
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave 28. júla 2021 

Spr 979/2021 
 

 

 
 

 
 

 

 

O p a t r e n i e   č.  15, 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  

Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 
 

 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 2021 v znení opatrenia č. 1 z 23. decembra 2020, opatrenia 

č. 2 zo 7. januára 2021, opatrenia č. 3 z 29. januára 2021, opatrenia č. 4 z 5. februára 

2021, opatrenia č. 5 z 26. februára 2021, opatrenia č. 6  z 30. marca 2021, opatrenia  

č. 7 z 15. apríla 2021, opatrenia č. 8 z 29. apríla 2021, opatrenia č. 9 z 18. mája 2021, 

opatrenia č. 10 z 27. mája 2021, opatrenia č. 11 z 31. mája 2021, opatrenia č. 12  

z 9. júna 2021, opatrenia č. 13 zo 17. júna 2021 a opatrenia č. 14 z 23. júna 2021 mení 

a dopĺňa 

 

 

t a k t o : 

 

 

I. VO VŠEOBECNEJ ČASTI 

a) v časti VEDENIE KOLÉGIÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU sa vypúšťa predseda 

správneho kolégia vrátane jeho kompetencií. 

 

b) z časti úradné hodiny sa vypúšťa spojovateľka vrátane kontaktných údajov na ňu. 

 

c) na str. 4 sa slová „PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTÍ    tel.: 02/323 04 101 

Postup vybavovania sťažností ustanovuje § 62 až 68 zákona č. 757/2004 Z.z.“ 

nahrádzajú slovami „VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ   tel.: 02/323 04 108 

Postup vybavovania sťažností ustanovuje § 62 až 68 zákona č. 757/2004 Z.z.“. 

 

d) v časti SPISOVÉ KANCELÁRIE sa vypúšťa spisová kancelária správneho 

kolégia vrátane kontaktných údajov na vedúcu spisovej kancelárie správneho kolégia. 
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e) v časti KANCELÁRIE PREDSEDOV KOLÉGIÍ sa  

1. vypúšťa JUDr. Kristína Trubianska a na miesto tajomníčky občianskoprávneho 

kolégia sa vpisuje Alžbeta Šnóriková; kontaktné údaje sa primerane upravia, 

2. vypúšťa sa kancelária predsedu správneho kolégia vrátane kontaktov  

na tajomníčku správneho kolégia.  

 

f) v čl. III ods. 3 sa vypúšťajú slová „a tiež pre kompetenčný senát“. 

 

g) v čl. III ods. 6 sa vypúšťa čiarka a slová „ako aj pre kompetenčný senát“. 

 

h) v čl. V ods. 8 znie: „(8) Riadiaci predseda senátu širšieho súdneho oddelenia 

opatrením vopred určí spôsob, ktorým sa riadi zloženie senátu vo veciach, ktoré budú v 

budúcom období do senátu pridelené; takéto opatrenie sa zverejňuje v tabuľkovej časti 

rozvrhu práce.“. 

 

i) v čl. IX ods. 3 znie: „(3) Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, o 

vylúčení predsedu senátu a sudcov päťčlenných senátov a veľkých senátov najvyššieho 

súdu a o vylúčení členov kompetenčného senátu, ktorí sú sudcami najvyššieho súdu, na 

základe vznesenej námietky zaujatosti rozhoduje senát, ktorý by o ich vylúčení 

rozhodoval v prípade trojčlenného senátu, do ktorého je dotknutý predseda senátu alebo 

sudca rozvrhom práce zaradený. Pokiaľ je namietaný sudca zaradený do viacerých 

trojčlenných senátov, z hľadiska vylúčenia tohto sudcu je určujúci senát s vyšším 

poradovým číslom (pokiaľ je napríklad sudca zaradený do senátov 2 a 5, o jeho vylúčení 

bude rozhodovať senát, ktorý rozhoduje o vylúčení sudcov senátu 5). Ak predseda 

päťčlenného senátu, sudca päťčlenného senátu alebo člen veľkého senátu nie je 

predsedom senátu alebo sudcom žiadneho z trojčlenných senátov uvedených v osobitnej 

časti rozvrhu práce, rozhodne o jeho vylúčení senát s najnižším poradovým číslom, 

ktorý patrí do rovnakého kolégia ako senát, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. 

