
1 
 

JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Vážená pani 

JUDr. Eva Mišíková 

 členka súdnej rady SR 

Súdna rada SR 

Hlavné námestie č. 8 

814 22 Bratislava 

 

Vážená pani JUDr. Mišíková Eva, 

vzhľadom k tomu, že funkcia podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky nie je obsadená, 

ako vekovo najstaršej členke Súdnej rady Slovenskej republiky Vám  týmto podľa § 4b ods.2     

z.č. 185/2002 Z.z. oznamujem, že sa 

vzdávam funkcie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky. 

K tomuto rozhodnutiu som dospela po dôkladnom zvážení  situácie, ktorá v Súdnej 

rade SR nastala po parlamentných voľbách 2020 v dôsledku vzdania sa 5 členov  súdnej rady 

nominovaných vládou a  parlamentom. Po následnom doplnení nových  6 členov súdnej rady 

zo strany vlády  a parlamentu, došlo k významnej zmene v zložení súdnej rady oproti 

stavu, kedy som bola zvolená  do funkcie predsedu  súdnej rady. Keďže na poste 

predsedníčky súdnej rady po týchto zmenách nereprezentujem vôľu väčšiny členov 

súdnej rady,  nechávam priestor na to, aby si členovia súdnej rady zvolili nové vedenie. 

V súčasnosti vnímam v pozícii  predsedníčky súdnej rady podporu 7 členov súdnej rady 

volených sudcami. 

Sudcov, ktorí mi dali vo voľbách členov súdnej rady v roku 2017  svoj hlas, ale aj 

ostatných sudcov,  budem  naďalej  v súdnej rade ako členka zodpovedne zastupovať.   Mám 

úprimný záujem o to, aby bola činnosť súdnej rady efektívna, a aby súdna moc popri 

prebiehajúcich nevyhnutných zodpovednostných procesoch, mala dôstojné a dôveryhodné 

postavenie v spoločnosti.  

Verím, že súdna rada bude pokračovať  v komunikácii so súdmi, sudcovskými radami, 

sudcami,  že bude pokračovať v aktívnej účasti jej  členov na reformnom procese v súdnictve 

prebiehajúcom v spolupráci so CEPEJ, a že v rámci tohto procesu bude aj naďalej podporovať 

projekt váženia prípadov, ktorý ma mimoriadne nadchol. Na tomto projekte sa podieľalo 

množstvo sudcov nad rámec svojich povinností. Chcem sa poďakovať všetkým menovaným 

subjektom za spoluprácu pri týchto reformách, ako aj pri výkone pôsobnosti súdnej rady. 

Verím tiež, že súdna rada bude pokračovať aj v aktivitách v rámci ENCJ, ktorého 

valné zhromaždenie sa  prvý krát od vzniku Súdnej rady SR uskutočnilo v Slovenskej 

republike práve v roku 2019 pod mojim vedením a v histórii už bude zapísaný na tomto  

valnom zhromaždení schválený  Bratislavský manifest.  
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Taktiež ďakujem členom súdnej rady, ktorí pôsobili v súdnej rade počas môjho  

výkonu funkcie predsedníčky za spoluprácu  a   aktivitu pri plnení kompetencií súdnej rady.  

Vyslovujem veľkú vďaku  zamestnancom Kancelárie Súdnej rady SR za svedomito odvedenú 

prácu  a  často krát aj na  úkor svojho voľného času. Rovnako sa chcem poďakovať za 

podporné vyjadrenia zo strany jednotlivých sudcov, ako aj ZSS. Veľmi si to vážim. 

 Vzhľadom k tomu, že dňa 26.5.2020 bol podaný 6 členmi  súdnej rady návrh na moje 

odvolanie, považujem za dôležité  následne zaujať stanovisko ku skutočnostiam uvedeným 

v návrhu, a to s ohľadom na odbornú i laickú verejnosť, sudcovský stav, ako aj sudcov, ktorí 

mi dali mandát. Nechcem totiž nechať otázky, ktoré návrh možno u viacerých vyvolal, 

nezodpovedané, či  nevysvetlené.  

  

Na vedomie:  všetkým členom súdnej rady 

       

V Bratislave, 23. júna 2020                                JUDr. Lenka Praženková 

            predsedníčka Súdnej rady SR 

 

 

 

 


