Zápisnica
zo zasadnutia Sudcovskej rady
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Miesto konania: sídlo NSS SR, budova NSS SR, č.d. 6, 1. poschodie,
Čas konania:
6.4.2022, 13:00 hod.
Prítomní:
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
Mgr. Kristína Babiaková
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.
Hostia: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Anita Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD.
Zasadnutie sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu SR (ďalej aj ako „NSS SR“)
otvorila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Katarína Benczová, ktorá privítala členov,
predsedníčky disciplinárnych senátov NSS SR a JUDr. Zuzanu Kyjac, vedúcu Kancelárie NSS
SR. Predsedníčka sudcovskej rady navrhla schváliť nasledovný program zasadnutia:
1) Prerokovanie problematiky činnosti súdu pri preberaní disciplinárnej agendy personálne
a iné zabezpečenie súdu v rámci disciplinárnej agendy
2) Administratívne a materiálové zabezpečenie činnosti súdu, prerokovanie poznatkov
a názorov
3) Prerokovanie výkazov za jednotlivé oddelenia NSS SR za mesiac marec 2022
4) Rôzne: Voľby do súdnej rady

Hlasovanie o programe:
Za
5
Proti
0
Zdržal sa
0
I.
Prerokovanie problematiky činnosti súdu pri preberaní disciplinárnej
agendy personálne a iné zabezpečenie súdu v rámci disciplinárnej agendy
JUDr. Benczová privítala predsedníčky disciplinárnych senátov NSS SR a odovzdala im
úvodné slovo v rámci ktorého členov sudcovskej rady NSS SR oboznámili so svojimi
poznatkami pri preberaní disciplinárnej agendy.
JUDr. Reisenauerová ako problematickú uviedla vysokú zaťaženosť disciplinárnych senátov.
Zároveň v rámci spolupráce všetkých troch disciplinárnych senátov už došlo k diskusiám

o zjednotení právnych názorov na procesné otázky disciplinárnych konaní. Za problematickú
považuje potrebu častého nastupovania náhradníka v prípadoch, ak návrh na začatie
disciplinárneho konania podalo Minister spravodlivosti SR, čo spôsobuje nerovnomerné
zaťaženie členov disciplinárnych senátov. Zdôraznila taktiež problémy so zabezpečovaním
účasti niektorých prísediacich disciplinárnych senátov na pojednávaniach i na neverejných
zasadnutiach.
JUDr. Takáčová zdôraznila potrebu pridelenia samostatného asistenta do každého
disciplinárneho senátu a žiadala doriešiť materiálno-technické zabezpečenie pre disciplinárne
senáty.
V rámci diskusie bola vznesená pripomienka, či by nebolo vhodné, aby predseda NSS SR
oslovil okresné a krajské súdy so žiadosťou, aby v prípade advokátov, ktorí sú členmi
disciplinárnych senátov, citlivo zohľadňovali túto
skutočnosť pri posudzovaní
ospravedlniteľnosti ich neúčasti na pojednávaní.
JUDr. Filová nemala žiadne pripomienky k fungovaniu senátu vo vzťahu k prísediacim.

II.

Administratívne a materiálové zabezpečenie činnosti súdu, prerokovanie
poznatkov a názorov

Sudcovia NSS SR nevyužili možnosť oznámiť prípadné osobitné požiadavky na prerokovanie
problematiky administratívneho a materiálového zabezpečenie činnosti súdu.
Predsedníčka sudcovskej rady privítala JUDr. Kyjac, ktorej JUDr. Vališ poďakoval za jej úsilie
pri sťahovaní súdu. Ďalej uviedol požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie
pojednávaní a pojednávacích miestností v zmysle požiadaviek predsedov disciplinárnych
senátov. JUDr. Kyjac členov sudcovskej rady NSS SR oboznámila so stavom riešenia týchto
požiadaviek, ktoré zatiaľ eviduje.
V rámci diskusie JUDr. Kyjac zároveň členov sudcovskej rady NSS SR oboznámila
i s personálnymi otázkami týkajúcimi sa asistentov sudcov NSS SR.

III.

Prerokovanie výkazov za jednotlivé oddelenia NSS SR za marec 2022

Členovia sudcovskej rady prerokovali výkaz za marec 2022 za všetky oddelenia.
prevzaté
2097

nápad
211

vybavené
187

nevybavené
2121

IV. Rôzne
JUDr. Valašiková, ako členka Hlavnej volebnej komisie pre voľby do Súdnej rady SR,
oboznámila členov sudcovskej rady NSS SR s prípravou priebehu volieb do Súdnej rady SR.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka sudcovskej rady NSS SR ukončila
zasadnutie a poďakovala prítomným členom za účasť na tomto rokovaní.
1. Na záver predsedníčka sudcovskej rady NSS SR oznámila termín nasledujúceho zasadnutia
sudcovskej rady pri NSS SR, a to
12.5.2022 o 13:00 hod.
v kancelárii č. dv. 6
2. Členovia sudcovskej rady uložili predsedníčke JUDr. Benczovej aby vzhľadom na plán
činnosti pozvala na najbližšie zasadnutie kolegov, ktorí sú v zmysle rozvrhu práce
zodpovední za evidenciu a zjednocovanie judikatúry v jednotlivých agendách.

Prílohy:
Prezenčná listina
Zápisnicu zapísala:
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
Zápisnicu overil:
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

