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Zápisnica z 1. zasadnutia Hlavnej volebnej komisie pre voľby člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode 

9. augusta 2021 

 

Prítomní:  

JUDr. Pavol Tomáš, predseda Hlavnej volebnej komisie 

JUDr. Dana Wänkeová 

JUDr. Oliver Kolenčík 

JUDr. Jana Tomášová 

JUDr. Michaela Krajčová 

JUDr. Martin Chlebo 

JUDr. Andrea Galdunová 

JUDr. Lucia Kovačinová 

JUDr. Emil Klemanič 

JUDr. Katarína Benczová 

 

 Svoju neúčasť ospravedlnila členka Hlavnej volebnej komisie JUDr. Katarína 

Slováčeková.  

 

Program: 

 

1. Preskúmanie návrhu kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

2. Zostavenie listiny kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

3. Určenie postupu činnosti Hlavnej volebnej komisie 

 

4. Určenie termínu zasadnutia Hlavnej volebnej komisie za účelom zistenia výsledkov 

volieb člena Súdnej rady Slovenskej republiky 
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1. Preskúmanie návrhu kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Hlavná volebná komisia preskúmala predložený návrh kandidáta na člena súdnej rady 

a konštatovala, že návrh spĺňa náležitosti v zmysle zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Podanie návrhu kandidáta, Hlavná volebná komisia potvrdila splnomocnencovi 

navrhovateľa.  

 

 

2. Zostavenie listiny kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhu kandidáta zostavila listinu kandidáta 

v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Na listine kandidátov je zapísaný jediný kandidát: JUDr. Ľuboš Kunay. 

 

Pripravená listina kandidáta bude vodičom súdnej rady doručená predsedovi Hlavnej 

volebnej komisie na podpis spolu s pripraveným hlasovacím lístkom. Listina kandidáta bude 

doručená aj ďalším dvom najstarším členom hlavnej volebnej komisie na podpis, a to JUDr. 

Emilovi Klemaničovi a JUDr. Kataríne Slováčekovej.  

 

 

3. Určenie postupu činnosti Hlavnej volebnej komisie 

 

Predseda Hlavnej volebnej komisie, JUDr.  Pavol Tomáš, navrhol, aby administratívne  

a technicky činnosť Hlavnej volebnej komisie zabezpečoval zamestnanec Súdnej rady 

Slovenskej republiky, ktorý vyhotoví pre členov Hlavnej volebnej komisie všetky potrebné 

listiny a tieto doručí predsedovi a členom Hlavnej volebnej komisie na odsúhlasenie a podpis.  

 

 Členovia Hlavnej volebnej komisie oznámia do 13.8.2021 predsedovi počet sudcov, 

ktorí majú právo voliť za východoslovenský volebný obvod, podľa ktorého bude pripravený 

potrebný počet hlasovacích lístkov.  

 

 Listina kandidáta bude zaslaná členom Hlavnej volebnej komisie a jednotliví členovia 

zabezpečia zverejnenie tejto listiny kandidáta. 
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4. Určenie termínu zasadnutia hlavnej volebnej komisie za účelom zistenia 

výsledkov volieb člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Hlavná volebná komisia stanovila termín zasadnutia za účelom zistenia výsledkov 

volieb jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky na deň 8. septembra 2021 o 11:00 

hod., v zasadacej miestnosti Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava. 

 

Predseda Hlavnej volebnej komisie: JUDr. Pavol Tomáš .................................... 

Zapísala: Mgr. Zuzana Dimmelová    ...................................... 


