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ZZááppiissnniiccaa  zz  11..  zzaassaaddnnuuttiiaa  hhllaavvnneejj  vvoolleebbnneejj  kkoommiissiiee  pprree  vvooľľbbyy  ččlleennaa  SSúúddnneejj  rraaddyy  

SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  ssuuddccaammii  

2244..  ookkttóóbbeerr  22001144,,  BBrraattiissllaavvaa  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Schválenie overovateľa zápisnice z 1. zasadnutia 

 

2. Preskúmanie návrhov kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

3. Zostavenie listiny kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

4. Určenie termínu zasadnutia hlavnej volebnej komisie za účelom prevzatia hlasovacích 

lístkov  

 

5. Určenie termínu zasadnutia hlavnej volebnej komisie za účelom zistenia výsledkov 

volieb člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

 

1. Schválenie overovateľa zápisnice z 1. zasadnutia 

 

Hlavná volebná komisia schválila za overovateľa zápisnice 1. zasadnutia hlavnej volebnej 

komisie JUDr. Janu Cisárovú. 

 

2. Preskúmanie návrhov kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Hlavná volebná komisia preskúmala predložené návrhy kandidátov na člena súdnej rady 

a konštatuje, že všetky návrhy spĺňajú 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 splnomocnencom 

navrhovateľov.  

 

3. Zostavenie listiny kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostavila listinu kandidátov 

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. 
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Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečil zverejnenie listiny kandidátov na všetkých 

súdoch prostredníctvom predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedov 

krajských súdov a predsedu Špecializovaného trestného súdu.  

4. Stanovenie termínu zasadnutia hlavnej volebnej komisie za účelom prevzatia 

hlasovacích lístkov  

 

Hlavná volebná komisia stanovila termín zasadnutia za účelom prevzatia hlasovacích 

lístkov na deň 20. novembra 2014 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky č. 477, Župné nám. 13, Bratislava.  

 

5. 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 26. novembra 2014 o 08:00 

hod. v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477,                                

Župné nám. 13, Bratislava.  

 

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

 

Overovateľ: JUDr. Jana Cisárová     ..................................... 

 

Zapísala: Bc. Lucia Hučková     ...................................... 