Z rozhodovania o vylúčení sú vylúčení sudcovia najvyššieho súdu, ktorí sú v danej veci 

členmi alebo predsedami päťčlenného senátu, veľkého senátu alebo kompetenčného 

senátu .“. 

 

j) v čl. XIII ods. 5 sa vypúšťa štvrtý bod. 

 

k) za čl. XXI sa dopĺňa čl. XXIa, ktorý znie: 

„Čl. XXIa 

(1) Stálymi členmi kompetenčného senátu (§ 11 ods. 1 CSP a § 18 ods. 4 SSP)  

za najvyšší súd sú: JUDr. Igor Belko, Mgr. Dušan Čimo, Mgr. Peter Melicher  

a  JUDr. Erika Šobichová. 

(2) Náhradnými členmi kompetenčného senátu za najvyšší súd sú:  

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., JUDr. Jozef Milučký, JUDr. Ivan Rumana  

a JUDr. Miroslava Janečková. 
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(3) Ak bol stály člen kompetenčného senátu, ktorý je sudcom najvyššieho súdu, 

z prejednávania a rozhodovania veci vylúčený alebo sa nemôže zúčastniť na konaní  

a rozhodovaní kompetenčného senátu z iných vážnych dôvodov, jeho miesto sa 

považuje za neobsadené a kompetenčný senát sa doplní o ďalších členov spomedzi 

náhradných členov, a to v zostupnom poradí; ak to nie je možné, chýbajúci členovia 

kompetenčného senátu za najvyšší súd sa na pokyn predsedu najvyššieho súdu doplnia 

(určia) náhodným výberom zo sudcov najvyššieho súdu, ktorí sa môžu rozhodovania 

zúčastniť a ktorí neboli z rozhodovania vylúčení.“ 

 

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII (OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) do zoznamu predsedov senátov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňajú:  

JUDr. Alena Adamcová, JUDr. Igor Belko, JUDr. Nora Halmová, JUDr. Jozef Milučký, 

JUDr. Viera Nevedelová, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Erika Šobichová. 

 

b) zo zoznamu dočasne pridelených sudcov sa vypúšťajú a do zoznamu členov 

senátov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňajú: JUDr. Ing. Mario Dubaň, Mgr. Renáta 

Gavalcová, JUDr. Jana Halušková, JUDr. Martin Holič, JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

a JUDr. Martina Valentová. 

 

c) do zoznamu členov senátov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňajú  

JUDr. Terézia Mecelová a Mgr. Miroslav Šepták. 

 

d) do zoznamu dočasne pridelených sudcov a do senátov 1C-V/1M-C-V/1Uro-

V/1M-Uro-V a 2C-V/2M-C-V/2Uro-V/2M-Uro-V, na pozíciu poslednej náhradnej 

členky senátov, sa dopĺňa JUDr. Jana Martinčeková. 

 

e) do zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňajú:  

JUDr. Zdenka Halabrínová, Mgr. Antónia Horňaková, JUDr. Jeannette Chovanová, 

Mgr. Ľuboš Marcinko, Mgr. Andrea Melknerová, JUDr. Dana Molitorys,  

JUDr. Mariana Mošadová, JUDr. Lýdia Pajdlhauserová a JUDr. Mgr. Erika Šilhanová. 

 

f) zo zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa vypúšťajú  

JUDr. Lucia Chlapečeková a JUDr. Lucia Ilavská. 

 

g) v časti ADMINISTRATÍVNY APARÁT OBČIANSKOPRÁVNEHO 

KOLÉGIA sa vypúšťa JUDr. Kristína Trubianska a na miesto tajomníčky 

občianskoprávneho kolégia sa vpisuje Alžbeta Šnóriková. 

 

h) z pôsobnosti vedúcej spisovej kancelárie občianskoprávneho kolégia  

sa vypúšťajú slová „a KO“. 
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i) zo zoznamu registrov občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa register KO. 

