
SRns 08/2022 

 

Z á p i s n i c a 

 
o elektronickom hlasovaní členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky z 03. marca 2022 
 
 

Hlasovali :  
Mgr. Peter Melicher 

JUDr. Dana Wänkeová  

JUDr. Mária Trubanová, PhD. 

JUDr. Gabriela Mederová 

JUDr. Ľubor Šebo 

JUDr. Viera Nevedelová 

JUDr. Ivana Izakovičová 

 

Nehlasovali: 

Nikto 
 

Všetci členovia sudcovskej rady súhlasili s elektronickou formou hlasovania a hlasovali. 

 

 

Hlasovalo sa v troch bodoch: 

 

 

1/ Žiadosť predsedu NS SR  o zaujatie stanoviska k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky 

sudcov JUDr. Petra Štifta a JUDr. Martiny Zeleňákovej – sudcov trestnoprávneho kolégia 

NS SR (Spr 235/2022), 

2/ Žiadosť predsedu NS SR o určenie trojčlennej prieskumnej komisie pre účely 

hodnotenia sudcov JUDr. Petra Štifta a JUDr. Martiny Zeleňákovej – sudcov trestnoprávneho 

kolégia NS SR (Spr 235/2022), 

3/ Žiadosť predsedu NS SR o určenie jedného člena výberovej komisie pre účely 

výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium 

NS SR (Spr 2352022). 

 

 

Boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

K bodu 1. hlasovania: 

Uznesenie  č. 2/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR podľa ustanovenia § 27c písm. f) 

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky 

JUDr. Petra Štifta, uchádzača vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu 

senátu trestnoprávneho kolégia toto   s t a n o v i s k o : 
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JUDr. Peter Štift, sudca trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu podľa 

poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady 

sudcovskej etiky. 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 

 

Uznesenie  č. 3/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR podľa ustanovenia § 27c písm. f) zákona 

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky 

JUDr. Martiny Zeleňákovej, uchádzačky vo výberovom konaní na obsadenie funkcie 

predsedu senátu trestnoprávneho kolégia toto    s t a n o v i s k o : 

 

JUDr. Martina Zeleňáková, sudkyňa trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu 

podľa poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady 

sudcovskej etiky. 

 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 

 

K bodu 2. hlasovania: 

Uznesenie  č. 4/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za člena prieskumnej komisie v rámci 

výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedu senátu trestnoprávneho kolégia 

JUDr. Petra Paludu. 

 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 
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Uznesenie  č. 5/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za člena prieskumnej komisie v rámci 

výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedu senátu trestnoprávneho kolégia 

JUDr. Patrika Príbelského, PhD. 

 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 

 

Uznesenie  č. 6/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za člena prieskumnej komisie v rámci 

výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedu senátu trestnoprávneho kolégia 

JUDr. Petra Kaňu. 

 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 

 

K bodu 3. hlasovania: 

Uznesenie  č. 7/2022 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR určuje za člena výberovej komisie pre účely 

výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedu senátu trestnoprávneho kolégia 

JUDr. Janu Serbovú. 

 

Hlasovanie: 

za - 7 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –   nikto 

nehlasovali – nikto 

 

V Piešťanoch, dňa 03. marca 2022  

Zápisnicu zapísal: Mgr. Peter Melicher 


