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SPRÁVNY
ČASOPIS NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU

Marián Trenčan: Funkcia podpredsedu je
príležitosťou podieľať sa na budovaní
novej inštitúcie
JUDr. Marián Trenčan pôsobí ako sudca vyše 26 rokov.
Stal sa ním v roku 1996, pričom prvých 10 rokov pôsobil
ako samosudca v občianskoprávnej agende na jednom
z bratislavských okresných súdov. Do oblasti správneho
práva a správneho súdnictva vstúpil v roku 2006, kedy sa
stal po krátkej stáži sudcom správneho kolégia
Krajského súdu v Bratislave. V roku 2017 sa ujal
sudcovskej funkcie na správnom kolégiu Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, v rokoch 2019 až 2021
v pozícii predsedu senátu. Dňa 12. októbra 2021 ho prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová
vymenovala do funkcie podpredsedu súdu. Vyštudoval
Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
O necelý mesiac oslávi najvyšší správny súd prvé výročie
svojho fungovania? Ako hodnotíte rok jeho činnosti?
Prvý rok činnosti každej novej inštitúcie je obvykle plný
výziev, či už organizačných, pracovných, aj ľudských. Taký bol
aj prvý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky. Hodnotím ho ako úspešný a spomeniem niekoľko
kľúčových momentov, ktoré ma k tomuto hodnoteniu vedú.
Za prvý úspech považujem, že v priebehu 75 dní od
vymenovania predsedu súdu JUDr. Pavla Naďa sa podarilo
postaviť najvyšší správny súd organizačne na nohy, aby
mohol začať dňom 1.8.2021 vykonávať svoje kompetencie.
Ako nový súd sme prevzali nielen rozhodovacie kompetencie
bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ale aj približne 2000 spisov v neskončených,
najmä kasačných veciach, ktoré napadli nášmu
predchodcovi. Zo sudcov najvyššieho správneho súdu boli
prvým rozvrhom práce zostavené senáty, ktorým boli
prerozdelené nerozhodnuté kauzy a tie sa postupne začali
vybavovať. Podarilo sa nám zachovať kontinuitu
rozhodovania a k dnešnému dňu môžem povedať, že väčšia
polovica prevzatých „starých vecí“ je rozhodnutá a ich

zostatok sa každý mesiac znižuje. Odo dňa začatia činnosti
najvyššieho správneho súdu nám samozrejme „napádajú"
nové prípady, ktoré čakajú na vybavenie.
Ako
ďalší
úspech
vnímam
zvládnutie
prechodu
rozhodovacích kompetencií na najvyšší správny súd
v disciplinárnych veciach sudcov, prokurátorov, notárov
a súdnych exekútorov. Súd prevzal od Súdnej rady SR takmer
80 nerozhodnutých prípadov po predchádzajúcich
disciplinárnych senátoch. V tejto agende nášmu súdu
priebežne „napádajú" nové disciplinárne návrhy na
rozhodnutie. Po polroku činnosti súčasných disciplinárnych
senátov zložených zo sudcov najvyššieho správneho súdu
a prísediacich z ostatných právnických profesií môžeme
konštatovať, že systém funguje a senáty zvládajú svoje
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náročné úlohy výborne. Rozhodovanie v disciplinárnych
veciach často priťahuje záujem verejností a médií, a aj preto
sa snažíme dbať v tomto smere na efektívnu komunikáciu
súdu smerom navonok.
Bez väčších problémov prebehlo i sťahovanie najvyššieho
správneho súdu do súčasného sídla na Trenčianskej 56/A
v Bratislave. Išlo o organizačne náročnú úlohu, za zvládnutie
ktorej patrí uznanie predovšetkým tímu vedúcej Kancelárie
JUDr. Zuzany Kyjac, PhD. Dnes pôsobíme vo výborných
podmienkach modernej budovy, ktorá nám poskytuje všetok
potrebný komfort pre prácu.

„Funkcia podpredsedu mi prináša o niečo viac zodpovednosti za organizáciu
činnosti súdu a jeho reprezentáciu. Na
druhej strane je to príležitosť byť pri
vzniku novej inštitúcie, podieľať sa na
jej budovaní a nastavovaní vnútornej
atmosféry."

