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slovo predsedu 
Najvyššieho
správneho

súdu

Vážení čitatelia nášho časopisu Správny!

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má za sebou prvý
ucelený kalendárny rok a spolu už 17 mesiacov svojho
pôsobenia. V tomto krátkom období sme dokázali to, čo
rezonovalo v mojich myšlienkach a prianiach najsilnejšie po
ujatí sa funkcie predsedu súdu. Chcel som, aby sme
dôveryhodne vstúpili na justičnú scénu. Naozaj sa nám to
spoločne podarilo, o čom svedčia aj výsledky našej práce.
Ďakujem Vám všetkým zo srdca za zvládnutie pracovných
povinností, za Vaše pracovné nasadenie a precízny prístup
sudcov a asistentov v procese rozhodovania. Vedúcej a za-
mestnancom Kancelárie Najvyššieho správne súdu SR
rovnako veľmi pekne ďakujem za zvládnutie úloh na všetkých
úsekoch činnosti Kancelárie. 

Ako najvyššia justičná inštitúcia správneho súdnictva sme tu
hlavne preto, aby sme  chránili  subjektívne  práva fyzických
a právnických osôb vo verejnoprávnych vzťahoch. Sedem
kasačných senátov nášho súdu od samého počiatku
preukazuje silnú spôsobilosť zvládať kasačnú agendu v celej
skladbe jej rozmanitosti a náročnosti. Ak sme výraznejšie
„neodkrojili  z  balíka“  zdedeného po  najvyššom  súde,  bolo

PAVOL NAĎ

tomu tak iba v dôsledku štartu disciplinárnej a volebnej
agendy, ktoré si vyžadovali a vyžadujú nie malú dávku
energie sudcov a asistentov. 

Hneď v úvode roka 2023 budeme odpovedať médiám na
rôzne otázky týkajúce sa nášho rozhodovania i celkového
fungovania súdu. Citeľným je dlhodobý záujem novinárov –
rozhlasových a televíznych redaktorov najmä o disciplinárne
veci proti sudcom. „Koľkých sudcov ste už vyzliekli z talára?“,
znie jedna z požadovaných tém v rámci prípravy obsahu
rozhovoru s predsedom súdu. Nemožno sa čudovať, uhol
pohľadu médií na náš súd je ovplyvnený kvalitou a obsaho-
vým nastavením spoločenského vedomia a teda aj
atraktivitou  tém  preberaných  médiami.  Práve  vo  vzťahu
k nášmu „disciplinárnemu pilieru“ však môžeme byť právom
veľmi hrdí na obrovskú snahu našich troch disciplinárnych
senátov o spravodlivé, zákonné a ústavnoprávne obhájiteľné
rozhodnutia neovplyvnené nikým a ničím. „Padni, komu
padni“, cítime z našich rozhodnutí, ktoré u odbornej i laickej
verejnosti vyvolávajú rešpekt. 

Rok  2022  končíme  najmä v kontakte s volebnou agendou
a aj počiatok roka 2023 ňou bude poznamenaný. Podarilo
sa nám docieliť zmenu procesnej úpravy v časti upravujúcej
konanie vo volebných veciach, čo má podstatný význam pre
pracovný komfort štyroch volebných senátov pri realizácií
tejto časti našej právomoci. 

Zhrnúc uvedené sa žiada zdôrazniť jednu podstatnú
skutočnosť: My všetci na najvyššom správnom súde
pracujeme na napĺňaní tých istých cieľov, úloh a plánov ich
riešení, a to v rozsahu osobitne danom každému z nás.
Preto je veľmi dôležitá naša spolupráca a vzájomné
rešpektovanie sa. 

V roku 2023 nech sa Vám  všetkým  splnia  aj  Vaše  sny
a predsavzatia. Prajem Vám a Vašim najbližším najmä
zdravie a šťastný celý nastávajúci rok.
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Katarína Benczová: Povinnosťou každého
sudcu je neustále sa vzdelávať
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JUDr. Katarína Benczová začínala svoju kariéru ako
samosudkyňa na obchodno-právnom úseku na Krajskom
súde v Bratislave. Od roku 1997 do roku 2002 bola
predsedníčkou prvostupňového senátu, ako aj
prísediacou   odvolacieho    senátu  na   Krajskom   súde
v Trenčíne. V rokoch 2005 až 2016 pôsobila ako
samosudkyňa a predsedníčka senátu v agendách
správneho súdnictva, od roku 2013 zároveň aj ako
predsedníčka senátu v agende obchodného súdnictva.
Od roku 2015 pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej
republiky, najskôr prvý rok ako dočasne pridelená na
výkon funkcie sudcu, neskôr ako sudkyňa správneho
kolégia, pričom o štyri roky neskôr vykonávala funkciu
predsedníčky senátu. Od 1. augusta 2021 pôsobí ako
sudkyňa a predsedníčka senátu Najvyššieho správneho
súdu Slovenskej republiky. Študovala na Právnickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V čase, keď robíme tento rozhovor, sudkyne a sudcovia
najvyššieho správneho súdu rozhodujú aj vo veciach
ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej
samosprávy. V čom je pre Vás volebná agenda
zaujímavá? 

Rozhodovanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do
orgánov územnej samosprávy prešlo do kompetencie
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako
správneho súdu poslednej inštancie z kompetencie
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorého rozhodovanie
sa riadi inými procesnými predpismi. Čiže z pohľadu
rozhodovania podľa novej časti Správneho súdneho
poriadku je to pre nás ako sudcov správneho súdu niečo
úplne nové. Nie som si istá, či si zákonodarca pri
pripravovaní právnej úpravy uvedomil dôsledky tohto
prechodu na činnosť novozriadeného najvyššieho správneho
súdu. Je pozitívom, že ostatnou novelou tejto časti Správneho
súdneho poriadku boli modifikované snáď najproble-
matickejšie požiadavky kladené predchádzajúcim znením
zákona – povinnosť rozhodnúť vo veci do 30 dní a povinnosť
verejne prejednať všetky veci. V tomto rozsahu nebolo reálne

možné naplniť požiadavku zákona, zvlášť v situácii, keď na
rozdiel od Ústavného súdu SR v konaní pred Najvyšším
správnym súdom  SR  nie  je obligatórne  právne zastúpenie
a návrhy podané v zákonom stanovenej lehote sú rôznej
kvality.
 