 

j) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 1C až 9C sa mení takto: 

 

Súdne oddelenie 1C 

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 2C 

Pomerové číslo 7 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Martin Vladik 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu Mgr. Peter Melicher 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Erika Šobichová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu JUDr. Dana Molitorys  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Martina Vladika 

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

Rybnikár, PhD. alebo Mgr. Ľuboš Marcinko 

Asistent sudcu JUDr. Iveta Planková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Jána Šikutu, PhD. 

zastupuje ju Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. a ak to nie je možné 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. Dana 

Molitorys alebo JUDr. Iveta 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 

Planková alebo Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.  

Zapisovateľka Lucia Suchá 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 
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Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 1C 1. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Martin Vladik, senát 

1C vec prejedná a rozhodne v zložení:  JUDr. Martin Vladik, Mgr. 

Peter Melicher a JUDr. Erika Šobichová. 

2. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Ján Šikuta, PhD., 

senát 1C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Ján Šikuta, PhD., 

JUDr. Martin Vladik a Mgr. Peter Melicher  

3. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci Mgr. Peter Melicher, senát 

1C vec prejedná a rozhodne v zložení: Mgr. Peter Melicher, JUDr. 

Martin Vladik a JUDr. Erika Šobichová. 

4. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Erika Šobichová, 

senát 1C vec prejedná a rozhodne v zložení:  JUDr. Erika Šobichová, 

JUDr. Martin Vladik a Mgr. Peter Melicher. 

 

 

Súdne oddelenie 2C 

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 3C a 4C 

Pomerové číslo 8 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Viera Petríková 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Mária Trubanová, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Viera Nevedelová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu Mgr. Renáta Gavalcová 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu Mgr. Matej Hudák 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Viery Petríkovej 

zastupuje ho Mgr. Martin Tyč a ak to nie je možné Mgr. Vladimír 

Richnavský alebo JUDr. Mariana Mošadová 

Asistent sudcu Mgr. Vladimír Richnavský 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Márie Trubanovej, PhD. 

zastupuje ho Mgr. Martin Tyč a ak to nie je JUDr. Mariana Mošadová 

alebo Mgr. Matej Hudák  

Asistent sudcu Mgr. Martin Tyč 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiacej predsedníčky 

senátu 
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zastupuje ho JUDr. Mariana Mošadová a ak to nie je možné Mgr. 

Matej Hudák  alebo Mgr. Vladimír Richnavský 

Asistent sudcu JUDr. Mariana Mošadová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Viery Nevedelovej 

zastupuje ju Mgr. Matej Hudák a ak to nie je možné Mgr. Vladimír 

Richnavský alebo Mgr. Martin Tyč 

Zapisovateľka Jarmila Uhlířová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 2C 1. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Viera Petríková, 

senát 2C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Viera Petríková, 

JUDr. Mária Trubanová, PhD. a Mgr. Renáta Gavalcová. 

2. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Mária 

Trubanová, PhD., senát 2C vec prejedná a rozhodne v zložení:  

JUDr. Mária Trubanová, PhD., JUDr. Viera Petríková a Mgr. Renáta 

Gavalcová.  

3. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Viera 

Nevedelová, senát 2C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Viera 

Nevedelová, JUDr. Viera Petríková a JUDr. Mária Trubanová, PhD., 

4. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci Mgr. Renáta 

Gavalcová, senát 2C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Viera 

Petríková, JUDr. Mária Trubanová, PhD. a Mgr. Renáta Gavalcová. 

 

 

Súdne oddelenie 3C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

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

 

Pomerové číslo 0 

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 neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen  senátu neobsadené 

 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. Lenka Bogárová 

Asistent sudcu JUDr. Lenka Bogárová 
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 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

Mgr. Dušana Čima  

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová 

Zapisovateľka Mgr. Slávka Cibuľáková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 3C Veci pridelené do senátu 3C do 31. júla 2021 prejedná a rozhodne 

senát 3C v zložení Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

a JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

 

 

Súdne oddelenie 4C 

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 5C 

Pomerové číslo 7 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Alena Svetlovská 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predsedníčka senátu JUDr. Nora Halmová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Ing. Mario Dubaň 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu Do 31.8.2021 neobsadené/ od 1.9.2021 Mgr. Miroslav Šepták 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu Mgr. František Jančok 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Aleny Svetlovskej 

zastupuje ho Mgr. Matúš Roško a ak to nie je možné JUDr. Mgr. Erika 

Šilhanová alebo Mgr. Andrea Melknerová 

Asistent sudcu Mgr. Matúš Roško 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. Ing. 

