
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave 1. júna 2022 

Spr 846/22 
 

 
 

O p a t r e n i e   č.  4, 

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 z 15. decembra 2021, opatrenia 

č. 2 z 8. apríla 2022 a opatrenia č. 3 z 1. mája 2022 mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 

 

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

 

a) zo zoznamu členov senátov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa JUDr. Martina 

Zeleňáková, JUDr. a JUDr. Peter Štift. 

 

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

Zeleňáková, JUDr. a JUDr. Peter Štift 

 

c) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 4T znie: 

 

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

Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tost-š, Tpr 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Pavol Farkaš 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Martina Zeleňaková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Dušan Krč-Šebera 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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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 predsedníčky 

senátu                       JUDr. Martiny Zeleňakovej 

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 člena senátu 

JUDr. Dušana Krč-Šeberu 

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 

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava – P 91  
 (nepárny utorok),  

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

 

d) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1TdoV riadok piaty znie: 

 

Náhradní členovia 

senátu 

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

 

e) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5T znie: 

 

Súdne oddelenie 5T 
Agenda  konanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov To, Tdo, Ndt, 

Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tost-š, Tpr 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Juraj Kliment 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Predseda senátu JUDr. Peter Hatala 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Peter Štift 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu Mgr. Tomáš Hajduk 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Juraja Klimenta 

zastupuje ho JUDr. Jana Oklamčák Lengyelová, PhD., ak to nie je možné 

Mgr. Róbert Šimonič 

Asistent sudcu JUDr. Jana Oklamčák Lengyelová, PhD. 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Petra Hatalu 
zastupuje ju Mgr. Róbert Šimonič, ak to nie je Mgr. Tomáš Hajduk 

Asistent sudcu Mgr. Róbert Šimonič 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Petra Štifta 

zastupuje ho Mgr. Tomáš Hajduk, ak to nie je možné JUDr. Jana 

Oklamčák Lengyelová, PhD. 

Zapisovateľka Sláva Drgoňová 

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

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava – P 91  
 (nepárny štvrtok),  

Najvyšší súd Slovenskej republiky, Panónska cesta č. 11 - P 1 (párny 
štvrtok) 

Zloženie senátu 5T 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, je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

2, 3, 4, 5 je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca     uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

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

v osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste. 

 

f) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2TdoV znie: 

 

Náhradní členovia 

senátu 

JUDr. Peter Štift – predseda senátu 

 JUDr. Petr Kaňa – sudca 
JUDr. Emil Klemanič – sudca 

 

g) v časti „Registre trestnoprávneho kolégia“ na str. 53, resp. 54 posledný riadok 

označený ako register „ZSt“ znie:  

 

ZSt      -      veci zjednocovacieho senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu; 

register sa vedie v ručnej podobe. 
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h) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre zjednocovací senát T znie: 

 

Súdne oddelenie - zjednocovací senát 

Súdne oddelenie T 
Agenda  veci zapísané do súdneho registra ZSt  

Predseda  senátu  JUDr. Peter Štift 

 riadi a organizuje činnosti súdneho oddelenie zjednocovacieho 

senátu 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martin Bargel 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Dana Wänkeová 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martina Zeleňáková 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Petr Kaňa 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Viktor Kobielsky 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu JUDr. 

Petra Štifta 

Asistent sudcu Mgr. Silvia Kántorová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu JUDr. 

Petra Štifta 

Zapisovateľka Miroslava Dominová 

 administratívne práce pre súdne oddelenia  

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXV (OBCHODNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) zo zoznamu asistentov sudcov obchodnoprávneho kolégia sa vypúšťa JUDr. Lucia 

Čimová. 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5O šiesty a siedmy riadok 

znie: 

Asistent sudcu Mgr. Lucia Szabová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. 
zastupuje ju  
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Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Ivany Nemčekovej 
zastupuje ju Mgr. Lucia Szabová 

 

c) do zoznamu asistentov sudcov obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňa Mgr. Matúš 

Zajac. 

d) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5O šiesty a siedmy riadok 

znie: 

Asistent sudcu Mgr. Lucia Szabová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. 
zastupuje ju Mgr. Matúš Zajac 

Asistent sudcu Mgr. Matúš Zajac 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Ivany Nemčekovej 
zastupuje ju Mgr. Lucia Szabová 

 

e) zo zoznamu zapisovateliek obchodnoprávneho kolégia sa vypúšťa a do poznámky na 

str. 80 v bode 3. sa dopĺňa Mgr. Petra Špinerová. 