Aj keď by sa dalo predpokladať, že pri podávaní návrhu na
súdny prieskum výsledku volieb na najvyšší správny súd by si
navrhovateľ mal dať aspoň tú námahu, že si v zákone zistí,
aké sú minimálne požiadavky na obsah návrhu, nie je to
vždy    pravidlom.  Mám   za    to,   že   práve   rozhodovanie
o  takýchto často  len  „blanketných  návrhoch“  neprimerane
zaťažuje päťčlenné senáty, a vzhľadom na značnú variabilitu
ponímania toho, čo navrhovateľ považuje za dostatočne
kompletný návrh, je v niektorých prípadoch aj problém
dohodnúť sa na jednotnom postupe. Sudkyne a sudcovia
najvyššieho správneho súdu nemajú žiaden dôvod ani
záujem upierať osobám, ktoré sa cítia dotknuté možnosť
obrátiť sa s návrhom vo volebnej veci na tento súd. 
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Z nadobudnutia kompetencie na prejednávanie tejto agendy
vyplynula potreba oboznámiť sa s relevantnou judikatúrou
Ústavného súd SR týkajúcou sa rozhodovania o volebnej
agende, doriešiť s  kolegami  aplikačné problémy v súvislosti
s nekomplexnou procesnou právnou úpravou. A pre mňa
ako sudkyňu, ktorá vzhľadom na pôsobenie na Najvyššom
súde SR dlhšiu dobu neviedla pojednávania, výsluchy,
nevykonávala  dokazovanie,  bude  zaujímavé  a aj  náročné
v niektorých prípadoch vykonávať dokazovanie, čo hlavne pri
preskúmavaní výsledkov volieb v územne vzdialenejších
samosprávach bude spojené s potrebou vykonávania
dokazovania mimo sídla najvyššieho správneho súdu.    

Popri sudcovskej práci sa často zúčastňujete na rôznych
medzinárodných cestách. Je to sympatické, že si takto
rozširujete Vaše portfólio skúsenosti. Opíšte čitateľom,
aký prínos majú pre Vás tieto cesty? 

Pokiaľ ide o moje medzinárodné aktivity, v zásade by sa dali
rozdeliť do dvoch skupín. V prvom rade je to účasť na
odborných stážach, seminároch či školeniach týkajúcich sa
rozhodovacej   činnosti   súdov,  predovšetkým   v   súvislosti
s aplikáciou  práva Európskej únie a medzinárodného práva,
vrátane rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské
práva. Druhou skupinou je moja príležitostná účasť na
zasadnutiach ACA-Europe. 

Asi je zbytočné pripomínať, že povinnosťou každého sudcu je
neustále sa vzdelávať. Táto potreba logicky vyplýva z toho, že
právo predstavuje nesmierne dynamický systém úpravy
spoločenských vzťahov. Ako vyplýva aj z predchádzajúceho
poukazu  na  požiadavky  vyplývajúce z potrieb rozhodovaní
o prieskume zákonnosti volieb. Sudca sa na akomkoľvek
stupni súdu veľmi často dostáva do situácie, že je povinný
aplikovať pre neho novú právnu úpravu na rýchlo sa
meniace pomery a vzťahy. Druhú rovinu predstavuje
požiadavka náležitej  aplikácie  práva  Európskej únie, ktorá
v oblasti správneho  práva  je   rozsiahla  a  dovolím  si
povedať, že skoro pravidelne prítomná. Nemožno však
prehliadnuť ani význam toho, že sudca má možnosť
oboznámiť sa   s   fungovaním    súdov    a    sudcov v iných
súdnych systémoch, či už vnútroštátnych alebo
medzinárodných,   zistiť,   že   pri    rozhodovaní majú
niekedy aj  podobné   problémy, ako   ich   riešia, inšpirovať
sa... Prípadne aj odprezentovať pozitívne výsledky
slovenských   súdov  a  sudcov.   Pre  mňa  bola v po-
slednom  období     veľmi    zaujímavá    jednomesačná   stáž

na Európskom súde pre ľudské práva, ktorú som kvôli
situácii vyvolanej pandémiou COVID-19 absolvovala po
dvojročnom odklade. V Štrasburgu som sa aspoň do určitej
miery bližšie oboznámila s fungovaním tohto súdu, ale
predovšetkým som mala dosť priestoru na oboznamovanie
sa s možnosťami prístupu k databázam a informáciám
poskytovaným týmto súdom.

„Asi je zbytočné pripomínať, že
povinnosťou každého sudcu je neustále
sa vzdelávať. Táto potreba logicky
vyplýva z toho, že právo predstavuje
nesmierne dynamický systém úpravy
spoločenských vzťahov."

Moja  príležitostná  účasť  na aktivitách ACA-Europe  vyplýva
z členstva  najvyššieho správneho  súdu  v  tejto  organizácii
a jej úloh, ktoré kolegom zrejme netreba predstavovať. Pri
tematických zasadnutiach, ktoré sú zamerané na konkrétne
témy stanovené programom sa v prvom rade vychádza zo
sumarizácie výsledkov dotazníkov vypracovaných
jednotlivými členmi a význam má aj neformálna
komunikácia a reprezentovanie jednotlivých inštitúcií.   

Vo Vašom senáte rozhodujete najmä o kasačných
veciach. Skúste, ak je to možné, opísať nejaké zaujímavé
rozhodnutie senátu 3S. 

Pri odpovedi na túto otázku je pre mňa ťažké určiť, čo je
možné označiť za „zaujímavú vec“. V kontexte rozhodovacej
činnosti nášho súdu sú pre verejnosť nepochybne zaujímavé
výsledky rozhodovania disciplinárnych senátov, nakoľko
panuje všeobecná presvedčenie, že aj neodborná verejnosť
vie, ako by niektoré prípady mali skončiť. V tomto smere
naozaj nemožno závidieť prvostupňovým disciplinárnym
senátom. Kasačná agenda je štandardnou agendou
rozhodovania o kasačných sťažnostiach, ako opravných
prostriedkoch     proti   rozhodnutiam  krajských   súdov, z  
 čoho   vyplýva,   že    diapazón   konaní   v    ktorých   sa
rozhoduje  je  nesmierne  široký.  Pri  rozhodovaní  v   našom
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senáte považujeme za zaujímavé tie prípady, keď sa od súdu
očakáva rozhodnutie v otázke, ktorá doteraz nebola
aplikovaná jednoznačne, vyžaduje sa aplikovanie prelomovej
judikatúry  napr. Súdneho  dvora  Európskej únie, alebo ide
o spory súvisiace s rozhodnutím, v rámci ktorých bola
uložená povinnosť platby či sankcia v značnej výške, alebo
dlhotrvajúce konania ovplyvnené aj rozhodovaním
ústavného súdu. Môže teda nastať situácia, že rozhodnutia,
ktoré považujeme za zaujímavé, sa iným zaujímavé javiť
nebudú. Z rozhodnutí, vydaniu ktorých predchádzala značná
diskusia a zrejme ani doteraz nepanuje v pléne jednoznačný
názor by som spomenula prípad Stanko, týkajúci sa
konkurencie právnej úpravy poskytovanie informácií zo
zbierky listín katastra nehnuteľnosti podľa katastrálneho
zákona a zákona o slobode informácií.

