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ZZááppiissnniiccaa  zz  uussttaannoovvuujjúúcceehhoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  hhllaavvnneejj  vvoolleebbnneejj  kkoommiissiiee  pprree  vvooľľbbuu  jjeeddnneejj  

ččlleennkkyy//jjeeddnnééhhoo  ččlleennaa  SSúúddnneejj  rraaddyy  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  ssuuddkkyyňňaa//ssuuddccaammii  vvoo  

vvýýcchhooddoosslloovveennsskkoomm  vvoolleebbnnoomm  oobbvvooddee  

99..  aauugguussttaa  22002211,,  BBrraattiissllaavvaa  

 

Prítomní:  

Miloš Kolek, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky 

Zástupcovia Hlavnej volebnej komisie: 

Dana Wänkeová 

Oliver Kolenčík 

Jana Tomášová 

Katarína Slováčeková – neprítomná, ospravedlnená 

Michaela Krajčová 

Martin Chlebo 

Pavol Tomáš 

Andrea Galdunová 

Lucia Kovačinová 

Emil Klemanič 

Katarína Benczová 

 

Program: 

 

1. Zahájenie ustanovujúceho zasadnutia hlavnej volebnej komisie 

 

2. Voľba predsedu hlavnej volebnej komisie pre voľbu jedného člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky sudcami (ďalej len  „súdna rada“) 

 

3. Odovzdanie doručeného návrhu kandidáta pre voľbu jednej členky/ jedného člena 

Súdnej rady Slovenskej republiky  

 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované s nasledovnými závermi: 

 



2 

 

1. Zahájenie ustanovujúceho zasadnutia hlavnej volebnej komisie 

 

Podpredseda súdnej rady privítal členov hlavnej volebnej komisie. Uviedol, že voľby 

vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky na 7. septembra 2021 a že ustanovujúce 

zasadnutie volebnej komisie zvolal v súlade s ustanovením § 12 ods. 4 zákona o súdnej rade. 

Predstavil členov volebnej komisie za jednotlivé sudcovské rady, resp. kolégiá predsedov 

sudcovských rád. 

Podpredseda súdnej rady oznámil, že z účasti na tomto zasadnutí sa ospravedlnila JUDr. 

Katarína Slováčeková, zástupkyňa kolégia predsedov sudcovských rad pri Krajskom súde 

v Trnave.  

Podpredseda súdnej rady skonštatoval, že hlavná volebná komisia je uznášaniaschopná 

a informoval členov hlavnej volebnej komisie o predloženom  návrhu  na člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky:  

Kandidát JUDr. Ľuboš Kunay, sudca Krajského súdu v Košiciach 

Navrhovatelia: Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach 

 

2. Voľba predsedu hlavnej volebnej komisie pre voľbu člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky sudcami 

 

JUDr. Dana Wänkeová navrhla za predsedu hlavnej volebnej komisie JUDr. Pavla 

Tomáša. JUDr. Pavol Tomáš s týmto návrhom súhlasil.                     

Hlasovanie: JUDr. Pavol Tomáš 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Neprítomný: 1 

 

Hlavná volebná komisia zvolila za predsedu hlavnej volebnej komisie JUDr. Pavla Tomáša. 

Následne podpredseda Súdnej rady SR odovzdal slovo zvolenému predsedovi Hlavnej 

volebnej komisie, ktorý navrhol, aby zápisnicu pre hlavnú volebnú komisiu vyhotovoval 

zamestnanec Súdnej rady SR. 

 

3. Odovzdanie originálu doručeného návrhu kandidáta na člena Súdnej rady 

Slovenskej republiky a pečiatky predsedovi hlavnej volebnej komisie 

 

Podpredseda Súdnej rady SR oznámil predsedovi, že mu bude poštou doručený 

originál návrhu kandidáta člena súdnej rady a okrúhla pečiatka „Hlavná volebná komisia“.      
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Podpredseda súdnej rady vzhľadom na vyčerpaný program ukončil ustanovujúce 

zasadnutie hlavnej volebnej komisie.  

 

 

Podpredseda Súdnej rady SR: Mgr. Miloš Kolek 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Dimmelová          