Je treba spomenúť aj úspešné etablovanie najvyššieho
správneho súdu na domácej justičnej scéne i na poli
medzinárodných organizácií. Súd sa v krátkom čase stal
členom všetkých relevantných asociácií združujúcich
najvyššie správne súdy tak na európskej, ako aj globálnej
úrovni. Sudcovia nášho súdu sa pravidelne zúčastňujú na
medzinárodných konferenciách a seminároch. Taktiež sa
snažíme komunikovať s partnerskými súdmi v susedných
krajinách, tradične výborné vzťahy máme s Najvyšším
správnym súdom Českej republiky. Súčasťou komunikácie
najvyššieho správneho súdu je aj tento časopis, ako aj
pripravovaný odborný časopis Žurnál správneho súdnictva,
ktorého prvé číslo vyjde zakrátko.

strane je to príležitosť byť pri vzniku novej inštitúcie, podieľať sa na jej budovaní a nastavovaní vnútornej atmosféry.
Snažím sa o to, aby táto atmosféra bola otvorená, diskusná
a kolegiálna. Zostávam však predovšetkým sudcom, zatiaľ
mám plný nápad vecí v senáte, okrem toho som predsedom
veľkého senátu. Väčšinu svojho času venujem súdeniu.
Z Vašich vyjadrení je zrejmé, že najvyšší správny súd
toho už veľa zvládol. Rozhodne však má pred sebou aj
isté výzvy. Ktoré sú to podľa Vás?
Za najväčšiu výzvu súčasnosti považujem personálne
dobudovanie súdu. Naša súdna štatistika ukazuje, že pri
súčasnom obsadení súdu a priemernom nápade nových
prípadov nie je v našich silách výraznejšie znižovať zostatok
nevybavených vecí a skracovať tak dĺžku konania. Z ostatného výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v marci
2022, vzišli dvaja adepti na sudcov najvyššieho správneho
súdu, no z dôvodu preverovacích procesov na Súdnej rade
SR ešte zrejme pár mesiacov potrvá, kým sa ujmú výkonu
sudcovských povinností. Na jeseň tohto roku plánujeme
uskutočniť ďalšie výberové konanie na miesta sudcov
najvyššieho správneho súdu. Podľa jeho výsledkov zostavíme
i celkový počet asistentov sudcov. Potrebujeme tiež
personálne dobudovať oddelenie analytických činností a rozšíriť jeho analytické kapacity – tu sa snažíme zapojiť do
projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti.
Koncom
roka
ste
vyjadrili
podporu
vzniku
prvostupňových správnych súdov. Dnes sú realitou a v
súčasnosti sú vyhlásené výberové konania na miesta ich
predsedov. Ako vnímate ich zradenie a v čom je ich vznik
v sústave súdov prínosom?

Okrem sudcu ste podpredsedom najvyššieho správneho
súdu? Čo pre Vás znamená táto funkcia?
Funkcia podpredsedu mi prináša o niečo viac zodpovednosti
za organizáciu činnosti súdu a jeho reprezentáciu. Na druhej

Foto: TASR
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Zriadenie správnych súdov a ich sfunkčnenie bude zavŕšením
úplného organizačného odčlenenia správnych súdov zo
sústavy všeobecných súdov na Slovensku. Prvým krokom na
ceste tejto reformy správneho súdnictva bolo zriadenie
najvyššieho správneho súdu. Som presvedčený o tom, že
samostatná sústava správnych súdov prinesie väčšiu
odbornosť a po istom čase aj rýchlosť rozhodovania
v správnej agende. Namiesto doterajších správnych kolégií
na krajských súdoch, často pozostávajúcich len z niekoľkých
sudcov, vzniknú tri väčšie správne súdy v Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach, na ktorých by malo pôsobiť spolu 80 až
90 sudcov, čo je oproti súčasnému stavu výrazné posilnenie.
Predpokladám, že správne súdy budú podobne ako najvyšší
správny súd zložené tak z kariérnych sudcov, ako aj z odborníkom z iných právnických profesií, čo ja osobne
považujem za optimálny model. Vo väčších sudcovských
kolektívoch bude priestor pre špecializáciu, tvorivú diskusiu
a tým aj výraznejšiu profesionalitu ako doposiaľ. Ľahšia
bude i metodická spolupráca správnych súdov s našim
súdom. Dôležitý bude výber prvých predsedov správnych
súdov, ktorý by sa mal uskutočniť uprostred tohto leta,
pretože od ich organizačných schopností bude mnoho
závisieť. Verím, že sa správne súdy podarí personálne
obsadiť do konca roka 2022, a že medzi ich sudcami bude čo
najviac doterajších správnych sudcov, pretože tí budú zaiste
kľúčovými postavami nových sudcovských formácií.