 

f) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2O šiesty a siedmy riadok 

znie: 

Zapisovateľka neobsadené 

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

 

g) v časti „Registre obchodnoprávneho kolégia“ na str. 69 posledné dve vety začínajúce 

označením registra „ZSo“ znejú:  

 

ZSo       -      veci zjednocovacieho senátu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu. 

Register sa vedie v ručnej podobe. 

 

h) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre zjednocovací senát O znie: 

 

Súdne oddelenie - zjednocovací senát 

Súdne oddelenie O 
Agenda  veci zapísané do súdneho registra ZSo 



6 

 

 

 

Predseda                                senátu  JUDr. Lenka Praženková 

 riadi a organizuje činnosti súdneho oddelenie zjednocovacieho 

senátu 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Ivana Izakovičová 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Miroslava Janečková 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Ivana Nemčeková 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Andrea Sedlačková 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Alexander Vagovics 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Lenky Praženkovej 

Zapisovateľka Hana Segečová 

 administratívne práce pre súdne oddelenia  

 

 

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

 

a) zo zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa Mgr. Martin 

Hodáň. 

 

b) do zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa dopĺňa JUDr. Roman 

Fitt. 

 

c) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 6C ôsmy až jedenásty 

riadok znie: 

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, alebo JUDr. Roman Fitt 

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 JUDr. Roman Fitt 
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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 JUDr. Roman Fitt 

Asistent sudcu JUDr. Roman Fitt 

 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 

 

d) v časti „Registre občianskoprávneho kolégia“ na str. 28 posledné dve vety začínajúce 

označením registra „ZSc“ znejú:  

 

ZSc       -       veci zjednocovacieho senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu.  

Register sa vedie v ručnej podobe. 

 

e) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre zjednocovací senát C znie: 

 

Súdne oddelenie - zjednocovací senát 

Súdne oddelenie C 
Agenda  veci zapísané do súdneho registra ZSc  

Predseda                                   senátu  JUDr. Soňa Mesiarkinová 

 riadi a organizuje činnosti súdneho oddelenie zjednocovacieho 

senátu 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Marián Sluk, PhD. 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Alena Svetlovská 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Ing. Mario Dubaň 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martina Valentová 

 vykonáva činnosti zjednocovacieho senátu  

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Linda Žalmanová, PhD. 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Soni Mesiarkinovej 

Zapisovateľka Mária Némethová 

 administratívne práce pre súdne oddelenia  

 

f) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre veľký senát, sa v časti „stáli 

členovia senátu“ vypúšťa JUDr. Soňa Mesiarkinová a dopĺňa sa JUDr. Ivan Rumana a 



8 

 

 

 

znie: 

 

Stáli členovia senátu JUDr. Ivan Rumana (zástupca predsedníčky senátu) 

JUDr. Alena Svetlovská 

Mgr. Dušan Čimo 

člen senátu, ktorý vec postúpil veľkému senátu 

člen senátu, ktorý vec postúpil veľkému senátu 

člen senátu, ktorý vec postúpil veľkému senátu 

 

 

IV. VO VŠEOBECNEJ ČASTI – Čl. XIII (ZJEDNOCOVACIE SENÁTY) 

 

a) v odseku 1 sa slovo „trojčlenný“ nahradzuje slovom „päťčlenný“ 

 

b) odsek 2 sa vypúšťa a nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú 

 

c) v (novom) odseku 3 sa vypúšťajú slová „ okrem vlastnej rozhodovacej činnosti 

v zmysle odseku 2“ 

 

d) v (novom) odseku 7 sa doterajšia úvodná časť tohto ustanovenia „Pokiaľ nejde 

o výkon súdnictva členmi zjednocovacieho senátu v zmysle odseku 2, uplatňujú sa 

činnosti zjednocovacích senátov nasledovné pravidlá“ nahradzuje slovami „V činnosti 

zjednocovacích senátov sa uplatňujú nasledovné pravidlá:“ 

 

 

 

V. ÚČINNOSŤ 

1. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem bodu II. písm. c), d), ktoré 

nadobudnú účinnosť 1. júla 2022. 

2. Zmeny v bode I. písmená a) až f) sú účinné od 1. mája 2022 a v bode II. písmená 

e) a f) sú účinné 16. mája 2022. 

 

 

 

Ján Šikuta    v. r. 

 

 

 

 

 

 

 
Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení rozvrhu práce 31. 

mája 2022 


