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ZÁPISNICA 

so zasadnutia Celorepublikovej rady ZSS konanej dňa 15.10.2017 o 15:00 hod. v 

hoteli Patria, Štrbské Pleso 

 

Rokovanie otvoril prezident ZSS JUDr. Juraj Sopoliga.   

Prítomní členovia CRR ZSS sa zapísali do prezenčnej listiny a rokovanie pokračovalo 

podľa bodov vopred navrhnutého programu. 

 

Program : 1/ Príprava hlavného zhromaţdenia ZSS 

                  2/ Priority riešenia na hlavnom zhromaţdení ZSS 

      3/ Kontrola členskej základne, prijatie nového člena ZSS a kontrola členského 

      4/  Rôzne a Záver 

 

K bodu 1/: 

 Rokovalo sa o príprave hlavného zhromaţdenia a boli určení členovia ZSS na uvítanie 

členov ZSS, hostí a výber príspevku, členovia mandátovej komisie, návrhovej komisie, 

členovia určení za skrutátorov, bola určená moderátorka hlavného zhromaţdenia a bolo 

konštatované, ktorí z pozvaných hostí sa zúčastnia hlavného zhromaţdenia. 

 Bolo prijaté 

U z n e s e n i e: 

„Na uvítanie hostí a výber príspevku sú určení nasledovní členovia ZSS: JUDr. Jana 

Raganová (OS Košice I), JUDr. Viera Obermanová (OS Košice II), JUDr. Terézia Macelová 

(KS v Trenčíne), JUDr. Monika Farkašová (OS Nitra), JUDr. Milina Jánošková (OS 

Trenčín).“ 

„Členmi mandátovej komisie sú nasledovní členovia ZSS: JUDr. Milina Jánošková 

(OS Trenčín), JUDr. Martin Vladik (NS SR), Martin Michaľanský (KS v Košiciach), JUDr. 

Dušan Špirek (OS Nitra) a Mgr. Anna Kriţaková (OS Bratislava 1).“ 

 „Členmi návrhovej komisie sú nasledovní členovia ZSS: JUDr. Juraj Sopoliga (KS v 

Košiciach), JUDr. Ajše Pruţinec (KS v Bratislave), JUDr. Marián Sninský (KS v Prešove), 

JUDr. Juraj Flórovič, JUDr. Ivana Michalíková (OS Liptovský Mikuláš).“ 

„Členmi volebnej komisie sú nasledovní členovia ZSS: JUDr. Monika Ţaková (OS 

Košice 1), JUDr. Ladislav Bujňák ml. (OS Trebišov), JUDr. Monika Kublová (OS Nitra), 

JUDr. Ľudmila Škvaridlová (KS v Trenčíne) a JUDr. Dana Kačerová (OS Nitra).“ 
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  „Hlavné zhromaţdenie ZSS bude moderovať viceprezidentka ZSS JUDr. Tatiana 

Veščičíková. Na pódiu budú usadení prezident ZSS, viceprezidenti ZSS a predsedovia sekcií. 

Za skrutátorov boli určení nasledovní členovia ZSS: JUDr. Peter Kubej (OS Košice II), JUDr. 

Peter Vrbjar (OS Roţňava), JUDr. Michal Burda.“ 

 CRR ZSS konštatuje, ţe pozvanie na hlavné zhromaţdenie ZSS prijali: minister 

spravodlivosti Mgr. Gábor Gál, predsedníčka Súdnej rady SR JUDr. Lenka Praţenková, štátna 

tajomníčka MS SR Mgr. Edita Pfundtner a štátna tajomníčka MS SR JUDr. Monika 

Jankovská,  prezidentka Odborového zväzu justície JUDr. Ingrid Vrkočová a  predseda 

Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáš Borec. 

 Svoju účasť na hlavnom zhromaţdení ZSS ospravedlnili: prezident Notárskej komory 

SR JUDr. Miroslav Gregor, prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslav 

Paller, čestný prezident Günter Woratsch, prezidentka Maďarskej únie sudcov JUDr. 

Halászová, JUDr. Alena Poláčková – zástupkyňa SR na Európskom súde pre ľudské práva, 

predseda ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr. Róbert Madej. 

 

K bodu 2/: 

 Prezident ZSS poukázal na to, ţe v Bratislavskej sekcii ZSS bolo vytvorené nové 

vedenie sekcie, konštatoval výraznejšie platenie členských príspevkov a navýšenie počtu 

členov ZSS. Rokovalo sa o prioritách, ku ktorým budú prednesy na hlavnom zhromaţdení 

ZSS.  