Ďalej napríklad dve zaujímavé rozhodnutia zo záveru tohto    
roka,    vydaniu  ktorých   predchádzalo   konanie o ústavnej
sťažnosti. V prvom prípade išlo o vec automobilky Skupina
PSA Slovakia (v súčasnosti Stellantis Slovakia), kde súd riešil
zákonnosť  postupu,  ktorým   bolo    odmietnuté
požadované vrátenie dane, zaplatenej na základe neskôr
zrušeného rozhodnutia daňového orgánu, ktorý bol vydaný
po uplynutí lehoty na vyrubenie dane. Vrátenie dane bolo
pritom odmietnuté z dôvodu nesplnenia zákonnej
podmienky podania žiadosti o vrátenie dane do uplynutia
lehoty na vyrubenie dane. Ďalším svojím spôsobom
zaujímavým rozhodnutím je rozhodnutie vo veci
preskúmania určenia priebehu hraníc medzi obcou Sokoľany
a mestom Košice, ktoré bol začaté na základe návrhu z roku
1997, pričom pre rozhodovanie vo veci je podstatná
„ústavnokonformné“     vyhodnotenie     obsahu     zápisnice
o hlasovaní plenárneho zasadnutia  príslušného   Miestneho   
národného výboru z roku 1979. 

Na najvyššom správnom súde zastávate aj funkciu
predsedníčky Sudcovskej rady. Pri príležitosti prvého
výročia vzniku súdu ste mi vtedy povedali, že ako orgán
sudcovskej samosprávy sa budete okrem iného naďalej
snažiť prispievať k presadzovaniu záujmov a postupov
smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho fungovania
najvyššieho správneho súdu. Darí sa napĺňať tento
míľnik Sudcovskej rade?

Na túto otázku je ťažké jednoznačne odpovedať. Členovia
sudcovskej rady sa v rámci zverených kompetencií a na zá-
klade „spoločenského dopytu“ snažia reagovať na vzniknutú
situáciu, a ak je to možné, ovplyvňovať organizáciu práce
súdu predovšetkým vo vzťahu k prijímaniu a zmenám
rozvrhu práce a výberu členov komisií v rozsahu patriacom
do ich kompetencie. Rovnako sa ako kolektívny orgán
snažíme komunikovať s vedením prípadné očakávania či
požiadavky  sudcov,  ale aj  administratívnych pracovníkov.
Či sa nám darí napĺňať stanovené méty, to by snáď vedeli
vyhodnotiť jednotliví členovia sudcovského kolektívu, ako aj
kolektívu Kancelárie súdu, prípadne vedenie súdu.  

Aké výzvy čakajú v najbližšom období Sudcovskú radu?

Priznám sa, že trvalou a najväčšou výzvou je napĺňať
kompetencie v zákonom stanovenom rozsahu a okrem toho
samozrejme aj reagovať na konkrétne potreby a požiadavky,
ktoré nám budú komunikované. Aj keď činnosť Sudcovskej
rady je ešte stále ovplyvňovaná hlavne tým, že sme mladý,
„nezabehnutý“ súd. Verím, že v budúcnosti budeme v prípa-
de potreby orgánom schopným v rozsahu našich
kompetencií...

V závere nášho rozhovoru sa mi nedovolí neopýtať, či si
dávate na začiatku roka predsavzatia. Ak áno, a nie je to
osobného charakteru, aké sú to?

Ako asi  mnoho  iných,   aj   ja   mám   celoživotný   problém
s dodržiavaním predsavzatí, hlavne tých, ktoré sa zvyknú
dávať na začiatku roka. Aby som sa vyhla stresu z výčitiek
pre nesplnenie, konkrétne a hlavne termínované
predsavzatia si nedávam. Postupom času však pociťujem
potrebu priebežne prehodnocovať svoje priority a ich
význam a snažiť sa byť človekom, ktorý nestresuje seba ani
ostatných nereálnymi požiadavkami a očakávaniami. Foto: U. S. Steel Košice 



Anna Buchtová: Zamestnancom by som
odporučila, aby si vážili dobrú prácu

Anna Buchtová pracuje ako personalistka na osobnom
úrade. Celý svoj profesijný život, teda od skončenia
strednej školy, pracovala na Najvyššom súde Slovenskej
republiky. Počas jej pracovnej kariéry na najvyššom súde
vykonávala viaceré funkcie – zapisovateľka trestno-
právneho kolégia, tajomníčka predsedníčky správneho
kolégia, ale pracovala aj ako referentka osobného úradu
a do júla 2021 ako referentka správy majetku.
Vyštudovala strednú školu v ekonomickom odbore.

Už dlhý čas na osobnom úrade vídať, že sa počet jeho
zamestnancov zvýšil o jedného nového člena. Ak som to
správne pochopil, je to preto, že Vy sa chystáte už
čoskoro ísť užívať si dôchodok. Aký je to pocit, keď vidíte
na jednej strane desiatky odpracovaných rokov a na tej
druhej dôchodok? 

Mám z toho dobrý pocit, celý môj život som pracovala na
Najvyššom súde Slovenskej republiky, kde som si prešla
viacerými úsekmi. Rovnako som veľmi rada, že som sa na
sklonku svojej pracovnej kariéry mohla opäť
prostredníctvom Kancelárie Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky vrátiť na osobný úrad. Aktuálne ešte
úplne nepremýšľam v konkrétnosti o dôchodku, momentálne
sa snažím čo najviac svojich skúseností pred odchodom
odovzdať Kancelárii súdu a dokončiť si agendu.
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V prvej otázke som použil termín „užívať si dôchodok“.
Neviem však, či so mnou súhlasíte, ak používam takéto
vyjadrenie.  

Na dôchodok sa teším a tento mesiac (pozn. red. v decembri)
sa nám má narodiť ďalší vnúčik, takže nudiť sa určite
nebudem. Budem sa venovať rodine, najmä vnúčatám.

Za celý Váš profesijný život sa muselo toho v oblasti
personalistiky mnoho zmeniť? Aké výrazné pozitívne
zmeny ste si počas týchto rokov najviac všimli?

