SRns 11/2014
Zápisnica
o elektronickom hlasovaní členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky z 30. januára 2014.

Hlasovali :

JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Peter Melicher

Elektronické hlasovanie riadila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Mária Usačevová
o jednom bode programu sudcovskej rady.
Členovia sudcovskej rady jednomyseľne súhlasili s elektronickou formou hlasovania.
1/ Predloženie návrhu Opatrenia č. 3 predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ktorým opatrením sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok 2014 nasledovne :

1.

V OSOBITNEJ ČASTI – OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM

a)
do zoznamu členov senátov sa zaraďuje JUDr. Anna Kovaľová,
sudkyňa Krajského súdu v Prešove, dočasne pridelená na výkon funkcie
na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie Súdnej rady Slovenskej
republiky č. 217 z 27. januára 2014).
b)

JUDr. Anna Kovaľová sa zaraďuje do senátu 4C ako jeho členka.

Pri predkladaní pridelených vecí do senátu JUDr. Annou Kovaľovou,
ako sudkyňou spravodajkyňou, senát 4C rozhoduje v zložení:
JUDr. Eva Sakálová, JUDr. Edita Bakošová a JUDr. Anna Kovaľová.
c)
asistentka sudcu Mgr. Jana Hulajová sa zaraďuje do senátu
2C s pôsobnosťou: „odborné práce podľa pokynov riadiaceho predsedu
senátu 2C, anonymizácia rozhodnutí“.
2.

V OSOBITNEJ ČASTI – OBCHODNOPRÁVNE KOLÉGIUM

a)
do zoznamu členov senátov sa zaraďuje JUDr. Andrea
Moravčíková, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Trnave, dočasne
pridelená na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky
(uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 221 z 27. januára 2014).
b)
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. sa zaraďuje do senátu 1O ako
jeho členka.
c)
v senáte 1O sa vypúšťa poznámka o znížení nápadu vecí
zapisovaných do registrov Obo, Ndob, Rko, Obdo, MObdo, OboE,
Oboer a MOboer.
3.
V OSOBITNEJ ČASTI – SPRÁVNE KOLÉGIUM
asistentka sudcu JUDr. Lucia Cuperová sa zaraďuje do senátu 2S
s pôsobnosťou: „odborné práce podľa pokynov riadiacej predsedníčky
senátu 2S, vrátane anonymizácie rozhodnutí, vyhľadávania a rozboru
judikatúry ESĽP, ESD a ústavných súdov, prípravy písomných
rozhodnutí vo všetkých veciach, vyhotovovania rozhodnutí procesnej
povahy“.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. februára 2014 okrem písmen a) a b)
prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.
Členovia sudcovskej rady jednomyseľne formou elektronického hlasovania prijali

U z n e s e n i e č. 4/2014

Sudcovská

rada

Najvyššieho

súdu

Slovenskej

republiky

nemá

námietky

k predloženému návrhu Opatrenia č. 3 zo dňa 28.1.2014, vedeným pod Spr.137/2014, ktorým
Opatrením sa mení a dopĺňa rozvrh práce v osobitnej časti občianskoprávne kolégium,
obchodnoprávne kolégium a správne kolégium.

Hlasovanie :
za - 7
proti -

členovia sudcovskej rady
nikto

zdržal sa - nikto

V Bratislave dňa 30. januára 2014
Zápisnicu zapísal : JUDr. Jozef Milučký

