PLÁN PRÁCE SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2013
1. štvrťrok
Spolupráca

Predkladá

Program
1. Prerokovanie predložených návrhov na dočasné pridelenie sudcu na výkon 
funkcie predsedu súdu.

minister
spravodlivosti

2. Prerokovanie podaných žiadostí sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu na 
iný súd.

sudcovia





3. Prerokovanie žiadostí sudcov (§ 151 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch  minister
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
spravodlivosti
predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“)).
 sudcovia
4. Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.



predseda
súdnej rady







5. Doplňujúce voľby členov a predsedov disciplinárnych senátov.



predseda
súdnej rady



minister
spravodlivosti
predsedovia príslušných
súdov
príslušné sudcovské rady,
resp. pléna sudcov

minister spravodlivosti
členovia súdnej rady
stavovské organizácie
sudcov
iná stavovská organizácia
kancelária súdnej rady
navrhovatelia podľa
ustanovenia § 119a
zákona o sudcoch

6. Vyhodnotenie plnenia plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len  predseda
súdnej rady
„súdna rada) za rok 2012.



kancelária súdnej rady

7. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.



kancelária súdnej rady



kancelária súdnej rady



predseda príslušného
súdu



predseda súdnej rady

8. Príprava stanovísk k návrhom dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa 
predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a vlády SR - § 4
ods. 1 písm. f/ a g/ zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

členovia súdnej rady

9. Prerokovanie návrhu limitov kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky 
a limitov súdov na roky 2014 až 2016 a predloženie vyjadrenia v zmysle zákona 
č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

minister spravodlivosti
predseda najvyššieho súdu

10. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.



vedúci revízneho
oddelenia

2. štvrťrok
Spolupráca

Predkladá

Program
1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd a následné predloženie
schválených návrhov prezidentovi Slovenskej republiky na menovanie do
funkcie sudcu.

predseda súdu



kancelária súdnej rady

2. Prerokovanie návrhov na preloženie sudcu na výkon funkcie sudcu - § 14 ods. 3 

zákona o sudcoch.

predseda najvyššieho súdu 
predsedovia
krajských
súdov

kancelária súdnej rady

3. Rozhodnutie o žiadostiach sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu na súd 
toho istého stupňa.

sudcovia





4. Prerokovanie žiadostí sudcov (§ 151 zákona o sudcoch).




5. Prerokovanie Návrhu záverečného účtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej 
republiky a správy o plnení príjmov a výdavkov súdmi Slovenskej republiky za 
rok 2012.
6. Vyhodnotenie správ o revízii súdov.
7. Harmonogram revízií súdov a harmonogram mimoriadnych revízií súdov.

minister spravodlivosti
sudcovia
predseda najvyššieho súdu
minister spravodlivosti



vedúci revízneho
oddelenia



predsedovia krajských
súdov
predseda najvyššieho
súdu



minister spravodlivosti
predsedovia príslušných
súdov
príslušné sudcovské rady,
resp. pléna sudcov



kancelária súdnej rady



predseda príslušného
súdu



kancelária súdnej rady

3. štvrťrok
Spolupráca

Predkladá

Program
1. Prerokovanie vládneho návrhu rozpisu štátneho rozpočtu na rok 2014 
a rozpočtov na roky 2014 až 2016 kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky a súdnictva Slovenskej republiky a prijatie stanoviska v zmysle § 86
zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

predseda najvyššieho súdu
minister spravodlivosti



kancelária súdnej rady

2. Obsahová náplň vzdelávania - § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 185/2002 Z. z. 
o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

riaditeľ Justičnej
akadémie SR



minister spravodlivosti




minister spravodlivosti
predsedovia príslušných
súdov
príslušné sudcovské rady,
resp. pléna sudcov

3. Prerokovanie žiadostí sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu na súd toho 
istého stupňa.

sudcovia



4. Prerokovanie žiadostí sudcov (§ 151 zákona o sudcoch).




minister spravodlivosti
sudcovia

5. Prerokovanie správ o revízii súdov.



vedúci revízneho
oddelenia



predseda príslušného
súdu

6. Doplňujúce voľby členov a predsedov disciplinárnych senátov.



predseda súdnej rady



navrhovatelia podľa
ustanovenia § 119a
zákona o sudcoch



predseda súdnej rady



kancelária súdnej rady

7. Informácia o zverejnení majetkových priznaní sudcov za rok 2012.

Predkladá

Program
1. Prerokovanie návrhov na vymenovanie kandidátov do funkcie sudcu bez 
časového obmedzenia s pridelením na konkrétny súd a následné predloženie
schválených kandidátov prezidentovi Slovenskej republiky na menovanie do
funkcie sudcu.

predseda súdu



minister
spravodlivosti

2. Prerokovanie predložených návrhov na dočasné pridelenie sudcu na výkon
funkcie predsedu súdu.

4. štvrťrok
Spolupráca

3. Prerokovanie žiadostí sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu na súd toho 
istého stupňa.

sudcovia



kancelária súdnej rady




minister spravodlivosti
predsedovia príslušných
súdov
príslušné sudcovské rady,
resp. pléna sudcov



4. Schválenie návrhu „Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 
2014“.

predseda súdnej rady



kancelária súdnej rady



predseda súdnej rady




predseda komisie
kancelária súdnej rady



predsedovia príslušných
súdov

5. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2012 - § 32 ods. 5 zákona
o sudcoch.

6. Posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentovi

Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu - § 18 ods. 2 zákona
o sudcoch.

minister spravodlivosti

7. Prerokovanie žiadostí sudcov (§ 151 zákona o sudcoch).




minister spravodlivosti
sudcovia

8. Prerokovanie správ o revízii súdov.



vedúci revízneho
oddelenia



predseda príslušného
súdu

Personálne návrhy týkajúce sa sudcov, ktoré budú predložené Súdnej rade Slovenskej republiky v priebehu roka 2013, budú zaradené na
program podľa aktuálnosti prerokovania, resp. schválenia.
Program zasadnutia súdnej rady navrhne a súčasne určí miesto a hodinu konania predseda súdnej rady. Zasadnutia súdnej rady sa budú
konať spravidla posledný utorok v mesiaci. Viacdňové zasadnutie súdnej rady sa bude konať posledný štvrtok a piatok v mesiaci.
Bratislava, 27. november 2012
Prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
podpredsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