Tých zmien bolo samozrejme veľmi veľa, ale ak mám byť
konkrétnejšia, tak k tým najvýraznejším patria najmä rôzne
formy benefitov (napríklad sick days), ktoré predtým neboli.
Taktiež  mnoho  rôznych  typov pracovných pomerov, zmien
v oblasti personalistiky a miezd, ktoré systém robia veľmi
náročným na správne spracovanie a zapamätanie všetkých
novelizácii – aktuálne bývajú aj dve až tri zmeny za rok,
predtým bola jedna zmena za pár rokov.

Za prácu na osobnom úrade Kancelárie súdu sa Anne
Buchtovej, počas vianočného večierku, poďakoval aj
predseda súdu Pavol Naď.
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„Pre zamestnávateľa radu nemám, z po-
zície zamestnanca mám pocit, že
vytvára pre zamestnancov naozaj veľmi
príjemné a zmysluplné pracovné
prostredie."

PLUSJe nejaké odporúčanie, ktoré by ste dali nám
zamestnancom a naopak nášmu zamestnávateľovi, čo
vylepšiť alebo zmeniť v oblasti personalistiky?

Zamestnancom by som odporučila, aby si vážili dobrú prácu,
ktorá najmä v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou a dobrý
kolektív, ktorý v Kancelárii a na súde máme. Toto považujem
skôr za výnimku ako pravidlo a skúseností mám za tie roky
naozaj mnoho.

Pre zamestnávateľa radu nemám, z pozície zamestnanca
mám pocit, že vytvára pre zamestnancov naozaj veľmi
príjemné a zmysluplné pracovné prostredie, kam sa ľudia
tešia.

Keď som sa rozprával s Vašimi kolegami povedali mi, že
sú hrdí na to, že ste svoj profesijný život prišli zakončiť
na osobný úrad Kancelárie najvyššieho správneho súdu.
Čo Vás presvedčilo pri rozhodnutí prestúpiť na tento
služobný úrad?

Presvedčila ma generálna tajomníčka Zuzana Kyjac, ktorá
ma s touto  ponukou  oslovila, za čo som jej vďačná a keďže
v Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky som bola
na ekonomickom úseku, kde ma práca až tak nenapĺňala,
veľmi rada som jej povedala „áno“. Poznala som ju ako
slušnú osobu plnú entuziazmu, ktorú si ľudia vážia za jej
čestnosť a profesionalitu, a tak nebolo veľmi nad čím
rozmýšľať. Vedela som, že projekt, ktorého sa ona chopí,
bude úspešný a tak to aj je.

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný
pohár Milana Hanzela

Zástupcovia právnických povolaní si už po trinástykrát
zmerajú svoje sily na športovo-spoločenskom podujatí
známom v právnickej obci pod názvom „Memoriál
Milana Hanzela“. Turnaj sa uskutoční v nedeľu 6. no-
vembra 2022 na futbalovom ihrisku s umelou trávou –
Mladá Garda. Podujatie organizuje občianske združenie
Učená právnická spoločnosť.

Združenie toto podujatie, ktoré sa stalo tradičnou súčasťou
života slovenskej právnickej komunity, organizuje v spolu-
práci s viacerými jej zástupcami. Trinásty ročník združenie
Učená právnická spoločnosť pripravuje pod názvom Jesenný
turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana
Hanzela.

Na turnaji sa zúčastní aj Najvyšší správny súd Slovenskej
republiky, ktorého zástupcovia budú súťažiť v zmiešanom
družstve spolu so zástupcami Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.

Víťazom XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní
o putovný pohár Milana Hanzela sa stalo družstvo Učená
právnická spoločnosť, ktoré vyhralo nad zmiešaným
družstvom Advokáti a Exekútori s výsledkom 2:0.



Prvý rok činnosti Najvyššieho správneho
súdu Slovenskej republiky

udialo sa |

Najvyšší správny súd za prvý rok svojej činnosti rozhodol
vo vyše 1700 veciach. V kasačnej agende vydal súd vyše
1600 rozhodnutí a uznesení. V disciplinárnej agende
rozhodli   senáty   najvyššieho    správneho     súdu    od
1. februára 2022 vo vyše 80 disciplinárnych veciach. Na
jeseň čaká sudkyne a sudcov najvyššieho správneho
súdu taktiež volebná agenda.

„Pred rokom sa začala písať nová kapitola správneho
súdnictva na Slovensku. Pri nadviazaní na všetko
pozitívne, čo sa v tejto sfére dodržiavania práv ľudí u nás
po novembri 1989 odohralo, ide o kvalitatívne nový
stupeň ochrany  subjektívnych práv fyzických a práv-
nických osôb. Občan má právo nadobudnúť istotu, že bol
postavený dom jeho ochrany pred verejnou mocou, ak sa
preukáže protiprávnosť jej vykonávania zasahujúca
negatívne do jeho života,“ uviedol pri príležitosti prvého
roka činnosti súdu jeho predseda Pavol Naď.

Najvyšší správny súd má k dnešku 18 senátov, v rámci
ktorých rozhoduje 21 sudkýň a sudcov najvyššieho
správneho súdu. V disciplinárnych veciach tvoria senáty
okrem sudcov najvyššieho správneho súdu aj 69 prísediacich
sudkýň a sudcov. Tých do päťčlenných disciplinárnych
senátov začiatkom roka nominovali stavovské organizácie
niektorých právnických profesií.

Podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan
považuje práve sformovanie funkčných senátov za najväčšie
pozitívum prvého roka činnosti najvyššieho správneho súdu.
Uvádza, že sa podarilo skĺbiť skúsených sudcov s novými
kolegami zo špičiek iných právnických profesií. „Práve túto
zmes skúseností a inovatívnych pohľadov na riešenie
súdnych prípadov považujem za najväčšie obohatenie
rozhodovacej praxe najvyššieho správneho súdu,“ uvádza
podpredseda súdu Marián Trenčan.

Podpredseda súdu zároveň dodáva, že vedenie súdu sa snaží
priebežne dopĺňať počet sudcov. V marci 2022 sa uskutočnilo   
výberové     konanie,   v    ktorom   uspeli   dvaja
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kandidáti, a to sudca a predseda správneho kolégia
Krajského súdu v Bratislave Michal Dzurdzík a Martin Tiso,
doterajší asistent sudcu najvyššieho správneho súdu. Ďalšie
výberové konanie na miesta sudcov najvyššieho správneho
súdu je plánované na jeseň tohto roka.

Predsedníčka Sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu
Katarína Benczová vraví, že v spolupráci s vedením súdu,
ako aj všetkými sudkyňami a sudcami, robia všetko preto,
aby fungovanie novozriadeného najvyššieho správneho súdu
bolo najmä o napĺňaní  požiadavky na zabezpečenie rýchlej
a kvalitnej rozhodovacej činnosti.