Rozhodovať o volebných žalobách budú päťčlenné senáty,
ktorých celkový počet pravdepodobne rozšírime na štyri,
takže v nich budú prakticky všetky sudkyne a sudcovia
najvyššieho správneho súdu. V priebehu septembra 2022
chceme zorganizovať seminár pre našich sudcov, na ktorom
by niektorý z kolegov ústavných sudcov odprezentoval svoje
skúsenosti s rozhodovaním vo volebných veciach a rozobral
príslušnú judikatúru. V tomto už máme smere predbežný
súhlas od jednej z najskúsenejších sudkýň Ústavného súdu.
Okrem toho sme na ministerstve spravodlivosti iniciovali
zmenu Správneho súdneho poriadku, ktorá by odbremenila
najvyšší správny súd od povinnosti prejednať každú volebnú
vec na ústnom pojednávaní. Bez nariadenia pojednávania
mohol v tejto agende v minulosti rozhodovať aj ústavný súd.
Dôvodom tejto našej iniciatívy je obava, že pri očakávanom
nápade volebných vecí po jesenných komunálnych voľbách
nebude najvyšší správny súd objektívne schopný dodržať
krátke zákonné lehoty na rozhodovanie o volebných
žalobách. Zatiaľ je všetko v procese, ale som presvedčený, že
na jeseň budeme pripravení.

„Za
najväčšiu
výzvu
súčasnosti
považujem personálne dobudovanie
súdu."

Na jeseň sa konajú komunálne voľby. Jednou z agend
najvyššieho správneho súdu je aj kontrola ústavnosti a
zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Sú
sudkyne a sudcovia nášho súdu dostatočné pripravení aj
na rozhodovaciu činnosť v týchto veciach?
Volebné súdnictvo je jedným z troch pilierov činnosti
najvyššieho správneho súdu. Táto agenda k nám prešla z
Ústavného súdu Slovenskej republiky, o ktorého judikatúru
sa pri rozhodovaní o ústavnosti a zákonnosti komunálnych
a krajských volieb bude najvyšší správny súd opierať.

Z ľavej strany: podpredseda NSS SR Marián Trenčan,
predseda NSS SR Pavol Naď a predseda ÚS SR Ivan Fiačan
a podpredseda ÚS SR Ľuboš Szigeti.
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Daniel Staruch: Je veľkým privilégiom
zabezpečovať plynulý chod agend
vedenia súdu
Mgr. Daniel Staruch pôsobí na najvyššom správnom súde
od samého začiatku, kedy sa stal asistentom sudkyne
Anity Filovej. Počas štúdií absolvoval viaceré stáže,
a to na Ústavnom súde Českej republiky, na Ústavnom
súde Slovenskej republiky a v júli až septembri 2018 aj
stáž na Európskom súde pre ľudské práva. V roku 2019
absolvoval niekoľkomesačné zahraničné pobyty v Holandsku (Rijksuniversiteit Groningen) či v Spojených
štátoch amerických (UIC John Marshall Law School).
Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity
v Brne.
Na najvyšší správny súd ste nastupovali pri jeho vzniku
ako asistent sudkyne. Čo Vás motivovalo k tomuto
rozhodnutiu?
Som presvedčený, že poslaním práva je odstraňovanie krivdy
a že kráľovsky je tento cieľ možné dosahovať v správnom
súdnictve, kde poskytujeme ochranu jednotlivcom proti
moci. Výkonná moc je súdená súdnou mocou, to je pre mňa
fascinujúca a jedinečná konštelácia. Ak sa tak deje s dávkou
odvahy a nekonvenčnosti, spôsobuje to radosť z práce.
Na fakulte v Brne ma najviac pútali práve predmety týkajúce
sa ochrany ľudských práv a súdov, ako aj výrazné osobnosti
našich pedagógov-sudcov, ktorí pôsobili práve na poli
správneho, respektíve ústavného súdnictva. Za všetkých
spomeňme terajšiu sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské
práva za Česko Kateřinu Šimáčkovú.
Podieľať sa na činnosti správneho súdnictva ako asistent
sudcu bolo preto naplnením tohto môjho sna o funkcii
práva. Považujem za najvyššiu povinnosť právnika brániť
hodnoty ľudských práv, demokracie a právneho štátu hoci aj
v drobných a symbolických veciach sporov „malých“ ľudí
proti štátnej mašinérii.
V tejto súvislosti dopĺňam, že pani sudkyňa Anita Filová,