Maria Dubaňa 

zastupuje ho JUDr. Mgr. Erika Šilhanová a ak to nie je možné  

Mgr. Andrea Melknerová alebo Mgr. František Jančok  

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Erika Šilhanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Nory Halmovej 

zastupuje ju Mgr. Andrea Melknerová a ak to nie je možné  

Mgr. František Jančok alebo Mgr. Matúš Roško 
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Asistent sudcu Mgr. Andrea Melknerová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu Mgr. 

Miroslava Šeptáka 

zastupuje ju Mgr. František Jančok  a ak to nie je možné Mgr. Matúš 

Roško alebo JUDr. Mgr. Erika Šilhanová 

Zapisovateľka Adriána Güntherová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 4C 1. Veci pridelené do 31. decembra 2020 Mgr. Čimovi ako sudcovi 

spravodajcovi dokončí senát v zložení: Mgr. Dušan Čimo, JUDr. 

Alena Svetlovská a JUDr. Gabriela Klenková, PhD.  

2. Veci pridelené do 31. júla 2021 JUDr. Gabriele Klenkovej, PhD. 

ako sudkyni spravodajkyni dokončí senát v zložení: JUDr. Alena 

Svetlovská, JUDr. Gabriela Klenková, PhD. a JUDr. Ing. Mario 

Dubaň.  

3. Do 31.8.2021 - každý z predsedov senátu predsedá senátu vo 

veciach, v ktorých je spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom 

prípade zvyšní predsedovia/členovia senátu. 

Od 1.9.2021 

3. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Alena 

Svetlovská, senát 4C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Alena 

Svetlovská, JUDr. Nora Halmová a JUDr. Ing. Mario Dubaň. 

4.  Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Nora Halmová,   

senát 4C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Nora Halmová, 

JUDr. Alena Svetlovská a JUDr. Ing. Mario Dubaň. 

5. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Ing. Mario Dubaň, 

senát 4C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Alena Svetlovská, 

JUDr. Ing. Mario Dubaň a Mgr. Miroslav Šepták. 

6. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci Mgr. Miroslav Šepták,  

senát 4C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Nora Halmová, 

Mgr. Miroslav Šepták a JUDr. Ing. Mario Dubaň.  

 

 

Súdne oddelenie 5C 

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 6C 

Pomerové číslo 7 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Bajánková 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Jozef Kolcun, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Predseda senátu JUDr. Alena Adamcová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Jana Halušková 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Kristína Trubianska 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Bajánkovej 

zastupuje ju JUDr. Zuzana Igriniová a ak to nie je možné  

Mgr. Michaela Švajková alebo Mgr. Ján Martvoň 

Asistent sudcu JUDr. Zuzana Igriniová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. 

zastupuje ju Mgr. Michaela Švajková a ak to nie je možné  

Mgr. Ján Martvoň alebo JUDr. Kristína Trubianska 

Asistent sudcu Mgr. Michaela Švajková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Jany Haluškovej 

zastupuje ju Mgr. Ján Martvoň a ak to nie je možné  

JUDr. Kristína Trubianska alebo JUDr. Zuzana Igriniová 

Asistent sudcu Mgr. Ján Martvoň  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Aleny Adamcovej 

zastupuje ho JUDr. Kristína Trubianska a ak to nie je možné  

JUDr. Zuzana Igriniová alebo Mgr. Michaela Švajková 

Zapisovateľka Mgr. Miroslava Kovaľová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 5C 1. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Jana Bajánková, 

senát 5C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jana Bajánková, 

JUDr. Jozef Kolcun, PhD. a JUDr. Jana Halušková. 

2. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Jozef Kolcun, PhD., 

senát 5C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jozef Kolcun, 

PhD., JUDr. Jana Bajánková a JUDr. Jana Halušková. 

3. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Alena 

Adamcová, senát 5C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Alena 

Adamcová, JUDr. Jana Bajánková a JUDr. Jozef Kolcun, PhD.  

4. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Jana Halušková, 

senát 5C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jana Bajánková,  

JUDr. Jozef Kolcun, PhD. a JUDr. Jana Halušková. 

 

 

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 
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Pomerové číslo 4 

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 

Člen senátu JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu Do 31.8.2021 neobsadené/ od 1.9.2021 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. Lenka Bogárová a ak to nie je možné JUDr. 

Jeannette Chovanová 

Asistent sudcu JUDr. Lenka Bogárová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedov senátu   

Mgr. Dušana Čima a JUDr. Jozefa Milučkého 

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

Dušana Remetová 

Asistent sudcu JUDr. Jeannette Chovanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. 

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

Lenka Bogárová 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu  

JUDr. Terézie Mecelovej 

Zapisovateľka Mgr. Slávka Cibuľáková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 6C Do 31.8.2021 - každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, 

v ktorých je spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade 

zvyšní predsedovia/členovia senátu. 

Od 1.9.2021 

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. 
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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. 

 

 

Súdne oddelenie 7C 

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 9C 

Pomerové číslo 8 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Ľubor Šebo 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Peter Brňák 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ivan Rumana 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martina Valentová 

  zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Valéria Žiliaková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Ľubora Šeba 

zastupuje ju JUDr. Gabriela Janovicová a ak to nie je možné  

JUDr. Marianna Macková alebo JUDr. Zdenka Halabrínová 

Asistent sudcu JUDr. Gabriela Janovicová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Petra Brňáka 

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

JUDr. Zdenka Halabrínová alebo JUDr. Valéria Žiliaková 

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  

JUDr. Valéria Žiliaková  alebo JUDr. Gabriela Janovicová  

Asistent sudcu JUDr. Zdenka Halabrínová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Ivana Rumanu 

zastupuje ju JUDr. Valéria Žiliaková  a ak to nie je možné  

JUDr. Gabriela Janovicová  alebo JUDr. Marianna Macková 

Zapisovateľka Jana Lukačovičová 

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

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 7C 1. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Ľubor Šebo, senát 

7C vec prejedná a rozhodne v zložení:  JUDr. Ľubor Šebo, JUDr. Peter 

Brňák a JUDr. Martina Valentová. 

2. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Peter Brňák, senát 

7C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Peter Brňák,  

JUDr. Ľubor Šebo a JUDr. Ivan Rumana.  

3. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Ivana Rumana, senát 

7C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Ivan Rumana,  

JUDr. Peter Brňák a JUDr. Martina Valentová. 

4. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Martina 

Valentová, senát 7C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Peter 

Brňák, JUDr. Ľubor Šebo a JUDr. Martina Valentová. 

 

 

Súdne oddelenie 8C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

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

Pomerové číslo 0 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

neobsadené 

 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 

Predseda senátu neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Zapisovateľka neobsadené 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

Pojednávací deň 
 

Pojednávacia 

miestnosť 

 

Zloženie senátu 8C 
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Súdne oddelenie 9C 

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 1C 

Pomerové číslo 8 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Soňa Mesiarkinová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Marián Sluk, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Igor Belko 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martin Holič 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Linda Žalmanová, PhD. 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu   

JUDr. Sone Mesiarkinovej 

zastupuje ju Mgr. Lukáš Petrek a ak to nie je možné JUDr. Lýdia 

Pajdhauserová alebo Mgr. Antónia Horňaková 

Asistent sudcu Mgr. Lukáš Petrek 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Mariána Sluka, PhD. 

zastupuje ho JUDr. Lýdia Pajdlhauserová a ak to nie je možné  

Mgr. Antónia Horňaková  alebo JUDr. Mgr. Linda Žalmanová, PhD. 

Asistent sudcu JUDr. Lýdia Pajdlhauserová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Martina Holiča  

zastupuje ju Mgr. Antónia Horňaková  a ak to nie je možné JUDr. 

