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Zápisnica 

so zasadnutia Celorepublikovej rady ZSS konanej dňa 22.03.2018 na Krajskom súde 
v Trenčíne 

 

 

Rokovanie otvoril prezident ZSS JUDr. Juraj Sopoliga, ktorý privítal hosťa JUDr. 

Ing. Miroslava Manďáka, predsedu Krajského súdu v Trenčíne. 

 

Prítomní sa zapísali do prezenčnej listiny a rokovanie pokračovalo podľa bodov 

vopred navrhnutého programu. 

 

 

Program :  

1/ Rokovanie o materiáli vypracovanom Európskou komisiou (hodnotenie stavu súdnictva – 

November 2017 CEPEJ-COOP (2017)14) 

2/ Informácia o komunikácii s masmédiami 

3/ Rôzne 

4/ Záver 

 

1/. 

V rámci výsledkov predmetnej správy prezident ZSS poukázal na to, že nejde o ukončenú 

činnosť komisie, ale o prvú fázu, pričom vývoj  a výsledky bude komisia priebežne vyhodnocovať, 

a preto je v záujme dosiahnutia cieľov ZSS nevyhnutné komunikovať s členmi komisie minimálne za 

tým účelom, aby komisia mala zabezpečenú spätnú väzbu a zachovaný kontakt s realitou. Pritom 

správa konštatovala, že na Slovensku tvoria náklady na sudcu výdavky, ktoré sú pod úrovňou 

európskeho priemeru. 

Prezident ZSS zdôraznil nevyhnutnosť nominovať zástupcov ZSS do pracovných skupín, na 

ktorých práci by sa zúčastňovali prezident ZSS, viceprezidenti ZSS a zástupcovia zo sekcií ZSS, čo je 

odôvodnené reprezentatívnou povahou našej sudcovskej stavovskej organizácie, ktorá tak 

v súčinnosti so sudcovskou samosprávou môže objektívne prispieť k dosiahnutiu hodnoverných 

výsledkov dokumentujúcich stav justície na Slovensku a k prijatiu účinných opatrení na zlepšenie jej 

stavu a efektívnosti do budúcna. Vzhľadom na stanovisko doterajšej ministerky spravodlivosti k jej 

zotrvaniu vo funkcii a očakávanej zmene vo vedení Ministerstva spravodlivosti SR, prezident ZSS 

vyjadril ochotu čo najskôr uskutočniť stretnutie s novým ministrom spravodlivosti, na ktorom by 
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popri prebratiu iných aktuálnych tém justície požiadal ministra spravodlivosti o podklady, z ktorých 

ministerstvo vychádzalo pri určovaní počtu sudcov, pretože doterajšie závery nezohľadňujú napr. to, 

že nie každý sudca má k dispozícii vyššieho súdneho úradníka.  

Prezident ZSS poukázal aj na to, že doposiaľ neboli zverejnené informácie o tom, akú sumu 

finančných prostriedkov štát získava ročne z výberu súdnych poplatkov a ďalších príjmov justície, čo 

bude nevyhnutné napraviť predovšetkým pre odôvodnenie ponechania finančných prostriedkov na 

zlepšenie stavu justície  a odôvodnenosti záveru, že bolo v skutočnosti bezdôvodným, keď 

ministerstvo spravodlivosti reálne obmedzovalo potrebné výdavky na riadny chod justície 

zdôrazňujúc dostatočný personálny stav justície nielen sudcami ale aj ďalšími pracovníkmi v justícii, 

a plnenie sľubov na finančné krytie osobných a technických kapacít odkladalo. 

V rámci diskusie JUDr. Libor Duľa zdôraznil nevyhnutnosť osobného kontaktu s ministrom 

spravodlivosti, aby mal jasnú predstavu o prínose ZSS presadzovaných záujmov pre zlepšenie dôvery 

verejnosti k súdom. 

Prezident ZSS poukázal na to, že 522 sudcov vykonáva aj iné funkčné povinnosti nevyhnutné 

pre riadny chod súdov a zákonom určených orgánov, čo je nutné zohľadniť pre určenie počtu sudcov 

nevyhnutne potrebných pre zlepšenie výsledkov vo včasnosti a množstve rozhodovacej činnosti 

súdov.   

