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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Zahájenie ustanovujúceho zasadnutia hlavnej volebnej komisie 

 

2. Voľba predsedu hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady Slovenskej 

republiky sudcami (ďalej len  „súdna rada“) 

 

3. Odovzdanie doručených návrhov kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej 

republiky a pečiatok predsedovi hlavnej volebnej komisie 

 

4. Rôzne 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované s nasledovnými závermi: 

 

1. Zahájenie ustanovujúceho zasadnutia hlavnej volebnej komisie 

 

Predseda súdnej rady privítal členov hlavnej volebnej komisie. Uviedol, že ustanovujúce 

zasadnutie zvolal v zákonnej lehote. Zdôraznil, že nosným bodom programu ustanovujúceho 

zasadnutia je odovzdanie kandidátov na členov súdnej rady doručených  v lehote do 23. apríla 

2012 predsedovi súdnej rady oprávnenými subjektmi a voľba predsedu hlavnej volebnej 

komisie pre voľby členov súdnej rady.  

 

Predložených bolo 24 návrhov kandidátov na člena súdnej rady,  z toho 

 sudcovskými radami 19 kandidátov,  z toho návrh na 2 kandidátov predložilo aj 

najmenej 10 sudcov,  

 stavovskými organizáciami 8 kandidátov a 

 najmenej desať sudcov predložilo návrhy na 6 kandidátov. 

 

Uviedol, že ide o tretie zloženie súdnej rady, teda sú určité skúsenosti z predchádzajúcich 

období.  

 

Postupne sa predstavili všetci členovia hlavnej volebnej komisie s dôrazom na informáciu, 

obvod ktorého krajského súdu zastupujú. 

 



Predseda súdnej rady konštatoval, že hlavná volebná komisia je uznášaniaschopná 

a vyzval jej členov na voľbu predsedu hlavnej volebnej komisie. 

 

2. Voľba predsedu hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady 

Slovenskej republiky sudcami 

 

Za predsedníčku hlavnej volebnej komisie bola zástupcom Kolégia predsedov 

sudcovských rád pri Krajskom súde Bratislava , JUDr. Davidom Lindtnerom, navrhnutá 

JUDr. Jana Serbová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bola za členku 

hlavnej volebnej komisie zvolená Sudcovskou radou pri Najvyššom súde Slovenskej 

republiky (ďalej len „najvyšší súd“).  

 

JUDr. Igor Králik nominant Sudcovskej rady pri Špecializovanom trestnom súde sa 

k návrhu JUDr. Lindtnera pripojil, alternatívne navrhol, aby za predsedu bol zvolený jej 

funkčne najstarší člen.  

 

Hlasovanie: JUDr. Jana Serbová 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( JUDr. Serbová ) 

 

           Vzhľadom na výsledky hlasovania o alternatívnom návrhu JUDr. Králika sa už 

nehlasovalo. 

 

Uznesenie č. 1 

Hlavná volebná komisia  určuje voľbou za predsedu hlavnej volebnej komisie pre voľby 

členov Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Janu Serbovú. 

 

3. Odovzdanie doručených návrhov kandidátov na členov Súdnej rady 

Slovenskej republiky a pečiatok predsedovi hlavnej volebnej komisie 

 

Predseda súdnej rady odovzdal predsedníčke hlavnej volebnej komisie doručené návrhy 

kandidátov na členov súdnej rady, 2 okrúhle a 2 podlhovasté pečiatky „Hlavná volebná 

komisia“.  

 

Zároveň zaželal hlavnej volebnej komisii veľa úspechov, aby voľby členov súdnej rady 

sudcami prebehli v súlade so zákonom, dôstojne a bez konfliktov. 

 

Predseda súdnej rady opustil zasadnutie hlavnej volebnej komisie, jej ďalší priebeh už 

viedla jej predsedníčka. 

 

 

 

 



4.  Rôzne  

     Predsedníčka hlavnej volebnej komisie navrhla schváliť Luciu Hučkovú ako zapisovateľku  

pre zasadnutia hlavnej volebnej komisie . 

Hlasovanie o zapisovateľke: Lucia Hučková 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 

Hlavná volebná komisia schvaľuje za zapisovateľku zasadnutí hlavnej volebnej komisie 

Luciu Hučkovú. 

Ďalej uviedla, že je potrebné zvoliť hovorcu hlavnej volebnej komisie pre 

komunikáciu s médiami. Navrhla JUDr. Davida Lindtnera. 

Hlasovanie: JUDr. David Lindtner 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( JUDr. Lindtner ) 

 

Uznesenie č. 3 

Hlavná volebná komisia schvaľuje za hovorcu hlavnej volebnej komisie JUDr. Davida 

Lindtnera. 

 

           Predsedníčka hlavnej volebnej komisie informovala o navrhnutých kandidátoch na 

členov súdnej rady: 

 

1. JUDr. Eva Cvengová,  

2. JUDr. Viera Petríková,  

3. JUDr. Igor Burger, 

4. JUDr. Imrich Volkai,  

5. JUDr. Jana Bajánková,  

6. JUDr. Peter Šamko,  

7. JUDr. Richard Bureš,  

8. JUDr. Andrej Stachovič,  

9. JUDr. Stanislav Sojka, PhD., 

10. JUDr. Ján Vanko,  

11. JUDr. Jozef Turza, 

12. Mgr. Fedor Benka,  

13. Mgr. Štefan Baláž,  

14. JUDr. Rudolf Čirč,  

15. JUDr. Gabriela Dúbravková, 

16. JUDr. Dana Bystrianská,  



17. JUDr. Jozef Janík, 

18. JUDr. Alena Poláčková, PhD. 

19. JUDr. Boris Tóth,  

20. JUDr. Peter Straka,  

21. JUDr. Vladimír Pribula,  

22. doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

23. JUDr. Richard Molnár,  

24. JUDr. Lenka Praženková. 

 

      Konštatovala, že  úlohou hlavnej volebnej komisie je preskúmať predložené návrhy 

kandidátov na členov súdnej rady najneskôr v lehote do 15 dní pred dňom konania volieb  

a zostaviť listinu kandidátov. 

