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I n f o r m á c i a 

prezidenta ZSS 

 

 

 Na základe pozvania ministerky spravodlivosti sa vykonalo stretnutie 

medzi ministerkou spravodlivosti SR L. Žitňanskou a prezidentom ZSS J. 

Sopoligom dňa 3.5.2016 v Bratislave. 

 

Ministerka informovala o prioritách, ktoré plánuje realizovať v rezorte 

spravodlivosti a vyplývajú zo schváleného vládneho programu. Za prioritu 

označila prehodnotenie rozsahu činnosti rozhodovania súdov, ktorým sa má 

zabezpečiť, aby súdy rozhodovali veci, kde sa rieši o spor o právo. Prioritne ide 

o oblasť exekúcií, ktoré nadmerne zaťažujú výkon súdnictva. Zároveň uviedla, 

že sa vykoná analýza stavu justície, aby sa vedela zabezpečiť stabilizácia 

personálneho obsadenia súdov.  

 

Prezident združenia skonštatoval, že stavovská organizácia na základe 

vyhlásenia Hlavného zhromaždenia zo dňa 22.4.2016 bude realizovať súčinnosť 

s ministerstvom v tých oblastiach, s ktorými sa stotožnila s programovým 

vyhlásením vlády, pričom zotrváva v celom rozsahu na stanovisku schválenom 

vo vyhlásení HZ ZSS. Privítal skutočnosť, že sa vytvára priestor na vzájomnú 

komunikáciu medzi našou stavovskou organizáciou a ministerkou spravodlivosti 

ako predstaviteľkou výkonnej moci. 

 

Ministerka spravodlivosti oznámila, že v priebehu budúceho týždňa (19. 

týždeň) bude ZSS doručené na pripomienkovanie návrh novely vyhlášky 

ministerstva o výberovom konaní.  

 

Prezident združenia zdôraznil ako základnú prioritu, ktoré má nielen 

odbremeniť súdnictvo, ale systémovo zabezpečiť výrazné zlepšenie podmienok 

výkonu súdnictva, zákonnú úpravu (definíciu) sudcovského oddelenia prioritne 

na súdoch prvého stupňa v zložení sudca, VSÚ a administratívny pracovník. 

Zároveň analogicky predmetné zloženie senátov definovať aj na súdoch 

vyššieho stupňa. Bez tejto úpravy sa nevytvorí funkčný priestor na výrazné 

zvýšenie výkonu súdnictva, ktorým sa bude reálne zabezpečovať ústavné právo 

občana na spravodlivé konanie v primeranom čase nezávislým a nestranným 

súdom (čo je len v kompetencii výkonnej a zákonodarnej moci). 
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 Ministerka spravodlivosti uviedla, že po vykonaní analýzy stavu justície 

pripúšťa diskusiu o riešení personálnych podmienok výkonu súdnictva obsahove 

vychádzajúc z požiadavky ZSS (zloženie sudcovského oddelenia).  

 

Účastníci rokovania sa zhodli na úvahe, že pri riešení personálneho 

budovania sudcovského stavu sa obligatórne musí prihliadať na rešpektovanie 

zákonnej úpravy o povinnostiach časti sudcov plniť rôzne úlohy mimo výkonu 

súdnictva (predsedovia súdov, predsedovia kolégia, grémií, revízneho oddelenia 

a pod.). 

 

 Záverom bolo konštatované, že sa bude pokračovať vo vzájomnej 

komunikácii, pričom sa očakáva, že na riešenie niektorých problémov budú aj 

diametrálne rozdielne názory. 

  

 V Košiciach dňa 5.5.2016  

 

 

                                                    JUDr. Juraj Sopoliga 

                                                     prezident Združenia sudcov Slovenska  

 

 