Prezident ZSS oznámil, že vzhľadom na nezmenenú situáciu a predchádzajúce závery 

z ostatného  zhromaždenia ZSS bude v komunikácii s ministrom spravodlivosti  a poslancami NR SR 

naďalej presadzovať zavedenie inštitútu tzv. sudcovského oddelenia tvoreného sudcom, vyšším 

súdnym úradníkom a asistentom, ktoré tak vytvorí plné podmienky pre reálne zlepšenie situácie vo 

vybavovaní jednotlivých agend a znižovaniu zostatkov, vrátane odstránenia prieťahov v súdnom 

rozhodovaní. Zakotvenie tohto inštitútu do zákona bude potom plne odôvodňovať záujem na jeho 

presadzovaním, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenskej justície, 

urýchli konanie a predíde sa neúspechom štátu v konaní pred ústavným súdom SR a európskymi 

súdnymi inštitúciami.  

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.1: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska ukladá prezídiu ZSS realizovať komunikáciu 

s ministerstvom spravodlivosti k otázkam tvorby pracovných skupín na základe odporúčania 

Európskej komisie pre efektívnu justíciu /CEPEJ/. 

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.2: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska ukladá členom republikovej rady pripraviť zoznam 

členov, ktorí budú navrhnutí ministerstvu spravodlivosti do pracovných skupín v jednotlivých 

oblastiach /5 oblastí činnosti pracovných skupín/. 

 

Prezident ZSS oznámil prítomným, že dosluhujúca ministerka spravodlivosti písomne 

oznámila, že s návrhom pripomienok ZSS k zmluve o spolupráci nesúhlasí.  
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Zároveň ministerstvo spravodlivosti oznámilo vo svojom stanovisku (číslo: 34483/2018/140 

zo dňa 9.3.2018), že nespochybňuje právo sudcov združovať sa a má za to, že uzatvorenie zmluvy 

podľa § 58 ods.4 zák. č. 385/2000 Z. z. nie je predpokladom realizácie tohto práva, lebo toto právo 

majú sudcovia bez ohľadu na to, či záujmová stavovská organizácia sudcov (ktorákoľvek) má 

s ministerstvom uzavretú zmluvu, ktorá upravuje rozsah a podmienky poskytovania plateného voľna.  

V následnej rozprave členovia republikovej rady zhodne poukázali na to, že z uvedeného 

vyhlásenia dosluhujúcej ministerky spravodlivosti vyplynulo, že uznávajúc právo na združovanie, 

ministerstvo spravodlivosti súhlasí s tým, aby členovia ZSS mali právo na platené voľno spojené 

s účasťou na zasadaniach ZSS, teda s uplatňovaním práva na združovanie sa, pričom uvedené právo je 

garantované aj Zákonníkom práce, lebo ZSS má postavenie zhodné s postavením odborovej 

organizácie. 

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.3: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska poveruje prezidenta ZSS na rokovanie 

s novovymenovaným ministrom spravodlivosti SR o uzavretí zmluvy o spolupráci.  

Poveruje prezídium ZSS na vypracovania a schválenie stanoviska o realizácii práva člena združenia na 

platené voľno aj pri neexistencii zmluvy s ministerstvom spravodlivosti.  

2/. Prezident ZSS poukázal na to, že popri negatívnych skúsenostiach s viacerými masmédiami, ktorá 

spočívala v neochote informovať verejnosť v presnom súlade s prezentovanými stanoviskami, predsa 

len sa výrazne zlepšil prístup viacerých masmédií smerom k objektivite. Predovšetkým ide o RTVS, TV 

JOJ, TASR, SITA, Hospodárske noviny, Pravda a týždenník Plus 7 dní, ktoré zvýšili svoj záujem 

nezaujato a objektívne informovať o stanoviskách prezentovaných prezidentom ZSS. 

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.4: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska oceňuje pozitívny trend zvyšovania úrovne 

a rozsahu vzájomnej komunikácie stavovskej organizácie s masmédiami. 

