Zápisnica
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: 10.12.2021 o 10.00 hod.
Prítomní:
JUDr. Katarína Benczová
Mgr. Kristína Babiaková (pripojená online prostredníctvom aplikácie MS Teams)
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.
JUDr. Monika Valašiková sa z účasti ospravedlnila.
Zasadnutie sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu SR (ďalej aj ako „NSS SR“) zvolala
a otvorila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Katarína Benczová a skonštatovala,
že sudcovská rada je uznášaniaschopná, a navrhla schváliť nasledovný program zasadnutia:
1/ Prerokovanie Opatrenia č. 5 ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NSS SR na rok 2021
2/ Prerokovanie Rozvrhu práce NSS SR na rok 2022
3/ Vyjadrenie k návrhom na vymenovanie úspešných uchádzačov do vyššej sudcovskej
funkcie
4/ Výkazy za jednotlivé oddelenia – november 2021
5/ Rôzne
Hlasovanie o programe:
Za
4
Proti
0
Zdržal sa
0

1)

Prerokovanie Opatrenia č. 5 ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NSS SR
na rok 2021

Členovia sudcovskej rady NSS SR po oboznámení sa s obsahovými zmenami platného Rozvrhu
práce NSS SR v znení predloženého Opatrenia č. 5 konštatovali, že voči zmenám rozvrhu práce
nemajú výhrady.

2)

Prerokovanie Rozvrhu práce NSS SR na rok 2022

Členovia sudcovskej rady NSS SR konštatujú, že Rozvrh práce NSS SR na rok 2022 nebol
Sudcovskej rade NSS SR predložený na prerokovanie v lehote podľa ustanovenia § 52 ods. 3
zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Členovia sudcovskej rady NSS SR po oboznámení sa s Rozvrhom práce NSS SR na rok 2022,
ktorý bol prerokovaný Plénom NSS SR dňa 09.12.2021 bez výhrad, prijali nasledovné
stanovisko: „Sudcovská rada NSS SR voči Rozvrhu práce NSS SR na rok 2022 nemá výhrady.“

3)

Vyjadrenie k návrhom na vymenovanie úspešných uchádzačov do vyššej
sudcovskej funkcie

Členovia sudcovskej rady NSS SR po oboznámení sa s k návrhom na vymenovanie úspešných
uchádzačov do vyššej sudcovskej funkcie a so Zápisnicou z výberového konania na obsadenie
šiestich miest predsedov senátov NSS SR číslo KPr 91/2021 zo dňa 30.11.2021 v zmysle § 15
ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov konštatovali, že voči vymenovaniu 4 úspešných uchádzačov (JUDr. Anita Filová,
JUDr. Zuzana Mališová, JUDr. Jana Martinčeková, JUDr. Pavol Naď) do vyššej sudcovskej
funkcie nemajú výhrady.

4)

Výkazy za jednotlivé oddelenia – november 2021

Členovia sudcovskej rady prerokovali výkaz za november 2021 za všetky oddelenia.
prevzaté
nápad
vybavené
nevybavené
2069
106
157
2018

5)

Rôzne

Predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR pripomenula, že začiatkom roku 2022 bude potrebné
schváliť časový a vecný plán činnosti Sudcovskej rady NSS SR v zmysle čl. II. písm. dd)
Rokovacieho poriadku Sudcovskej rady NSS SR.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR ukončila
zasadnutie a poďakovala prítomným členom za účasť na tomto rokovaní.

Prílohy:
Prezenčná listina
Opatrenie č. 5 ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce NSS SR na rok 2021
Rozvrh práce NSS SR na rok 2022
Zápisnica z výberového konania na obsadenie šiestich miest predsedov senátov NSS SR číslo
KPr 91/2021 zo dňa 30.11.2021

Zápisnicu zapísal:
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

Zápisnicu overila:
JUDr. Jana Hatalová, PhD.

