
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave 1. mája 2022 

Spr 694/22 
 

 
 

 
 

O p a t r e n i e   č.  3, 

ktorým sa mení a dopĺňa  

Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2022 
 

 Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Rozvrh práce Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky na rok 2022 v znení opatrenia č. 1 zo 7. decembra 2021 a opatrenia 

č. 2 z 8. apríla 2022 mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV (TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

 

a) zo zoznamu predsedov senátov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa JUDr. Jana 

Zemková, PhD. 

 

b) zo zoznamu asistentov sudcov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa JUDr. Tamara 

Ondrušková. 

 

c) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3T znie: 

 

Súdne oddelenie 3T 
Agenda  konanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov To, Tdo, Ndt, 

Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tost-š, Tpr 

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Kostolanská 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Petr Kaňa 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Asistent sudcu JUDr. Miloš Candrák 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu 

JUDr. Petra Kaňu 

zastupuje ho Mgr. Martina Karabová, ak to nie je možné Mgr. Peter 

Lizúch 

Asistent sudcu Mgr. Peter Lizúch 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Kostolanskej 

zastupuje ho JUDr. Miloš Candrák, ak to nie je možné Mgr. Martina 

Karabová 

Asistent sudcu Mgr. Martina Karabová 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Kostolanskej 

zastupuje ju Mgr. Peter Lizúch a ak to nie je  možné JUDr. Miloš 

Candrák. 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Zapisovateľka Angelika Fraňová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 
zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava – P 91 
(párna streda), 

Najvyšší súd Slovenskej republiky, Panónska cesta č. 11 - P 1  
(nepárna streda) 

Zloženie senátu 3T Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 
spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 
predsedovia/členovia senátu. 

Určenie 

zastupujúceho sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým 

sú zaevidované, končí číslicami: 

0, 1, 2 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

3, 4,  5 je určeným  na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

6, 7, 8, 9 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený 
v osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste. 

 

d) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2T v časti „určenie 
zastupujúceho senátu“ znie: 
 

Určenie 

zastupujúceho sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým 

sú zaevidované, končí číslicami: 

0, 1, 2, 3, 4 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

5, 6, 7, 8, 9 je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 
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e) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1TdoV, 1TdoV-S v časti 
„náhradní členovia“  znie: 
 

Náhradní členovia 

senátu 

JUDr. Martina Zeleňaková – sudca 
JUDr. Dušan Krč-Šebera – sudca 
neobsadené 

 
 
f) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1TdoV, 1TdoV-S v časti 
„určenie zastupujúceho senátu“  znie: 

 

Určenie 

zastupujúceho sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým sú 

zaevidované, končí číslicami: 

0, 1 a 9 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

2 je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený v 

osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

3 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste; 

4 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 4. mieste; 

5 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 5. mieste; 

6 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 6. mieste; 

7 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 7. mieste 

8 je určený   na   zastupovanie   predseda   senátu/sudca   uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 8. mieste 

 

 

II. V PRÍLOHE Č. 3 

a) rozvrh pohotovosti predsedov senátov trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky na účely rozhodovania o veciach uvedených v čl. XVII  

ods. 2 rozvrhu práce znie: 

Čas pracovnej 

pohotovosti 

od 16.00 h     do 08:00 h 

Službukonajúci predseda senátu Zastupujúci sudca 

01.04.2022 04.04.2022 JUDr. Pavol Farkaš JUDr. Patril Príbelský, PhD. 

08.04.2022 11.04.2022 JUDr. Juraj Kliment JUDr. Peter Paluda 

14.04.2022 19.04.2022 JUDr. Martin Bargel JUDr. Martin Piovartsy 

22.04.2022 25.04.2022 JUDr. František Mozner JUDr. Dana Wänkeová 

29.04.2022 02.05.2022 JUDr. Peter Hatala JUDr. Jana Kostolanská 
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06.05.2022 09.05.2022 JUDr. Patril Príbelský, PhD. JUDr. František Mozner 

13.05.2022 16.05.2022 JUDr. Peter Paluda JUDr. Pavol Farkaš 

20.05.2022 23.05.2022 JUDr. Martin Piovartsy JUDr. Juraj Kliment 

27.05.2022 30.05.2022 JUDr. Dana Wänkeová JUDr. Peter Hatala 

03.06.2022 06.06.2022 JUDr. Jana Kostolanská JUDr. Martin Bargel 

10.06.2022 13.06.2022 JUDr. František Mozner JUDr. Patrik Príbelský, PhD. 