„Zároveň by som chcela poďakovať všetkým členom
sudcovskej rady za ich osobnú angažovanosť a ochotu
podieľať sa na činnosti sudcovskej rady. Aj v ich mene si
dovoľujem vysloviť záväzok, že ako orgán sudcovskej
samosprávy sa budeme naďalej snažiť prispievať k pre-
sadzovaniu záujmov a postupov smerujúcich k za-
bezpečeniu efektívneho fungovania najvyššieho
správneho súdu,“ uviedla predsedníčka Sudcovskej rady
Katarína Benczová.

Najvyšší   správny   súd  Slovenskej   republiky  bol  zriadený
v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach
správneho súdnictva účinnosťou od 1. januára 2021
ústavným  zákonom    č. 422/2020  Z.  z.,  ktorým   sa   mení
a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,    so    začiatkom    výkonu    svojej   činnosti   od
1. augusta 2021.

2. august 2022 



Sudca Juraj Vačok: Emil Hácha –
kontroverzná osobnosť 
v kontroverznej dobe

Odkrytie osobnosti Emila Háchu v čo najširšom kontexte
a hľadanie konkrétnych vplyvov, ktoré formovali jeho
rozhodovanie v určitých chvíľach. To boli nosné témy
konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 150. výročia
narodenia tohto významného právnika. S odborným
príspevkom vystúpil na konferencii v českom Olomouci
aj sudca najvyššieho správneho súdu prof. JUDr. Juraj
Vačok, PhD.

Konferenciu s názvom „doc. Emil Hácha (1872-1945) –
pohnutý  osud  v  pohnuté době“  zorganizovali  zástupcovia
z Katedry teórie práva a právnych dejín spolu so zástupcami
Katedry správneho práva a finančného práva Právnickej
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ako hneď v úvode
konferencie odznelo, stretnutie malo prispieť k objektivizácii
pohľadu  práve  na  tohto protektorátneho prezidenta Čiech
a Moravy.
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„Zrejme každá osoba venujúca sa či už v teoretickej
rovine alebo aplikačnej praxi správnemu súdnictvu
narazí na meno Emil Hácha. Ja som sa prvýkrát s touto
osobu  stretol pri  dizertačnej  práci,  keď  sa  mi  v rámci

rešerše literatúry dostal do ruky Slovník veřejného práva
československého,“ povedal v úvode svojej prednášky na
olomouckej univerzite sudca Juraj Vačok a pokračoval:
„Nepoviem nič nové, ak skonštatujem, že Emil Hácha je
vnímaný ako rozporuplná osobnosť. Na jednej strane
zanechal povesť významného sudcu a právnika, no na
druhej bol počas výkonu funkcie prezidenta
Protektorátu Čechy a Morava hlavným predstaviteľom
tohto celku z radov domáceho obyvateľstva,“ dodal.

Emil Hácha sa po vzniku Československa stal členom
Najvyššieho správneho súdu a v roku 1925 jeho prvým
prezidentom. Okrem týchto funkcií bol tiež členom
legislatívnej rady vlády Československej republiky, členom
Českej akadémie a Českej učenej spoločnosti.

Sudca Juraj Vačok je dlhé roky profesorom na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom
odbornom príspevku preto upriamil pozornosť aj na
akademické pôsobenie prezidenta. „Príklad Emila Háchu
potvrdzuje, že aj v minulosti sa odborníci z praxe aktívne
zúčastňovali na pedagogických a skúšobných procesoch
v akademickom prostredí.“

udialo sa | 29. september 2022 



Najvyšší správny súd bol súčasťou viacerých
podujatí počas osláv storočnice Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského oslavuje
storočnicu. Pri tejto príležitosti si pre širokú verejnosť
pripravila niekoľko zaujímavých podujatí.  Na viacerých
z nich sa zúčastnili aj zástupcovia Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky a jeho Kancelárie.

Zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity
Komenského

Predseda súdu Pavol Naď sa v úvodných dňoch osláv
zúčastnil na zasadnutí Vedeckej rady Právnickej fakulty
Univerzity Komenského, na ktorom vystúpil so svojím
príhovorom, v rámci ktorého podčiarkol dôležitosť
postavenia právnickej fakulty v procese vzdelávania
budúcich právnikov. „Právnická fakulta Univerzity
Komenského ako prvá právnická fakulta na Slovensku
vychovala za dobu svojho trvania generácie právnikov,
medzi nimi aj dostatok hviezd československého a slo-
venského právnického neba, ovplyvňujúcich právnu vedu
i prax. Á propos nebo, toto slovo navodzuje výrok
napísaný v kapucínskej krypte neďaleko rímskej stanice
Termini, ako aj na iných miestach: ,Čo ste teraz vy, boli
sme kedysi my, čo sme teraz my, budete aj vy´,“ uviedol
predseda súdu Pavol Naď a zároveň vyjadril úctu a uznanie
za celoživotné dielo pedagógom a študentom Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí už toho
času nie sú medzi nami.

Zároveň poukázal na skutočnosť, že aktuálne v rámci
personálneho obsadenia najvyššieho správneho súdu a jeho
Kancelárie pôsobí celkovo dvadsaťsedem absolventov
Právnickej fakulty.

„Sledujúc odborný potenciál mladých advokátov,
prokurátorov, sudcov, mojich kolegov, ale aj mladých
pedagógov na právnických fakultách, rastie vo mne
presvedčenie,     že     títo   odborníci    boli    vychovávaní 
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k aplikácii práva správnym spôsobom. Okrem iných
metód  výučby  ide nesporne aj o dialóg medzi učiteľom
a študentom,  v  ktorom rezonuje ústretovosť pedagóga
a otvorený prístup,“ vyzdvihol Pavol Naď. Záverom svojho
prejavu poprial  fakulte a jej  predstaviteľom  veľa úspechov
v slovenskom akademickom prostredí, ako aj na poli
medzinárodnej akceptácie.

Partneri na fakulte, fakulta s partnermi

Zástupcovia Kancelárie najvyššieho správneho súdu, v zlo-
žení Jarmila Jendrušáková z oddelenia analytických činností,
Daniela Guzmová z oddelenia súdnych činností a Radka
Moncoľová z referátu medzinárodných vzťahov a protokolu,
predstavili činnosť svojich oddelení na podujatí Partneri na
fakulte, fakulta s partnermi.

Uvedené podujatie sa uskutočnilo vo vestibule Právnickej
fakulty, kde mala každá zúčastnená inštitúcia umiestnený
svoj vlastný pult s informačnými materiálmi. 