Mgr. Linda Žalmanová, PhD. alebo Mgr. Lukáš Petrek 

Asistent sudcu Mgr. Antónia Horňaková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Igora Belka 

zastupuje ju JUDr. Mgr.  Linda Žalmanová, PhD a ak to nie je možné 

Mgr. Lukáš Petrek alebo JUDr. Lýdia Pajdlhauserová 

Zapisovateľka Lenka Pošová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 9C 1. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Soňa 

Mesiarkinová, senát 9C vec prejedná a rozhodne v zložení:  
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JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Marián Sluk, PhD. a JUDr. Igor 

Belko. 

2. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Marián Sluk, PhD., 

senát 9C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Marián Sluk, PhD., 

JUDr. Igor Belko a JUDr. Martin Holič.  

3. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Igor Belko,  senát 9C 

vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Igor Belko, JUDr. Soňa 

Mesiarkinová a JUDr. Martin Holič. 

4. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Martin Holič, senát 

9C vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Marián Sluk, PhD., 

JUDr. Soňa Mesiarkinová  a JUDr. Martin Holič. 

 

k) zrušuje sa kompetenčný senát najvyššieho súdu. 

 

l) poznámka č. 2 na str. 41 znie: „2. JUDr. Lucia Chlapečeková a JUDr. Petra 

Michalíková sú na materskej dovolenke.“. 

 

 

 

III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII (TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) zo zoznamu predsedov senátov trestnoprávneho kolégia vypúšťa JUDr. Alena 

Šišková. 

 

b) do zoznamu predsedov senátov trestnoprávneho kolégia sa dopĺňa JUDr. Jana 

Zemková, PhD. 

 

c) do zoznamu asistentov sudcov trestnoprávneho kolégia sa dopĺňa Mgr. Tamara 

Ondrušková. 

 

d) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1T siedmy až deviaty 

riadok znejú: 

Asistent sudcu JUDr. Emília Ducárová  

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Patrika Príbelského, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Andrej Wolf, ak to nie je možné JUDr. Tomáš 

Lisánsky  

Asistenti sudcu JUDr. Tomáš Lisánsky 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu 

senátu JUDr. Martina Bargela 

zastupuje ho JUDr. Andrej Wolf, ak to nie je možné JUDr. Emília 

Ducárová 

Asistent sudcu JUDr. Andrej Wolf  

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Patrika Príbelského, PhD. 

zastupuje ho JUDr. Emília Ducárová, ak to nie je možné JUDr. Tomáš 

Lisánsky 
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e) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2T posledný riadok 

znie: 

Určenie 

zastupujúceho sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým  

sú zaevidované, končí číslicami: 

0   je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

1, 2, 3  je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený v 

osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

4, 5, 6  je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený v 

osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste; 

7, 8, 9  je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený v 

osobitnej časti rozvrhu práce na 4. mieste 

 

 

f) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 3T a 4T sa mení takto: 

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

Ndt, Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tpr  

Pomerové číslo 8 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Serbová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. 

 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. Petr Kaňa 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

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 predsedníčky 

senátu JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. 

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

Karabová 

Asistent sudcu Mgr. Martina Karabová  

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedníčky 

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

Candrák. 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Zemkovej, PhD. 

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

Karabová 

Zapisovateľka Angelika Fraňová  

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 1 (párna streda), P 2 (nepárna streda) 

Zloženie senátu 3T 1. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Jana Serbová, 

senát 3T vec prejedná a rozhodne v zložení:  JUDr. Jana Serbová, 

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. a JUDr. Petr Kaňa. 

2. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Ivetta Macejková 

PhD., LL.M., senát 3T vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Ivetta 

Macejková PhD., LL.M., JUDr. Jana Serbová a  JUDr. Petr Kaňa.  

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

PhD., senát 3T vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jana 

Zemková, PhD., JUDr. Jana Serbová a JUDr. Petr Kaňa. 

4. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Petr Kaňa, senát 3T 

vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Jana Serbová, JUDr. Ivetta 

Macejková PhD., LL.M. a JUDr. Petr Kaňa. 

5. Veci, ktoré napadli do senátu do 1. augusta 2021 senát 3T prejedná 

a rozhodne v pôvodnom zložení.  

