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Zápisnica z 36. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009
miesto konania: zasadacia miestnosť Najvyššieho súdu SR, Z4, poschodie 4.





Prítomní:
	JUDr. Štefan Harabin - ospravedlnený
	JUDr. Jana Bajánková

Doc. Mária Bujňáková - ospravedlnená
	JUDr. Igor Burger
JUDr. Ján Burik - ospravedlnený
	JUDr. Viliam Dohňanský
	JUDr. Ida Hanzelová 
	JUDr. Daniel Hudák 
JUDr. Peter Hulla
JUDr. Jozef  Janík 
JUDr. Helena Kožíková
	JUDr. Anna Marková - ospravedlnená

JUDr. Richard Molnár
	JUDr. Bohumil Novák - ospravedlnený

JUDr. Juraj Sopoliga - ospravedlnený
	JUDr. Gabriela Šimonová
JUDr. Daniela Švecová
	JUDr. Mária Usačevová

	JUDr. Blanka Weismannová - vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

                                                                      
Rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky viedla JUDr. Helena Kožíková. Po otvorení 35. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "súdna rada") konštatovala, že súdna rada je uznášaniaschopná, ospravedlnili sa: JUDr. Štefan Harabin, JUDr. Anna Marková, JUDr. Juraj Sopoliga, JUDr. Ján Burik, JUDr. Bohumil Novák, Doc. Mária Bujňáková. 

Členom súdnej rady bol v písomnej podobe predložený návrh programu zasadnutia nasledovne:

Program:


	Prerokovanie žiadosti predsedníčky Krajského súdu v Bratislave o člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave a 2 voľných miest predsedov senátov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave (1 Ksr 333/09)


	Prerokovanie návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (1 Ksr 348/09)


	Určenie obsahovej náplne vzdelávania sudcov na rok 2010 (1 Ksr 306/09)


	Prerokovanie doporučenia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky prehodnotiť čl. 7 ods. 1 Zásad výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu a predsedu špecializovaného trestného súdu pokiaľ ide o dôvodnosť písomného testu (1 Ksr 347/09)


	Prerokovanie podnetu predsedu Okresného súdu Košice II na posúdenie spôsobilosti riadne vykonávať sudcovské povinnosti sudcu Mgr. Gabriela Frankoviča (1 Ksr 271/09)


	Prerokovanie návrhu rozpočtu civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012 (14 Ksr 337/09)


	Prerokovanie žiadosti JUDr. Pavla Polakoviča o prešetrenie postupu predsedu senátu JUDr. Majchráka, ako aj členov senátu JUDr. Klimenta a JUDr. Hatalu v trestnej veci sp. zn. 2 Tos 2/2007 (1 Ksr 339/09)


	Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za účelom zistenia prírastku majetku sudcu podľa § 32 ods. 6 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov (1 Ksr 328/09)


	Prerokovanie žiadosti autorov a signatárov prehlásenia Päť viet a Výzvy sudcov o ukončenie dočasného pozastavenia výkonu funkcií sudcom, u ktorých nejde o závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu (1 Ksr 341/09)


	Prerokovanie podnetu Združenia občianskej sebaobrany na vykonanie mimoriadnych revízií týkajúcich sa exekúcií na súdoch (1 Ksr 342/09)


	Prerokovanie podnetu Ing. Milana Mňahončáka na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Štefanovi Tomašovskému, sudcovi Okresného súdu Prešov, z dôvodu nevykonania zmeny zápisu v obchodnom registri pre obchodnú spoločnosť Chemkostav HSV Humenné,  a.s.,  na   základe   právoplatného  rozsudku  Krajského  súdu  Prešov   4 Cb 310/01 z 21. augusta 2002 v spojení s rozsudkom  Najvyššieho  súdu   Slovenskej   republiky 5 Obo 198/2004 z 25. apríla 2006 (1 Ksr 230/09)


	Prerokovanie opakovaného návrhu Evy Kováčechovej, právnej zástupkyne JUDr. Milana Růžičku, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš na zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu (1 Ksr 127/09)


	Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Štefana Sekelského, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 352/09)


	Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Osifa, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 351/09)


	Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Pramukovej, sudkyne Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 365/09)


	Prerokovanie návrhu predsedníčky Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Svetlovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave (1 Ksr 353/09)


	Prerokovanie žiadosti predsedu Krajského súdu v Prešove o člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove (1 Ksr 355/09)


	Prerokovanie žiadosti predsedu Krajského súdu v Žiline o člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre Okresný súd Ružomberok (1 Ksr 362/09)


	Prerokovanie výzvy na späťvzatie návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu JUDr. Petra Paludu a na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol JUDr. Petrovi Paludovi pozastavený výkon funkcie sudcu (1 Ksr 350/09)


Rôzne

	Informácia  o  vyhlásení  volieb  kandidáta  na  sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (1 Ksr 335/09)


	Informácia o možnosti nominovania kandidáta na funkciu sudcu Osobitného tribunálu pre Libanon - uvoľnenie miesta (1 Ksr 331/09)


	Informácia o zahraničnej služobnej ceste JUDr. Heleny Kožíkovej v Madride (1 Ksr 303/09)


	Informácia o zahraničnej služobnej ceste členov Súdnej rady Slovenskej republiky v Londýne (1 Ksr 330/09)


	Informácia o skončení funkčného obdobia sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, JUDr. Juraja Schwarcza v roku 2010 (1 Ksr 358/09)


	Návrh JUDr. Štefana Lesňáka, predsedu disciplinárneho senátu 2 Ds o vyjadrenie sa k možnosti vykonávania ústnych pojednávaní aj mimo budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, konkrétne v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici


JUDr. Kožíková vyzvala prítomných členov, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. 



K návrhu sa pripojila väčšina všetkých členov súdnej rady. 

JUDr. Kožíková navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Danielu Švecovú a za zapisovateľku Mgr. Sylviu Machalovú.


Hlasovanie o overovateľovi zápisnice:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomní: 6

Uznesenie č. 651
Súdna rada SR schvaľuje za overovateľa zápisnice JUDr. Danielu Švecovú a za zapisovateľku tohto zasadnutia Mgr. Sylviu Machalovú.

JUDr. Kožíková navrhla hlasovať o doplnenom programe zasadnutia:

Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 6

Uznesenie č.  652
Súdna rada SR schvaľuje program 36. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky.


Jednotlivé body programu súdna rada prerokovala s týmito závermi: 

Prerokovanie žiadosti predsedníčky Krajského súdu v Bratislave o člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave a 2 voľných miest predsedov senátov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave (1 Ksr 333/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave a 2 voľných miest predsedov senátov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave nasledovne: 
 
Hlasovanie o JUDr. Márii Usačevovej
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 6


Uznesenie č.  653
Súdna rada SR schvaľuje člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave a 2 voľných miest predsedov senátov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave, JUDr. Máriu Usačevovú.



Prerokovanie návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (1 Ksr 348/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 0
Proti:  5
Zdržali sa: 7
Neprítomní: 6

Uznesenie č.  654
Súdna rada konštatuje, že návrh na predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici, nezískal potrebný počet hlasov.



Určenie obsahovej náplne vzdelávania sudcov na rok 2010 (1 Ksr 306/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní pracovného materiálu týkajúceho sa obsahovej náplne vzdelávania sudcov na rok 2010 hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 6

Uznesenie č.  655
Súdna rada SR schvaľuje návrh obsahovej náplne vzdelávania sudcov na rok 2010 so zmenami navrhnutými JUDr. Petrom Hullom. 



Prerokovanie doporučenia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky prehodnotiť čl. 7 ods. 1 Zásad výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu a predsedu špecializovaného trestného súdu pokiaľ ide o dôvodnosť písomného testu (1 Ksr 347/09)

Členovia súdnej rady navrhli vytvoriť komisiu na preskúmanie čl. 7 ods. 1 Zásad výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu a predsedu špecializovaného trestného súdu, ktorá do konca decembra 2009 predloží k danej problematike stanovisko.