Muži spravodlivosti

V rámci osláv reprezentoval najvyšší správny súd tiež jeho
sudca a zároveň profesor Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave Juraj Vačok, ktorý spolu so
študentami diskutoval na tému Disciplinárna zodpovednosť
sudcov v historickom kontexte. Profesor Juraj Vačok si pre
študentov pripravil simuláciu disciplinárneho konania so
sudcom, ktorý sa mal dopustiť disciplinárnych previnení
spočívajúcich v kolaborácii s nemeckým režimom počas
druhej svetovej vojny,  čo  mu  zabezpečilo  kariérny  postup
a zároveň konania, ktorým proti zneniu zákona vo svojom
stanovisku odkazoval na právne neurčité pojmy ako dobré
mravy a ľudová spravodlivosť.

udialo sa | 6. október 2022



O fungovaní Súdneho dvora Európskej únie
sa so sudcami a asistentmi súdu zhováral
sudca Miroslav Gavalec

udialo sa |

Organizácia činnosti Súdneho dvora Európskej únie
funguje na vysokej úrovni. Od prijatia návrhu až po
rozhodnutie o predbežnej otázke musí podanie prejsť
niekoľkými štádiami posudzovania. Na prednáške so
sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky a ich asistentmi to uviedol sudca Súdneho
dvora Európskej únie Miroslav Gavalec. Počas diskusie
zúčastneným bližšie ozrejmil, ako vyzerá každodenná
práca asistentov sudcov a hovoril aj o nezastupiteľnej
úlohe analytického útvaru Súdneho dvora Európskej
únie. Diskusiu moderoval podpredseda najvyššieho
správneho súdu Marián Trenčan.

Analytický útvar je dôležitou súčasťou Súdneho dvora
Európskej únie. Práve analytici dostanú návrh na začatie
konania  o prejudiciálnej  otázke  alebo  iný  návrh  ako prví
a vypracujú tzv. prípravnú správu. Ako naznačil sudca
Miroslav Gavalec, analytický útvar každý prípad predbežne
posúdi, vyhľadá zodpovedajúcu prejudikatúru a navrhne
možnosti, resp. alternatívy riešenia posudzovaných otázok.
„Sudca Súdneho dvora Európskej únie dostane z ana-
lytického útvaru súdu podklad pre väčšiu časť
neskoršieho rozsudku,“ doplnil sudca Miroslav Gavalec.
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Po vypracovaní správy analytickým útvarom je vec pridelená
sudcovi spravodajcovi. Ten na základe ďalšej analýzy
prípadu v spolupráci so svojimi asistentmi vypracuje
predkladaciu správu pre plénum Súdneho dvora Európskej
únie a navrhne určiť senát, ktorý vec prejedná a rozhodne.

V tejto súvislosti sudca Miroslav Gavalec uviedol, že do úvahy
prichádzajú viaceré možnosti, akému senátu bude vec
pridelená. „O jednoduchých veciach rozhoduje trojčlenný
senát,  päťčlenný  senát  sa  zaoberá novou judikatúrou
a najnáročnejšie veci,  v ktorých dochádza k zmene
judikatúry, rozhoduje  veľký  senát  s pätnástimi členmi
a riadi ho predseda Súdneho dvora Európskej únie,“
vysvetlil   sudca     Miroslav    Gavalec   prítomným   sudcom
a asistentom najvyššieho správneho súdu. 

V závere svojej prednášky opísal, akým spôsobom sa
nariaďujú pojednávania a ako vyzerá ich priebeh –
zaujímavosťou je, že účastníci konania majú na svoju
obhajobu pridelených 15 minút (v niektorých prípadoch sa
umožňuje čas obhajoby predĺžiť). 

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. začínal ako sudca v roku
2001 na Okresnom súde Bratislava III. Od roku 2005 pôsobil
na Najvyššom súde Slovenskej republiky, najskôr ako sudca
správneho kolégia a od roku 2009 ako predseda senátu
správneho kolégia. Súbežne so svojou sudcovskou kariérou
sa venoval aj pedagogickej činnosti. V rokoch 2005 až 2011
vyučoval na Ústave ekonomiky a manažmentu Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave. V rokoch 2005 až 2020 bol členom
Fóra   sudcov   Európskej  únie   pre  životné    prostredie.
Dňa 7. októbra 2021 bol zástupcami vlád členských štátov
vymenovaný za sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

14. október 2022



Sudcovia a prokurátori zo Slovenskej
republiky navštívili viaceré 
európske inštitúcie

udialo sa |

Návšteva Úradu Európskej prokuratúry, Súdneho dvora
Európskej  únie  či  Európskeho  súdu  pre ľudské práva,
a niekoľko  stretnutí s viacerými  zástupcami Slovenska
v týchto inštitúciách, boli súčasťou päťdňovej stáže,
ktorú zorganizovala Justičná akadémia Slovenskej
republiky. Na zahraničnej stáži sa zúčastnila aj sudkyňa
najvyššieho správneho súdu  JUDr. Viola Takáčová, PhD.

V úvodný deň stáže sa niekoľkočlenná slovenská delegácia
stretla    s  európskym   prokurátorom    za     Slovensko
JUDr. Jurajom Novockým, PhD. V sídle Úradu Európskej
prokuratúry spolu diskutovali o činnosti a pôsobnosti úradu,
ale aj o systéme registratúry spisov a vedení elektronickej
registratúry. V Luxemburgu sa členovia stáže zúčastnili aj na
vypočúvaní Súdneho dvora Európskej únie (Odvolanie –
Dumping – Dovoz  určitých liatinových výrobkov  s pôvodom
v Čínskej ľudovej republike a Indii – Uloženie konečného
antidumpingového cla a konečný výber cla). Neskôr ich
prijala   sudkyňa  Všeobecného   súdu   Európskej    únie
JUDr. Beatrix Ricziová, PhD.

V Štrasburgu slovenská delegácia sudcov a prokurátorov
navštívila Európsky súd pre ľudské práva, kde sa stretli so
slovenskou sudkyňa Európskeho  súdu pre ľudské práva
JUDr. Alenou Poláčkovou. V záverečný deň účastníci stáže
navštívili tiež Radu Európskej únie, kde sa zúčastnili na
konferencii o úlohe  Justičnej akadémie Slovenskej republiky
v európskom politickom prostredí.