s ktorou spolupracujem, realizuje tento ideál svojou
otvorenou mysľou. A pre vec nášho súdu si ma získali na
výberovom pohovore aj pán predseda súdu Pavol Naď a pani vedúca kancelárie Zuzana Kyjac práve tým, že boli iní, ako
všetci ostatní. Autenticky nadšení pre vec a otvorení pre nové
myšlienky, neboja sa. A to sa ráta, zvlášť pre mňa ako
mladého človeka.
V súčasnosti však vykonávate tiež funkciu riaditeľa
kancelárie predsedu súdu. Povedzte nám k tomu niečo
viac.
Úlohou nášho odboru je zabezpečiť výkon všetkých činností
predsedu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu. Do
tohto spektra nám spadnú rutinné, hoci dôležité agendy, ako
je vybavovanie sťažností či zabezpečovanie domácich i zahraničných ciest. Ku kompetencii predsedu súdu, ale patria
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tiež zásadné otázky nasmerovania chodu súdu.
Ide v tomto smere hlavne o dve kľúčové oblasti: tvorba
rozvrhu práce, rozdelenie agendy medzi senátmi súdu a zloženia týchto senátov; a výber nových sudcov na náš súd.
Táto problematika je skutočnou alchýmiou. Pečať predsedu
súdu je znateľná práve na výslednej podobe výstupov v týchto dvoch oblastiach. Inštitúcia je predovšetkým o ľuďoch, až
potom prichádza právne prostredie, v ktorom pôsobí. V tomto smere je mandát predsedu súdu veľmi unikátny.
Kancelária predsedu súdu je nápomocná vedeniu súdu pri
napĺňaní týchto pestrých úloh. Mať možnosť zabezpečovať
plynulý chod agend vedenia súdu a súčasne mu poskytovať
pohľady na kľúčové témy chodu súdu je veľkým privilégiom.
Náš odbor ďalej zastrešuje komunikáciu súdu navonok.
Zabezpečujeme sprístupňovanie informácií podľa tzv.
infozákona, ako aj komunikáciu s médiami a vydávanie
tlačových komuniké. Napokon zastrešujeme vzťahy s domácimi aktérmi a so zahraničím. Týmto spôsobom sa
spolupodieľame na budovaní mena a imidžu najvyššieho
správneho súdu.
Pri asistentskej práci úzko spolupracujete s Vašou
sudkyňou, avšak pri tej riaditeľskej vediete tím ľudí, čo
so sebou prináša istú zodpovednosť. Ktorá „pracovná
poloha“ Vám je bližšia?
Každá poloha vám aktivuje iné výzvy. Vedenie tímu si
vyžaduje schopnosti empatie, načúvania, zmierovania, ako
aj spôsobilosť manažovať si čas a ľudí. Dôležitá je aj
pripravenosť nesúhlasiť, vzdorovať či vyjednávať. Toto sú
kvality, ktorým som sa musel naučiť a svojím spôsobom
ich v sebe objaviť.
Práce asistenta sudcu je o sústredení sa na právny problém,
ktorý riešite, a o jeho predaní v podobe prípravy súdneho
rozhodnutia. Táto práca si vyžaduje maximálne sústredenie
a schopnosť dívať sa na problémy iných ľudí s odstupom, ale
maximálnym rešpektom. Ponúka zároveň príležitosť
diskutovať so zaujímavými ľuďmi o spôsobe nazerania na
právo; toto nazeranie odráža náš širší pohľad na fungovanie
spoločnosti. Najvzrušujúcejší je stret tzv. bezduchého
formalizmu s takzvaným materiálnym právnym štátom,
ktorého výsledkom sú hádam tie najprepracovanejšie právne
pozície.

Kombinácia týchto dvoch skúsenosti ma za posledný rok
posunula skutočne o taký kus, ktorý by inak trval rokov viac.
Z hľadiska rozvoja odbornosti prevažuje asistentský aspekt
mojej práce, no z hľadiska rozvoja mojej osobnosti sa do
mňa veľmi zapísala moja riaditeľská skúsenosť.
Inak povedané, odbor kancelária predsedu súdu
zabezpečuje servis pre predstaviteľov najvyššieho
správneho súdu a jeho Kancelárie. Ako to však vyzerá
v praxi?
Vyzerá to tak, že máte na stole rôznorodé požiadavky či už
zvnútra súdu, alebo od subjektov mimo súdu. Úlohou vás
a vášho tímu je na ne odpovedať, pričom ako cieľ som si
stanovil, aby naše odpovede neboli bezobsažné, ale
ukazovali reálny záujem o problém, aj keď to niekedy môže
prinášať výstupy, ktoré nie sú vždy príjemné či očakávané.
Na konci dňa to nesmie byť nuda, lebo tá prináša stagnáciu,
a tú si vrcholný súdny orgán nemôže dovoliť.
V ďalšej rovine máte na stole systémové výzvy, ku ktorým sa
musíte vyjadriť a pripraviť k nim pre vedenie súdu podklady.
Tieto sú o to systémovejšie, že sme inštitúciou novou a aj na
inak nudné a zabehané veci sa viete dívať úplne slobodným
okom, lebo proste ešte neboli pre túto inštitúciu vymyslené
a nastavené.
Okrem už popísaných sa pokúšame v našom odbore o vybudovanie systému komunikácie rozhodovacej činnosti súdu
s verejnosťou prostredníctvom tlačových správ, pričom ide
na slovenské pomery o prelomový projekt. Jeho cieľom je
projekt najvyššieho správneho súdu predať verejnosti, čo je
podľa mojej mienky kľúčové pre dôveryhodný súdny systém.
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Predseda súdu ocenil v Paríži činnosť
európskych justičných inštitúcií