Hlasovanie o JUDr. Bajánkovej:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 6

Hlasovanie o JUDr. Šimonovej:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 6

Hlasovanie o JUDr. Usačevovej:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 6


Uznesenie č.  656
	Súdna rada SR schvaľuje komisiu na prípravu zmeny Zásad výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu a predsedu špecializovaného trestného súdu v zložení: JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Gabriela Šimonová a JUDr. Mária Usačevová.


Prerokovanie podnetu predsedu Okresného súdu Košice II na posúdenie spôsobilosti riadne vykonávať sudcovské povinnosti sudcu Mgr. Gabriela Frankoviča (1 Ksr 271/09)

Členovia súdnej rady po oboznámení sa so stanoviskom komisie, ktorá bola uznesením č. 611 ustanovená na prípravu návrhu riešenia danej situácie hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne:

Hlasovanie:
Za: 12
Proti:  0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 6

Uznesenie č.  657
Súdna rada SR vracia podnet predsedu Okresného súdu Košice II za účelom doplnenia návrhu a dodržania náležitého procesného postupu podľa § 18 ods. 2 písm. a), a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.



Prerokovanie návrhu rozpočtu civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012 (14 Ksr 337/09)

Členovia súdnej rady po oboznámení sa s návrhom rozpočtu civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012 hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne:

Hlasovanie:
Za:  11
Proti:  0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  658
Súdna rada SR vyslovuje nespokojnosť s návrhom rozpočtu civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012 z dôvodu, že tento návrh neodráža reálne potreby výkonu súdnictva a jeho prijatím hrozí kolaps justície. 
Súčasne upozorňuje, že na zabezpečenie riadneho chodu justície je potrebné na kategóriách „Tovary a služby, Bežné transfery“ navýšiť rozpočet civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  minimálne o 25 mil. €, aby bola zabezpečená činnosť justície a vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. 


Prerokovanie žiadosti JUDr. Pavla Polakoviča o prešetrenie postupu predsedu senátu JUDr. Majchráka, ako aj členov senátu JUDr. Klimenta a JUDr. Hatalu v trestnej veci sp. zn. 2 Toš 2/2007 (1 Ksr 339/09)

Členovia súdnej rady po oboznámení sa s žiadosťou JUDr. Pavla Polakoviča o prešetrenie postupu predsedu senátu JUDr. Majchráka, ako aj členov senátu JUDr. Klimenta a JUDr. Hatalu v trestnej veci sp. zn. 2 Toš 2/2007 hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne:

Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 6

Uznesenie č.  659
Súdna rada SR prerušuje rokovanie o tomto bode programu s tým, že podanie JUDr. Polakoviča bude doručené JUDr. Jurajovi Klimentovi, JUDr. Jurajovi Majchrákovi a JUDr. Petrovi Hatalovi, ktorí budú pozvaní na najbližšie zasadnutie súdnej rady s tým, aby sa k obsahu podania vyjadrili. 


Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za účelom zistenia prírastku majetku sudcu podľa § 32 ods. 6 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov (1 Ksr 328/09)


Členovia súdnej rady sa oboznámili s výstupmi predloženými Kanceláriou Súdnej rady SR a vypočuli JUDr. Hrubalu a JUDr. Klimenta a prijali uznesenie:

Hlasovanie o JUDr. Klimentovi:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 8

Hlasovanie JUDr. Hrubalovi:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 8


Uznesenie č.  660
Súdna rada SR vzala na vedomie vysvetlenie JUDr. Juraja Klimenta k majetkovému priznaniu za rok  2008. Konanie o vyhodnotenie majetkového priznania JUDr. Hrubalu za rok 2008  prerušuje s tým, že ustanovuje komisiu v zložení JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Richard Molnár a JUDr. Viliam Dohňanský na preverenie skutočností uvedených JUDr. Jánom Hrubalom a zároveň požiada správcu siete o vysvetlenie prenosu dát z počítačovej do tlačenej podoby. Komisii sa ukladá, aby vyžiadala od Daga Daniša, redaktora denníka Pravda, odkiaľ čerpal poklady pre článok „Harabin a sudca za 33 miliónov“ uverejnený 28. októbra 2009 a zároveň či bol článok dotknutým sudcom autorizovaný. 