Určenie spravodajcu Vo veciach, poradové registra, pod ktorým sú zaevidované končí 

číslicami:  

1   je sudkyňou spravodajkyňou JUDr. Jana Serbová; 

3, 6, 8  je sudkyňou spravodajkyňou JUDr. Ivetta Macejková, PhD., 

LL.M.;  

4, 7, 0  je sudkyňou spravodajkyňou JUDr. Jana Zemková, PhD.; 

2, 5, 9  je sudcom spravodajcom JUDr. Petr Kaňa. 

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. 

 

 

Súdne oddelenie 4T 
Agenda  konanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov To, Tdo, 

Ndt, Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tpr  

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Pavol Farkaš 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 
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 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martina Zeleňáková 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu neobsadené 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Ingrida Hudecová 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu 

senátu JUDr. Pavla Farkaša 

zastupuje ju Mgr. Daniel Čerňák, ak to nie je možné Mgr. Matúš Šuca 

Asistent sudcu Mgr. Matúš Šuca 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu 

senátu JUDr. Pavla Farkaša 

zastupuje ho JUDr. Ingrida Hudecová a ak to nie je možné Mgr. 

Daniel Čerňák 

Asistent sudcu Mgr. Daniel Čerňák 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov členky senátu  

JUDr. Martiny Zeleňákovej 

zastupuje ho Mgr. Matúš Šuca, ak to nie je možné  

JUDr. Ingrida Hudecová 

Zapisovateľka Mgr. Sylvia Machalová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 1 (nepárny utorok), P 2 (párny utorok) 

Zloženie senátu 4T 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. 

 

g) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1TdoV, 1TdoV-S šiesty 

riadok znie: 

Náhradní členovia 

senátu 

JUDr. Patrik Príbelský, PhD. – sudca 

JUDr. Martina Zeleňaková – sudca 

JUDr. Jana Zemková, PhD. – predsedníčka senátu 
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h) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2TdoV, 2TdoV-S piaty 

a šiesty riadok znejú: 

Stáli členovia senátu JUDr. Juraj Kliment – predseda senátu 

JUDr. Jana Serbová – predseda senátu 

JUDr. Pavol Farkaš – predseda senátu 

JUDr. Martin Piovartsy – predseda senátu 

Náhradní členovia 

senátu  

JUDr. Peter Štift – sudca 

 

i) v tabuľkovej časti súdnych oddelení zriadených pre senát: 

1. 1TdoV, 1TdoV-S siedmy riadok znie: 

Asistent sudcu JUDr. Viktor Kobielsky 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu/člena senátu 

JUDr. Viktora Kobielskeho zastupuje Mgr. Silvia Kántorová, ak to nie 

je možné asistent sudcu spravodajcu (asistentom sudcu spravodajcu 

je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom senáte) 

 

2. 2TdoV, 2TdoV-S siedmy riadok znie: 

 

 

 

IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV (OBCHODNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) do zoznamu predsedov senátov obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňajú:  

JUDr. Erika Čanádyová, JUDr. Jaroslava Fúrová, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. 

 

b) zo zoznamu asistentov sudcov obchodnoprávneho kolégia sa vypúšťajú  

JUDr. Jeannette Chovanová a Mgr. Martina Krugová. 

 

c) do zoznamu asistentov sudcov obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňa 

JUDr. Radovan Hvizdoš. 

 

d) zo zoznamu zapisovateliek obchodnoprávneho kolégia sa vypúšťa Ľubica 

Kavivanovová. 

 

e) do zoznamu zapisovateliek obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňa Emília 

Čičková. 

 

f) v časti registre obchodnoprávneho kolégia sa z obsahu registra Ndob vypúšťajú 

slová „podľa predpisov o konaní pred súdmi vo veciach občianskoprávnych“ nahrádzajú 

slovami „v obchodnoprávnej agende“.  

