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O p a t r e n i e   č.  8, 

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 a opatrenia  

č. 7 z 15. apríla 2021 mení a dopĺňa   

 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII 

a) zo zoznamu asistentov sudcov a zo súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2C  

sa vypúšťa asistentka sudcu JUDr. Zuzana Haragová. 

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2C siedmy až deviaty 

riadok znejú: 
 

Asistent sudcu Mgr. Matej Hudák 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Viery Petríkovej 

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

Richnavský 

Asistent sudcu Mgr. Vladimír Richnavský 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Márie Trubanovej, PhD. 

zastupuje ho Mgr. Matej Hudák, ak to nie je možné Mgr. Martin Tyč 
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Asistent sudcu Mgr. Martin Tyč 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiacej predsedníčky 

senátu 

zastupuje ho Mgr. Vladimír Richnavský, ak to nie je možné Mgr. Matej 

Hudák 

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV 

a) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2O deviaty riadok 

znie: 
 

Asistent sudcu Mgr. Martina Krugová, JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová  

 vykonávajú odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

Mgr. Sone Pekarčíkovej 

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

Mgr. Alexander Vagovics 

 

b) zo súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3O sa vypúšťa JUDr. Miroslava 

Glasová Buchvaldová; asistenti sudcov JUDr. Milan Krajči a JUDr. Nikol Marková  

sa zastupujú navzájom. 

 

 

III. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2021. 

 

 

 

Ján Šikuta v. r. 

 