Prerokovanie žiadosti autorov a signatárov prehlásenia Päť viet a Výzvy sudcov o ukončenie dočasného pozastavenia výkonu funkcií sudcom, u ktorých nejde o závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu (1 Ksr 341/09)


Členovia súdnej rady po oboznámení sa s obsahom žiadosti prijali nasledovné uznesenie:

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 8

Uznesenie č.  661
Súdna rada SR konštatuje, že v uvedenej veci prijala uznesenie č. 648 zo 6. októbra 2009 a na tomto uznesení zotrváva. 


Prerokovanie podnetu Združenia občianskej sebaobrany na vykonanie mimoriadnych revízií týkajúcich sa exekúcií na súdoch(1 Ksr 342/09)


Členovia súdnej rady po oboznámení sa s obsahom podnetu prijali nasledovné uznesenie:

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 8

Uznesenie č.  662
Súdna rada odkladá rokovanie o tomto bode programu na najbližšie zasadnutie.


Prerokovanie podnetu Ing. Milana Mňahončáka na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Štefanovi Tomašovskému, sudcovi Okresného súdu Prešov, z dôvodu nevykonania zmeny zápisu v obchodnom registri pre obchodnú spoločnosť Chemkostav HSV Humenné,  a.s.,  na   základe   právoplatného  rozsudku  Krajského  súdu  Prešov   4 Cb 310/01 z 21. augusta 2002 v spojení s rozsudkom  Najvyššieho  súdu   Slovenskej   republiky 5 Obo 198/2004 z 25. apríla 2006 (1 Ksr 230/09)

Členovia súdnej rady po oboznámení sa s obsahom podnetu navrhli určiť komisiu v zložení: JUDr. Janík, JUDr. Molnár, JUDr. Hulla.

Hlasovanie o JUDr. Janíkovi:
Za: 10
Proti:  0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 7

Hlasovanie o JUDr. Molnárovi:
Za: 10
Proti:  0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 7

Hlasovanie o JUDr. Hullovi:
Za: 10
Proti:  0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  663
Súdna rada SR schvaľuje komisiu v zložení JUDr. Jozef Janík, JUDr. Richard Molnár a JUDr. Peter Hulla na prešetrenie podnetu Ing. Milana Mňahončáka na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Štefanovi Tomašovskému.



Prerokovanie opakovaného návrhu Evy Kováčechovej, právnej zástupkyne JUDr. Milana Růžičku, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš na zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu (1 Ksr 127/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o opakovanom návrhu JUDr. Milana Růžičku, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš na zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 0
Proti:  11
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  664
Súdna rada SR konštatuje, že opakovaný návrh JUDr. Milana Růžičku, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš na zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, nezískal dostatočný počet hlasov. 




Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Štefana Sekelského, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 352/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Štefana Sekelského, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 15. januára 2010 do 15. júla 2010 nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  665
Súdna rada SR odkladá rokovanie o tomto bode programu na najbližšie zasadnutie, z dôvodu nekompletnosti potrebných dokladov.


Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Osifa, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 351/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Osifa, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  666
Súdna rada SR odkladá rokovanie o tomto bode programu na najbližšie zasadnutie, z dôvodu nekompletnosti potrebných dokladov.


Prerokovanie návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Pramukovej, sudkyne Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1 Ksr 365/09) 


Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne:

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7

Uznesenie č. 667
Súdna rada SR prekladá JUDr. Katarínu  Pramukovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 4. novembra 2009. 


Prerokovanie návrhu predsedníčky Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Svetlovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave (1 Ksr 353/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Svetlovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave od 1. februára 2010 do 31. júla 2010 nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 8

Uznesenie č.  668
Súdna rada SR dočasne prideľuje JUDr. Alenu Svetlovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave od 1. februára 2010 do 31. júla 2010.



Prerokovanie žiadosti predsedu Krajského súdu v Prešove o člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove (1 Ksr 355/09)


Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov občianskoprávneho  kolégia Krajského súdu v Prešove nasledovne: 
 
Hlasovanie o JUDr. Dohňanskom 
Za: 10
Proti:  0
Zdržali sa:  1
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  669
Súdna rada SR schvaľuje člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove, JUDr. Viliama Dohňanského.



