Zápisnica
z mimoriadneho rokovania Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konanej dňa 16. apríla 2012 o 13:00 hod v zasadacej miestnosti č. dv. 402 Najvyššieho súdu
SR.
Prítomní: JUDr. Vladimír Magura,
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Jozef Hargaš

Príloha: Prezenčná listina
Zoznam kandidátov

Mimoriadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril a viedol jej predseda JUDr. Vladimír
Magura. Skonštatoval, že sudcovská rada je uznášania schopná. Prítomných členov
Sudcovskej rady oboznámil s navrhovaným programom, ktorý navrhol rozšíriť o ďalší bod
programu a to o žiadosť JUDr. Haralda Stiffela o povolenie plnenia funkčných povinností
sudcu v domácom prostredí.
Následne dal predseda sudcovskej rady hlasovať o schválení programu v nasledovnom znení:
Program:
1. Organizačné zabezpečenie volieb členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami NS
SR (SRns 6/2012)
2. JUDr. Harald Stiffel – žiadosť o povolenie plnenia funkčných povinností sudcu
v domácom prostredí (SRns 15/2012)
Za: 7
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
K bodu 1) programu
V súvislosti s organizačným zabezpečením volieb členov Súdnej rady Slovenskej
republiky sudcami NS SR (SRns 6/2012) JUDr. Vladimír Magura prítomných opakovane (viď
zápisnica z rokovania zo dňa 2. apríla 2012) oboznámil s Vyhlásením volieb 8 (ôsmich) členov

Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami z 30.marca 2012. Termín volieb bol vyhlásený na
29. mája 2012 o 11:00 hodine.
Zároveň upozornil na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS
2/2012, ktorým bola pozastavená účinnosť niektorých ustanovení zák. č. 467/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmenách
a doplnení niektorých zákonov. Uviedol, že z uvedeného vyplýva, že voľba do Súdnej rady SR
sudcami sa uskutoční podľa právnej úpravy, ktorá bola platná do ustanovení zák. č. 467/2011
Z. z., ktoré boli pozastavené.
Opakovane uviedol, že on ako predseda Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky v zmysle § 17 ods. 3 písm. a) zák. č. 185/2002 Z. z. v platnom a účinnom znení určil
miesto konania volieb dňa 29.mája 2012 o 11:00 hod tak, že volebné zhromaždenie sudcov
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa uskutoční v budove Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, Župné námestie č. 13, Bratislava, prízemie, miestnosť číslo Z 1.
Po prerokovaní a vyjadrení členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky bolo súhlasne všetkými členmi konštatované, že
-

-

-

Sudcovská rada NS SR nenavrhuje žiadneho kandidáta do volieb na člena Súdnej rady
SR
Osobitné pozvánky s určením miesta konania volieb sa sudcom NS SR nebudú
doručovať z dôvodu, že Oznámenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky bolo
každému sudcovi doručené elektronickou poštou osobne, je vyvesené na
oznamovacej tabuli sudcovskej rady NS SR a bolo oboznámené aj na zasadnutiach
sudcovskej rady dňa 2. apríla 2012 a opakovane dnešného dňa, ktoré zápisnice sú
každému sudcovi NS SR doručované mailovou poštou a sú aj k nahliadnutiu na
internetovej stránke NS SR, priečinok Sudcovská rada NS SR.
Zoznamy sudcov NS SR podľa jednotlivých kolégií NS SR oprávnených voliť 8 členov
Súdnej rady SR, zabezpečené predsedom Sudcovskej rady NS SR v zmysle § 10 ods. 4
zák. č. 185/2002 Z. z. v platnom a účinnom znení, pripojené k tejto zápisnici sú
kompletné. V zmysle druhej vety uvedeného zákonného ustanovenia o námietkach
vo veciach zápisu do zoznamu sudcov rozhoduje hlavná volebná komisia.
Zástupkyňou Sudcovskej rady NS SR do hlavnej volebnej komisie bola na zasadnutí
dňa 2. apríla 2012 zvolená JUDr. Serbová.

K bodu 2) programu –JUDr. Haralda Stiffela žiadosť o povolenie plnenia funkčných
povinností sudcu v domácom prostredí (SRns 15/2012)
Predseda Sudcovskej rady oboznámil prítomných členov so žiadosťou JUDr. Haralda
Stiffela o povolenie na plnenie funkčných povinností v domácom prostredí z 12. apríla 2012.

Následne prebehla rozprava k tomuto bodu programu a po jej skončení Sudcovská
rada schválila toto
Uznesenie č. 12/2012
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po prerokovaní povoľuje
sudcovi JUDr. Haraldovi Stiffelovi, aby plnil funkčné povinnosti sudcu v domácom
prostredí, a to v rozsahu určenom Dohodou o zásadách povoľovania práce sudcov
v domácom prostredí, prijatou Súdnou radou Slovenskej republiky dňa 1. februára 2009
a v rozsahu uvedenom v jeho žiadosti zo dňa 12. apríla 2012.
Za: 7 hlasov
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto

Predseda sudcovskej rady ukončil jej rokovanie a na záver poďakoval prítomným za
aktívnu účasť. Ďalšie riadne rokovanie sudcovskej rady bude 14. mája 2012 o 13:00 ho
v miestnosti č. 402.

V Bratislave dňa 16. apríla 2012

Zápisnicu spísal: JUDr. Jozef Hargaš
Zápisnicu overila: JUDr. Jana Serbová

