
 

 

 

Združenie sudcov Slovenska 

 

V Y H L Á S E N I E  

Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 

 

Združenie sudcov Slovenska, ktoré je najväčšou dobrovoľnou nepolitickou stavovskou 

organizáciou sudcov na Slovensku, pri naplňovaní podstaty práva na slobodu združovania 

v záujme zabezpečenia realizácie práva každého na spravodlivý proces pred nezávislým 

a nestranným súdom prerokovaním veci bez zbytočných prieťahov konštatuje, že napĺňanie 

cieľov združenia zabezpečovať ochranu nezávislosti súdnictva, obhajovať nezávislosť sudcov 

a presadzovať právny štát v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými štandardmi 

si vyžaduje presadzovanie takých zmien, ktoré povedú k obnove všetkých záruk nezávislosti 

súdnej moci na Slovensku, reálne umožnia zvýšenie efektivity výkonu súdnictva a posilnia 

dôveru verejnosti v justíciu. 

 

Z uvedených dôvodov: 

 

1. Obraciame sa na všetky zodpovedné subjekty so žiadosťou, aby vyvinuli maximálne 

úsilie o urýchlené mierové riešenie vojnového konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine. 

2. Vyzývame všetky zainteresované subjekty, ale najmä ministerku spravodlivosti 

Slovenskej republiky, na začatie legislatívnych prác, ktoré v súlade so všeobecne uznávanými 

medzinárodnými štandardmi povedú k obnove záruk nezávislosti súdnej moci na Slovensku, 

predovšetkým:  

- k navráteniu právnych záruk nezávislosti Súdnej rady Slovenskej republiky. 

- k obnove funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov a záruk týkajúcich sa väzby 

v podobe a v rozsahu funkčnej imunity sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky 

a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 

3. Vyzývame ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky, aby dôsledne dodržiavala 

pravidlá legislatívne procesu a v súlade so zmluvou o spolupráci reálne zapájala združenie 

do tvorby legislatívy už vo fáze jej prípravy. 



4. Navrhujeme ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky, aby v záujme reálneho 

zvýšenia kvality súdnictva a zlepšenia podmienok jeho výkonu prednostne začala legislatívny 

proces smerujúci:  

- k obnove inštitútu justičného čakateľa, ako dlhoročne osvedčeného modelu prípravy 

a výberu nových sudcov. 

- k prijatiu zákona o tzv. justičnej štátnej službe. 

5. Apelujeme na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri rozhodovaní 

o tzv. súdnej mape týkajúcej sa sídel a obvodov okresných súdov zohľadnili výlučne odborné 

argumenty a kritéria a nie iné záujmy. Zároveň upozorňujeme, že nerešpektovanie zákonných 

pravidiel legislatívneho procesu parlamentom môže reálne spochybniť ústavnosť takto 

schváleného zákona. 

6. Opakovane vyzývame politikov, ale aj iných predstaviteľov verejnej moci, zdržať sa 

takých vyjadrení, ktoré v rozpore s európskymi štandardmi prekračujú hranice prípustnej – 

– odbornej a vecnej kritiky rozhodnutí súdov a tým podkopávajú ich autoritu ale aj dôveru 

verejnosti v justíciu a čoraz častejšie sú zároveň prostriedkom neprípustného nátlaku 

na rozhodovanie súdov. 

7. S poľutovaním konštatujeme prehliadanie Rezolúcie Európskej asociácie sudcov 

z 2. septembra 2021 týkajúcej sa legislatívnych zmien na Slovensku, ktoré ocenil aj 

eurokomisár pre spravodlivosť, orgánmi verejnej moci, vrátane Súdnej rady Slovenskej 

republiky. 

8. Naďalej ponúkame naše odborné vedomosti a profesionálne skúsenosti pri príprave 

a presadzovaní týchto zmien, a to v záujme dôsledného zabezpečenia ústavou garantovaného 

práva každého na súdnu ochranu. 
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       prezident Združenia sudcov Slovenska 