Nové výzvy, ktorým čelia v súčasnosti najvyššieho súdy
členských štátov Európskej únie či upevňovanie
právneho štátu. To sú témy, o ktorých na konferencii
v Paríži diskutovali predsedníčky a predsedovia
najvyšších európskych súdnych inštitúcií. Zasadnutie,
ktoré zorganizovali Ústavná rada Francúzskej republiky,
Štátna rada Francúzskej republiky a Kasačný súd
Francúzskej republiky, sa uskutočnilo pri príležitosti
predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie.
Súčasťou slovenskej delegácie bol aj predseda
najvyššieho správneho súdu Pavol Naď.
„Nezávislosť, kvalita a rýchlosť konania pred súdmi je
jednoznačne tým najlepším napĺňaním požiadaviek na
činnosť justičných inštitúcií v európskom právnom
priestore, a to v súlade s obsahom Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných
práv Európskej únie,“ uviedol predseda súdu Pavol Naď.

Predseda najvyššieho správneho súdu sa v sídle francúzskej
ústavnej rady zároveň zúčastnil na workshope, ktorého
súčasťou bola diskusia predsedníčok a predsedov najvyšších
súdov krajín Európskej únie. Tí diskutovali o nových úlohách,
ktoré v súčasnosti riešia súdy v oblasti verejného zdravia,
technológií a životného prostredia.
Na otváracom plenárnom zasadnutí so svojimi príspevkami
vystúpili francúzsky minister spravodlivosti Eric DupontMoretti, eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders,
predseda Ústavnej rady Francúzskej republiky Laurent
Fabius či predseda Európskeho súdu pre ľudské práva Robert
Spano.
Súčasťou slovenskej delegácie, ktorá absolvovala v Paríži
dvojdňový pracovný program, boli taktiež predseda
Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a predseda
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta.
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Predseda súdu Pavol Naď poďakoval
verejnej ochrankyni práv za jej prácu
a vyzdvihol jej činnosť, do ktorej
vniesla silný ľudský aspekt
Ochrana jednotlivca či nastoľovanie nepopulárnych tém
pre verejnosť a politikov. Ide o časť práce verejnej
ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorú vyzdvihol
počas rozlúčkového stretnutia s ňou predseda
najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Jednou z tém
stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá
bezprostredne súvisí s azylovým právom.

každodennej práci. Pani profesorka vnášala do svojej
činnosti predovšetkým ľudský aspekt, ktorý prípady
menil na konkrétne ľudské príbehy,“ povedal predseda
súdu Pavol Naď, ktorý verejnej ochrankyni práv zároveň
poďakoval za jej činnosť a službu verejnosti.
Predseda najvyššieho správneho súdu počas stretnutia
vyzdvihol jej angažovanie sa v rôznych témach, ktoré sa
nebála otvoriť a pomenovať. Počas stretnutia hovorili spolu
okrem iného o pozemkových úpravách pod obydliami v marginalizovaných komunitách, potrebe deinštitucionalizácie
domovov sociálnych služieb pre seniorov či o situácii LGBTI
komunity.
Verejná
ochrankyňa
práv
zároveň
informovala
predstaviteľov súdu aj o aktuálnej činnosti jej Kancelárie.
V súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine pripravil úrad
informačný materiál pre ľudí na úteku, ktorý by mal v najbližších dňoch vyjsť aj v ukrajinskom jazyku. Mária
Patakyová súčasne uviedla, že v najbližšej dobe osobne
vycestuje na slovensko-ukrajinskú hranicu. Predstavitelia
oboch inštitúcií zároveň vyslovili želanie, aby sa vojna
čoskoro skončila.

„Pani profesorke Márii Patakyovej sa podarilo počas jej
pôsobenia v úrade vniesť do práce verejného ochrancu
práv zjednocujúci prvok, a to v podobe veľkej snahy
o spravodlivosť, zákonnosť a ústavnosť. Tento
zjednocujúci prvok využila spolu so svojim tímom počas

