
  
 
 

        Ján Mazák 

    predseda Súdnej rady 

    Slovenskej republiky 
  

                                Bratislava 14. júla 2021 

                                                                                                                       SR 646/2021- 1893 

 

 

    Podľa § 27a ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o súdnej rade“)  

 

v y h l a s u j e m 

voľbu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a 

 

u r č u j e m 

deň jej konania na 22. septembra 2021 so začiatkom o 10:00 hod. 

 

V zmysle § 27a ods. 2 a ods. 3 zákona o súdnej rade Vás, ako oprávneného 

navrhovateľa, vyzývam na predloženie kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho 

súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,podpredseda najvyššieho správneho súdu) v lehote od 

2. augusta 2021 do 27. augusta 2021. Výzva na predloženie kandidátov na funkciu 

podpredsedu najvyššieho správneho súdu bude oprávneným navrhovateľom doručená dňa    

14. júla 2021 len elektronicky.  

Pre včasnosť podania návrhu je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke, 

ktorý potvrdzuje odoslanie návrhu alebo dátum na pečiatke podateľne Kancelárie Súdnej rady 

Slovenskej republiky, potvrdzujúci doručenie návrhu.  

Podľa § 27a ods. 4 zákona o súdnej rade, návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 

obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu 

a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na najvyšší súd alebo na najvyšší správny súd. K 

návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou 

kandidatúrou a  čestné vyhlásenie, že kandidát nemá obchodné, majetkové alebo finančné 

vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu s poukazom na § 27hd zákona o 

súdnej rade.  



Podľa § 27a ods. 5 zákona o súdnej rade, návrh kandidáta na podpredsedu najvyššieho 

správneho súdu sa doručuje predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky.  

Na návrhy doručené po uplynutí lehoty a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti 

ustanovené zákonom o súdnej rade, sa neprihliada.  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            Ján Mazák, v. r. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovateľom  

podľa § 27a ods. 2 zákona o súdnej rade 


