SRns 60/2014
Zápisnica
zo zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konaného dňa 10. júna 2014.
Miesto a čas konania: Zasadačka č. 402

Prítomní :

JUDr. Mária Usačevová
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Mária Šramková
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Jana Serbová

Neprítomní :

JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Katarína Pramuková

Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvorila a viedla predsedníčka
sudcovskej rady JUDr. Mária Usačevová, ktorá po otvorení rokovania
zároveň konštatovala, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Dopytom
u členov bolo zisťované, či všetci dostali elektronickou poštou návrh
programu, k čomu prítomní členovia uviedli, že dostali pozvánku na
zasadnutie sudcovskej rady.
Na to predsedníčka sudcovskej rady predniesla nasledovný
Návrh programu:
l/ Prerokovanie žiadosti JUDr. Jany Dubovcovej –VOP SR o stanovisko k
podnetu k opísanému správaniu sa sudcu mimo pojednávania ( SRns
21/2014).
2/ Výkazy za máj 2014 ( SRns 69/2014).

3/ Rôzne

Hlasovanie o programe :

za
proti
zdržal sa

- 5
- nikto
- nikto

K bodu 1/
Po rozprave členov sudcovskej rady ohľadne predmetnej žiadosti
JUDr. Jany Dubovcovej, bola členka sudcovskej rady JUDr. Mária
Šramková poverená, aby v lehote 10 dní vypracovala stanovisko
k príslušnému podnetu JUDr. Jany Dubovcovej.

U z n e s e n i e č. 74/2014
Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR poveruje JUDr. Máriu Šramkovú,
aby v lehote 10 dní vypracovala príslušné stanovisko k podnetu JUDr. Jany
Dubovcovej, ktoré bude následne verejnej ochrankyni práv zaslané.
Hlasovanie :

za
–5
proti
–0
zdržal sa - 0

K bodu 2)
Výkazy za mesiac máj 2014
Po rozprave k tomuto bodu programu konštatujú prítomní členovia
sudcovskej rady, že nápad vecí na Najvyšší súd SR má naďalej stúpajúci
trend.

U z n e s e n i e č. 75/2014
sudcovská rada berie na vedomie informácie obsiahnuté vo výkazoch za
mesiac máj 2014.
3/ Rôzne
V bode rôzne predsedníčka sudcovskej rady oboznámila prítomných
členov sudcovskej rady, že najbližšie riadne zasadnutie sudcovskej rady sa
uskutoční 9. septembra o 13 00 hod.

V Bratislave dňa 5. júna 2014

Zápisnicu zapísal : JUDr. Jozef Milučký
Zápisnicu overila : JUDr. Mária Usačevová