Asistent sudcu Mgr. Silvia Kántorová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu/člena senátu 

Mgr. Silviu Kántorovú zastupuje JUDr. Viktor Kobielsky, ak to nie je 

možné asistent sudcu spravodajcu (asistentom sudcu spravodajcu je 

ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom senáte) 
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g) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 1O, 2O, 3O a 5O sa mení 

takto: 

 

Súdne oddelenie 1O 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 2O 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Hullová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Miroslava Janečková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Erika Čanádyová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu Mgr. Viera Domoni 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Hullovej 

zastupuje ju JUDr. Ivana Porubanová, ak to nie je možné  

Mgr. Michala Jankovičová  

Asistent sudcu Mgr. Michala Jankovičová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Miroslavy Janečkovej 

zastupuje ju JUDr. Ivana Porubanová, ak to nie je možné Mgr. Viera 

Domoni 

Asistent sudcu JUDr. Ivana Porubanová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Hullovej 

zastupuje ju Mgr. Michala Jankovičová, ak to nie je možné Mgr. Viera 

Domoni 

Zapisovateľka Emília Čičková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň párny utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 1O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 
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Súdne oddelenie 2O 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 3O 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Beáta Miničová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ivana Izakovičová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu Mgr. Soňa Pekarčíková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Alexander Vagovics 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Beáty Miničovej 

zastupuje ho JUDr. Veronika Hudzíková, ak to nie je možné JUDr. 

Miroslava Glasová Buchvaldová  

Asistent sudcu JUDr. Veronika Hudzíková  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Ivany Izakovičovej 

zastupuje ju JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová, ak to nie je 

možné JUDr. Alexander Vagovics 

Asistent sudcu JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

Mgr. Sone Pekarčíkovej 

zastupuje ju JUDr. Alexander Vagovics, ak to nie je možné  

JUDr. Veronika Hudzíková 

Zapisovateľka Bc. Petra Špinerová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň nepárny štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 2O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie 3O 
Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 
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 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 4O 

Pomerové číslo 3 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Katarína Pramuková 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Gabriela Mederová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Jaroslava Fúrová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu Mgr. Nikol Marková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Pramukovej 

 zastupuje ju JUDr. Radovan Hvizdoš 

Asistent sudcu JUDr. Radovan Hvizdoš 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jaroslavy Fúrovej 

zastupuje ho Mgr. Nikol Marková 

Zapisovateľka Katarína Helleschová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň nepárny utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 3O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie 5O 
Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 1O 

Pomerové číslo 3 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Lenka Praženková  

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Predseda senátu JUDr. Ivana Nemčeková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu JUDr. Matúš Brehovský, Mgr. Lucia Szabová 

 vykonávajú odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. 

zastupuje ich JUDr. Lucia Čimová 

Asistent sudcu JUDr. Lucia Čimová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Ivany Nemčekovej 

zastupuje ju Mgr. Lucia Szabová, ak to nie je možné JUDr. Matúš 

Brehovský 

Zapisovateľka Katarína Cisárová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň párny štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 5O 1. Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom.  

2. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Andrea 

Moravčíková, PhD., senát 5O vec prejedná a rozhodne v zložení: 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., JUDr. Lenka Praženková a  

JUDr. Ivana Nemčeková. 

3. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Ivana 

Nemčeková, senát 5O vec prejedná a rozhodne v zložení: JUDr. Ivana 

Nemčeková, JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. a JUDr. Lenka 

Praženková. 

4. Ak bude sudkyňou spravodajkyňou vo veci JUDr. Lenka 

Praženková, ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu, ktorí neboli z konania a rozhodovania veci 

vylúčení. 

5. Ak bude sudcom spravodajcom vo veci JUDr. Ing. Miroslav 

Gavalec, PhD.,  ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu, ktorí neboli z konania a rozhodovania veci 

vylúčení. 

 

 

h) poznámka č. 3 na str. 66 znie: „3. Lucia Blažíčková,  Mgr. Maroš Foltány,  

Ing. Alžbeta Kóňová a Mgr. Martina Krugová sú na materskej/rodičovskej dovolenke.“. 

Súčasne sa vypúšťa poznámka č. 4. 

 

 

V. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXV (SPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) čl. XXV vrátane nadpisu sa vypúšťa. 

 

b) v čl. XXVI sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.  
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c) v čl. XXVII sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4. 

 

 

VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021 okrem bodu II písm. b) a c), ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021 a bodu III písm. d) a i), ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. októbra 2021. 

 

 

Ján Šikuta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení 

rozvrhu práce per rollam  27. júla 2021. 


