SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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UZNESENIE
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. decembra 2017
k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018,

Súdna rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018,
na 6. zasadnutí

schvaľuje,
Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018, ktorý tvorí prílohu
uznesenia.

Overovateľ: JUDr. Roman Huszár

JUDr. Lenka Praženková
predsedníčka
Súdnej rady Slovenskej republiky

ROZVRH PRÁCE
DISCIPLINÁRNYCH SENÁTOV
NA ROK 2018
ZLOŽENIE DISCIPLINÁRNYCH SENÁTOV
a) Prvostupňové disciplinárne senáty:
Disciplinárny senát 1 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Eva Kiššová, sudkyňa
Členovia senátu:

JUDr. Lenka Kováčová, sudkyňa – MS SR1
Mgr. Eugen Cimmermann, iná osoba – NR SR2

Zastupujúci senát (v poradí): 2Ds, 3Ds, 4Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
Disciplinárny senát 2 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Erik Uhlár, sudca
Členovia senátu:

Mgr. Marián Degma, sudca – MS SR
JUDr. Peter Kubina, iná osoba – NR SR

Zastupujúci senát (v poradí): 3Ds, 4Ds, 5Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
Disciplinárny senát 3 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Ľudmila Škvaridlová, sudkyňa
Členovia senátu:

JUDr. Peter Bebej, sudca – MS SR
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., iná osoba – NR SR

Zastupujúci senát (v poradí): 4Ds, 5Ds, 6Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
Disciplinárny senát 4 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Alica Gálová, sudkyňa
Členovia senátu:
1
2

JUDr. Štefan Kseňák, iná osoba – MS SR
JUDr. Peter Paluda, sudca – NR SR

Databáza z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky
Databáza z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky
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Zastupujúci senát (v poradí): 5Ds, 6Ds, 1Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
Disciplinárny senát 5 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Peter Štift, sudca
Členovia senátu:

JUDr. Viliam Karas, iná osoba – MS SR
JUDr. Marta Polyáková, sudca – NR SR

Zastupujúci senát (v poradí): 6Ds, 2Ds, 3Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
Disciplinárny senát 6 Ds:
Predseda senátu:
JUDr. Danica Veselovská, sudkyňa
Členovia senátu:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., iná osoba – MS SR
JUDr. Michaela Králová, sudkyňa – NR SR

Zastupujúci senát (v poradí): 1Ds, 3Ds, 4Ds
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Ds, Dn, Dp a Ds-R.
b) Odvolacie disciplinárne senáty:
Disciplinárny odvolací senát 1 Dso:
Predseda senátu:

JUDr. František Ševčovič, sudca

Členovia senátu:

JUDr. Zoltán Ludik, iná osoba – MS SR
JUDr. Ivan Roháč, sudca – MS SR
JUDr. Ivan Syrový, PhD., iná osoba – NR SR
Neobsadené

Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Dso a Dn-V.
Disciplinárny odvolací senát 2 Dso:
Predseda senátu:

JUDr. Stanislav Libant, sudca

Členovia senátu:

JUDr. Jozef Švarc, iná osoba – MS SR
JUDr. Eva Behranová, sudkyňa – MS SR
JUDr. Karol Posluch, sudca – NR SR
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JUDr. Ivan Kochanský, iná osoba – NR SR
Pôsobnosť: rozhodovanie v agende zapisovanej do registrov Dso a Dn-V.
Členovia disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom
disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov.

práce do

žiadneho

Náhradníci disciplinárnych senátov – predsedovia a členovia disciplinárnych senátov
nezaradení do žiadneho disciplinárneho senátu:
A. Databáza predsedov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých
sudcovskými radami - § 119a ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch
1. Neobsadené, sudca – SR
2. Neobsadené, sudca – SR
B. Databáza členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých
Ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm. b) zákona
o sudcoch
1.
2.
3.
4.
5.

JUDr. Miroslava Janečková, sudkyňa – MS SR
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa – MS SR
JUDr. Rastislav Stieranka, sudca – MS SR
JUDr. Martin Strážnický, iná osoba – MS SR
Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., iná osoba - MS SR

C. Databáza členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých
Národnou radou Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch
1.
2.
3.
4.
5.

Neobsadené, sudca – NRSR
Neobsadené, sudca – NR SR
Neobsadené, sudca – NR SR
JUDr. Pavol Toman, iná osoba – NR SR
Neobsadené, iná osoba – NR SR