Päťdňovú stáž zorganizovala Justičná akadémia Slovenskej
republiky v rámci projektu Rozvoj systému špecializovaného
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (Operačný
program Efektívna verejná správa).
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Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má
štyroch nových predsedov senátov

Vo výberovom konaní na obsadenie šiestich miest
predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky boli úspešní štyria uchádzači. Výberová
komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní troch
kandidátov a jednu kandidátku. Udialo sa tak po
uskutočnení ústnej časti výberového konania, na ktorom
výberová komisia vypočula všetkých štyroch
prihlásených uchádzačov. Novou predsedníčkou a pre-
dsedami senátov najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky sa s účinnosťou od 15. decembra 2022 stali
sudkyňa Kristína Babiaková a sudcovia Michal Matulník,
Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti, v rámci
ktorej členovia výberovej komisie overovali odborné
znalosti uchádzačov potrebné na plnenie povinností
predsedu senátu, ako aj ich organizačné schopnosti.
Predseda súdu zároveň predložil výberovej komisii
hodnotenia uchádzačov, a to spolu so žiadosťami o za-
radenie do výberového konania. 
 
Výberová komisia sa skladala z predsedu najvyššieho
správneho súdu Pavla Naďa, predsedníčky senátu Anity
Filovej, ktorá bola vymenovaná predsedom súdu na
návrh pléna najvyššieho správneho súdu. Posledným
členom komisie menovaným na návrh Sudcovskej rady
majvyššieho správneho súdu bol podpredseda súdu
Marián Trenčan.

20. október 2022

PLUS



Pavol Naď: Najvyšší správny súd Slovenskej
republiky je čoraz viac etablovaný nielen 
na domácej pôde, ale aj v štruktúrach
zahraničných inštitúcií

udialo sa |

Predseda Súdneho dvora Európskej únie Koen Lenaerts
prijal v Luxemburgu predstaviteľov Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky – predsedu súdu
Pavla Naďa a podpredsedu súdu Mariána Trenčana.
Oficiálne prijatie sa uskutočnilo aj za účasti slovenských
sudcov pôsobiacich na Súdnom dvore Európskej únie.

Návšteva predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky v Luxemburgu pozostávala z niekoľkých
pracovných stretnutí, ktorých sa zúčastnili aj slovenskí
sudcovia pôsobiaci na Súdnom dvore Európskej únie – sudca
Súdneho dvora Miroslav Gavalec a sudcovia Všeobecného
súdu Beatrix Ricziová a Juraj Schwarz.
 
„Návštevu Súdneho dvora Európskej únie hodnotím
najmä ako veľkú príležitosť odprezentovať činnosť nášho
súdu na pôde tak významnej európskej súdnej inštitúcie.
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Teší ma, že z našich rokovaní bolo zrejmé, že Najvyšší
správny súd Slovenskej republiky je čoraz viac
etablovaný nielen na domácej pôde, ale aj v štruktúrach
zahraničných    inštitúcií,“     uviedol       po     stretnutiach
v Luxemburgu predseda  súdu Pavol Naď. 

Na stretnutiach sa zúčastnili tiež podpredseda Súdneho
dvora Európskej únie Lars Bay Larsen, podpredseda
Všeobecného súdu Savvas S. Papasavvas a poradca
predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Daniel Staruch.
 
Súdny dvor je súdnym orgánom Európskej únie, ktorý v spo-
lupráci s vnútroštátnymi súdmi členských štátov dohliada na
uplatňovanie a jednotný výklad práva Únie. Súdny dvor
Európskej únie sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch súdov
– Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

18. november 2022



Delegácia Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky rozvíjala vzťahy 
s Najvyšším správnym súdom 
Českej republiky

udialo sa |

V rámci spolupráce so zahraničnými inštitúciami
delegácia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky navštívila Najvyšší správny súd Českej
republiky, kde sa stretla s jeho vedením a vybranými
zástupcami. Predstavitelia oboch súdov si v rámci
diskusie vymenili poznatky a skúsenosti ohľadom
vedenia a organizácie činnosti súdu.

Na úvod stretnutia predseda Najvyššieho správneho súdu
Českej republiky Karel Šimka privítal zástupcov slovenského
najvyššieho správneho súdu. Následne predseda Najvyššieho
správneho súdu Českej republiky ozrejmil základné princípy
fungovania najvyššej inštancie v českom správnom
súdnictve, pričom v kontexte historického vývoja Najvyššieho
správneho súdu Českej republiky podčiarkol, že tento o nece-
lé dva mesiace oslávi 20 rokov od svojho vzniku.

Po privítaní sa slova ujala vedúca Kancelárie Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky Zuzana Kyjac, ktorá po
predstavení jednotlivých zástupcov delegácie zhodnotila prvý
rok fungovania Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky. Vedúca Kancelárie stručne ozrejmila organizačnú
štruktúru Kancelárie najvyššieho správneho súdu a činnosť
jednotlivých organizačných útvarov.

Po spoločnom rokovaní všetkých členov oboch delegácií
nasledovala prehliadka sídla Najvyššieho správneho súdu
Českej republiky, ktoré pochádza zo 70. rokov 19. storočia
a vzniklo spojením pôvodne troch samostatných budov.
V rámci prehliadky priestorov súdu zástupcovia slovenskej
strany videli kanceláriu predsedu súdu, pojednávacie
miestnosti, plenárnu miestnosť, knižnicu a podateľňu. Počas
prehliadky, ako aj následne po jej ukončení prebiehala
neformálna a prínosná  diskusia  medzi  jednotlivými  členmi 
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delegácie zameraná na komparáciu skúseností a poznatkov
v parciálnych otázkach týkajúcich sa ich agendy.

Na záver vedúca Kancelárie pozvala zástupcov Najvyššieho
správneho súdu Českej republiky na návštevu Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky, ktorá by sa mala
uskutočniť v priebehu prvého štvrťroka 2023.

22. november 2022 
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JUDr. Martin Tiso sa stal sudcom
Najvyššieho správneho súdu 
Slovenskej republiky

Do sudcovskej funkcie ho vymenovala v pondelok 21. no-
vembra 2022 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana
Čaputová. JUDr. Martin Tiso doplní ako člen kasačný
senát  6S.  Riadiacou predsedníčkou tohto senátu je
JUDr. Viola  Takáčová, PhD.  a  ďalším  jeho   členom
JUDr. Michal Matulník, PhD.

JUDr. Martin Tiso študoval na Právnickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave. V roku 2012 na rovnakej univerzite zložil
aj rigoróznu skúšku.   Odbornú  justičnú  skúšku  absolvoval
v roku 2017. V minulosti pôsobil JUDr. Martin Tiso ako vyšší
súdny úradník na Krajskom súde v Trnave. Od roku 2016
pracoval ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky (správne kolégium) a po zriadení Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky v roku 2021 prešiel so
sociálnou agendou ako asistent sudcu na tunajší súd.

