
Srns 07/2021 

 

Z á p i s n i c a 

 

o elektronickom hlasovaní členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu  

Slovenskej republiky zo 04. februára 2021. 

 

Hlasovali :  

Mgr. Peter Melicher 

JUDr. Gabriela Mederová 

JUDr. Monika Valašíková, PhD. 

JUDr. Dana Wänkeová 

 

Nehlasovali: 

JUDr. Mária Trubanová, PhD. – nesúhlasila s elektronickým hlasovaním a nehlasovala. 

 

Štyria členovia sudcovskej rady súhlasili s elektronickou formou hlasovania. 

 

Hlasovalo sa v jednom bode: 

1) Žiadosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie Návrhu 

Opatrenia č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2021 

(Spr 186/2021)  

 

Uznesenie  č. 11/2021 

 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh 

predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie Opatrenia č. 4, 

ktorým sa mení Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2021.  

 

Hlasovanie: 

za - 3 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –  1 člen 

nehlasovali – 1 člen 

 

Pripomienky: 

Mgr. Peter MELICHER: 

Predseda súdu by mal: 

1/ Postupom podľa § 51a ods. 1 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z., t.j. zabezpečiť 

rovnomerné zaťaženie všetkých sudcov prostredníctvom iných kolégií Najvyššieho súdu SR 

za účelom potreby zabezpečenia riadneho chodu súdu, t.j. konanie súdu v pridelených veciach 

bez prieťahov. 
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2/ Rešpektovať postup neúmerne zaťažených sudcov, ktorí upozorňujú na neúmerné 

zaťaženie podľa § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. 

 

Pripomienka JUDr. Márie TRUBANOVEJ, PhD.: 

Vo väzbe na Váš dnešný email, Vám oznamujem, že nesúhlasím s elektronickým 

hlasovaním v danej veci vzhľadom na pripomienky senátu 2C k návrhu Opatrenia č. 4, 

ako aj vzhľadom na skutočnosť, že po odchode do dôchodku (aj z iných dôvodov) 

plnohodnotných a vysokokvalifikovaných sudcov občianskoprávneho kolégia Najvyššieho 

súdu SR absentuje bez plnohodnotnej náhrady na tomto kolégiu vo výkone 11 sudcov, 

k Opatreniu č. 3 bolo vypracované odôvodnenie spôsobu prerozdelenia spisov 

občianskoprávneho kolégia s účinnosťou od 1. februára 2021 reagujúce na zánik senátov 

6C a 8C, ktorému nekorešponduje znenie Opatrenia č. 3 a ani návrh Opatrenia č. 4, preto sa aj 

zdržiavam hlasovania o návrhu Opatrenia č. 4. 

 

 

V Piešťanoch, dňa 04. februára 2021  

 

Zápisnicu zapísal: Mgr. Peter Melicher 