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania, návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie
sudcu, ak tento návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania,
námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa,
ak osobitný predpis neustanovuje inak, sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú
jednotlivým disciplinárnym senátom náhodným výberom pomocou technických
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prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola
vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.
(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným
výberom predsedovi disciplinárneho senátu.
(3) Pridelenie vecí podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni
kancelárie disciplinárnych senátov. Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 je
splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch disciplinárnych senátov, a
podľa odseku 2 vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch predsedov
disciplinárnych senátov.
(4) Ak bude vec prvostupňovému disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie
a odvolací disciplinárny senát nerozhodne inak, bude pridelená tomu prvostupňovému
disciplinárnemu senátu, ktorému bola pôvodne pridelená; vec sa vedie pod pôvodnou
spisovou značkou. Ak nemožno zapísať vec pôvodnému disciplinárnemu senátu, pretože
senát v pôvodnom zložení neexistuje, pridelí sa disciplinárnemu senátu, v ktorom je podľa
rozvrhu práce zaradený predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu,
ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného disciplinárneho senátu. Ak tento predseda
disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu prestal byť predsedom
disciplinárneho senátu alebo členom disciplinárneho senátu sudcom alebo vec nemožno
prideliť disciplinárnemu senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov,
vec sa pridelí disciplinárnemu senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia
pôvodného disciplinárneho senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom.
(5) Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa
prideľuje tomu odvolaciemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolanie podané v
tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o odvolaní proti rozhodnutiu
o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(6) Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej
veci sa prideľuje tomu disciplinárnemu senátu, ktorému bola pridelená prvá námietka
zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o dočasnom
pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(7) Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda disciplinárneho
senátu a člen disciplinárneho senátu, ktorý sa v prejednávanej veci zúčastnil na
rozhodovaní prvostupňového disciplinárneho senátu, a naopak.
(8) Ak bola vec vylúčená na samostatné konanie zapíše sa do súdneho registra
disciplinárneho senátu alebo predsedu senátu, v ktorého súdnom oddelení bol súdny spis,
v ktorom bola vec vylúčená, pod novou spisovou značkou. Ak disciplinárny senát alebo
predseda senátu rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v
súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a
to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.
(9) Veci vybavené inak v odvolacom disciplinárnom senáte a znovu predložené na
rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do registra tomu odvolaciemu disciplinárnemu senátu,
ktorý vec inak vybavil pod novou spisovou značkou.
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Článok 2
(1) Ak nie je možné použiť technické prostriedky a programové prostriedky na pridelenie veci
v dôsledku ich poruchy znemožňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v
trvaní najmenej dvoch pracovných dní alebo nie je možné použiť technické prostriedky a
programové prostriedky na pridelenie veci z iných vážnych dôvodov, veci budú
podateľňou do registrov zapisované manuálne po zoradení návrhov na začatie
disciplinárneho konania, návrhov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento
návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania, námietok
zaujatosti a odvolaní proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov prvého stupňa podľa
dňa, hodiny a minúty ich doručenia, pričom prvý návrh na začatie disciplinárneho
konania, návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento návrh nie je
podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania, prvá námietka zaujatosti
a prvé odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu I. stupňa sa zapíše do senátu
s najvyšším poradovým číslom.
(2) Ak budú v ten istý deň, hodinu a minútu doručené do podateľne dva a viac návrhov na
začatie disciplinárneho konania, návrhov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,
ak tento návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania,
námietok zaujatosti a odvolaní proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov prvého stupňa,
zoradia sa podľa abecedného zoznamu, pri ktorom je rozhodujúce prvé písmeno, prípadne
ďalšie písmeno priezviska sudcu proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie.
Ustanovenia čl. 1 ods. 4 až 7 tým nie sú dotknuté.

Článok 3
ZASTUPOVANIE PREDSEDOV A ČLENOV DISCIPLINÁRNYCH SENÁTOV
(1) Zastupovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov sa uplatní:
a) v prípade zákonom predpokladaného vylúčenia predsedu alebo člena disciplinárneho
senátu,
b) v prípade vzniku okolností, ktoré dotknutému predsedovi alebo členovi
disciplinárneho senátu krátkodobo (spravidla od určenia termínu ústneho pojednávania
do dňa jeho vykonania, vrátane tohto termínu) alebo po dlhší čas (spravidla po dobu
presahujúcu šesť týždňov) bránia alebo budú brániť v riadnom výkone činnosti
v disciplinárnom senáte,
c) v prípade, ak niektorý predseda alebo člen disciplinárneho senátu podľa tohto rozvrhu
práce nebol ešte zvolený alebo došlo k zániku funkcie predsedu alebo člena
disciplinárneho senátu a to až do doby zvolenia predsedu alebo člena disciplinárneho
senátu Súdnou radou Slovenskej republiky, s výnimkou prípadu podľa čl. 5 ods. 4.
(2) Predsedu disciplinárneho senátu prvého stupňa zastupuje predseda zastupujúceho
disciplinárneho senátu prvého stupňa.
(3) Člena disciplinárneho senátu prvého stupňa zastupuje člen zastupujúceho disciplinárneho
senátu prvého stupňa.
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(4) Určenie zastupujúcich senátov a poradia zastupovania je uvedené pri zložení senátov.
(5) Zastupovať člena disciplinárneho senátu môže len člen disciplinárneho senátu navrhnutý
rovnakým subjektom na jeho zvolenie, pričom zastupovať člena disciplinárneho senátu,
ktorý je sudcom, môže len sudca. Zastupovať člena disciplinárneho senátu, ktorý je inou
osobou ako sudcom môže byť len iná osoba ako sudca (Tým nie je dotknuté ust. § 119
ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich).
(6) Predsedovia odvolacích disciplinárnych senátov sa zastupujú navzájom, pričom pokiaľ
ide o zastúpenie člena odvolacieho disciplinárneho senátu, je pre určenie osoby zástupcu
záväzné, ktorým subjektom bol navrhnutý.
(7) Ak je počet vylúčených členov disciplinárneho senátu taký, že nemožno zložiť
disciplinárny senát ani z členov zastupujúcich disciplinárnych senátov, chýbajúci predseda
alebo člen (členovia) disciplinárneho senátu sa doplnia náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom
z predsedov a/alebo členov disciplinárnych senátov, ktorí sú náhradníkmi. Ak je aj takto
doplnený senát neúplný, postupuje sa podľa § 119a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(8) V prípade, že podľa tohto rozvrhu práce je potrebné určiť predsedu disciplinárneho senátu
alebo člena disciplinárneho senátu žrebovaním, žrebovanie vykoná kancelária pre
disciplinárne senáty v prítomnosti predsedu Súdnej rady alebo ním povereného člena
Súdnej rady.

