
Z á p i s n i c a 
 

z prerokovania návrhu per rollam 

Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

 

 

Spôsob prerokovania:  per rollam, prostredníctvom elektronickej pošty 

 

Začiatok prerokovania:  29.12.2022 o 17:30 hod. doručením návrhu predsedníčky 

Sudcovskej rady NSS SR elektronickou poštou 

 

Predmet návrhu:  vyjadrenie stanoviska k Opatreniu č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa 

Rozvrh práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

na rok 2023 

 

K návrhu sa vyjadrili: JUDr. Katarína Benczová 

JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

JUDr. Monika Valašiková 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

 

Členka sudcovskej rady Mgr. Kristína Babiaková oznámila, že z dôvodu dovolenky 

sa zdržiava hlasovania. 

 

Na prerokovanie návrhu per rollam vyzvala predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR 

všetkých členov sudcovskej rady e-mailom doručeným dňa 29. decembra 2022 o 17:30 hod. 

Vyzvala členov, aby sa do 30.12.2022 do 17:30 hod. vyjadrili, či súhlasia so záverom,  

že sudcovská rada NSS SR prerokovala predložené Opatrenie č. 1 bez výhrad, alebo či majú 

k nemu výhrady.  

 

Štyria vyššie uvedení členovia sudcovskej rady následne elektronickou poštou oznámili, 

že majú výhrady k obsahu predloženého Opatrenia č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2023. Vyjadrenia sú prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Členovia sudcovskej rady NSS SR preto prijali toto stanovisko: 

 

„Sudcovská rada NSS SR má proti Opatreniu č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh 

práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2023, výhrady.” 

 

  



Prílohy: 

- Opatrenie č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho správneho súdu 

Slovenskej republiky na rok 2023 

- Návrh predsedníčky sudcovskej rady NSS SR na prerokovanie návrhu per rollam 

- Vyjadrenia per rollam členov sudcovskej rady NSS SR 

- Vecne súvisiaca komunikácie riadiacej predsedníčky senátu 4S JUDr. Moniky Valašikovej 

s vedením NSS SR ohľadom predmetnej problematiky 

 

 

Zápisnica bola spísaná 30. decembra 2022 o 19:30 hod. 

 

 

Zápisnicu spísala:   JUDr. Monika Valašiková, PhD. 

 

 

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


