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Zápisnica

SRns 11/2012

zo zhromaždenia sudcov Najvyššieho súdu SR z 29. mája 2012

Prítomní: Sudcovia Najvyššieho súdu SR

Program: Voľby 8 členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami.

Predseda Sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR

JUDr. Vladimír

Magura privítal prítomných na zhromaţdení sudcov NS SR .
Uviedol, ţe predseda Súdnej rady SR dňa 30. marca 2012 pod
číslom SR 47/2012 vyhlásil v súlade s ustanovením § 17 ods.1 zák. č.
185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom
znení ( ďalej len zákona) voľby 8 členov Súdnej rady Slovenskej republiky
sudcami na deň 29.mája 2012 o 11.00 hod.
S poukazom na ustanovenie § 17 ods.3 písm. a/ uvedeného zákona
ako predseda sudcovskej rady NS SR určil miesto konania volieb v budove
NS SR, Ţupné nám. Č. 13, Bratislava, miestnosť č. Z 1.
Ďalej uviedol, ţe s poukazom na ustanovenie § 12 ods.1 písm. b/
uvedeného zákona je potrebné zriadiť volebnú komisiu pre NS SR.
V zmysle § 12 ods.5 je volebná komisia 5 členná a jej členov volí
zhromaţdenie sudcov ( §17 ods.2) bezprostredne pred začatím volieb.
Členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu volebnej
komisie , ak nemoţno predsedu určiť voľbou, určí sa ţrebom, ţrebovanie
riadi vedúci kancelárie súdnej rady
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Predseda sudcovskej rady vyzval prítomných
návrhov

na podávanie

na zloţenie 5 člennej volebnej komisie, ktorá v zmysle

§ 18

ods. 1 zákona organizuje a riadi vydanie hlasovacích lístkov sudcom,
priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania
Výsledok hlasovania:
Kandidát
JUDr. Beáta Miničová

za - 64

proti - 0

zdrţal sa - 1

JUDr. Daniel Hudák

za - 64

proti - 0

zdrţal sa - 1

JUDr. Edita Bakošová

za - 61

proti - 0

zdrţal sa - 3

JUDr. Mária Usačevová

za - 62

proti - 0

zdrţal sa - 2

JUDr. Elena Kováčová

za - 64

proti - 0

zdrţal sa – 1

Zvolená členka JUDr. Bakošová sa po

zvolení vzdala, preto

pokračovalo hlasovanie o ďalšom navrhnutom kandidátovi.
JUDr. Gabriela Šimová

za – 67

proti 0

zdrţal sa - 1

Predseda sudcovskej rady konštatoval, ţe volebná komisia bola
jednohlasne zvolená, vyzval ju na príchod za rokovací stôl a oznámenie,
koho si zvolila za predsedu volebnej komisie.
Členovia volebnej komisie oznámili, ţe za predsedu komisie zvolili
JUDr. Daniela Hudáka.
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Predseda sudcovskej rady JUDr. Magura odovzdal slovo zvolenému
predsedovi volebnej komisie. Priebeh volieb bude ďalej

riadiť volebná

komisia.
Predseda sudcovskej rady JUDr. Magura poďakoval prítomným za
účasť.

V Bratislave 29. mája 2012
Zapísala : JUDr. Soňa Mesiarkinová
Overil : JUDr. Vladimír Magura

