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Vec 

Podnet na zabezpečovanie primeraného počtu  

sudcov v Slovenskej republike 

 

 

 

Vážený pán prezident,  

 

 je všeobecne verejne známa skutočnosť o dlhotrvajúcej a sústavnej kritike nášho 

súdnictva najmä pre problémy vymáhateľnosti práva, kde je možná účinná náprava len 

aktívnou súčinnosťou všetkých zložiek štátnej moci, ktoré participujú pri naplňovaní práva 

občanov na súdnu ochranu pred nezávislým a nestranným súdom bez zbytočných prieťahov 

(čl. 46 ods.1, 48 ods.2 ústavy, čl. 6 ods. 1 Dohovoru).  

 

 Pretrvávanie nepriaznivého stavu vyplýva aj z aktuálnej správy Európskej komisie 

o stave našej justície (SWD(2017)90 final z 22.2.2017), v ktorej sa konštatuje skutočnosť, že 

priemerný čas potrebný na vyriešenie prípadu je jedným z najdlhších v krajinách Európskej 

únie.  

 

 Z konštantnej judikatúry ústavného súdu jednoznačne vyplýva zovšeobecňujúci 

záväzný právny názor, že „...aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže 

v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde... 

v konečnom dôsledku nezbavujú štát zodpovednosti za pomalé konanie spôsobujúce 

zbytočné prieťahy v konaní (napr. III. ÚS 10/02, II. ÚS 52/99, I. ÚS 15/02). 

 



 Združenie sudcov Slovenska, ako najväčšia profesijná stavovská organizácia sudcov 

všeobecných súdov, ktorá má v súčasnosti takmer 650 členov, v zmysle čl. 29 ods.1 ústavy, 

čl. 11 ods.1 Dohovoru a medzinárodných dokumentov (odporúčaní) týkajúcich sa súdnictva 

(ktoré majú primeranú  mieru právnej relevancie podľa názoru ústavného súdu – PL ÚS 

27/2015) je oprávnené zabezpečovať nezávislosť súdnictva a sudcov, presadzovať právny 

štát a ochraňovať poslanie súdnictva v spoločnosti prioritne v záujme vytvárania reálnych 

podmienok v súdnictve pre odstraňovanie stavu právnej neistoty účastníkov v konaní 

rozhodovaním v primeranom čase.  

 

 Je náležite preukázaná aj analýzou Súdnej rady SR (uznesenie č. 502 z 24.6.2015) 

personálna poddimenzovanosť stavu sudcov (chýba minimálne 100 sudcov), čo má zásadný 

a bezprostredný vplyv na prieťahy v konaní.  

 

 Na posilnení (zlepšovaní) personálneho stavu sudcov participuje podľa ústavnej 

úpravy (čl. 145 ods.1) aj prezident republiky rozhodovaním o vymenovaní sudcov na návrh 

Súdnej rady SR. Prezident republiky v zmysle čl. 101 ods.1 ústavy má uplatňovať svoju 

ústavnú právomoc tak, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov.  

 

 Vážený pán prezident,  

 

 Súdna rada Slovenskej republiky v období od decembra 2016 do konca marca 2017 

Vám predložila návrhy na vymenovanie 40 kandidátov na sudcov, ktorí majú byť pridelení 

na okresné súdy.  

 

 Vzhľadom na súčasný negatívny personálny stav sudcov, dovoľujeme si Vám oznámiť, 

že podľa nášho názoru, len Vaše včasné rozhodovanie o vymenovaní väčšieho počtu sudcov 

zaručí, že sa nenaruší riadny chod všeobecného súdnictva a prispeje sa účinne k zlepšeniu 

vymáhateľnosti práva odstraňovaním jednej zo základných príčin prieťahov súdneho 

konania (neprimerane nízky počet sudcov aj odborného aparátu v justícii).  

 

 Vyslovujeme presvedčenie, že náš podnet bude pozitívne vnímaný a bude vplývať 

na realizovanie včasnejšieho postupu pri uplatňovaní Vašej ústavnej kompetencie 

v personálnej oblasti v zmysle č. 145 ods.1 ústavy, čím sa vylúči, že sa prípadne bude 

verejnosťou Vaše konanie negatívne vnímať ako výrazná spoluúčasť na zodpovednosti štátu 

za pomalé súdne konania.  

 

 S pozdravom  

 

             JUDr. Juraj Sopoliga  

           prezident  

        Združenia sudcov Slovenska  


