
 
      

          
 

         Miloš Kolek 

podpredseda Súdnej rady                 

    Slovenskej republiky 
 

                                                                        Bratislava 1. decembra 2021 
                                                                        Číslo: SR 672/2021-3862 

 

 

Podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. 

o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe 

poverenia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. novembra 

2021 pod číslom SR 672/2021-3507, 

 

v y h l a s u j e m 

 

voľbu prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na 

 

20. januára 2022 od 9.00 hod. 

 

v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky, Miestodržiteľský palác, Hlavné 

námestie 8, Bratislava. 

 

 

I. Oprávnení navrhovatelia 

 

1. Návrh na voľbu prísediacej sudkyne/prísediaceho sudcu 

disciplinárneho senátu môže súdnej rade podať členka/člen súdnej 

rady. 

2. Vyzývam oprávnených navrhovateľov na predloženie kandidátov na 

prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v lehote 15 dní 

odo dňa  doručenia oznámenia o vyhlásení volieb. 

3. Návrh na voľbu prísediacej sudkyne/prísediaceho sudcu  

disciplinárneho senátu obsahuje: 

    -    meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia  

         navrhovanej osoby, 

- profesionálny životopis navrhovanej osoby, 

- čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o splnení predpokladov 

pre ustanovenie do funkcie prísediacej sudkyne/prísediaceho 

sudcu disciplinárneho senátu, 



- údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie odpisu 

registra trestov, 

- písomný súhlas navrhovanej osoby s voľbou 

 

K návrhu je potrebné pripojiť písomnosti potvrdzujúce splnenie 

predpokladov účasti vo voľbách. 

 

 

II. Predpoklady účasti vo voľbách 

 

Za prísediacu sudkyňu/prísediaceho sudcu podľa § 10 ods. 4 zákona    

č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť 
zvolený občan Slovenskej republiky, 

  
a) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 

odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike  
alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní 
druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal 

vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom 
stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v  študijnom 

odbore právo, 
b) ktorý má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na 

výkon funkcie prísediaceho, 

c) ktorý je bezúhonný, 

d) ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
e) ktorého skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu 

prísediaceho bude riadne vykonávať,  
f) ktorý nie je členom politickej strany ani politického hnutia, ani 

nevykonáva aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v 

politických hnutiach; za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj 
kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického 

hnutia vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách 
do Európskeho parlamentu, 

g) ktorý vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov, 

h) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, 
i) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že 

disciplinárny postih bol zahladený, 

j) ktorý nie je sudcom, prokurátorom, súdnym exekútorom, notárom 
alebo členom súdnej rady. 

 
 

III. Písomnosti potvrdzujúce splnenie predpokladov účasti vo voľbách 

 

- potvrdenie o dosiahnutí vysokoškolského právnického vzdelania, 

- vyhlásenie o úplnej spôsobilosti na právne úkony,  



- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prísediacej 

sudkyne/prísediaceho sudcu 

- súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov,  

- potvrdenie o trvalom pobyte, 

- doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky,  

- čestné vyhlásenie, v ktorom navrhovaná osoba uvedie, že nie je členom 

politickej strany ani politického hnutia, ani nevykonáva aktívnu 

politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach;  

- potvrdenie o právnickej praxi,  

- čestné vyhlásenie, v ktorom navrhovaná osoba uvedie, že sa proti nej   

nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,  

- čestné vyhlásenie, v ktorom navrhovaná osoba uvedie, že jej nebolo 

uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih 

bol zahladený. 

 

 

IV. Priebeh volebného zasadnutia  

 

1.  Navrhované osoby majú právo  zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, 

na ktorom sa koná voľba. Podpredseda súdnej rady zabezpečí doručenie 

pozvánky navrhovaným osobám na zasadnutie súdnej rady najneskôr 

sedem dní predo dňom konania volieb.  

2.  Súdna rada vytvorí pre všetky navrhované osoby rovnaké podmienky na    

    prezentáciu svojej osoby. 

     3. Po prezentácii, členky a členovia súdnej rady majú právo klásť    

         navrhovanej osobe otázky. 

     4. Počas prezentácie navrhovanej osoby na zasadnutí súdnej rady nie sú               

         prítomné ostatné navrhované osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


