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Zápisnica z 2. zasadnutia Hlavnej volebnej komisie pre voľbu člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode 

7. septembra 2021, Bratislava 

 

Prítomní:  

JUDr. Katarína Slováčeková - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Trnava 

JUDr. Andrea Galdunová – Kolégium predesov sudcovských rád pri KS Košice 

JUDr. Jana Tomášová - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Prešov 

JUDr. Martin Chlebo - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Žilina 

JUDr. Michaela Krajčová - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Bratislava 

JUDr. Dana Wänkeová - Sudcovská rada pri Najvyššom súde SR 

JUDr. Emil Klemanič - Sudcovská rada pri Špecializovanom trestnom súde 

JUDr. Katarína Benczová - Sudcovská rada pri Najvyššom správnom súde SR 

 

Ospravedlnení: 

JUDr. Pavol Tomáš - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Banská Bystrica 

JUDr. Lucia Kovačinová - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Trenčín 

JUDr. Oliver Kolenčík - Kolégium predsedov sudcovských rád pri KS Nitra 

 

 JUDr. Pavol Tomáš, predseda hlavnej volebnej komisie ospravedlnil svoju neúčasť s tým, 

že  vyhlásenia výsledkov volieb sa nezúčastní  zo zdravotných dôvodov. Členovia hlavnej 

volebnej komisie sa uzniesli, že výsledky z uvedeného dôvodu volieb vyhlási JUDr. Emil 

Klemanič.  

 

Overovateľom zápisnice z  2. zasadnutia Hlavnej volebnej komisie je JUDr. Dana 

Wänkeová. 
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Hlavnej volebnej komisii boli doručené zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania                    

od volebných komisií  pre východoslovenský volebný obvod a hlavná volebná komisia zrátala 

počet všetkých sudcov zapísaných v zoznamoch a počet vydaných hlasovacích lístkov.  

 

Hlavná volebná komisia zrátala počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta: 

 

1. JUDr. Ľuboš Kunay, počet získaných hlasov 202 

 

Hlavná volebná komisia vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb, ktorá tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

 

Hlavná volebná komisia zabezpečí vydanie osvedčenia o zvolení za člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky JUDr. Ľubošovi Kunayovi. 

 

     Predseda hlavnej volebnej komisie oznámi údaje v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 

185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov predsedovi súdnej rady, predsedovi Národnej rady Slovenskej 

republiky, prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.  

 

 

Zástupca hlavnej volebnej komisie: JUDr. Emil Klemanič      .................................... 

 

Overovateľ: JUDr. Dana Wänkeová                             ..................................... 

 

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

 

 

 

 

 


