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V zmysle čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústava“) a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

 

 

v y h l a s u j e m  

 

voľby piatich členiek/členov Súdnej rady Slovenskej republiky  

podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky  

sudkyňami/sudcami v západoslovenskom, stredoslovenskom a 

východoslovenskom volebnom obvode 

na deň 21. apríla 2022 od 09:00 hod. do 17:00 hod. 

 

 

Voľby troch členiek/členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa 

vykonajú na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, 

ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, 

Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne a Špecializovaný trestný 

súd. 

 

Voľba jednej členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sa vykoná 

na zhromaždeniach sudcov v stredoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria 

obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline. 

 

Voľba jednej členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sa vykoná 

na zhromaždeniach sudcov vo východoslovenskom volebnom obvode, ktorý 

tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove. 

 

Voľby členiek/členov súdnej rady sa vyhlasujú so zreteľom na 

uprázdnenie funkcie členky súdnej rady a na uplynutie funkčného obdobia 

členov súdnej rady. 

 



Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom 

konania voľby predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie 

sudcov obvodu tohto súdu a predseda sudcovskej rady Špecializovaného 

trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného trestného súdu. 

 

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona o súdnej rade 

predložia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členky/členov Súdnej 

rady Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát“) v lehote do 17. marca 2022 

do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.  

 

Podľa § 13 ods. 3 zákona o súdnej rade návrh kandidáta obsahuje 

meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia 

do funkcie sudcu a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý je kandidátom na 

člena. Návrh kandidáta podľa  čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy musí obsahovať 

aj označenie volebného obvodu, v ktorom má kandidovať. Návrh môže 

obsahovať aj odôvodnenie zamerané najmä na údaje o odbornej praxi 

navrhovaného kandidáta.  

 

K návrhu sa podľa § 13 ods. 4 zákona o súdnej rade prikladá 

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou 

kandidatúrou.  

 

Podľa § 13 ods. 2 zákona o súdnej rade, ak návrh kandidáta podáva:  

- sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho 

zasadnutia, z ktorého musí byť zrejmé, že návrh bol schválený ustanoveným 

spôsobom; 

- záujmová stavovská organizácia sudcov, k návrhu kandidáta priloží 

doklad o registrácii a výpis z uznesenia zo zasadnutia príslušného orgánu;  

- najmenej desať sudcov, k návrhu kandidáta sa pripojí zoznam, ktorý 

obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a podpis sudcov, ktorí návrh 

predkladajú. 

 

V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a 

jeho náhradníka a uvedie ich meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. 

Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho 

splnomocnenca vo volebných veciach je navrhovateľ viazaný. Nastúpenie 

náhradníka na miesto splnomocnenca navrhovateľ oznámi hlavnej volebnej 

komisii.  

 

V zmysle § 13 ods. 1 zákona o súdnej rade oprávnený subjekt doručí  

návrh kandidáta predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, na adresu 

Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.  

 



Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia 

najneskôr do 15 dní pred dňom konania voľby. Ak hlavná volebná komisia 

zistí, že predložený návrh kandidáta nespĺňa náležitosti podľa zákona o 

súdnej rade, bezodkladne na to upozorní splnomocnenca navrhovateľa s 

určením lehoty, v akej má návrh kandidáta doplniť alebo opraviť. Na návrh 

kandidáta, ktorý nebol v určenej lehote doplnený alebo opravený, sa 

neprihliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudcovským radám okresných súdov v obvodoch Krajského súdu 

v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského 
súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu 
v Žiline, Krajského súdu v  Košiciach,  Krajského súdu v Prešove 

a Sudcovskej rade Špecializovaného trestného súdu, 

Sudcovskej rade Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, 

Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v 
Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Košiciach 

a Krajského súdu v Prešove, 

záujmovým stavovským organizáciám sudcov,  

všetkým sudcom v západoslovenskom, stredoslovenskom a 
východoslovenskom volebnom obvode. 


