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O p a t r e n i e   č.  9, 

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 a opatrenia č. 8 z 29. apríla 2021 mení a dopĺňa   

 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXV 

a) zo zoznamu dočasne pridelených sudcov správneho kolégia sa vypúšťa  

JUDr. Pavol Naď. 

 

b) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2S sa mení takto: 
 

Súdne oddelenie 2S 

Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Asan, 

Nds, Ndz, Spv, Svzn, Sž, Sžf, Sžfk, Sžh, Sžhk, Sži, Sžik, Sžk, Sžnz, 

Sžo, Sžr, Sžrk a Usam 

Pomerové číslo 0 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Katarína Benczová  

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 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 
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Člen senátu neobsadené 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Lucia Cuperová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Benczovej 

zastupuje ju JUDr. Roman Hrico, ak to nie je možné JUDr. Mgr. Erika 

Šilhanová 

Asistent sudcu JUDr. Roman Hrico  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Kataríny Benczovej 

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

JUDr. Lucia Cuperová 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Erika Šilhanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Kataríny Benczovej 

zastupuje ju JUDr. Lucia Cuperová, ak to nie je možné JUDr. Roman 

Hrico 

Zapisovateľka Mária Patková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P5 

Zloženie senátu 2S Riadiacou predsedníčkou senátu a sudkyňou spravodajkyňou vo 

veciach nevybavených (nerozhodnutých) senátom 2S je JUDr. 

Katarína Benczová, zvyšnými členmi senátu sú členovia 

zastupujúceho senátu 

Zastupujúci senát 8S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 

 

c) zo súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5S sa vypúšťa a do súdneho oddelenia 

zriadeného pre senát 9S sa ako zapisovateľka dopĺňa Alena Augustiňáková.  

 

d) zo zoznamu zapisovateliek a zo súdneho oddelenia zriadeného pre senát 9S  

sa z dôvodu nástupu na materskú dovolenku vypúšťa Mgr. Petra Bugárová. 

 

e) do poznámky č. 4 na str. 88 sa dopĺňa Mgr. Petra Bugárová.  

 

 

II. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Ján Šikuta v. r. 


