
ZZááppiissnniiccaa  zz  22..  zzaassaaddnnuuttiiaa  hhllaavvnneejj  vvoolleebbnneejj  kkoommiissiiee  pprree  vvooľľbbyy  ččlleennoovv  SSúúddnneejj  rraaddyy  

SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  ssuuddccaammii  kkoonnaannééhhoo  ddňňaa  

3300..  mmáájjaa  22001122  oo  1111::0000  hhoodd..,,  OOmmššeenniiee  

 

    Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie hlavnej volebnej komisie (ďalej len „HVK“) otvorila predsedníčka, ktorá 

privítala všetkých členov HVK a konštatovala, že hlavná volebná komisia je 

uznášaniaschopná. 

Uviedla, že voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky prebehli bez problémov, 

poznamenala, že je zvolaná tlačová konferencia na 14:00 hod., kde by sa médiám podala 

krátka správa o tom, ako voľby prebiehali. 

JUDr. Miroslav Dobrík oznámil, že sa nebude môcť zúčastniť celého zasadnutia HVK, 

pretože cestuje na plánovanú dovolenku. Predsedníčkou HVK bol vyzvaný, aby sa zúčastnil 

tej časti zasadnutia, na ktorej budú zisťované výsledky volieb.  

        Za overovateľa tejto zápisnice zo zasadnutia bola navrhnutá JUDr. Zlatica 

Javorová. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 12 

Hlavná volebná komisia súhlasí s tým, aby sa overovateľkou zápisnice zasadnutia stala              

JUDr. Zlatica Javorová. 

Program: 

1. Zistenie výsledkov volieb členov súdnej rady - § 21 zákona č. 185/2002 Z. z. o 

Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „súdna rada“) 

 

Členovia hlavnej volebnej komisie po sčítaní hlasov za jednotlivé volebné obvody 

konštatovali, že najvyšší počet hlasov získali nasledovní kandidáti:  

 

 Meno, priezvisko, akademický titul Miesto výkonu funkcie sudcu 

 

1. Ján Vanko, JUDr. Krajský súd Nitra 

2. Jana Bajánková, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 

3. Imrich Volkai, JUDr. Krajský súd Košice 

4. Milan Ďurica, doc., JUDr., PhD. Krajský súd Banská Bystrica 



5. Peter Straka, JUDr. Krajský súd Prešov 

6. Rudolf Čirč, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 

7. Igor Burger, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 

8. Dana Bystrianska, JUDr. Okresný súd Košice I 

 

JUDr. Miroslav Dobrík opustil zasadnutie HVK. 

 

2. Zápisnica o výsledku volieb členov súdnej rady - § 22 zákona o súdnej rade 

 

Zápisnica o výsledku volieb členov súdnej rady tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 

HVK. 

 

3. Osvedčenie  zvolenému členovi súdnej rady 

 

Predsedníčka HVK informovala členov HVK, že osvedčenia, ktoré vydala HVK 

zvoleným členom im budú odovzdané  za účasti všetkých súčasných a novozvolených členov. 

 

4.  Rôzne 

 

Členovia HVK nemali žiadne pripomienky, ani otázky, preto im predsedníčka HVK 

poďakovala za aktívnu účasť a prácu v HVK a následne zasadnutie HVK ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Lucia Hučková              Overovateľ: JUDr. Zlatica Javorová 


