
 
 
 
Vážené kolegyne, kolegovia,  
 

v prílohe Vám zasielam dokumenty, ktoré sú výsledkom 
rokovania Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, ktoré 
sa uskutočnilo piatok 8.4.2011. Zúčastnila sa ho aj ministerka 
spravodlivosti  L. Žitňanská, predseda Súdnej rady SR a predseda NS 
SR - Štefan Harabin, prezident Európskej asociácie sudcov a 
viceprezident Svetovej organizácie sudcov p. Gerhard Reissner, 
čestný člen ZSS a zástupca Európskej asociácie sudcov Gunther 
Woratsch, predsedovia krajských a okresných súdov, kolegyne 
a kolegovia, ako aj zástupcovia tlače a procesných komôr právnických 
povolaní.  
 

Vo svojom vystúpení predstavitelia Európskej asociácie sudcov 
označili novú právnu úpravu o súdnej rade, o sudcoch a prísediacich 
a o platových pomeroch sudcov za takú, ktorá porušuje existujúce 
medzinárodné štandardy. Sťažnosť ZSS prerokuje Európska asociácia 
sudcov na rokovaní v máji na Malte. Jej predmetom bola 
predovšetkým existujúca dlhotrvajúca dehonestácia sudcov a ich 
práce, porušenie medzinárodných štandardov v oblasti nezávislosti 
a nestrannosti súdnej moci, /kreovaním výberových komisií, v ktorých 
nemajú zástupcovia sudcov väčšinu/, spôsobom výberu 
a nominovaním sudcov do  funkcií, zavádzaným kariérnym postupom 
sudcov, spôsobom výberu predsedov súdov, eliminovanie výlučného 
postavenia Justičnej akadémie SR, zrušením inštitútu justičných 
čakateľov, ako historicky overeného inštitútu výberu a prípravy osôb 
na sudcovské povolanie a v nie poslednom rade otázky odmeňovania 
sudcov, t.j. ich platové pomery/zníženie platu/. 
 

Z bohatej diskusie sudcov, ministersky spravodlivosti, predsedu 
súdnej rady, ako aj všetkých hostí odzneli veľmi podnetné návrhy 
a riešenia na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva. Diskusia 
ukázala, že dehonestácia sudcov nepomôže vyriešiť problémy 



slovenskej justície, ktorými sú nedostatočné materiálne, technické 
a personálne vybavenie súdov, nerovnomerné zaťaženie súdov, 
nedostatky v oblasti neexistujúceho softvéru používaného pri 
vybavovaní súdnych prípadov (automatický prepis hovoreného slova 
a skenovanie, resp. elektronický spis), aj veľký počet tzv. 
neexistujúcich podnikateľských subjektov, zapísaných v obchodnom 
registri, ktoré spôsobujú nielen problémy pri vymožiteľnosti práva, ale 
sú aj brzdou ekonomického vývoja. Diskusia ukázala, že povinnosť 
zabezpečiť plynulosť súdneho konania zahŕňa aj oblasť  exekučného 
konania, ktoré je aj v súčasnosti jeho súčasťou. 
 

Rokovanie sudcov pozdravila aj predsedníčka ústavného súdu 
SR Ivetta Macejková osobným listom, ku ktorému pripojila pre 
sudcov dokumenty, ktoré vám v prílohe zasielam. Sú výsledkom 
rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v kontexte ochrany 
ústavnosti, plynulosti súdnych konaní a zrušených rozhodnutí 
všeobecných súdov. 

Vysoký počet ústavných sťažnosti a priznaného zadosťučinenia, 
v sume 670 000,- eur za rok 2010 vytvára riziko disciplinárnych 
stíhaní sudcov  za prieťahy v konaní, aj preto, že štát nevytvoril všetky 
podmienky pre jeho plynulosť. 
 

Som rada, že môžem konštatovať, že aj pani ministerka 
spravodlivosti na základe prednesených referátov a diskusie prisľúbila 
spoluprácu. Sľúbila urobiť všetko, čo je v jej možnostiach, ako 
zástupkyne výkonnej moci, pre súdnictvo a sudcov, najmä zabezpečiť 
dostatok finančných prostriedkov, na technické vybavenie súdov 
s cieľom zabezpečiť plynulosť súdneho konania.  
 
S pozdravom 

                                     JUDr. Dana B y s t r i a n s k á 
prezidentka Združenia sudcov Slovenska  

 
 
 
V Košiciach 11. apríla 2011 


