
 

                                                                                                                 Srns 3/2021  

Z á p i s n i c a 

 
o elektronickom hlasovaní členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky z 20. januára 2021. 
  
 

Hlasovali :  
Mgr. Peter Melicher 

JUDr. Gabriela Mederová 

JUDr. Dana Wänkeová 

JUDr. Monika Valašíková, PhD. 

JUDr. Mária Trubanová, PhD. 

 

Nehlasovali: 

nikto 

 
 

Členovia sudcovskej rady súhlasili s elektronickou formou hlasovania. 

 

Hlasovalo sa v dvoch bodoch: 

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

etiky sudkyne JUDr. Eriky Šobichovej – sudkyne správneho kolégia 

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

hodnotenia sudkyne JUDr. Eriky Šobichovej- sudkyne správneho kolégia. 

 

K bodu 1. hlasovania: 

Uznesenie  č. 2/2021 

 

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. Erikou 

Šobichovou, uchádzačkou vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu senátu 

správneho kolégia toto   s t a n o v i s k o  

 

JUDr. Erika Šobichová, sudkyňa správneho kolégia najvyššieho súdu podľa 

poznatkov členov sudcovskej rady dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady 

sudcovskej etiky. 

 

Hlasovanie: 

za - 5 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –  nikto 

nehlasovali –nikto 
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K bodu 2. hlasovania: 

Uznesenie  č. 3/2021 

 

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

výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu správneho kolégia 

JUDr. Jaroslavu Fúrovú. 

 

Hlasovanie: 

za - 5 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –  nikto 

nehlasovali –nikto 

 

Uznesenie  č. 4/2021 

 

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

výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu správneho kolégia 

JUDr. Eriku Čanádyovú. 

 

Hlasovanie: 

za - 5 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –  nikto 

nehlasovali –nikto 

 

Uznesenie  č. 5/2021 

 

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

výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu správneho kolégia 

JUDr. Zuzanu Mališovú. 

 

Hlasovanie: 

za - 5 členovia sudcovskej rady  

proti – nikto  

zdržal sa –  nikto 

nehlasovali –nikto 

 

V Piešťanoch, dňa 20. januára 2021 

 

Zápisnicu zapísal: Mgr. Peter Melicher 


