
 

 

    

 

   Ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu fungovania 

justície  a odstráneniu prieťahov  v konaní 
 
 

 

Zabrániť politickému zasahovaniu do súdnej moci 

 

1. V Ústave Slovenskej republiky upraviť  

    - postavenie Súdnej rady SR, vrcholného orgánu súdnictva v Slovenskej republike      

aj v rozpočtovej  a  finančnej  oblasti pre krajské a okresné súdy 

   - počet okresných a krajských súdov v Slovenskej republike 

 

2.Prijať právnu úpravu, ktorá 

 

   -zamedzí neprípustné ovplyvňovanie súdnej moci politickými stranami, najmä 

zavedením   menovania predsedov súdov   Súdnou radou SR 

 

   - upraví zánik funkcie predsedu súdu, v prípade zvolenia do Súdnej rady SR 

 

    - podľa ktorej predloženie programu kandidáta, uchádzajúceho sa  

o členstvo v Súdnej rade SR,  bude podmienkou jeho voliteľnosti 

 

   - zavedie povinnosť vymenovať do funkcie predsedu súdu  vždy víťaza 

výberového konania,  

 

  - menovanie  väčšiny členov všetkých výberových komisií orgánmi sudcovskej 

samo správy 

 

 - uloží Súdnej rade SR zverejňovanie rozhodnutí disciplinárneho súdu, riadne 

odôvodnenie rozhodnutí v personálnych veciach sudcov a vylúči, aby sa jej 

členovia mohli zdržať hlasovania, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prípustná zaťaženosť súdov a sudcov, odborná úroveň, vzdelávanie 

a hodnotenie sudcov 

1.Zákonom upraviť opatrenia smerujúce k rovnomernému zaťaženiu súdov, 

prerozdelením vecí z preťažených súdov na súdy nezaťažené a vymedziť kritériá 

stavu nadmernej preťaženosti sudcov a súdov 

 

2.Prijať Zásady hodnotenia sudcov Súdnou radou SR, ktoré budú vyplývať z právnej 

úpravy podľa bodu 1a vymedzia kritériá stavu nadmernej preťaženosti sudcov 

 

3. Upraviť ustanovenia  zákona o súdoch a sudcoch o spôsobe kreovania predsedov 

grémií a  kolégií tak, že ich volia sudcovia   

 

4. Zlepšiť odborný vývoj sudcov prostredníctvom grémií na súdoch, ktoré budú 

volené sudcami a prispejú k zlepšeniu prípravy vecí na prerokovanie a rozhodnutie, 

/nie sú organmi riadenia súdov na miesto podpredsedov/. 

5.Vymedzit, prehlbovať a ochraňovať špecializáciu sudcov vo  vybraných  

oblastiach práva a garantovať možnosť vzdelávania vo vybranej oblasti.  

 3. Zvýšiť autoritu súdnych konaní 

 

1.stabilizovať legislatívu, prijať procesné úpravy na zabezpečenie vyššej autority 

súdnych konaní a procesné pravidlá zaručujúce  rovnosť účastníkov pred súdom, 

 

2.eliminovať možnosť obštrukcií zo strany účastníkov konania a právnych zástupcov, 

zlepšiť spoluprácu profesijných komôr právnických povolaní,  

 

3.zvýšiť hrozbu kontumačných rozhodnutí, pre neplnenie povinnosti právnických 

a fyzických osôb a skrátiť dobu na označovanie a predkladanie dôkazov,  

 

4.prepojiť povinnosť fyzických a právnických osôb k prihlasovaniu k trvalému 

bydlisku a sídlu na povinnosť preberať súdne zásielky, so záverom o možnosti súdu 

konať bez účasti strán pri porušení prihlasovacej povinnosti  

 

5.Zaviesť kariérny a mzdový postup vyšších súdnych úradníkov, tak, aby boli 

motivovaní v tejto funkcii na súde pracovať dlhodobo. Navrhujeme zmenu zákona o 

štátnej službe, kde budú vyšší súdni úradníci, tajomníci aj administratívni pracovníci 

zabezpečujúci výkon súdnictva zaradení svojím štatútom do oblasti justičnej služby. 

Zabezpečiť ich kariérny a mzdový postup.  

 

6.využívanie inštitúcií ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom Justičnej akadémie SR 

a grémií zriadených na súdoch.  

 

schválené na rokovaní CRR ZSS   

23. apríla  2010  

 

                                                                              JUDr. Dana Bystrianská 

                                                                                prezidentka ZSS 