Článok 4
REGISTRE DISCIPLINÁRNYCH SENÁTOV
Do registra Ds - sa zapisujú návrhy na začatie disciplinárneho konania. Register sa vedie v
elektronickej podobe.
Do registra Dp - sa zapisujú návrhy na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak takéto
návrhy nie sú podané spolu s návrhmi na začatie disciplinárneho konania. Register sa vedie v
elektronickej podobe.
Do registra Dn - sa zapisujú námietky zaujatosti smerujúce voči predsedom alebo členom
disciplinárnych senátov. Register sa vedie v elektronickej podobe.
Do registra Dso - sa zapisujú odvolania proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov prvého
stupňa. Register sa vedie v elektronickej podobe.
Do registra Dn-V - sa zapisujú námietky zaujatosti smerujúce voči predsedom alebo členom
odvolacích disciplinárnych senátov a oznámenia predsedov alebo členov disciplinárnych
senátov o ich zaujatosti. Register sa vedie v elektronickej podobe.
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Do registra Dsn - sa zapisujú návrhy subjektov, ktoré nie sú oprávnené podať návrh na začatie
disciplinárneho konania, ako aj veci nejasné a nezrozumiteľné a tie, ktoré podľa svojho
obsahu nepatria do registrov Ds, Dso, Dn, Dn-V a Dp. Register sa vedie v elektronickej
podobe mimo aplikácie. Register sa vedie iba v elektronickej podobe.
Do registra Ds-R - sa zapisujú námietky člena revízneho oddelenia proti rozhodnutiu
predsedu súdu. Register sa vedie v elektronickej podobe.

Článok 5
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) V prípade, že počet pridelených vecí určitému disciplinárnemu senátu v priebehu polroka
presahuje oproti iným disciplinárnym senátom rovnakého stupňa viac ako 20% v tom
ktorom registri, Súdna rada Slovenskej republiky vykoná opatrenia na vyrovnanie nápadu
vecí v ďalšom období.
(2) Z dôvodu neúmerne vysokého zaťaženia niektorého disciplinárneho senátu, alebo
skutkovej a právnej náročnosti prejednávanej veci disciplinárnym senátom, môže Súdna
rada Slovenskej republiky znížiť alebo pozastaviť nápad vecí príslušnému senátu alebo
prijať iné účinné opatrenia na vyrovnanie nápadu vecí.
(3) Veci, ktoré boli pridelené disciplinárnemu senátu na vybavenie prideľuje jednotlivým
členom disciplinárneho senátu predseda disciplinárneho senátu, pričom dbá na
rovnomerné zaťaženie všetkých jeho členov. V záujme plynulého vybavovania vecí môže
riadiaci predseda disciplinárneho senátu vo veciach pridelených senátu zmeniť v jeho
rámci ich pridelenie jednotlivým členom senátu.
(4) Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím funkčného obdobia predsedu
disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov bol prednesený na ústnom
pojednávaní návrh na začatie disciplinárneho konania, disciplinárne konanie dokončí tento
senát, v rovnakom zložení, aj keď funkčné obdobie predsedu disciplinárneho senátu alebo
niektorého z jeho členov už uplynulo.
(5) Zmeny a dodatky rozvrhu práce disciplinárnych senátov prerokuje predseda Súdnej rady
Slovenskej republiky s dotknutými predsedami a členmi disciplinárnych senátov pred ich
predložením na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ak predseda alebo člen
disciplinárneho senátu nezašle svoje stanovisko k návrhu rozvrhu práce disciplinárnych
senátov, k návrhom jeho zmien alebo doplnení na výzvu predsedu Súdnej rady Slovenskej
republiky platí, že k návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov, k návrhu jeho zmien
alebo doplnení nemá pripomienky.
(6) Pre disciplinárne senáty sa podľa potreby vyčleňuje pojednávacia miestnosť P – 20 v
budove Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Námestí SNP č. 28 v Bratislave.
(7) Databázy predsedov a členov disciplinárnych senátov zvolených v zmysle ustanovenia §
119a ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené na webovej
stránke Súdnej rady Slovenskej republiky.
Článok 6
Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

JUDr. Lenka Praženková
predsedníčka
Súdnej rady Slovenskej republiky
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