Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 15. októbra 2019

Miesto a čas konania: budova NS SR č. d.455
Prítomní :
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Dana Wänkeová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Mária Trubanová, PhD.
Neprítomní:
JUDr. Oľga Trnková– ospravedlnená

Zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po otvorení
konštatoval, že sudcovská rada je uznášania schopná.
Predseda sudcovskej rady navrhol, aby za zapisovateľku bola zvolená JUDr. Dana
Wänkeová a za overovateľku JUDr. Monika Valašiková, PhD.
Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky,
preto bol jednomyseľne schválený.
Predseda sudcovskej rady navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom
sudcovskej rady doručený.
Návrh programu:
1) Žiadosť predsedníčky NS SR o určenie jedného člena a jedného náhradníka do
výberovej komisie na obsadenie jedného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium
(Srns 53/2019)
2) Prerokovanie oznámenia o vyhlásení voľby predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky (Srns 55/2019)

3) Žiadosť predsedníčky NS SR o vyjadrenie k menovaniu JUDr. Mariána Trenčana do
funkcie predsedu senátu na správne kolégium (Srns 59/2019)
4) Žiadosť podpredsedníčky NS SR o predĺženie dočasného pridelenia sudcu Krajského
súdu v Banskej Bystrici JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD.na obdobie od 01.01.2020 do
31.12.2020 na občianskoprávne kolégium (Srns 61/2019)
5) Výkazy za mesiac september 2019 (Srns 58/2019)
Predseda sudcovskej rady navrhol doplniť program rokovania sudcovskej rady o bod 6)
Rôzne
Hlasovanie o programe:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 1) predseda Sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady so žiadosťou
predsedníčky NS SR na určenie jedného člena a jedného náhradníka do výberovej komisie pre
výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre
obchodnoprávne kolégiom. Výberové konanie sa uskutoční 05. až 07. novembra 2019 .
Po rozprave bola za členku výberovej komisie navrhnutá JUDr. Alena Priecelová a za
náhradníčku JUDr. Viera Pepelová
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 41 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu určuje za členku výberovej komisie pre výberové
konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky pre obchodnoprávne kolégium JUDr. Alenu Priecelovú a za náhradníčku
JUDr. Vieru Pepelovú.
JUDr. Alena Priecelová
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Viera Pepelová
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 2) Prerokovanie oznámenia o vyhlásení voľby predsedu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky (Srns 55/2019)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov sudcovskej rady s vyhlásením novej voľby
predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 42 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu berie na vedomie vyhlásenie voľby predsedu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3/ Žiadosť predsedníčky NS SR o vyjadrenie k menovaniu JUDr. Mariána
Trenčana do funkcie predsedu senátu na správne kolégium (Srns 59/2019)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov so žiadosťou predsedníčky NS SR
o vyjadrenie k menovaniu úspešného uchádzača JUDr. Mariána Trenčana do funkcie predsedu
senátu na správne kolégium.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 43 /2019
Sudcovská rada najvyššieho súdu súhlasí v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 385/2000Z.
z. v znení neskorších predpisov s menovaním úspešného uchádzača JUDr. Mariána
Trenčana do funkcie predsedu senátu správneho kolégia najvyššieho súdu (Srns 59/2019).
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4/ Žiadosť podpredsedníčky NS SR o predĺženie dočasného pridelenia sudcu
Krajského súdu v Banskej Bystrici JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. na obdobie od 01.01.2020
do 31.12.2020 na občianskoprávne kolégium (Srns 61/2019)
Predseda sudcovskej rady oboznámil členov so žiadosťou podpredsedníčky
Najvyššieho súdu SR zastupujúcej predsedu Najvyššieho súdu SR o stanovisko k návrhu na
dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd
SR na dobu od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 44 /2019
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade SR
súhlasiť s návrhom podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zastupujúcej predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená, na dočasné
pridelenie sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. na
výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 01. januára 2020
do 31. decembra 2020 (Srns 61/2019).

Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5/ Výkazy za mesiac september 2019 (Srns 58/2019).
Predseda sudcovskej rady oboznámil s výkazmi za mesiac september 2019.
Výkazy za mesiac september 2019
kolégium

prevzaté

nápad

vybavené

nevybavené

občianske

1358

263

251

1370

agenda XCdo

2

1

1

2

obchodné

529

87

114

502

správne

1941

184

200

1925

trestné

270

71

82

259

k výkazom sa vyjadrila JUDr. Mária Trubanová, PhD. a poukázala na dlhodobo
zvyšujúci sa nápad na občianskoprávnom kolégiu.

K bodu 5/ Rôzne
Vzhľadom na vystúpenie sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina v relácii „V
Politike“ dňa 13. októbra 2019 bude vyžiadaná oficiálna informácia
-

Z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – či je zaregistrovaná politická strana
VLASŤ a či je zapísaným štatutárnym orgánom JUDr. Štefan Harabin, resp. či je
registrovaný ako volebný líder kandidátky takejto politickej strany

-

Z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky či požiadal JUDr. Štefan Harabin
o prerušenie výkonu funkcie sudcu

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda sudcovskej rady ukončil zasadnutie
a oznámil, že nasledujúce riadne zasadnutie sudcovskej rady bude
26. novembra 2019 o 13,00 hod., v miestnosti č. dv. 455 budovy Najvyššieho súdu SR.
Prílohy: Prezenčná listina

Zapísala:
JUDr. Dana Wänkeová
Zápisnicu overila:
JUDr. Monika Valašiková, PhD.

Ďalšiu zápisnicu zapíše JUDr. Mária Trubanová, PhD.

