
Zápisnica  

 
Z prvého zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho správneho  súdu Slovenskej 

republiky 

 

 

Miesto konania :  sídlo NSS SR, budova NS SR, č.d. 301, 3. poschodie. 

Čas konania: 4.8.2021 o 11:00 hod 

 

Prítomní:  

JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

JUDr. Katarína Benczová 

JUDr, Monika Valašíková, PhD. 

Mgr. Kristína Babiaková 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

 

 

Prvé zasadnutie sudcovskej rady otvorila ako funkčne najstaršia sudkyňa JUDr. Jana 

Hatalová, PhD., a skonštatovala, že sudcovská rada je uznášania schopná a navrhla schváliť 

nasledovný program zasadnutia:  

 

1/ Voľba predsedu Sudcovskej rady NSS SR 

2/ Voľba podpredsedu Sudcovskej rady NSS SR 

3/ Schválenie rokovacieho poriadku Sudcovskej rady NSS SR 

4/ Prerokovanie rozvrhu práce NSS SR 

5/ Rôzne 

 

 

Hlasovanie o programe:  

Za  5 

Proti  0  

Zdržal sa  0 

 

K bodu 1/:  

 

JUDr. Jana Hatalová, PhD. navrhla za kandidátku na predsedu Sudcovskej rady NSS SR 

JUDr. Katarínu Benczovú. Ďalšie návrhy na predsedu sudcovskej rady predložené neboli. 

 

 

Sudcovská rada uskutočnila tajné hlasovanie:  

 

Na to bolo prijaté: 

 

 

Uznesenie č. 1/2021 

 

 
Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zvolila 

za predsedníčku sudcovskej rady JUDr. Katarínu Benczovú. 



 

Za  4 

Proti  0  

Zdržal sa  1 

 

K bodu 2/:  

 

Mgr. Kristína Babiaková navrhla za kandidáta na podpredsedu Sudcovskej rady NSS SR 

JUDr. Juraja Vališa, LL.M.,  JUDr. Jana Hatalová. PhD. navrhla za kandidátku na podpredsedu 

Sudcovskej rady NSS SR JUDr. Moniku Valašíkovú, PhD. Uskutočnilo sa tajné hlasovanie 

o predložených kandidátoch. 

 

 

Hlasovanie  

 

Odovzdaných platných hlasovacích lístkov 5 

 

Výsledky hlasovania o kandidatúre JUDr. Moniky Valašíkovej, PhD.  

 

za – 3 

proti – nikto 

zdržal sa – 1 

 

Výsledky hlasovania o kandidatúre JUDr. Juraja Vališa, LL.M.  

 

za – 1 

proti – nikto 

zdržal sa – 1 

 

Na to bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 2/2021 

 

 
Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zvolila 

za podpredsedníčku sudcovskej rady JUDr. Moniku Valašíkovú. PhD.  

 

 

Riadenie priebehu zasadnutia prevzala novozvolená predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR. 

 

K bodu 3/  

Členovia sudcovskej rady sa oboznámili s predloženým návrhom rokovacieho poriadku 

a dospeli k záveru, že jeho znenie je potrebné upraviť a znova predložiť na najbližšom rokovaní 

Sudcovskej rady NSS SR. Vykonaním úprav v zmysle záverov diskusie bol poverený 

JUDr. Vališ LL.M.  

 

K bodu 4/  

Členovia sudcovskej rady v súvislosti s predloženým návrhom rozvrhu práce NSS SR 

na rok 2021 dospeli k záveru, že jeho znenie pripúšťa rôzny výklad. Na odstránenie 

nejednoznačností JUDr. Monika Valašíková, PhD. V rámci pripomienky navrhla:  



 

Vzhľadom na znenie Čl. VI, bod 1  predloženého návrhu Rozvrhu práce NSS SR na rok 

2021 vynechať v osobitnej časti  Čl. XIX a XX uvedenie poradových  čísiel  asistentov, čo by 

mohlo viesť k výkladu, že asistent je povinný vykonávať činnosť iba pre sudcu s rovnakým 

číselným označením v danom senáte, takýto výklad by bol aj v rozpore s ustanovením  Čl. XI. 

odsek 1. a postup v jeho zmysle by neoprávnene zasahoval do kompetencie riadiaceho predsedu 

senátu.   

 

Sudcovská rada skonštatovala, že návrh je potrebné prekonzultovať a znovu zaradiť na 

rokovanie Sudcovskej rady NSS SR, ktoré sa bude konať 5.8.2021 o 9:30 hod. v zasadacej 

miestnosti na 3 poschodí, č.d. 301. na ktoré bude pozvaný predseda NSS SR.  

 

K bodu 5/ 

 

Členovia Sudcovskej rady boli oboznámení s požiadavkami na materiálne a personálne 

zabezpečenie kancelárie sudcovskej rady, ktoré boli predbežne prerokované s riaditeľkou 

Kancelárie NSS SR s prísľubom naplnenia požiadaviek.  

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka Sudcovskej rady ukončila 

zasadnutie a poďakovala prítomným členom za účasť na tomto rokovaní.  

 

Na záver predsedníčka Sudcovskej rady oznámila termín nasledujúceho zasadnutia 

Sudcovskej rady NSS SR, a to  

 

 

5.8.2021 o 9:30 hod. 

v zasadacej miestnosti na 3 poschodí, č.d. 301. 

 

 

Prílohy:  

prezenčná listina 

hlasovacie lístky 

 

 

Zápisnicu zapísala:  

JUDr. Monika Valašíková, PhD. 

 

 

Zápisnicu overil:  

Mgr. Kristína Babiaková 