„Nakoľko oblasť správneho súdnictva sa pre mňa stala
miestom, kde som dostal príležitosť nadobudnúť
odborné vedomosti, ako aj skúsenosti z aplikačnej
praxe, či už v postavení vyššieho súdneho úradníka,
alebo v prevažnej miere asistenta sudcu, som vďačný za
príležitosť pôsobiť v tejto  oblasti  ako sudca. Som si plne 
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vedomý vysokých nárokov kladených tak na odbornosť,
morálne kvality, ako aj značnú mieru zodpovednosti,
ktorá je spojená s výkonom funkcie sudcu. Verím, že
tieto požiadavky spĺňam a mnou nadobudnuté
dlhoročné znalosti a skúsenosti dokážem zúročiť v od-
bornom a zodpovednom prístupe v súvislosti s výkonom
funkcie sudcu,“ uviedol nový sudca najvyššieho správneho
súdu JUDr. Martin Tiso.

Najvyšší správny súd má od pondelka (21. november 2022)
22 sudkýň a sudcov. Od 1. januára 2023 sa ich počet zvýši
opäť o ďalšieho sudcu, a to JUDr. Michala Dzurdzíka, vo
vzťahu ku ktorému Súdna rada Slovenskej republiky na jej
14. zasadnutí dňa 19. októbra 2022    rozhodla    o    jeho   
 preložení    z   Krajského   súdu v Bratislave.

24. november 2022

Foto: TASR Foto: TASR
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Podpredseda súdu Marián Trenčan sa
zúčastnil na oslavách 70. výročia vzniku
Súdneho dvora Európskej únie 
v Luxemburgu

Súčasťou trojdňového zahraničného programu bolo aj
mimoriadne fórum sudcov Súdneho dvora Európskej
únie, ktoré sa uskutočnilo za účasti pozvaných hostí.
„Spravodlivosť v dosahu občana“ sa stalo ústredným
heslom osláv 70. výročia od nástupu prvých členov do
funkcie sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

S
P

R
Á

V
N

Y
 | s

t
r

a
n

a
 1

6

Fórum sudcov je kolokvium organizované každoročne s cie-
ľom  udržiavať  základné   väzby   medzi   Súdnym   dvorom
a vnútroštátnymi súdmi členských štátov, ktoré v úzkej
spolupráci so Súdnym dvorom denne uplatňujú právo Únie.
Na tohtoročnom  fóre  sa zúčastnili  členovia  Súdneho dvora
a Všeobecného súdu Európskej únie, ako aj predstavitelia
ústavných a najvyšších súdov všetkých členských štátov
Európskej únie. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky na
podujatí reprezentoval podpredseda súdu Marián Trenčan.
 
Slávnostný program začal 4. decembra 2022 príhovorom
predsedu Súdneho dvora Koena Lenaertsa, po ktorom
nasledovalo premietanie filmu pripomínajúceho 70. výročie
založenia Súdneho dvora Európskej únie. Nasledujúci deň
stretnutia na fóre pokračovali v rámci troch plenárnych
zasadnutí a seminárov, ktorých ústrednou témou bolo
priblíženie spravodlivosti občanom. Predstavitelia Súdneho
dvora ukončili oficiálny program 6. decembra 2022
slávnostným zasadnutím, a to aj za účasti Jeho kráľovskej
výsosti Veľkovojvodu dediča Princa Guillaume. Medzi
tohtoročnými rečníkmi boli okrem iných aj predseda
Legislatívnej rady vlády Českej republiky pán Michal
Šalomoun, podpredsedníčka Európskej komisie pani Věra
Jourová a ministerka kultúry a spravodlivosti
Luxemburského veľkovojvodstva pani Sam Tanson.
 
Záznam z mimoriadneho fóra sudcov Súdneho dvora
Európskej únie za účasti pozvaných hostí si je možné pozrieť
na webovom sídle Súdneho dvora EÚ.

8. december 2022
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Predseda Pavol Naď sa zúčastnil na oslavách
100. výročia vzniku Najvyššieho správneho
súdu Poľskej republiky

Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti justičných
autorít a najvyššej politickej a spoločenskej elity Poľska
a taktiež za prítomnosti predstaviteľov najvyšších
správnych súdov členských krajín Európskej únie.
Súčasťou zahraničného programu predsedu súdu Pavla
Naďa bolo aj mimoriadne stretnutie s prezidentom
Poľskej republiky Andrzejom Dudom v paláci Belweder.

Hostiteľ osláv, predseda Najvyššieho správneho súdu Poľskej
republiky Jacek Chlebny, pozval na oslavy do Varšavy
viacerých predstaviteľov európskych najvyšších správnych
súdov, ako aj podpredsedu a prvého generálneho advokáta
Súdneho dvora Európskej únie.

Počas slávnostného zhromaždenia prezident Poľskej
republiky  odovzdal  štátne vyznamenania bývalým sudcom
a zamestnancom Najvyššieho správneho súdu Poľskej
republiky. Predseda Najvyššieho správneho súdu Poľskej
republiky odovzdal vyznamenanie aj pánovi Adamovi
Zielińskemu, ktorý bol predsedom tohto súdu v rokoch 1982
—1992, teda v čase, keď Poľsko prešlo od komunistického
režimu k demokracii.

Na zhromaždení odzneli aj slávnostné prejavy prezidenta
Poľskej  republiky  a  predsedu  Najvyššieho  správneho súdu
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Poľskej republiky, ako aj prejav Larsa Bay Larsena,
podpredsedu Súdneho dvora Európskej únie a Kariho
Kuusiniemiho, predsedu Najvyššieho správneho súdu Fínskej
republiky a zároveň podpredsedu Združenie štátnych rád a
najvyšších správnych súdov Európskej únie.

Súčasťou programu bola tiež návšteva sídla Najvyššieho
správneho súdu Poľskej republiky, kde si prítomní hostia
obzreli nielen priestory súdu, ale aj jubilejnú výstavu, ktorá
bola pripravená špeciálne pri príležitosti osláv 100. výročia
vzniku súdu. Obhliadka sídla bola spojená s osobným
stretnutím s predsedom Najvyššieho správneho súdu Poľskej
republiky a odovzdávaním slávnostných medailí
pripomínajúcich 100 rokov od založenia Najvyššieho
správneho súdu Poľskej republiky účastníkom osláv.

9. december 2022 

V závere zahraničnej pracovnej cesty pozval predseda
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď
predsedu Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky
Jaceka Chlebneho na oficiálnu návštevu, ktorá by sa mala na
Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky uskutočniť
na jar 2023.

Účastníkom zahraničnej pracovnej cesty bol taktiež poradca
predsedu najvyššieho správneho súdu Daniel Staruch.
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