 

V listine kandidátov sa uvedie podľa abecedného poradia priezvisko a meno 

kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona o súdnej rade, s uvedením ich miesta 

výkonu funkcie sudcu a dňa ich posledného ustanovenia do funkcie sudcu. Takto zostavenú 

listinu kandidátov podpíše predseda hlavnej volebnej komisie a ďalší jej dvaja vekom 

najstarší členovia, ktorí sú v tomto prípade: JUDr. Miroslav Dobrík a JUDr. Ľudmila 

Škvaridlová. 

 

            Predsedníčka hlavnej volebnej komisie ,aj ako nominant Sudcovskej rady najvyššieho 

súdu,  oboznámila členov komisie s obsahom námietky JUDr. Petra Paludu, ktorý namietal, že 

nie je zaradený do zoznamu sudcov najvyššieho súdu, oprávnených voliť. Námietka                   

JUDr. Paludu bola členom komisie doručená pred zasadnutím aj v písomnej podobe. 

 

           V tejto súvislosti požiadala členov komisie, aby  dôsledne skontrolovali v lehote do 

ďalšieho zasadnutia hlavnej volebnej komisie, či predsedovia sudcovských  rád zabezpečili 

zoznamy sudcov obvodu príslušnej sudcovskej rady, ktorí sú oprávnení voliť a či tieto sú 

zverejnené formou, aby boli prístupné všetkým sudcom. 

 

          O námietke JUDr. Petra Paludu, prípadne ďalších námietkach vo veciach zápisu do 

zoznamu sudcov rozhodne hlavná volebná komisia.  

 

          V súvislosti so zabezpečením zoznamov sudcov oprávnených voliť,                        

JUDr. Kovaľová citovala § 62 zák.č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje čas, ktorý sa posudzuje ako „výkon funkcie 

sudcu“, okrem výkonu činností vyplývajúcich z osobitných predpisov zabezpečujúcich výkon 

súdnictva. Ide  napríklad o sudcov, ktorí sú práceneschopní,  sú na rodičovskej dovolenke, na 

stáži a pod...  JUDr. Kovaľová položila otázku, či do zoznamu sudcov  je treba pojať aj 

sudcov podľa § 62 zákona o sudcoch.  

Mgr. Ján Bednár uviedol, že pokiaľ sudcovia nemajú prerušený výkon funkcie sudcu, 

hlasovať by mali. 



     Členovia komisie sa jednomyseľne zhodli na tom, že sudcovia, ktorí majú prerušený 

výkon funkcie sudcu, nemajú hlasovacie právo a opačne sudcovia, ktorí výkon funkcie sudcu 

prerušený nemajú, hlasovacie právo voliť členov súdnej rady majú. 

     Členovia hlavnej volebnej komisie ďalej otvorili otázku plnej moci pri voľbách. 

Jednomyseľne sa zhodli, že voľba na základe plnej moci nie je možná, nakoľko zákon 

o súdnej rade hovorí, že voľba členov súdnej rady je priama. 

JUDr. Anna Kovaľová  požiadala členov hlavnej volebnej komisie o zaujatie stanoviska, 

či nebude problém, ak je zároveň predsedníčkou Sudcovskej rady Krajského súdu Prešov 

a takisto zástupcom za Kolégium predsedov sudcovských rád obvodu Krajského súdu Prešov.  

Členovia komisie  sa zhodli na tom, že v tom žiadny problém nevidia. 

JUDr. Mária Malíková uviedla, že v čase konania volieb budú niektorí sudcovia na 

rehabilitácii. Spýtala sa, či je možné, aby odvolili na tom súde, v obvode ktorého sa budú 

nachádzať.                    

JUDr. Kovaľová uviedla, že to nie je možné, pretože každý volebný obvod vyhotovuje 

zoznam sudcov oprávnených voliť.  

Predsedníčka hlavnej volebnej komisie tiež vyjadrila názor, že nie je možné, aby sudca 

hlasoval na inom súde, než na ktorom vykonáva funkciu sudcu a do zoznamu ktorého bol 

zaradený.   

Ostatní členovia komisie sa so stanoviskom JUDr. Kovaľovej a JUDr. Serbovej stotožnili.  

JUDr. Anna  Kovaľová  informovala členov komisie, že čo sa týka obvodu Krajského 

súdu Prešov, požiadali listom predsedníčku Krajského súdu Prešov o súčinnosť, aby 

zabezpečila organizáciu práce na súde z hľadiska pojednávaní, aby všetci sudcovia mali 

možnosť zúčastniť sa volieb. Doporučila takýto postup aj v obvode ostatných krajských 

súdov. 

Predsedníčka hlavnej volebnej komisie po odkonzultovaní návrhu zvolala ďalšie 

zasadnutie hlavnej volebnej komisie  na  

                                         4. mája 2012 o 09:00 hod. 

v Inštitúte vzdelávania zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 

Vzhľadom na to, že členovia komisie pôsobia na súdoch v celej Slovenskej republike, 

 Inštitút vzdelávania zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

v Omšení sa javí svojou polohou najvhodnejším miestom konania pre zasadnutie. Preto 

požiadala vedúcu Kancelárie súdnej rady organizačne zabezpečiť zvolané zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Lucia Hučková     Overovateľ:  JUDr. Mária Malíková 