17.06.2022 20.06.2022 JUDr. Pavol Farkaš JUDr. Peter Paluda 

24.06.2022 27.06.2022 JUDr. Juraj Kliment JUDr. Martin Piovartsy 

 

 

III. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TRESTNOPRÁVNEHO KOLÉGIA 

NAJVYŠŠIEHO SÚDU – Čl. XXVI 

 

a) v ods. 2 druhá veta sa mení a znie: 

 

„Ak takého senátu niet, lebo člen tohto senátu nevykonáva funkciu sudcu 

trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu (napr. z dôvodu preloženia na iný súd, 

dočasného pridelenia na výkon funkcie predsedu súdu, zaradenia do iného kolégia, 

dočasného pozastavenia, prerušenia alebo zániku funkcie sudcu) na zastupovanie a 

doplnenie neúplných senátov sa použijú ustanovenia rozvrhu o práce o zastupovaní 

(včítane zloženia zastupujúcich súdnych oddelení) v znení účinnom v čase vzniku dôvodu 

na uskutočnenie zastupovania, resp. doplnenie neúplného senátu; to neplatí, ak 

predsedu senátu alebo sudcu, ktorý prestal vykonávať funkciu sudcu, z tohto dôvodu 

nahradí na základe zmeny rozvrhu práce iný sudca.“ 

 

 

 

IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII (OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

 

a) do zoznamu predsedov senátov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňa JUDr. Jana 

Zemková, PhD. 

 

b) do zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňa Mgr. Martin 

Hodáň a JUDr. Tamara Ondrušková. 

 

c) zo zoznamu zapisovateliek občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa Dagmar Bartalská. 

 

d) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 6C znie: 
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Súdne oddelenie 6C 
Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 7C 

Pomerové číslo 8 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

Mgr. Dušan Čimo 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Jozef Milučký 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Jana Zemková, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Terézia Mecelová 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Dušana Remetová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Mgr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Tamara Ondrušková a ak to nie je možné 

JUDr. Jeannette Chovanová, Mgr. Martin Hodáň 

Asistent sudcu JUDr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedov senátu  Mgr. 

Dušana Čima a JUDr. Jany Zemkovej 

zastupuje ju JUDr. Jeannette Chovanová a ak to nie je možné JUDr. 

Dušana Remetová, alebo Mgr. Martin Hodáň 

Asistent sudcu JUDr. Jeannette Chovanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu  JUDr. 

Gabriely Klenkovej, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová a ak to nie je možné JUDr. 

Tamara Ondrušková, alebo Mgr. Martin Hodáň 

Asistent sudcu Mgr. Martin Hodáň  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu 

JUDr. Terézie Mecelovej 

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová a ak to nie je možné JUDr. 

Tamara Ondrušková, alebo JUDr. Jeannette Chovanová 

Zapisovateľka Eva Kasárová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 
zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 2 (štvrtý týždeň v mesiaci) 
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Zloženie senátu 6C 1. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci Mgr. Dušan Čimo, senát 

6C vec prejedná a rozhodne v zložení: Mgr. Dušan Čimo, JUDr. 

Jozef Milučký a JUDr. Terézia Mecelová. 

2. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Jozef Milučký, senát 

6C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jozef Milučký, Mgr. 

Dušan Čimo a JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

3. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Gabriela 

Klenková, PhD., senát 6C vec prejedná a rozhodne v zložení: Mgr. 

Dušan Čimo, JUDr. Jozef Milučký a JUDr. Gabriela Klenková, PhD.  

4. Ak     bude     sudkyňou     spravodajkyňou vo veci     JUDr. Terézia 

Mecelová, senát 6C vec prejedná a rozhodne v zložení:  Mgr. Dušan 

Čimo, JUDr. Jozef Milučký a JUDr. Terézia Mecelová.  

5. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Jana Zemková, 

senát 6C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jana Zemková, 

Mgr.  Dušan Čimo a JUDr. Terézia Mecelová. 

