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O p a t r e n i e   č.  20, 

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, opatrenia č. 14 z 23. júna 2021, 

opatrenia č. 15 z 28. júla 2021, opatrenia č. 16  z 30. júna 2021, opatrenia č. 17  

z 30. augusta 2021, opatrenia č. 18 z 29. septembra 2021 a opatrenia č. 19 z 25. októbra 

2021 mení a dopĺňa 

 

 

t a k t o : 

 

 

I. na str. 4 sa vypúšťa Dagmar Bartalská ako dozorná úradníčka a vpisuje sa Mária 

Némethová 

 

 

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

a) zo zoznamu zapisovateliek občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa  

Mgr. Slávka Cibuľáková. 

 

b) do zoznamu zapisovateliek občianskoprávneho kolégia sa dopĺňa  

Dagmar Bartalská. 
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c) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3C deviaty riadok 

znie: 

Zapisovateľka Dagmar Bartalská 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

 

d) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 6C sa v desiatom 

riadku slová „predsedu senátu“ nahrádzajú slovami „členky senátu“ a 12. riadok znie: 

Zapisovateľka Dagmar Bartalská 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

 

 

III. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. novembra 2021. 

 

 

 


