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Vyjadrenie predsedu OS Svidník JUDr. Štefana Bujňáka zo dňa 16. novembra 2017:  

Príloha č. 2 

 

Stanovisko MsR zo dňa 4. decembra 2017: 

MsR tento materiál prerokovala a odporúča ho prerokovať a schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 21. november 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 140 odsek. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o 

sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov  

 

A) volí do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie 2018 – 2022 

 

a) RNDr. Antona Berežňáka, nar. 29.4.1951, trvale bytom Kutuzovova 319/3, 08901 Svidník, 

b) Oľgu Brudňakovú, nar. 10.1.1948, trvale bytom Čsl. armády 364/9, 08901 Svidník, 

c) JUDr. Jána Gregu, nar. 2.1.1949, trvale bytom Ľ. Štúra 442/6, 08901 Svidník, 

d) Mgr. Alexandra Hrica, nar. 13.12.1954, trvale bytom Bardejovská 358/9, 08901 Svidník, 

e) Mgr. Annu Hužvejovú, nar. 30.1.1951, trvale bytom 8. mája 494/17, 089 01 Svidník, 

f) Mgr. Annu Klebanovú, nar. 22.8.1944, trvale bytom Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník, 

g) JUDr. Jozefa Pančáka, nar. 15.12.1946, trvale bytom Mládeže 495/6, 089 01 Svidník,, 

h) JUDr. Vasiľa Štefanca, nar. 9.8.1946, trvale bytom 8. mája 492/6, 089 01 Svidník, 

 

B) určuje 
  

a) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre 

Okresný súd vo Svidníku všetkým zvoleným uchádzačom v termíne do 31. decembra 

2017,  

b) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre 

Okresný súd vo Svidníku na Okresný súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2017,  

c) zabezpečiť odovzdanie výpisu Uznesenia z 33. Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o 

zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre Okresný súd vo Svidníku na Okresný 

súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

V zmysle § 140 odsek 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 

predpisov prísediacich príslušného súdu volia mestské zastupiteľstvá v obvode príslušného  

súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode 

príslušného súdu. 

Terajším prísediacim pre Okresný súd vo Svidníku končí funkčné obdobie koncom roku 

2017. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Dňa 25. októbra 2017 bol na MsÚ doručený list z Okresného súdu vo Svidníku (Príloha č. 1) , 

v ktorom vzhľadom na skutočnosť, že koncom roku 2017 uplynie štvorročné funkčné 

obdobie, na ktoré boli zvolení prísediaci v roku 2013, nás oslovili k súčinnosti, aby boli na 

funkčné obdobie 2018 – 2022 zvolení prísediaci tunajšieho súdu v počte 8 osôb. 

  

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

V zmysle § 139 odsek 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 

predpisov za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,  

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,  

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať,  

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.  

 

Pri zabezpečení tejto úlohy bolo komunikované s Mestskou a Okresnou organizáciou Jednoty 

dôchodcov Slovenska vo Svidníku, individuálne a s Okresným súdom vo Svidníku. 

 

Všetci navrhovaní kandidáti do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné 

obdobie 2018 - 2022 predložili potrebné doklady o splnení podmienok na výkon funkcie 

prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie 2018 – 2022 a zároveň aj 

súhlasili so svojou kandidatúrou a prípadnou voľbou za prísediacich. So všetkými 

navrhovanými kandidátmi do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné 

obdobie 2018 - 2022 vyjadril predseda Okresného súdu Svidník JUDr. Štefan Bujňák listom 

zo dňa 16. novembra 2017 súhlasné stanovisko (Príloha č. 2).  

 

Niektoré údaje o navrhovaných kandidátoch do funkcie prísediacich Okresného súdu vo 

Svidníku na volebné obdobie 2018 – 2022: 

 

RNDr. Anton Berežňák sa narodil 29.4.1951 vo Svidníku, v súčasnosti trvale bytom 

Kutuzovova 319/3, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. 