Na stretnutí sa zúčastnil aj podpredseda najvyššieho
správneho súdu Marián Trenčan, riaditeľ kancelárie
predsedu súdu Daniel Staruch, vedúca Kancelárie verejného
ochrancu práv Alexandra Stachová a Tomáš Čitbaj,
generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd
Kancelárie verejnej ochrankyne práv.
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Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu
najvyššieho správneho súdu boli úspešní
dvaja kandidáti
Sú nimi Michal Dzurdzík, ktorý aktuálne pôsobí ako
predseda správneho kolégia na Krajskom súdu v Bratislave, a Martin Tiso, aktuálne pôsobiaci ako asistent
sudkyne na najvyššom správnom súde. Vo výberovom
procese na obsadenie dvoch voľných miest sudcu
najvyššieho správneho súdu o tom rozhodli členovia
výberovej komisie.
Výberová komisia na základe hodnotenia a výsledkov
odporučila predsedovi najvyššieho správneho súdu podať
návrh Súdnej rade Slovenskej republiky na preloženie
úspešného uchádzača Michal Dzurdzíka z Krajského súdu
v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd
Slovenskej republiky.
V prípade ďalšieho úspešného uchádzača, ktorý nie je
sudcom, Martina Tisa, výberová komisia odporučila
predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
podať návrh Súdnej rade Slovenskej republiky na iniciovanie
postupu vedúceho k overeniu predpokladov sudcovskej
spôsobilosti a predloženie návrhu prezidentke Slovenskej
republiky na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
Najvyšší správny súd dostal do výberového konania štyri
prihlášky. Procesu sa nakoniec zúčastnili traja uchádzači.
Výberový proces sa konal od 16. marca do 18. marca v sídle
najvyššieho správneho súdu. Členky a člen komisie počas
týchto dní overili odborné znalosti, všeobecný prehľad,
schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania, ale aj
verbálny prejav a znalosť cudzieho jazyka troch uchádzačov.
Dvaja uchádzači, ktorí neboli sudcami, absolvovali výberové
konanie aj z písomnej časti (prípadová štúdia a písomné
vypracovanie súdneho rozhodnutia).

Členmi výberovej komisie boli JUDr. Lajos Mészáros
(vymenovaný predsedom najvyššieho správneho súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie zvolených
Súdnou radou SR), Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
a Mgr. Marianna Leontiev (vymenované predsedom
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z databázy
kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných
ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Jana
Hatalová, PhD. (zvolená Sudcovskou radou Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky) a JUDr. Petra
Príbelská, PhD. (zvolená plénom Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky).

Najvyšší správny súd bol prvýkrát
od svojho vzniku súčasťou
kongresu IASAJ
Viac sa dočítate na strane 14.
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Sudca Michal Novotný sa v Bruseli zúčastnil
na záverečnej konferencii projektu, ktorý
dlhodobo podporuje justičné vzdelávanie
spôsobu budovania európskej právnej kultúry založenej na
základných právach. Rovnako sa zamýšľali nad úlohami
sudcov pri uplatňovaní zásad proporcionality a odrádzajúceho účinku sankcií, respektíve prostriedkov nápravy proti
porušovaniu práv zaručených právom EÚ.
Sudca Novotný predniesol krátky koreferát k príspevku
profesorky Charlotte Pavillon z Univerzity v Groningene
(Holandsko) k medzisektorovému pohľadu na tieto sankcie
a prostriedky nápravy.
Sudca najvyššieho správneho súdu Michal Novotný sa
v predposledný májový týždeň zúčastnil na záverečnej
konferencii trojročného projektu FRICoRE – Fundamental
Rights In Courts and Regulation (Základné práva na
súdoch a v právnej úprave). Ide o projekt justičného
vzdelávania, ktorý má poskytnúť sudcom a iným
právnikom v praxi usmernenia pri výbere postupov
a prostriedkov pri presadzovaní základných práv na
vnútroštátnej úrovni, s osobitným dôrazom na oblasti
ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov,
zdravotníckeho
či
azylového
práva
a
zákazu
diskriminácie.

PLUS
Plénum najvyššieho správneho súdu prvýkrát zasadlo
k zbierke rozhodnutí
Prerokovanie súdnych rozhodnutí navrhnutých na
publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí boli
hlavnou témou pléna najvyššieho správneho súdu, ktoré
sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla. Zvolal ho predseda
súdu Pavol Naď.

Projekt FRICoRE je trojročný projekt justičného vzdelávania
financovaný z programu Európskej únie Spravodlivosť (2021
– 2027). FRICoRe sa zameriava aj na podporu justičnej
spolupráce, napríklad zabezpečuje odbornú prípravu sudcov
a iných príslušníkov právnického povolania.

Na pléne sa zúčastnili aj traja zástupcovia z generálnej
prokuratúry a tri sudkyne z krajských súdov. Ich prítomnosť
predseda súdu označil za dôležitú už hneď v úvode
rokovania.

Sudca Michal Novotný sa v Bruseli zúčastnil na záverečnej
konferencii projektu, kde sudcovia z európskych a národných
súdov, akademici a iní právnici z partnerských inštitúcii
zapojených do projektu diskutovali o jeho kľúčových témach.
Diskutéri počas dvojdňového stretnutia kládli dôraz na témy
účinnej ochrany základných práv a justičného dialógu ako

