SRns 67//2016

Zápisnica
o elektronickom hlasovaní členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky zo 20. júla 2016.
Hlasovali :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Henčeková
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Katarína Pramuková
Nehlasovali:
JUDr. Mária Šramková - dovolenka
JUDr. Jana Cisárová - dovolenka
Elektronické hlasovanie riadil predseda sudcovskej rady Mgr. Peter Melicher.
Hlasovalo sa o troch bodoch.
1. Voľba jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie na obsadenie
dvoch voľných miest sudcu pre správne kolégium (Srns65/2016)
2. Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne krajského súdu v Banskej Bystrici JUDr. Danice Kočičkovej na
výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.10.2016 do
30.09.2017 na občianskoprávne kolégium (Srns 63/2016)
3. Žiadosť predsedníčky NS SR o zabezpečenie stanoviska k návrhu na dočasné
pridelenie sudkyne krajského súdu v Bratislave JUDr. Dany Šiffalovičovej na výkon
funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01.10.2016 do 30.09.2017
na obchodnoprávne kolégium (Srns 64/2016)

Členovia sudcovskej rady súhlasili s elektronickou formou hlasovania.

Uznesenie č. 72/2016
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky volí za člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre
správne kolégium ( Srns 65/2016) JUDr. Jozefa Milučkého a za náhradníka
JUDr. Zuzanu Ďurišovú.
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Hlasovanie:
za - 5 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto
nehlasovali – 2 členovia sudcovskej rady

U z n e s e n i e č. 73/2016

Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudkyne
Krajského súdu v Banskej Bystrici JUDr. Danice Kočičkovej na výkon funkcie na
najvyšší súd na obdobie od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017 na občianskoprávne kolégium
( Srns 63/2016 ).
Hlasovanie:
za - 5 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto
nehlasovali – 2 členovia sudcovskej rady
U z n e s e n i e č. 74/2016
Sudcovská rada najvyššieho súdu odporúča Súdnej rade SR súhlasiť s návrhom
predsedníčky najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudkyne
Krajského súdu v Bratislave JUDr. Dany Šiffalovičovej na výkon funkcie na najvyšší
súd na obdobie od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017 na obchodnoprávne kolégium
(Srns 64/2016 ).
Hlasovanie:
za - 5 členovia sudcovskej rady
proti – 0 člen
zdržal sa – nikto
nehlasovali – 2 členovia sudcovskej rady
V Bratislave dna 20. júla 2016
Zápisnicu zapísal: Mgr. Peter Melicher