3/. Rôzne 

a/ Prezident ZSS poukázal na potrebu dokončiť zaplatenie dobrovoľného príspevku 50,- eur, na ktorý 

sa zaviazali členovia CR ZSS na minulom zasadnutí. Členom ZSS je potrebné zaslať oznámenie 

o potrebe doplatiť členské za rok 2017 a zaplatiť členské za rok 2018 prioritne pri vyplácaní 13-teho 

platu, aby došlo k urýchlenému splneniu tejto členskej povinnosti. Za vhodné riešenie sa považuje 

uzavretie dohody sudcu so zamestnávateľom o zrážke členského zo mzdy.  

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.5: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska ukladá svojim členom pokračovať v aktivitách na 

zvyšovanie početného stavu združenia i zlepšovania finančnej disciplíny. 

b/ Za košickú sekciu oznámila viceprezidentka ZSS podanie prihlášok do ZSS zo strany sudcov: JUDr. 

Lucie Petrikovej, JUDr. Richarda Klimeka, JUDr. Mateja Okalyho a JUDr. Petry Pavlisovej. 
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Bolo prijaté toto UZNESENIE č.6: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska registruje za členov Združenia sudcov Slovenska 

JUDr. Luciu Petrikovú, JUDr. Richarda Klimeka, JUDr. Mateja Okalyho a JUDr. Petru Pavlisovú. 

c/ Prezident informoval, že po úmrtí čestného člena ZSS JUDr. Jána Vyklického kondoloval rodine 

a českej stavovskej organizácii, ktorá kondolenciu publikovala v časopise „Soudce“.  

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.7: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska berie na vedomie kondolenciu prezidenta ZSS  

d/ Prezident ZSS oznámil, že z Okresného súdu KE II boli Národnej rade SR odporúčaní traja sudcovia 

za kandidátov na funkciu člena disciplinárneho súdu, na základe požiadavky Ústavnoprávneho výboru 

NR SR odporúčať sudcov  na voľbu za členov disciplinárnych senátov parlamentom.  

 

e/ Vzhľadom na snahu ZSS presadiť zlepšenie platových pomerov nielen sudcov ale aj pracovníkov 

justície došlo ku koordinácii postupu s Odborovým zväzom pracovníkov justície. Nadviazala sa 

komunikácia s Radou prokurátorov SR a pokračuje sa v komunikácii so Súdnou radou SR. 

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.8: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska poveruje Prezidenta ZSS komunikovať s 

Odborovým zväzom justície,  s Radou prokurátorov SR a Súdnou radou SR. 

f/Prezident ZSS informoval o pozvánke na Valné zhromaždenie EAJ v máji 2018 do Berlína. Poukázal 

na to, že doposiaľ sa slovenský zástupca ZSS na zasadaniach tejto organizácie nezúčastňoval 

a poverovali sme maďarského zástupcu stavovskej organizácie sudcov Maďarska. Prezident ZSS 

súhlasil so svojou účasťou na tomto zasadnutí s tým, že sa cesty zúčastní aj JUDr. Marek Kotora, 

sudca KS v Košiciach (člen ZSS) a to vzhľadom na jeho zdatnosť v ovládaní anglického jazyka, ktorý je 

rokovacím jazykom zasadnutia.  

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.9: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska poveruje Prezidenta ZSS zúčastniť sa spolu s JUDr. 

Marekom Kotorom Valného zhromaždenia Európskej asociácie sudcov, ktoré sa bude konať v dňoch 

24.-26. máj 2018 v Berlíne. 

g/ Vzhľadom na informáciu o začatí disciplinárneho konania proti sudkyni OS Košice II. JUDr. M. 

Raábovej prezident ZSS dal do pozornosti možnosť zastúpenia členky ZSS v disciplinárnom konaní, 

ktoré zastupovanie je ochotný osobne realizovať.    

Bolo prijaté toto UZNESENIE č.10: 

Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska splnomocňuje prezidenta ZSS zastupovať sudkyňu 

Okresného súdu Košice II. JUDr. M. Raábovú v disciplinárnom konaní na jej žiadosť, po zvážení 

všetkých okolností daného prípadu. 
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Záver: 

Nakoľko nebolo ďalších návrhov na doplnenie programu rokovania, prezident ZSS poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil dnešné rokovanie CR ZSS za skončené. 

 

V Trenčíne dňa 22.03.2018 

JUDr. Juraj Sopoliga 

                     prezident ZSS 

Vyhotovil: JUDr. Marián Sninský 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 

 


