SRns 102 /2014

Zápisnica

z mimoriadneho rokovania Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej
republiky
konaného 21. augusta 2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie sudcovskej rady otvorila a viedla jej predsedníčka
Usačevová.

JUDr. Mária

Ospravedlnila neprítomnosť JUDr. Jany Cisárovej , JUDr. Kataríny Pramukovej
a JUDr. Jozefa Milučkého , ktorí čerpajú riadnu dovolenku , zároveň konštatovala, že
sudcovská rada je uznášania schopná.

Predsedníčka sudcovskej rady oboznámila prítomných s programom, v rozsahu
ako bol členom sudcovskej rady zaslaný v elektronickej podobe.

Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu pripomienky, netrvajú tiež na dodržaní
zákonnej lehoty, preto bol jednomyseľne schválený, pre rokovanie sudcovskej rady
nasledovný program:
Program:

1/ Návrh kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky
K bodu 1/
Predsedníčka sudcovskej rady pripomenula, že na rokovaní sudcovskej
rady 3. júla 2014 SRns 80/2014 bola uznesením č. 76/2014, v súvislosti s Listom
predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2014 č. SR 135/2014,
ktorým predseda Súdnej rady SR vyhlásil voľby predsedu Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky na deň 16. septembra 2014 poverená, aby oslovila všetkých
sudcov najvyššieho súdu, aby v lehote najneskôr do 31. júla 2014 predložili
sudcovskej rade návrh kandidáta na post predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky.

Konštatovala, že v tomto termíne sudcovskej rade nebol predložený žiadny
návrh. Podľa informácií z Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na post
predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky boli predložené návrhy troch
kandidátov JUDr. Daniely Švecovej , JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Ivana Rumana.
Zo sudcov najvyššieho súdu návrh kandidátky JUDr. Daniely Švecovej podporilo
svojim podpisom 17 sudcov a návrh JUDr. Daniela Hudáka podporilo 48 sudcov.
JUDr. Ivan Rumana sa za kandidáta navrhol sám, Kancelárii Súdnej rady Slovenskej
republiky nepredložil zoznam podporovateľov jeho kandidatúry.

JUDr. Jana Serbová, na základe prezentovaných informácií navrhla, aby
rešpektujúc vôľu nadpolovičnej väčšiny všetkých sudcov najvyššieho súdu, bol
kandidátom sudcovskej rady na post predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniel
Hudák.

K návrhu JUDr. Serbovej sa v diskusii pripojili JUDr. Mária Šramková, JUDr.
Mária Usačevová a JUDr. Peter Melicher.

Po rozprave členovia sudcovskej rady prijali
uznesenie

jednomyseľne nasledovné

Uznesenie č. 100/2014

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje
podľa § 27a ods. 2 zákona č. 185/2002 Z.z. o súdnej rade v znení neskorších
predpisov za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky JUDr. Daniela Hudáka – sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ktorý bol do funkcie sudcu ustanovený 17. decembra 1982
a pridelený na Najvyšší súd Slovenskej republiky 1. októbra 2010.
Navrhnutý kandidát s kandidatúrou vyjadril písomný súhlas 30. júla 2014.

Hlasovanie:
Za:
4 hlasy
Proti:
nikto
Zdržal sa: nikto

Predsedníčka sudcovskej rady ukončila mimoriadne rokovanie a
na záver
poďakoval prítomným za aktívnu účasť. Ďalšie riadne rokovanie sudcovskej rady
bude 9. septembra 2014 o 13.00 hod. v miestnosti č. 402
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala:
JUDr. Jana Serbová
Zápisnicu overil :
JUDr Peter Melicher