Je potrebné urýchlene a etapovite zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov 

a odborného aparátu tak, aby v prvej etape (rok 2019-2020) mal kaţdý sudca aspoň 

v prvostupňovej agende prideleného jedného VSÚ a asistenta, prioritne zabezpečiť 

rekonštrukciu zakúpenej budovy pre Okresný súd Bratislava I uţ v priebehu roka 2019, 

zlepšiť úroveň vzájomnej komunikácie Národnej rady SR a Súdnej rady SR pri tvorbe 

rozpočtu justície, ktoré zabezpečí rešpektovanie ústavnej kompetencie najvyššieho orgánu 

legitimity súdnej moci v zmysle štandardu odporúčaného aj Benátskou komisiou. Urýchlene 

prijať legislatívne úpravy v nasledovných oblastiach: 

 

A. Zákonom zakotviť sudcovské oddelenie v obligatórnom zloţení - sudca, vyšší 

súdny úradník, asistent.  

B. Zákonnú úpravu obligatórneho mechanizmu doplnenia stavu sudcov na príslušnom 

súde pri uvoľnení sudcovského miesta, čo predpokladá aj vládny program.  

C. Zakotvenie inštitútu emeritného sudcu najmä pre kreáciu disciplinárnych senátov.  

D. Urýchliť legislatívny proces pri príprave zákona o tzv. justičnej štátnej sluţobne na 

splnenie vládneho programu o stabilizácii personálneho obsadenia súdov. 

E. Zákonnú úpravu inštitútu alikvótneho príplatku za výkon funkcie sudcu v súlade 

s právne relevantným medzinárodným dokumentom podľa čl. 1 ods.2 ústavy 

o povinnosti štátu umoţniť sudcovi na jeho ţiadosť skorší odchod do dôchodku 

(Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z novembra 2010 CM/Rec 

(2010)12-bod 50). 
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K uvedenému trvať na realizovaní plnenia časti vládneho programu o vyhodnocovaní 

účinkov nových procesných pravidiel obligatórnym zapojením sudcovského zboru 

prostredníctvom predsedov kolégií a grémií príslušných súdov, vyhodnotiť účinnosť 

elektronizácie justície najmä z pohľadu naplňovania cieľov vládneho programu o efektívnosti 

systému a zrýchlení súdneho konania aj na základe poznatkov orgánov riadenia a správy 

súdov, sudcovskej samosprávy, ZSS i odborového zväzu pracovníkov justície a aktívne 

zapojiť do rekodifikačných prác na prijatie občianskeho zákonníka, sudcov nominovaných 

kolégiami Najvyššieho súdu SR a krajských súdov.  

 

Je potrebné zvoliť dvoch viceprezidentov ZSS, pričom za stredoslovenský región bola 

navrhnutá a kandidatúru prijala JUDr. Ivana Michalíková a za Bratislavu bola navrhnutá 

a kandidatúru prijala JUDr. Ajše Pruţinec. 

 Bolo prijaté 

U z n e s e n i e: 

 „Ako priority na riešenie na hlavnom zhromaţdení boli určené nasledovné oblasti: 

urýchlene a etapovite zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov a odborného aparátu tak, aby 

v prvej etape (rok 2019-2020) mal kaţdý sudca aspoň v prvostupňovej agende prideleného 

jedného VSÚ  a asistenta, prioritne zabezpečiť rekonštrukciu zakúpenej budovy pre Okresný 

súd Bratislava I uţ v priebehu roka 2019, zlepšiť úroveň vzájomnej komunikácie Národnej 

rady SR a Súdnej rady SR pri tvorbe rozpočtu justície, ktoré zabezpečí rešpektovanie ústavnej 

kompetencie najvyššieho orgánu legitimity súdnej moci v zmysle štandardu odporúčaného aj 

Benátskou komisiou.  

Urýchlene prijať legislatívne úpravy v nasledovných oblastiach: 

Zákonom zakotviť sudcovské oddelenie v obligatórnom zloţení - sudca, vyšší súdny úradník, 

asistent.  

Zákonnú úpravu obligatórneho mechanizmu doplnenia stavu sudcov na príslušnom súde pri 

uvoľnení sudcovského miesta, čo predpokladá aj vládny program.  

Zakotvenie inštitútu emeritného sudcu najmä pre kreáciu disciplinárnych senátov.  

Urýchliť legislatívny proces pri príprave zákona o tzv. justičnej štátnej sluţobne na splnenie 

vládneho programu o stabilizácii personálneho obsadenia súdov. 

