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UZNESENIE
A. správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Zdenky Reisenauerovej a členov senátu prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. (sudca spravodajca), Mgr.
Michala Novotného, v disciplinárnej veci proti disciplinárne obvinenému: U.. P. X., bydlisko: I. XX,
XXX XX W., vo veci námietky zaujatosti voči bývalej zastupujúcej predsedníčke disciplinárneho
senátu 5Ds JUDr. Monike Jakubovej

rozhodol:
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky námietke zaujatosti disciplinárne obvineného voči bývalej
zastupujúcej predsedníčke disciplinárneho senátu 5Ds JUDr. Monike Jakubovej nevyhovuje podľa §
32 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v účinnom znení v spojení s § 4 a § 24 ods. 2
zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).

Odôvodnenie
1. Disciplinárne obvinený v disciplinárnej veci vedenej pod sp. zn. 5Ds/2/2020 vzniesol námietku
zaujatosti voči zastupujúcej predsedníčke tohto disciplinárneho senátu JUDr. Monike Jakubovej.
Funkcia zastupujúcej predsedníčky disciplinárneho senátu zanikla JUDr. Monike Jakubovej v zmysle
§ 154g ods. 8 právneho predpisu č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v účinnom znení 1.
augusta 2021, nakoľko v tento deň začal svoju činnosť vykonávať Najvyšší správny súd Slovenskej
republiky. V dôsledku tejto skutočnosti JUDr. Monika Jakubová stratila oprávnenie rozhodovať o
predmetnom disciplinárnom previnený. Z uvedeného dôvodu Najvyšší správny súd Slovenskej
republiky (ďalej len Najvyšší správny súd) v danej veci nemohol námietke zaujatosti vyhovieť,
nakoľko smerovala voči osobe, ktorá sa v čase vydania tohto uznesenia na rozhodovaní o
disciplinárnom previnení disciplinárne obvineného už nepodieľa. Rozhodol preto spôsobom uvedeným
vo výroku tohto uznesenia.
2. Najvyšší správny súd v tejto veci rozhoduje na základe § 46 ods. 1 zákona č. 432/2021 Z. z. o
disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), podľa ktorého

disciplinárne konanie proti sudcovi, ktoré nie je k 1. decembru 2021 právoplatne skončené sa dokončí
podľa tohto zákona. V súlade s § 24 ods. 2 tohto právneho predpisu o tejto námietke zaujatosti
rozhodol trojčlenný senát Najvyššieho správneho súdu.
3. Toto uznesenie prijal trojčlenný senát Najvyššieho správneho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie :
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