Prerokovanie žiadosti predsedu Krajského súdu v Žiline o člena do výberovej komisie na výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre Okresný súd Ružomberok (1 Ksr 362/09)


Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne:

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7


Uznesenie č. 670
	Súdna rada SR schvaľuje člena do výberovej komisie na výberové konanie na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre Okresný súd Ružomberok JUDr. Daniela Hudáka.



Prerokovanie výzvy na späťvzatie návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu JUDr. Petra Paludu a na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol JUDr. Petrovi Paludovi pozastavený výkon funkcie sudcu (1 Ksr 364/09)

Členovia súdnej rady po prerokovaní materiálu hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne: 

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  671
Súdna rada SR odkladá rokovanie o tomto bode programu na ďalšie zasadnutie Súdnej rady. 



Informácia  o  vyhlásení  voľby  kandidátov  na  sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (1 Ksr 335/09)

Členovia súdnej rady zobrali Informáciu o vyhlásení voľby kandidátov  na  sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva na vedomie.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0 
Zdržali sa:   0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  672
Súdna rada SR berie na vedomie vyhlásenie voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky. Voľba kandidátov sa bude konať 7. decembra 2009 o 10:00 hod. v pojednávacej miestnosti P 1 Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie č. 13 v Bratislave.
Zároveň ukladá Kancelárii Súdnej rady uverejniť výzvu na voľby kandidáta v Justičnej revue,  v Bulletine slovenskej advokácie, v Ars Notaria, na portáli Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 



Informácia o možnosti nominovania kandidáta na funkciu sudcu Osobitného tribunálu pre Libanon - uvoľnenie miesta (1 Ksr 331/09)

Členovia súdnej rady zobrali na vedomie Informáciu o možnosti nominovania kandidáta na funkciu sudcu Osobitného tribunálu pre Libanon.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  673
Súdna rada SR berie na vedomie informáciu o možnosti nominovania kandidáta na funkciu sudcu Osobitného tribunálu pre Libanon.


Informácia o zahraničnej služobnej ceste JUDr. Heleny Kožíkovej v Madride (1 Ksr 309/09)


	Čenovia súdnej rady zobrali na vedomie informáciu o zahraničnej služobnej ceste JUDr. Heleny Kožíkovej v Madride.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  674
Súdna rada SR berie na vedomie informáciu o zahraničnej služobnej ceste JUDr. Heleny Kožíkovej v Madride.


Informácia o zahraničnej služobnej ceste členov Súdnej rady Slovenskej republiky v Londýne (1 Ksr 330/09)


Členovia súdnej rady zobrali na vedomie Informáciu o zahraničnej služobnej ceste členov Súdnej rady Slovenskej republiky v Londýne.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  675
Súdna rada SR berie na vedomie informáciu o zahraničnej služobnej ceste členov Súdnej rady Slovenskej republiky v Londýne.






Informácia o skončení funkčného obdobia sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, JUDr. Juraja Schwarcza v roku 2010 (1 Ksr 358/09)



Členovia súdnej rady zobrali na vedomie Informáciu o skončení funkčného obdobia sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, JUDr. Juraja Schwarcza v roku 2010

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa:  0
Neprítomní: 7

Uznesenie č.  676
Súdna rada SR berie na vedomie Informáciu o skončení funkčného obdobia sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, JUDr. Juraja Schwarcza v roku 2010.


25. Prerokovanie žiadosti JUDr. Štefana Lesňáka, predsedu disciplinárneho senátu 2 Ds o vyjadrenie sa k možnosti vykonávania ústnych pojednávaní aj mimo budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, konkrétne v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici

Členovia súdnej rady po prerokovaní žiadosti hlasovali o návrhu uznesenia nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 7


Uznesenie č. 677

Súdna rada konštatuje, že predseda disciplinárneho senátu môže nariadiť vykonanie pojednávanie aj mimo sídla súdu za splnenia podmienok § 248 ods. 2 Tr. por. – vo vzťahu ku konkrétnej veci a konkrétnym okolnostiam prípadu. 






Zapísala:	Overil:
Mgr. Sylvia Machalová		JUDr. Daniela Švecová