Zákonnú úpravu inštitútu alikvótneho príplatku za výkon funkcie sudcu v súlade s právne 

relevantným medzinárodným dokumentom podľa čl. 1 ods.2 ústavy o povinnosti štátu umoţniť 

sudcovi na jeho ţiadosť skorší odchod do dôchodku (Odporúčanie Výboru ministrov Rady 

Európy z novembra 2010 CM/Rec (2010)12-bod 50). 

 

Ďalej trvať na realizovaní plnenia časti vládneho programu o vyhodnocovaní účinkov 

nových procesných pravidiel obligatórnym zapojením sudcovského zboru prostredníctvom 

predsedov kolégií a grémií príslušných súdov, vyhodnotiť účinnosť elektronizácie justície 

najmä z pohľadu naplňovania cieľov vládneho programu o efektívnosti systému a zrýchlení 

súdneho konania aj na základe poznatkov orgánov riadenia a správy súdov, sudcovskej 

samosprávy, ZSS i odborového zväzu pracovníkov justície a aktívne zapojiť do 
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rekodifikačných prác na prijatie občianskeho zákonníka, sudcov nominovaných kolégiami 

Najvyššieho súdu SR a krajských súdov.  

 

Zvoliť dvoch viceprezidentov ZSS, pričom za stredoslovenský región bola navrhnutá 

a kandidatúru prijala JUDr. Ivana Michalíková a za Bratislavu bola navrhnutá a kandidatúru 

prijala JUDr. Ajše Pruţinec a rozhodnúť o výške členského na rok 2019.“ 

 

V diskusií vystúpili: JUDr. Tatiana Veščičíková, JUDr. Martin Vladik, JUDr. Miloš 

Greguš, JUDr. Juraj Sopoliga, JUDr. Ajše Pruţinec. 

 Členom Celorepublikovej rady ZSS bol na oboznámenie predloţený návrh Správy o 

činnosti, ktorá bude odprezentovaná na hlavnom zhromaţdení ZSS. Návrhy zo strany členov 

CRR ZSS na doplnenie stanoviska neboli prednesené. 

 

K bodu 3/ 

Kontrola stavu platenie členských príspevkov: 

Prezident ZSS poukázal na to, ţe z Bratislavskej sekcie, Ţilinskej sekcie a Prešovskej 

sekcie doposiaľ nebola odvedená zodpovedajúca časť zaplateného členského /60%/na 

centrálny účet ZSS a stým, aby k nej došlo najneskôr do 31.10.2018. JUDr. Marián Sninský 

poukázal na to, ţe časť členov Prešovskej sekcie zaplatilo členské priamo na centrálny účet 

a poţiadal o poukázanie zodpovedajúcej časti /40 %/ na účet sekcie.   

             

Bolo prijaté 

U z n e s e n i e : 

 „CR ZSS ukladá predsedom sekcií ZSS najneskôr do 31.10.2018 zaslať na centrálny 

účet ZSS sumu zodpovedajúcu 60 % zaplateného členského za rok 2018.“ 

 

Kontrola členskej základne: 

Prezident ZSS konštatuje k dnešnému dňu počet členov ZSS v celkovom počte 657. 

CR ZZS bola predloţená na registráciu prihláška sudcu JUDr. Jaroslava Ivana (OS 

Piešťany) za člena Zdruţenia sudcov Slovenska. Konštatuje sa, ţe členská základňa sa 

rozšírila o 1 člena. 

            Bolo prijaté 

U z n e s e n i e : 

 „CR ZSS registruje ako člena ZSS sudcu Okresného súdu OS Piešťany JUDr. 

Jaroslava Ivana.“ 
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 Ďalej sa rokovalo o zvýšení členských príspevkov z dôvodu zlepšenia finančného 

zabezpečenia ZSS. V diskusií vystúpili JUDr. Sopoliga, ktorý navrhol zvýšiť členský 

príspevok na sumu 60 eur, pričom poukázal aj na to, ţe najmä z prostredia košických súdov 

moţno očakávať návrh na zvýšenie členského aţ na 100,- eur.  

 Bolo prijaté 

U z n e s e n i e: 

„CRR ZSS navrhuje v roku 2019 zvýšiť výšku ročného členského na 60,- eur“. 

  

Ďalej členovia CRR ZSS poukázali na splnenie vlastného záväzku poskytnúť 

dobrovoľný príspevok zo štrnásteho platu na účely zdruţenia vo výške 50 eur. 

  

K bodu 4/ 

 

Nakoľko v ďalšej diskusii nevystúpil nikto z členov ZSS, prezident ZSS poďakoval 

prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

Na Štrbskom Plese dňa 15.10.2018  

       

zapísal: JUDr. Marián Sninský 

 

 

 
 

 