 

Pozn.: JUDr. Jozef Milučký 29. marca 2022 písomne oznámil 

predsedovi najvyššieho súdu, že dňom 12. júla 2022 odíde do 

predčasného dôchodku. Vzhľadom na to, že až do toho dňa bude 

čerpať voľno v dĺžke presahujúcej 6 týždňov, pôjde o jeho dlhodobú 

neprítomnosť na pracovisku v zmysle Čl. IV ods. 12 tohto rozvrhu 

práce. Z toho dôvodu nedochádza k úprave nápadu vecí do senátu 

6C. 

 

e) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3C siedmy až deviaty 

riadok znie: 

 

Asistent sudcu JUDr. Dušana Remetová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu Mgr. 

Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Jeannette Chovanová 

Asistent sudcu JUDr. Jeannette Chovanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  Mgr. 

Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová 

Zapisovateľka Eva Kasárová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 
zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej 
kancelárie 

 

f) do zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňa JUDr. Viktória 

Vitikačová a Mgr. Júlia Nevolná 

 

g) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 7C v častiach „asistent 

sudcu“ znie: 
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Asistent sudcu JUDr. Viktória Vitikačová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Ľubora Šeba 

zastupuje ju Mgr. Júlia Nevolná a ak to nie je možné JUDr. 

Marianna Macková alebo JUDr. Zdenka Halabrínová 

Asistent sudcu Mgr. Júlia Nevolná 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Petra Brňáka 

zastupuje ju JUDr. Viktória Vitikačová a ak to nie je možné JUDr. 

Zdenka Halabrínová alebo JUDr. Marianna Macková 

Asistent sudcu JUDr. Marianna Macková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu 

JUDr. Martiny Valentovej 

zastupuje ju JUDr. Zdenka Halabrínová a ak to nie je možné                   Mgr. 

Júlia Nevolná, alebo JUDr. Viktória Vitikačová 

Asistent sudcu JUDr. Zdenka Halabrínová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Ivana Rumanu 

zastupuje ju JUDr. Marianna Macková a ak to nie je možné 

JUDr. Viktória Vitikačová alebo Mgr. Júlia Nevolná 

 

 

h) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1C v častiach „asistent 

sudcu“ znie: 

Asistenti sudcu JUDr. Dana Molitorys 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Martina Vladika 

zastupuje ju JUDr. Iveta Pokrývková Planková a ak to nie je možné 
Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. alebo Mgr. Ľuboš Marcinko, alebo 
JUDr. Lenka Bogárová 

Asistent sudcu JUDr. Iveta Pokrývková Planková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Jána Šikutu, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Lenka Bogárová a ak to nie je možné Mgr. 

Samuel Rybnikár, PhD., alebo Mgr. Ľuboš Marcinko alebo JUDr. 

Dana Molitorys 

Asistent sudcu Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Mgr. Petra Melichera 

zastupuje ho Mgr. Ľuboš Marcinko a ak to nie je možné JUDr. 

Lenka Bogárová, alebo JUDr. Dana                  Molitorys alebo JUDr. Iveta 

Pokrývková Planková 

Asistent sudcu Mgr. Ľuboš Marcinko 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Eriky Šobichovej 

zastupuje ho JUDr. Dana Molitorys a ak to nie je možné JUDr. Iveta 

Pokrývková Planková, alebo JUDr. Lenka Bogárová, alebo Mgr. 

Samuel Rybnikár, PhD. 
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Asistent sudcu JUDr. Lenka Bogárová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  JUDr. 

Jána Šikutu, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Iveta            Pokrývková Planková a ak to nie je možné 

JUDr. Dana Molitorys alebo Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., alebo 

Mgr. Ľuboš Marcinko 

 

 

i) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1C v časti „pomerové číslo“ 

znie: 

Pomerové číslo 6 

 

 

 

 

VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem bodu IV. písm. f) a g), ktorý 

nadobudne účinnosť 1. júna 2022 a okrem bodu IV. písm. c) a e) deviaty riadok, ktorý  

nadobudol účinnosť 14. apríla 2022. 

 

 

 

 

 

Ján Šikuta    v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení rozvrhu 

práce per rollam 29. apríla 2022 


