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Predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky  
Jana Bajánková 

 

 

V Bratislave 9. marca 2016 

   Číslo: SR 76/2016 

             SR 77/2016 

             SR 78/2016       

           

Súdna rada Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 119a              

ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. (ďalej len 

„zákon o sudcoch“) 

 

vyhlasuje doplňujúce voľby 

predsedov a členov Disciplinárneho senátu 

 

a) do databázy predsedov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov 

navrhnutých sudcovskými radami, ktorá má mať podľa § 119a ods. 1     

písm. a) zákona desať členov. V databáze predsedov disciplinárnych 

senátov sa v súčasnosti nachádza len sedem predsedov 

disciplinárnych senátov,                              

 

b) do databázy členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov 

navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá má 

mať podľa § 119a ods. 1 písm. b) zákona o sudcoch pätnásť členov. 

V databáze členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých 

ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky je v súčasnosti síce 

pätnásť členov disciplinárnych senátov, ale 16. apríla 2016 uplynie 

funkčné obdobie jednému členovi a 18. júla 2016 ďalším dvom členom 

Disciplinárneho senátu, 
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c) do databázy členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov 

navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá má mať 

podľa § 119a ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch pätnásť členov. 

V databáze členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých 

Národnou radou Slovenskej republiky je v súčasnosti síce pätnásť 

členov disciplinárnych senátov, ale 16. apríla 2016 uplynie funkčné 

obdobie dvom členom Disciplinárneho senátu. 
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deň ich konania na 30. mája 2016 
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Predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky  
Jana Bajánková 

 
 

V Bratislave 9. marca 2016 

  Číslo: SR 76/2016 

                    

           

Vážená pani predsedníčka,  

vážený pán predseda, 

 

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov 

a členov Disciplinárneho senátu. 

 

V súlade s § 119a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), Vás preto žiadam o predloženie                 

6 návrhov kandidátov na predsedov Disciplinárneho senátu v lehote                     

do 10. mája 2016, z ktorých Súdna rada Slovenskej republiky bude voliť 

troch predsedov Disciplinárneho senátu do databázy podľa § 119a ods. 1 

písm. a) zákona o sudcoch. 

 

S pozdravom 

 

Príloha: 1 

 

 

 

 

Všetkým sudcovským radám/ 

plénam sudcov 
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Predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky  
Jana Bajánková 

 
 

V Bratislave 9. marca 2016 

  Číslo: SR 78/2016 

                    

           

Vážený pán minister, 

 

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov 

a členov Disciplinárneho senátu. 

 

V súlade s § 119a ods. 2 zákona o sudcoch, Vás preto žiadam, vážený 

pán minister, o predloženie návrhov na 6 (šesť) kandidátov na členov 

disciplinárnych senátov, a to sudcov podľa § 119b ods. 1 zákona o sudcoch, 

v lehote do 10. mája 2016, z ktorých Súdna rada Slovenskej republiky bude 

voliť troch členov Disciplinárneho senátu do databázy podľa § 119a ods. 1 

písm. b) zákona o sudcoch. 

             

S pozdravom 

 

Príloha: 1 

 

 

 

Vážený pán 

Tomáš Borec 

minister spravodlivosti  

Slovenskej republiky 

Bratislava 
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Predsedníčka Súdnej rady 

Slovenskej republiky  
Jana Bajánková 

 
 

V Bratislave 9. marca 2016 

  Číslo: SR 77/2016 

                              

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, 

 

 

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov 

a členov Disciplinárneho senátu. 

 

V súlade s § 119a ods. 2 zákona o sudcoch, Vás preto žiadam, vážený 

pán predseda, o predloženie návrhov na 4 (štyroch) kandidátov na členov 

disciplinárnych senátov, a to sudcov podľa § 119b ods. 1 zákona o sudcoch, 

v lehote do 10. mája 2016, z ktorých Súdna rada Slovenskej republiky bude 

voliť dvoch členov Disciplinárneho senátu do databázy podľa § 119a ods. 1 

písm. c) zákona o sudcoch. 

 

S pozdravom 

 

Príloha: 1 

 

 

 

 

Vážený pán 

Peter Pellegrini 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 1 


