
Zápisnica  
 

zo zasadnutia Sudcovskej rady  

pri Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky 

 

 

Miesto konania: sídlo NSS SR, budova NS SR, č.d. 6, 1. poschodie.,  

Čas konania:      17. februára 2022, 13:00 hod. 

 

Prítomní:  

JUDr. Katarína Benczová 

JUDr, Monika Valašiková, PhD. 

Mgr. Kristína Babiaková 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

 

Neprítomná: 

JUDr. Jana Hatalová, PhD. – ospravedlnená z dôvodu PN 

 

Zasadnutie Sudcovskej rady pri Najvyššom správnom súde SR (ďalej aj ako „NSS SR“) 

otvorila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Katarína Benczová a skonštatovala,  

že sudcovská rada je uznášaniaschopná a navrhla schváliť nasledovný program zasadnutia:  

 

1) Prerokovanie výkazov za jednotlivé oddelenia NSS za január 2022, 

2) Časový a vecný plán činnosti Sudcovskej rady NSS na rok 2022 

 

Hlasovanie o programe:  

Za  4 

Proti  0  

Zdržal sa  0 

 

 

I. Prerokovanie výkazov za jednotlivé oddelenia NSS za január 2022 

 

Členovia Sudcovskej rady NSS SR prerokovali výkaz za január 2022 za všetky oddelenia: 

 

Prevzaté   Nápad   Vybavené   Nevybavené 

2104  144   78    2170 

 

 

 

  



II. Časový a vecný plán činnosti Sudcovskej rady NSS na rok 2022 

 

Sudcovská rada NSS SR prerokovala navrhnutý Plán činnosti Sudcovskej rady Najvyššieho 

správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2022. Po krátkej diskusii dala predsedníčka 

Sudcovskej rady NSS SR o predloženom návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie o Pláne činnosti Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky na rok 2022:  

Za  4 

Proti  0  

Zdržal sa  0 

 

Riadne zasadnutia Sudcovskej rady NSS SR sa budú konať spravidla každý 3. štvrtok  

v kalendárnom mesiaci o 13:00 hod. v kancelárii č. dv. 6, 1. posch. s prizvaním osôb, ktorých 

účasť bude potrebná. Operatívne zasadnutia Sudcovskej rady NSS SR budú zvolávané podľa 

potreby.  

 

 

III. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR ukončila 

zasadnutie a poďakovala prítomným členom za účasť na tomto rokovaní.  

 

Na záver predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR oznámila termín nasledujúceho zasadnutia 

Sudcovskej rady pri NSS SR, a to  

 

17. marca 2021 o 13:00 hod. 

v kancelárii č. dv. 6, 1. posch 

 

 

Prílohy:  

Prezenčná listina  

Plán činnosti Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2022 

 

 

Zápisnicu zapísal:  

Juraj Vališ 

 

 

Zápisnicu overila:  

Kristína Babiaková 

  



PLÁN ČINNOSTI  

Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

NA ROK 2022 

 

Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na svojom riadnom, 

zasadnutí dňa 17. februára 2022 prijala v zmysle čl. II. písm. dd) Rokovacieho poriadku 

Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky plán svojej činnosti na 

rok 2022. Plán činnosti na rok 2022 bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný podľa 

požiadaviek členiek a členov Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky. 

 

 

Mesiac január 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za december 2021, IV. štvrťrok 

2021 a celý rok 2021, 

 

 

Mesiac február 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za január 2022, 

• prerokovanie a vyhodnotenie procesu sťahovania súdu, 

 

 

Mesiac marec 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za február 2022, 

• prerokovanie problematiky činnosti súdu pri preberaní disciplinárnej agendy, 

personálne a iné zabezpečenie činnosti súdu v rámci disciplinárnej agendy, 

 

 

Mesiac apríl 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za marec 2022  

a I. štvrťrok 2022, 

• administratívne a materiálové zabezpečenie činnosti súdu, prerokovanie 

poznatkov a názorov sudkýň a sudcov, 

 

 

Mesiac máj 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za apríl 2022, 

• prerokovanie problematiky agendy zjednocovania a judikatúrnej činnosti súdu, 

názory sudkýň a sudcov z prípravy judikatúrnej zbierky súdu, 

 

 

  



Mesiac jún 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za máj 2022, 

• zhodnotenie personálneho obsadenia kasačných senátov a ich zaťaženosti, 

 

 

Mesiace júl a august 2022 

• per rollam prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za jún 2022  

a júl 2022 a II. štvrťrok 2022 

 

 

Mesiac september 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za august 2022, 

• prerokovanie problematiky a poznatkov sudkýň a sudcov z činnosti súdu  

pri disciplinárnej agende,  

 

 

Mesiac október 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za september 2022  

a III. štvrťrok 2022 

• vyhodnotenie činnosti odborno-administratívneho aparátu súdu a činnosti ODAK 

súdu 

 

 

Mesiac november 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za október 2022, 

• prerokovanie ekonomických aspektov činnosti súdu a tvorby rozpočtu súdu  

na rok 2023 

 

 

Mesiac december 2022 

• prerokovanie štatistických výkazov činnosti súdu za november 2022, 

• prerokovanie návrhu Rozvrhu práce súdu na rok 2023 

 


