
OZNAM 
 

Sudcovská rada                                                                                                  Srns 30/2021 

Najvyšší súd Slovenskej republiky                                                                    28. júla 2021 

 

 

V zmysle §  20 a § 45  zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj článku 18  Rokovacieho poriadku Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky z 22. júna 2016 (zákon č. 200/2016 Z. z.)  

 

Z V O L Á V A M 

 

 volebné zasadnutie Pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

dňa  08. septembra 2021 v čase  od  10.00 hod. do 13.00 hod. 

                                    

v pojednávacej miestnosti P 1 

                                                       

Najvyšší súd Slovenskej republiky,  Župné nám. č. 13, Bratislava 

 

Program: 

1/   Voľba 3 členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

 

V zmysle § 46 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov funkčné obdobie 

sudcovských rád je päťročné. Členstvo v sudcovskej rade zaniká jednak preložením člena 

sudcovskej rady na súd mimo obvodu sudcovskej rady (§ 46 ods. 3 písm. a/ uvedeného zákona), 

ako aj  u odvolaného sudcu zánikom funkcie sudcu (§ 46 ods. 3 písm. b/ uvedeného zákona). 

Vzhľadom k tej skutočnosti, že členkám sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky JUDr. Janke Cisárovej a JUDr. Oľge Trnkovej zaniklo členstvo v sudcovskej rade 

podľa § 46 ods. 3 písm. b/ citovaného zákona a JUDr. Monike Valašíkovej, PhD. zaniklo 

členstvo jej preložením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ku dňu 01.08.2021, 

tak bolo potrebné  rozhodnúť o zvolaní volebného zasadnutia Pléna Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky. 

V súlade s čl. 18 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

sudcovská rada oznamuje deň, čas a miesto konania volebného zasadnutia pléna pre voľbu 

1 člena sudcovskej rady najneskôr 30 dní pred jeho konaním a zároveň vyzýva na predloženie 

kandidátov na členov sudcovskej rady najneskôr v lehote do 03. septembra 2021 do 1600 hod. 

Návrh kandidáta na člena sudcovskej rady môže podať sudca, návrh sa podáva sudcovskej 

rade. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, akademický titul, písomný súhlas kandidáta 

s kandidatúrou a musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva. 

 Sudcovská rada vyzýva sudcov najvyššieho súdu zosúladiť si plnenie svojich pracovných 

povinností tak, aby sa všetci zúčastnili volebného pléna. 

  

 

                                                                                                    Mgr. Peter Melicher 

                                                                                                  predseda sudcovskej rady 

                                                                                      Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 


