.  

 

Sudkyňami a sudcami bolo v roku 2021 celkovo podaných 1353 majetkových priznaní, po 

ich vyhodnotení bolo zaslaných 685 výziev na odstránenie formálnych nedostatkov. Ďalším 

vyhodnotením boli zistené tzv. nadprírastky, na základe týchto zistení kontrolné komisie 

zaslali celkovo 271 výziev sudkyniam a sudcom na vysvetlenie nadprírastkov. Vyhodnotenie  

vysvetlení nebolo kontrolnými komisiami doposiaľ ukončené. 

Súdna rada v roku 2021, okrem vyhodnotenia majetkových priznaní sudcov, rozhodovala 

aj o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Podľa § 27hb zákona o Súdnej rade bolo 

celkovo preverených 166 kandidátov, z ktorých 65 kandidátov bolo preverených v súlade         

s § 27hc  o dohľade pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na 

iný súd, 53 kandidátov bolo preverených v súlade s § 27he o dohľade pri výbere sudcov 

najvyššieho správneho súdu a 48 kandidátov bolo preverených v súlade s § 27hf  o overovaní 

spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu. 
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3. Kontrolné komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 6/2021 zo dňa 15. januára 2021 určila 

počet trojčlenných kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27ha 

ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na šesť; zriadila trojčlenné 

kontrolné komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a určila ich členov; ďalej určila 

predsedov trojčlenných kontrolných komisií. 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 24/2021 zo dňa 26. januára 2021 

schválila rokovací poriadok kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky, 

ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia; uložila predsedovi súdnej rady predložiť                 

na zasadnutie súdnej rady 16. februára 2021 návrh doplnenia rokovacieho poriadku 

kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky na základe pripomienok člena 

súdnej rady Lajosa Mészárosa. 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 33/2021 zo dňa 16. februára 2021 

schválila doplnenie rokovacieho poriadku kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej 

republiky nasledovne: 

1.Článok II. 2.7. sa dopĺňa o tento text: 

„Členovia kontrolných komisií súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich pôsobností; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj 

po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada. Povinnosť mlčanlivosti sa 

nevzťahuje na oznámenie trestného činu alebo inej protispoločenskej činnosti.“ 

2.Článok II. 2.8. sa dopĺňa o tento text: 

„Súdna rada prijíma na účely výkonu pôsobnosti kontrolných komisií súdnej rady 

zodpovedajúce technické opatrenie a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných 

údajov osôb, o ktorých koná.“ 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 101/2021 zo dňa 4. mája 2021 určila 

Ľudovíta Bradáča za člena Kontrolnej komisie č. 6; určila za predsedu Kontrolnej 

komisie č. 6 – Ľudovíta Bradáča. 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 143/2021 zo dňa 15. júna 2021 schválila 

zmenu bodu 2.6. a 3.1. Rokovacieho poriadku kontrolných komisií Súdnej rady 

Slovenskej republiky tak, že bod 2.6. bude znieť: 

„2.6. Na rokovaní komisie súdnej rady sa zúčastňujú len a) členovia komisie súdnej rady, b) 

zapisovateľ, ktoré určí predseda súdnej rady, c) so súhlasom komisie aj zamestnanec kancelárie 

Súdnej rady  (ďalej len „kancelária), Sekcie vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch 

sudcov a sudcovskej spôsobilosti, d) osoby, ktoré majú byť vypočuté; tieto osoby musia byť 

vypočúvané oddelene.“ 

 

a v bode 3.1. sa slová „Kancelárie súdnej rady (ďalej len „kancelária“) nahrádzajú slovom 

„kancelária“. 
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Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 312/2021 z 15. decembra 2021 určila  

Luciu Berdisovú a Jána Gandžalu za členku a člena Kontrolnej komisie č. 3; určila za 

predsedníčku Kontrolnej komisie č. 3 Katarínu Pramukovú. 
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