
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Sudcovskej rady 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

 

 

Miesto konania: sídlo NSS SR, budova NS SR, č. d. 466, 4. poschodie, 

 

Čas konania: 20.10.2021 o 13.00 hod. 

 

Prítomní: 

JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

JUDr. Katarína Benczová 

JUDr. Monika Valašiková, PhD. 

Mgr. Kristína Babiaková 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

 

 

 Zasadnutie sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu SR (ďalej aj ako „NSS SR“) 

otvorila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Katarína Benczová a skonštatovala, že sudcovská 

rada je uznášaniaschopná a navrhla schváliť nasledovný program zasadnutia: 

 

1) Schválenie návrhu Kritérií Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov na vyššie 

sudcovské funkcie 

2) Výkazy za jednotlivé oddelenia – september 2021  

3) Rôzne 

 

 

Hlasovanie o programe: 

Za  5 

Proti  0 

Zdržal sa  0 

 

 

1) Schválenie návrhu Kritérií Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov  

na vyššie sudcovské funkcie 

 

Členovia Sudcovskej rady NSS SR prediskutovali viaceré alternatívy kritérií a hľadísk, 

ktoré by mal zohľadniť zástupca Sudcovskej rady NSS SR vo výberovej komisií na výber 

kandidátov na vyššie sudcovské funkcie NSS SR. 

 

Sudcovská rada NSS SR po prediskutovaní alternatív schválila priložené Kritériá 

Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov na vyššie sudcovské funkcie a navrhuje,  

aby sa Sudcovskou radou NSS SR zvolený člen výberovej komisie týmito kritériami 

a hľadiskami v nich obsiahnutými riadil. 

 

  



Hlasovanie o návrhu Kritérií Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov na vyššie 

sudcovské funkcie: 

Za  5 

Proti  0 

Zdržal sa  0 

 

 

2) Výkazy za jednotlivé oddelenia – september 2021  

 

Členovia sudcovskej rady prerokovali výkaz za september 2021 za všetky oddelenia.  

prevzaté  nápad   vybavené   nevybavené  

 1991  204  115   2080 

 

 

3) Rôzne 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR ukončila 

zasadnutie a poďakovala prítomným členom za účasť na tomto rokovaní. 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Kritériá Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov na vyššie sudcovské funkcie 

 

 

Zápisnicu zapísal: 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

 

 

Zápisnicu overila: 

Mgr. Kristína Babiaková 

 

  



Kritériá Sudcovskej rady NSS SR pre výber kandidátov na vyššie sudcovské funkcie 

 

Sudcovská rada NSS SR na svojom zasadaní dňa 20.10.2021 schválila Kritériá Sudcovskej rady 

NSS SR pre výber kandidátov na vyššie sudcovské funkcie. Aspekty a hľadiská obsiahnuté 

v tomto dokumente by mal primerane zohľadniť zástupca Sudcovskej rady NSS SR v príslušnej 

výberovej komisií pre výber kandidátov na vyššie sudcovské funkcie NSS SR. 

 

1. Dĺžka trvania sudcovskej praxe kandidáta na NSS SR. 

 

2. Dĺžka trvania inej právnej praxe kandidáta súvisiacej s vyššou sudcovskou funkciou, 

a to s prihliadnutím na jej relevanciu vo vzťahu k tejto vyššej sudcovskej funkcií a na 

dĺžku praxe v oblasti správneho práva (v zostupnom poradí): 

a. predseda senátu na súde nižšej inštancie, 

b. sudca na súde rovnakej alebo nižšej inštancie, 

c. VSÚ (po zložení justičnej skúšky), prokurátor alebo advokát s prihliadnutím na 

skúsenosti kandidáta s vystupovaním a konaním pred súdom, a 

d. iná právna prax. 

 

3. Motivácia kandidáta – jeho osobné dôvody a motivácia pre vyššiu sudcovskú funkciu. 

 

4. Znalosti a vedomosti kandidáta ohľadom praktického výkonu vyššej sudcovskej 

funkcie. 

 

5. Osobnostné predpoklady kandidáta na výkon vyššej sudcovskej funkcie, a to najmä 

a. schopnosť prezentácie kandidáta a vyjadrovacie schopnosti kandidáta, 

b. schopnosť riadenia a spolupráce, 

c. schopnosť motivovať, podporovať a povzbudzovať profesijný rozvoj, 

d. schopnosť konštruktívne komunikovať s kolegami a správou súdov, a efektívne 

robiť zmeny, a 

e. schopnosť organizovať čas sebe aj ostatným. 

 

6. Výber z rozhodovacej praxe kandidáta na NSS SR (alt. na NS SR alebo i na súde nižšej 

inštancie). 

 

7. Vyjadrenie riadiaceho predsedu senátu v ktorom kandidát pôsobí. 

 

8. Hodnotenie sudcu. 

 


