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VEC: O z n á m e n i e  

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

považujeme za potrebné si pripomenúť, že Celorepubliková rada Združenia 

sudcov Slovenska (CR ZSS) vyslovila ostrý protest proti expresne rýchlej 

legislatívnej úprave o zakotvení vágnych dôvodov na odvolanie predsedu súdnej 

rady v rámci skráteného legislatívneho konania o boji proti pandémii COVID-19 

a navrhlo prezidentke republiky i poslancom národnej rady riešiť vzniknutý 

problém využitím oprávnenia na podanie návrhu na ústavný súd na rozhodnutie 

o vyslovenie možnej protiústavnosti tejto legislatívnej zmeny.  

 

Skupinou poslancov národnej rady bol podaný predmetný návrh ústavnému 

súdu, ktorý ho prijal na ďalšie konanie, lebo nezistil podmienky na odmietnutie 

návrhu.  

 

V tomto konaní združenie sudcov, ako dotknutá osoba, zaslala súdu vyjadrenie 

k návrhu. 

 

Za tejto situácie šesť (6) členov súdnej rady, ktorí boli ustanovení do ústavnej 

funkcie súčasnou vládou a parlamentom, navrhlo odvolanie predsedníčky súdnej 

rady z dôvodov, ktoré sú zakotvené v uvedenej zmene zákona, o čom má súdna 

rada rozhodovať dňa 29.6.2020.  

 

V tejto súvislosti je žiadúce si všimnúť názor (postoj) prezidentky republiky, že 

pri príprave legislatívy a výkone moci je pre našu budúcnosť a zachovanie úcty 

k inštitúciám demokracie bytostne dôležité aj to, akými prostriedkami to 

dosiahneme.  
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Je zrejmé, že narýchlo a bez dodatočnej odbornej prípravy schválenie 

legislatívnej zmeny nespĺňa kritériá o rešpektovaní demokratických inštitúcií. 

 

Proklamovaný zámer vládnej koalície o očiste justície zvoleným legislatívnym 

postupom a schválenými kritériami vyvolalo opodstatnené obavy, že reálne 

môže dôjsť k situácii, ktorá výstižne bola v tlači formulovaná slovným spojením 

– očista zapácha.  

 

Dodržiavanie požiadavky transparentnosti konania našou stavovskou 

organizáciou si vyžaduje oboznámiť Vás so stanoviskami CR ZSS zo dňa 

18.6.2020 (oponentská argumentácia k dôvodom odvolania, podnety – návrhy 

pre ústavný súd SR a Súdnu radu SR).  

 

S pozdravom  

 

 JUDr. Juraj Sopoliga 

                                                             prezident Združenia sudcov Slovenska  

 

V Košiciach dňa 19.6.2020 


