
Prehlásenie  

Celorepublikovej rady ZSS  

k uzneseniu Súdnej rady SR č. 751 z 24.10.2016 o stanovisku k návrhu 

rozpočtu súdov 

 

 

 Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá je osobitným nezávislým ústavným 

orgánom súdnej moci a tak by mala byť plnohodnotným partnerom moci zákonodarnej 

a výkonnej (PL ÚS 2/2012) uznesením č. 751 z 24.10.2016 schválila svoje stanovisko 

k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2017-2019, ktoré v zmysle čl. 141a ods.5 písm.h/ 

ústavy prekladá Národnej rade SR.  

 

 V stanovisku navrhuje navýšenie bežných výdavkov v celkovej výške 21 277 576 €, 

navýšenie kapitálových výdavkov v sume 20 400 000 € (výdavky na priority v celkovej 

sume 41 677 576 €),  súčasne poukazuje na neriešené požiadavky priestorových potrieb 

Krajského súdu v Košiciach a košických okresných súdov a upozorňuje na nutnosť 

bezodkladného zabezpečenia vlastného reprezentatívnejšieho sídla pre Najvyšší súd SR.  

 

 Nová ústavná pôsobnosť súdnej rady (zakotvená novelou ústavy k 1.9.2014) 

zabezpečuje, že súdnictvo ako celok má možnosť vyjadriť sa k navrhovaného rozpočtu 

priamo zákonodarnému zboru prostredníctvom súdnej rady, aby sa pri rozhodovaní 

o rozdelenie prostriedkov pre jednotlivé súdy čo najprísnejšie zohľadnil princíp nezávislosti 

súdnictva, lebo je povinnosťou štátu poskytnúť súdnemu systému adekvátne finančné zdroje, 

keďže ani v čase krízy nesmie byť ohrozené riadne fungovanie a nezávislosť súdnictva.  

 

 Tento záväzný zámer (ratio legis) ústavodarcu jednoznačne vyplýva z textu 

dôvodovej správy, kde sa ústavodarca výslovne odvoláva (poukazuje) na správu Benátskej 

komisie z marca 2010 (pri rozpočte súdnictva ide o bod 9 Záverov komisie).  

 

 Obsahove zhodnú úpravu o povinnosti štátu poskytnúť dostatočné zdroje, zariadenie 

a vybavenie súdom, aby súdy mohli fungovať v súlade so štandardami podľa čl. 6 Dohovoru 

(čo sa zhoduje s našou ústavnou úpravou podľa čl. 46 ods.1, 48 ods.2 ústavy) o práve občana 

na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom v primeranom čase, vyplýva aj 

z viacerých medzinárodných dokumentov, ktoré majú primeranú právnu relevanciu 

(PL ÚS 27/2015) v zmysle č. 1 ods.2 ústavy (napr. bod 33 Odporúčania CM/Rec (2010)12 

Výboru ministrov Rady Európy z 17.11.2010, bod 7 Základné princípy MAGNY CHARTY 

SUDCOV Poradnej rady Európskych sudcov z novembra 2010). 

 

 Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska sa v celom rozsahu stotožňuje 

s uznesením Súdnej rady SR č. 751 z 24.10.2016, keďže obsahuje vecne opodstatnené 

požiadavky všetkých súdov Slovenskej republiky, o ktorých rozhodovali právne upraveným 

postupom príslušné orgány správy súdov v súčinnosti s orgánmi sudcovskej samosprávy (čl. 

143 ods.3 ústavy).  



 

 Združenie sudcov Slovenska žiada poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky, aby v súlade s čl. 1 ods.2 ústavy o dodržiavaní medzinárodných záväzkov 

Slovenskou republikou náležite rešpektovali zámer ústavodarcu vyplývajúcich z čl. 141a 

ods.5 písm.h/ ústavy upravujúceho ústavnú pôsobnosť Súdnej rady SR a zároveň aj 

medzinárodné dokumenty týkajúce sa zabezpečenia nezávislosti súdnictva prehodnotením 

vládneho návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2017-2019 zohľadnením stanoviska súdnej 

rady obsahujúceho opodstatnené požiadavky súdov v oblasti bežných i kapitálových 

výdavkov v primeranom rozsahu, ktorými sa splní povinnosť štátu zabezpečiť ľudské, 

materiálne a finančné zdroje potrebné pre riadnu činnosť nášho súdneho systému prioritne 

v záujme potrebného zvýšenia úrovne vymožiteľnosti práva.  

 

 Zdôrazňujeme, že ak členovia zákonodarného zboru chcú účinne prispieť k zlepšeniu 

súčasných sťažených podmienok výkonu súdnictva, pri schvaľovaní štátneho rozpočtu budú 

akceptovať adekvátnu časť z vecne opodstatnených požiadaviek súdnej rady.  

 

 Vyslovujeme presvedčenie, že sa vytvorí štandardný priestor vzájomnej pozitívnej 

komunikácie medzi Národnou radou SR a Súdnou radou SR, ktoré sú najvyššími ústavnými 

orgánmi zákonodarnej a súdnej moci.  

 

 

 Nitra 10.11.2016 

 

 

        JUDr. Juraj Sopoliga  

               prezident ZSS 