Prerokúvaním a schvaľovaním súdnych rozhodnutí na
publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí zabezpečuje
Najvyšší správny súd jednotný výklad a jednotné používanie
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Plénum Najvyššieho správneho súdu je kolektívny orgán
tvorený všetkými sudcami Najvyššieho správneho súdu.
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Pavol Naď: Teší ma, akou optikou sa na
najvyšší správny súd pozerajú naši
zahraniční partneri
Predstavitelia najvyššieho správneho súdu prijali
veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku J. E.
Gabriellu Sancisi. Na stretnutí diskutovali nielen o doterajšom fungovaní Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky, ale aj o možnej spolupráci.
Predseda súdu počas stretnutia predstavil veľvyslankyni
Gabrielle Sancisi doterajšie úspechy najvyššieho správneho
súdu, ako aj jeho kompetencie. Vyzdvihol najmä ochotu a aktívnu angažovanosť sudkýň a sudcov súdu, ktorí svojou
prácou prispievajú k dobrému menu inštitúcie.

holandskej veľvyslankyne. Dodal, že možná spolupráca by
bola prínosná pre obe strany.
Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva J.E. Gabriella Sancisi
poďakovala predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho
správneho súdu za veľmi produktívne a konštruktívne
stretnutie a za objasnenie úloh a cieľov súdu na najbližšie
obdobie. Zároveň pogratulovala sudcom a zamestnancom
súdu za jeho úspešné zriadenie a postupné vybavovanie
obsiahlej agendy, ktorá spadá do pôsobnosti najvyššieho
správneho súdu. „Oceňujem úsilie súdu o transparentnosť v aktivitách súdu a zlepšenie komunikácie s verejnosťou, médiami a účastníkmi konania. Naše
veľvyslanectvo s potešením prispeje k pokračovaniu
dobrej spolupráce a výmene informácií a skúseností
medzi slovenským a holandským súdnictvom,“ povedala
veľvyslankyňa Sancisi.
Na stretnutí sa zúčastnili tiež podpredseda súdu Marián
Trenčan a riaditeľ kancelárie predsedu súdu Daniel Staruch.

„Téma zriadenia a fungovania nášho súdu sa počas
stretnutia s pani veľvyslankyňou plynule preniesla aj ku
spolupráci medzi najvyšším správnym súdom a holandským veľvyslanectvom na Slovensku v oblasti
výmeny príkladov dobrej praxe medzi slovenskou a holandskou stranou, napríklad aj v téme komunikácie súdu
a sudcov navonok,“ povedal po stretnutí predseda súdu
Pavol Naď, ktorý dodal, že ho úprimné teší záujem
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S predstaviteľmi Ústavného súdu o potrebe
prehlbovania spolupráce medzi oboma
inštitúciami
Rozhodovacia činnosť oboch súdnych inštitúcií,
prehlbovanie spolupráce, ako aj aktuálna situácia v súdnictve boli hlavnými témami stretnutia predstaviteľov
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky
a Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rokovanie
predstaviteľov sa uskutočnilo v Košiciach.
Témou stretnutia predstaviteľov bola aj agenda vo veciach
kontroly ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej
samosprávy. Už onedlho sa budú na Slovensku konať
komunálne voľby, ktorých ústavnosť a zákonnosť do vzniku
najvyššieho správneho súdu kontroloval práve ústavný súd.
Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď počas
stretnutia vyjadril presvedčenie, že ustálená judikatúra, ale
aj praktické skúsenosti z rozhodovania ústavného súdu vo
veciach preskúmavania ústavnosti komunálnych volieb
môžu výrazne pomôcť sudkyniam a sudcom najvyššieho
správneho súdu pri ich rozhodovacej činnosti vo veciach
volebnej agendy.

Na pracovnom stretnutí sa za ústavný súd zúčastnili jeho
predseda Ivan Fiačan a podpredseda Ľuboš Szigeti a najvyšší
správny súd reprezentovali predseda Pavol Naď a podpredseda Marián Trenčan.
Súčasťou dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo v sídle
ústavného súdu v Košiciach, bola aj delegácia zložená
z predstaviteľov Kancelárie najvyššieho správneho súdu –
vedúca Kancelárie Zuzana Kyjac, riaditeľ kancelárie predsedu
súdu Daniel Staruch, riaditeľ odboru súdnych činností Martin
Hlinka a riaditeľka odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky Katarína Ferenčáková. Témou rokovania
zástupcov Kancelárie najvyššieho správneho súdu s predstaviteľmi Kancelárie ústavného súdu bola najmä výmena
skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti zabezpečovania chodu súdnej kancelárie, obehu spisov,
analytickej
činnosti
či vzdelávania
zamestnancov
a študentských stáží.
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Marián Trenčan diskutoval v Ríme
o možnostiach a nástrojoch na zabezpečenie
súdnej ochrany súkromných subjektov

Členovia ACA – Europe, teda združenia spájajúceho
najvyššie správne súdy a štátne rady EÚ, sa
prednedávnom stretli, aby spoločne diskutovali o nástrojoch, ktoré sa používajú v jednotlivých členských
štátoch na ochranu súkromných subjektov v konaniach
pred orgánmi verejnej správy. Najvyšší správny súd
zastupoval na májovom stretnutí v Ríme jeho
podpredseda Marián Trenčan.
Sudkyne a sudcovia na podujatí analyzovali typy správnych
žalôb, predbežných opatrení a iných nástrojov, s ktorými sa
môžu fyzické osoby a právnické osoby z členských krajín
obracať na ich justičné inštitúcie v oblasti správneho
súdnictva. Témou boli aj kompenzačné opatrenia pre prípad
škody spôsobenej administratívnymi orgánmi pri výkone
správy, o ktorých v niektorých krajinách rozhodujú správne
súdy. Členovia ACA – Europe v predstihu pred stretnutím
v Taliansku vyplnili organizátorom zaslaný dotazník k témam
podujatia, a na základe odpovedí všetkých zúčastnených na
položené otázky bola vypracovaná správa, ktorá bola
podkladom pre diskusiu v jednotlivých diskusných paneloch.

Práve horizontálny dialóg medzi zástupcami najvyšších
správnych súdov a štátnych rád členských krajín, ktorý je
ústrednou myšlienkou talianskeho predsedníctva v ACA –
Europe, môže dopomôcť štandardizovať metódy ochrany
individuálnych práv občanov a firiem v ich vzťahu k orgánom verejnej správy.
„Spolupráca medzi európskymi vrcholnými súdnymi
inštanciami vždy významne prispieva k vzájomnému
pochopeniu a zosúladeniu prístupu jednotlivých štátov
k úlohám najvyšších orgánov správneho súdnictva.
S členmi združenia ACA – Europe sme tentokrát
diskutovali najmä o možnostiach a konkrétnych
nástrojoch zabezpečenia súdnej ochrany súkromných
subjektov vo vzťahu k verejnej správe, ktoré sa v jednotlivých krajinách rôznia, smerujú však vždy k rovnakému
cieľu,“ uviedol po návrate z Ríma podpredseda súdu Marián
Trenčan, ktorý dodal, že diskusie boli najmä o hľadaní hraníc
zodpovednosti a súladu.

SPRÁVNY | strana 13

udialo sa

Najvyšší správny súd bol prvýkrát od svojho
vzniku súčasťou kongresu IASAJ
Úloha najvyšších správnych súdov počas pandémie
COVID-19.
To
bolo
hlavnou
témou
kongresu
Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov
(IASAJ), ktorý tento rok organizovala Štátna rada
Belgického kráľovstva. Najvyšší správny súd zastupoval
počas troch dní v Bruseli jeho predseda Pavol Naď.
Kongres sa koná každé tri roky na inom mieste a naposledy
sa uskutočnil v roku 2019 v Mexiku. Oficiálny program sa
začal v pondelok 20. júna, a to príhovorom predsedu Štátnej
rady Belgicka a zároveň predsedu IASAJ Rogera Stevensa.
Prítomných privítal tiež európsky komisár pre spravodlivosť
Didier Reynders. Popoludní každý deň sa členovia asociácie
zúčastnili na workshopoch, ktoré sú súčasťou každého
kongresu. V jeho záverečný deň, teda v stredu 22. júna, sa
uskutočnilo aj Valné zhromaždenie IASAJ, v rámci ktorého
preberali členovia viaceré technicko-organizačné záležitosti.
Najvyšší
správny
súd
Slovenskej
republiky,
respektíve predseda súdu
Pavol Naď, bol súčasťou
skupiny, ktorá sa počas
workshopu zoberala rozhodovacou činnosťou najvyšších správnych súdov
počas pandémie COVID-19.
Predsedníčkou skupiny bola
podpredsedníčka
českého
najvyššieho správneho súdu
Barbara Pořízková.
„Účasť na kongrese nám
poskytla nadhľad a možnosť porovnania sa s inými
jurisdikciami, ktoré sa
museli, respektíve stále

musia v rámci svojej rozhodovacej činnosti zoberať aj
témou opatrení, ktoré súvisia práve s pandémiou
COVID-19. Diskusie a workshopy boli platformou pre
lepšie porozumenie aj našich vlastných problémov,“
uviedol predseda súdu Pavol Naď po návrate z Bruselu. Na
zahraničnej pracovnej ceste ho sprevádzal riaditeľ kancelárie
predsedu súdu Daniel Staruch.
Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov (IASAJ)
bola založená v roku 1983. Združuje viac ako 100 najvyšších
správnych súdov zo všetkých kontinentov sveta. Jej cieľom je
podporovať spoluprácu v oblasti právnych otázok
spadajúcich do rozhodovacej činnosti správnych súdov
rozhodujúcich v poslednej inštancii. Okrem toho asociácia
zabezpečuje na medzinárodnej úrovni výmenu poznatkov
a skúseností zo súdnej praxe.
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