SRns 46/2011
Zápisnica
z riadneho rokovania Sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR
z 24.mája 2011.
Prítomní:
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
Ľubomíra Kudelová
Ospravedlnený:
JUDr. Vladimír Magura
Neprítomný:
JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Jana Serbová, podpredsedníčka Sudcovskej rady NS ospravedlnila
neprítomnosť predsedu sudcovskej rady JUDr. Vladimíra Maguru /návšteva u lekára/,
otvorila rokovanie sudcovskej rady, privítala jej členov a konštatovala, že sudcovská
rada je uznášaniaschopná.
Následne oboznámila prítomných s programom sudcovskej rady, ktorý
navrhla rozšíriť o dva ďalšie body /žiadosť JUDr. Burgera a návrh opatrenia na
zmenu rozvrhu práce NS SR – správne kolégium/.
Členovia sudcovskej rady nevzniesli k návrhu programu pripomienky
a program bol jednomyseľne schválený v nasledujúcom znení:

Program:
1/ JUDr. Juraj Kliment – žiadosť o povolenie plnenia funkčných povinností
v domácom prostredí /SRns 44/2011/
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2/ JUDr. Mária Usačevová – žiadosť o povolenie plnenia funkčných povinností
v domácom prostredí /SRns 51/2011/
3/ JUDr. Igor Burger – žiadosť o povolenie plnenia funkčných povinností v domácom
prostredí /SRns 52/2011/
4/ Návrh opatrenia k Rozvrhu práce NS SR na rok 2011– správne kolegium /SRns
53/2011/.
5/ Rôzne

K bodu 1/
JUDr. Jana Serbová

oboznámila prítomných s materiálom SRns 44/2011 –

žiadosť JUDr. Juraja Klimenta o povolenie plnenia funkčných povinností v domácom
prostredí, ktorý bol presunutý z predchádzajúceho zasadnutia sudcovskej rady
z dôvodu, že chýbalo vyjadrenie predsedu príslušného kolégia. Vyjadrenie predsedu
trestnoprávneho kolégia bolo na dnešné rokovanie sudcovskej rady predložené
a z obsahu vyplynulo, že predseda kolégia JUDr. Stiffel nemá námietky proti žiadosti
JUDr. Juraja Klimenta.
Po rozprave k tomuto bodu programu členovia sudcovskej rady prijali

U z n e s e n i e č. 39/2011
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po prerokovaní
povoľuje predsedovi senátu JUDr. Jurajovi Klimentovi, aby plnil funkčné
povinnosti sudcu v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom Dohodou o
zásadách povoľovanie práce sudcov v domácom prostredí, prijatou Súdnou
radou SR dňa 1.februára 2009 a v rozsahu uvedenom v jeho žiadosti zo dňa
3.mája 2011.
Hlasovanie:
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0
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K bodu 2/
JUDr. Jana Serbová oboznámila prítomných s materiálom SRns 51/2011 –
žiadosť JUDr. Márie Usačevovej o plnenie funkčných povinností v domácom
prostredí. Predsedníčka správneho kolégia JUDr. Hanzelová súhlasila so žiadosťou.
Po rozprave k tomuto bodu programu členovia sudcovskej rady prijali
U z n e s e n i e č. 40/2011
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po prerokovaní
povoľuje sudkyni JUDr. Márii Usačevovej, aby plnila funkčné povinnosti sudcu
v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom Dohodou o zásadách
povoľovanie práce sudcov v domácom prostredí, prijatou Súdnou radou SR
dňa 1.februára 2009 a v rozsahu uvedenom v jej žiadosti zo dňa 19.mája 2011.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3/
JUDr. Jana Serbová oboznámila prítomných s materiálom SRns 52/2011 –
žiadosť JUDr. Igora Burgera o plnenie funkčných povinností v domácom prostredí.
Predseda trestnoprávneho kolégia JUDr. Stiffel nemal námietky.
Po rozprave k tomuto bodu programu členovia sudcovskej rady prijali
U z n e s e n i e č. 41/2011
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po prerokovaní
povoľuje predsedovi senátu JUDr. Igorovi Burgerovi, aby plnil funkčné
povinnosti sudcu v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom Dohodou o
zásadách povoľovanie práce sudcov v domácom prostredí, prijatou Súdnou
radou SR dňa 1.februára 2009 a v rozsahu uvedenom v jeho žiadosti zo dňa
23.mája 2011.
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Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
JUDr. Jana Serbová oboznámila členov s návrhom opatrenia na zmenu
Rozvrhu NS SR na rok 2011 zo dňa 24.mája 2011 spr. 607/2011 /SRns 53/2011/,
týkajúceho sa správneho kolégia.
Po ukončení rozpravy k tomuto bodu bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 42/2011
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej

prerokovala návrh

opatrenia na zmenu Rozvrhu Najvyššieho súdu SR na rok 2011 spr. 607/2011
/SRns 53/2011/ a berie návrh na vedomie bez námietok.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/
V rámci tohto bodu oboznámila JUDr. Jana Serbová prítomných o možnosti
nahliadnutia do výkazov práce za mesiac máj 2011 u pani Hrčkovej.
Na záver rokovania sudcovskej rady JUDr. Jana Serbová

poďakovala

všetkým členom za aktívnu účasť.
Ďalšie rokovanie sudcovskej rady sa uskutoční dňa 20.júna 2011 o
13.00 hod. č.dv. 402.
Príloha: Prezenčná listina
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Zapísala:

Ľubomíra Kúdelová

Overila:

JUDr. Helena Haukvitzová

