
Z á p i s n i c a 

Z mimoriadneho zasadnutia Sudcovskej rady 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

 

 

Miesto konania: sídlo NSS SR,  č. d. 106, 1. poschodie, 

 

Čas konania: 12.5.2022 o 11:00 hod. 

 

Prítomní: 

JUDr. Jana Hatalová, PhD. 

JUDr. Katarína Benczová 

Mgr. Kristína Babiaková 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

JUDr. Monika Valašiková, PhD.  

 

 

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

operatívne zvolala a otvorila predsedníčka sudcovskej rady JUDr. Katarína Benczová z dôvodu, 

že v súvislosti s výberovým konaním  na obsadenie 4 miest predsedov senátu vyhlásených pod 

č. KPr/84/2022 zatiaľ nebola prerokovaná žiadosť predsedu NSS SR o zaujatie stanoviska 

k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky sudcami Michalom Matulníkom a Petrom Potáschom.  

Zároveň skonštatovala, že sudcovská rada je uznášaniaschopná a navrhla schváliť nasledovný 

program zasadnutia: 

  

 

1) Žiadosť predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Kpr 84/2022 bod 

b) na predloženie stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky  

sudcami Michalom Matulníkom a Petrom Potáschom. 

 

 

Hlasovanie o programe: 

Za  5 

Proti  0 

Zdržal sa  0 

 

 

K bodu 1) Žiadosť predsedu NSS SR o zaujatie stanoviska k dodržiavaniu zásad 

sudcovskej etiky sudcami JUDr. Michalom Matulníkom, PhD. a prof. JUDr. PhDr. 

Petrom Potáschom, PhD. 

 

 

 

 

 

 



Bolo prijaté  

 

 

U z n e s e n i e   

 

Sudcovská rada NSS SR podľa ustanovenia § 27c písm. a)  a § 27d ods. 1 a 4 zákona č. 

385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zaujala k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky JUDr. Michala Matulníka, PhD. 

a prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., ktorí podali žiadosť o zaradenie do výberového 

konania na obsadenie štyroch miest predsedov senátov NSS SR toto  

 

S t a n o v i s k o: 

 

JUDr. Michal Matulník, PhD., sudca NSS SR podľa poznatkov členov sudcovskej rady od 

začiatku pôsobenia vo funkcii sudcu NSS SR dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady 

sudcovskej etiky. 

 

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudca NSS SR podľa poznatkov členov sudcovskej rady 

od začiatku pôsobenia vo funkcii sudcu NSS SR dodržiava pri výkone svojej funkcie zásady 

sudcovskej etiky. 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

 

 

Zápisnicu zapísala: 

Mgr. Kristína Babiaková. 

 

 

Zápisnicu overil: 

JUDr. Jana Hatalová, PhD.  