V minulosti v rokoch 1974 – 2014 pracoval ako stredosškolský učiteľ matematiky a fyziky na 

Gymnáziu Dukelských hrdinov vo Svidníku, z toho v rokoch 1994 – 2009 ako riaditeľ. 

V rokoch 1994 – 2010 bol poslancom MsZ vo Svidníku, z toho v rokoch 2006 – 2010 bol 



zástupcom primátora. K svojim pracovným povinnostiam pristupoval vždy zodpovedne. Je 

predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku. 

 

Oľga Brudňáková sa narodila 10.1.1948 v Lukove, v súčasnosti trvale bytom Čsl. Armády 

364/9, 08901 Svidník. Má stredoškolské vzdelanie s maturitou a v súčasnosti je dôchodkyňou. 

V minulosti pracovala ako pôrodná asistentka, počas 15 – ich rokov vykonávala prácu vrchnej 

sestry gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v nemocnici. Má organizačné schopnosti, 

rada pomáha ľuďom. Angažuje sa práci v jednote dôchodcov a venuje sa turistike. 

 

JUDr. Ján Grega sa narodil 2. januára 1949 v Nižnej Písanej, v súčasnosti trvale bytom Ľ. 

Štúra 442/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V 

minulosti v rokoch 1980 – 1990 pracoval ako vedúci Správneho oddelenia na Mestskom 

úrade vo Svidníku a v rokoch 1991 – 2007 ako vedúci odboru Všeobecnej vnútornej správy 

na Obvodnom, resp. Okresnom úrade vo Svidníku. Prácu prísediaceho pre Okresný sud vo 

Svidníku už vykonával aj v minulosti – 3 volebné obdobia. 

 

Mgr. Alexander Hrico sa narodil 13.12.1954, v súčasnosti trvale bytom Bardejovská 358/9, 

08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie. Pracuje v školstve od roku 1977, najprv ako 

vedúci oddelenia ODPaM, od roku 1980 ako zástupca riaditeľa ODPaM, v rokoch 1989 – 

1991 ako riaditeľ ODPaM. Od roku 1991 pôsobí ako učiteľ ZŠ na Ul. Komenského vo 

Svidníku a od roku 1997 tam pôsobí ako zástupca riaditeľa školy pre 2. stupeň. Celý život 

pôsobí vo futbale na rôznych pozíciách. 

 

Mgr. Anna Hužvejová sa narodila 30.1.1951 v Hunkovciach, v súčasnosti trvale bytom 8. 

mája 494/17, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodkyňou. 

V minulosti celý produktívny vek pracovala v základnom školstve, najprv ako učiteľka, 

neskôr ako riaditeľka. Veľmi rada pracuje s ľuďmi, najradšej s deťmi. Má organizačné 

schopnosti. K svojim pracovným povinnostiam pristupovala vždy zodpovedne. Tohto času sa 

venuje seniorom, je predsedníčkou Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo 

Svidníku. 

 

Mgr. Anna Klebanová sa narodila 22.8.1944 v Lomnom, v súčasnosti trvale bytom Sov. 

hrdinov 372/7, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodkyňou. 

V minulosti celý produktívny vek pracovala s mládežou. Veľa rokov pôsobila v Múzejnom 

oddelení Svidník Vojenského historického múzea (VHM) Piešťany, ktorý je súčasťou VHÚ 

Bratislava (v minulosti Dukelské múzeum) jako historička a neskôr ako stredoškolská 

učiteľka. 

 

JUDr. Jozef Pančák sa narodil 15.12.1946 vo  Vyšnom Mirošove, v súčasnosti trvale bytom 

Mládeže 495/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. 

V minulosti pôsobil ako vedúci odboru financií a správy majetku a ako na Mestskom úrade vo 

Svidníku. 

 

JUDr. Vasiľ Štefanco sa narodil 9.8.1946 v Krajnej Bystrej, v súčasnosti trvale bytom 8. mája 

492/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V minulosti 

pôsobil najmä v oblasti verejnej správy a štátnej správy. Bol riaditeľom základnej školy, 

vedúci odboru vnútra ONV, predseda okresnej odborovej rady a prednosta Mestského úradu 

vo Svidníku.  

 


