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O p a t r e n i e   č. 5, 

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 a opatrenia č. 4 z 5. februára 

2021 mení a dopĺňa   

 

t a k t o : 

 

I. VO VŠEOBECNEJ ČASTI  

a) v čl. XV ods. 3 sa slová „v čase uskutočnenia zastupovania“ nahrádzajú slovami 

„v čase vzniku dôvodu na uskutočnenie zastupovania“. 

 

b) v čl. XVI odsek 3 znie: 

„(3) Ak došlo k vylúčeniu predsedu alebo sudcu trojčlenného senátu trestnoprávneho 

kolégia, pre ktorý je zriadené širšie súdne oddelenie, alebo ak je takýto senát neúplný 

z iných dôvodov (čl. X ods. 1 veta prvá a ods. 9 rozvrhu práce), zastúpenie sa realizuje 

v rámci tohto širšieho súdneho oddelenia, a to v zostupnom poradí uvedenom 

v osobitnej časti rozvrhu práce, pričom predsedu senátu alebo sudcu uvedeného na 

najnižšom mieste zastupuje riadiaci predseda senátu; ak došlo k vylúčeniu riadiaceho 

predsedu senátu alebo sa tento nemôže zúčastniť na rozhodovaní z iných dôvodov, plní 

jeho úlohy v danej veci ďalší predseda senátu širšieho súdneho oddelenia v zostupnom 

poradí. Pokiaľ zastúpenie v rámci širšieho súdneho oddelenia nie je možné, postupuje 

sa podľa odseku 4.“. 

 

c) v čl. XVI sa za odsek 3 dopĺňajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú: 

„(4) Ak došlo k vylúčeniu riadiaceho predsedu senátu, predsedu alebo sudcu 
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trojčlenného senátu trestnoprávneho kolégia alebo ak je takýto senát neúplný z iných 

dôvodov (čl. X ods. 1 veta prvá a ods. 9 rozvrhu práce), zastupuje ho riadiaci predseda, 

predseda alebo sudca zastupujúceho senátu (čl. X ods. 5 rozvrhu práce) podľa pravidla 

určeného v osobitnej časti rozvrhu práce týkajúcej sa trestnoprávneho kolégia. Pokiaľ 

takéto zastúpenie nie je možné, zastupuje ho ďalší predseda alebo sudca zastupujúceho 

senátu, a to v zostupnom poradí uvedenom v osobitnej časti rozvrhu práce, pričom 

predsedu senátu alebo sudcu uvedeného na najnižšom mieste zastupuje riadiaci predseda 

senátu; to platí aj v prípade, ak majú byť zastúpení dvaja členovia zastupovaného senátu. 

V prípade zastúpenia môže byť sudcom spravodajcom vždy len člen zastupovaného 

senátu, a to na základe rozhodnutia riadiaceho predsedu senátu. Ak došlo k vylúčeniu 

riadiaceho predsedu senátu alebo sa tento nemôže zúčastniť na rozhodovaní z iných 

dôvodov, plní jeho úlohy v danej veci ďalší predseda zastupovaného senátu, a to 

v zostupnom poradí uvedenom v osobitnej časti rozvrhu práce; ak ho niet, plní úlohy 

riadiaceho predsedu senátu predseda zastupujúceho senátu určený na zastupovanie 

podľa pravidla určeného v osobitnej časti rozvrhu práce, prípadne ten z dvoch takýchto 

predsedov senátov, ktorí je v osobitnej časti rozvrhu práce uvedený na vyššom mieste. 

Pre určenie osoby zastupujúceho predsedu senátu alebo sudcu je rozhodujúce zloženie 

zastupujúceho senátu v čase vzniku dôvodu na uskutočnenie zastúpenia. Ak dôvod na 

uskutočnenie zastúpenia ešte pred rozhodnutím veci odpadne, vec prejedná a rozhodne 

senát v pôvodnom zložení. 

 

(5) Ak došlo k vylúčeniu predsedu alebo sudcu päťčlenného senátu alebo ak je 

päťčlenný senát neúplný z iných dôvodov (čl. X ods. 1 veta prvá a ods. 9 rozvrhu práce), 

zastupuje ho náhradný predseda senátu alebo sudca zaradený do toho istého senátu, a to 

v zostupnom poradí uvedenom v osobitnej časti rozvrhu práce v znení účinnom v čase 

pridelenia veci; ak došlo k vylúčeniu riadiaceho predsedu senátu päťčlenného senátu 

alebo sa tento nemôže zúčastniť na rozhodovaní z iných dôvodov, plní jeho úlohy v 

danej veci ďalší predseda tohto senátu, a to v zostupnom poradí uvedenom v osobitnej 

časti rozvrhu práce. Pokiaľ takéto zastúpenie nie je možné, postupuje sa primerane 

podľa odseku 4. 

 

(6) Vo vzťahu k trestnoprávnemu kolégiu sa ustanovenia čl. X ods. 1 vety druhej až 

štvrtej, ods. 2 až 4 a ods. 5 poslednej vety rozvrhu práce neuplatňujú.“. 

 

 

II. OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII  

poznámka č. 2 na str. 40 znie: „2. JUDr. Lýdia Pajdlhauserová je na rodičovskej 

dovolenke.“. 
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III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII 

a) v tabuľkovej časti súdnych oddelení zriadených pre trojčlenné senáty  

1T až 5T sa: 

1. v senáte 1T na konci pripája nový riadok v znení:  
  

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. 

 

2. v senáte 2T na konci pripája nový riadok v znení:  
  

Určenie zastupujúceho 

sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým  

sú zaevidované, končí číslicami: 

0, 5 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda 

zastupujúceho senátu; 

1, 3, 6, 8 je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca 

uvedený v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

2, 4, 7, 9 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca 

uvedený v osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste. 

 

3. v senáte 3T na konci pripája nový riadok v znení:  
  

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. 

 

4. v senáte 4T na konci pripája nový riadok v znení:  
  

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. 
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5. v senáte 5T na konci pripája nový riadok v znení:  
  

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, 6, 7, 8, 9 je určeným na zastupovanie predseda 

senátu/sudca uvedený v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. 

mieste. 

 

b) v tabuľkovej časti súdnych oddelení zriadených pre päťčlenné senáty 1TdoV, 

1TdoV-S a 2TdoV, 2TdoV-S sa na konci pripája nový riadok v znení: 
 

Určenie zastupujúceho 

sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým sú 

zaevidované, končí číslicami: 

0, 1, 8 a 9 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda 

zastupujúceho senátu; 

2 je určeným na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený 

v osobitnej časti rozvrhu práce na 2. mieste; 

3 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený  

v osobitnej časti rozvrhu práce na 3. mieste; 

4 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený  

v osobitnej časti rozvrhu práce na 4. mieste; 

5 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený  

v osobitnej časti rozvrhu práce na 5. mieste; 

6 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený  

v osobitnej časti rozvrhu práce na 6. mieste; 

7 je určený na zastupovanie predseda senátu/sudca uvedený  

v osobitnej časti rozvrhu práce na 7. mieste 

 

 

IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV 

v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5O sa pomerové číslo nápadu 

zvyšuje z 2 na 3. 

 

 

V. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV 

a) do zoznamu predsedov senátov správneho kolégia sa dopĺňa a zo zoznamu 

členov senátov sa vypúšťa  JUDr. Erika Šobichová. 

 

b) do zoznamu asistentov sudcov správneho kolégia sa dopĺňa a z poznámky č. 4 na 

str. 87 sa vypúšťa Mgr. Tamara Ondrušková. 
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c) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 1S, 2S a 4S sa mení 

takto: 

 

Súdne oddelenie 1S 

Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Asan, 

Nds, Ndz, Sza, Szak, Sža, Sžak, Sžfk, Sži, Sžik, Sžk, Sžnz, Sžo, Sžr, 

Sžrk 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.  

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 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 

Predseda senátu JUDr. Marián Trenčan  

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Katarína Eliašová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Michal Magur, ak to nie je možné Mgr. et Mgr. 

Peter Mach 

Asistent sudcu Mgr. Martin Hlinka  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. 

Ing. Miroslava Gavalca, PhD.  

zastupuje ho JUDr. Michal Magur, ak to nie je možné Mgr. et Mgr. 

Peter Mach 

Asistent sudcu Mgr. Michal Magur 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Igora Belka 

zastupuje ho Mgr. et Mgr. Peter Mach, ak to nie je možné Mgr. Martin 

Hlinka alebo JUDr. Katarína Eliášová 

Asistent sudcu Mgr. et Mgr. Peter Mach 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Mariána Trenčana 

zastupuje ho JUDr. Michal Magur, ak to nie je možné JUDr. Katarína 

Eliášová alebo Mgr. Martin Hlinka 

Zapisovateľka Michaela Smolinská 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P5 

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

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú predsedovia senátu, ktorí nie 

sú spravodajcami. 
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Zastupujúci senát 10S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 

 

 

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 JUDr. Pavol Naď 

 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. Roman Hrico  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Kataríny Benczovej 

zastupuje ho JUDr. Zuzana Macurová, ak to nie je možné JUDr. Mgr. 

Erika Šilhanová 

Asistent sudcu JUDr. Zuzana Macurová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Pavla Naďa  

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

Šilhanová 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Erika Šilhanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Kataríny Benczovej 

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

Macurová 

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 je JUDr. Katarína Benczová, ďalšími 

členmi senátu sú JUDr. Pavol Naď a člen zastupujúceho senátu určený 

riadiacim predsedom zastupujúceho senátu. 

Zastupujúci senát 8S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 
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Súdne oddelenie 4S 

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 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Zemková, PhD. 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Nora Halmová 

 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. Andrea Melknerová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Nory Halmovej.  

zastupuje ju Mgr. Tamara Ondrušková 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Zemkovej, PhD.  

zastupuje ju JUDr. Andrea Melknerová 

Zapisovateľka Zuzana Pudmarčíková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P4 

Zloženie senátu 4S Každá z predsedníčok senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajkyňou; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade 

predsedníčka senátu, ktorá nie je spravodajkyňou a člen 

zastupujúceho senátu.  

Zastupujúci senát 6S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 

 

 

d) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 8S a 35S sa mení takto: 
 

Súdne oddelenie 8S 

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 4 
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Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jaroslava Fúrová  

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 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 

Člen senátu neobsadené 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Radovan Hvizdoš  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jaroslavy Fúrovej 

zastupuje ho Mgr. Ľuboš Marcinko 

Asistent sudcu Mgr. Ľuboš Marcinko  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

 JUDr. Eriky Šobichovej 

zastupuje ho JUDr. Radovan Hvizdoš 

Zapisovateľka Janka Lužová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P5 

Zloženie senátu 8S Každá z predsedníčok senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajkyňou; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade 

predsedníčka senátu, ktorá nie je spravodajkyňou a člen 

zastupujúceho senátu.  

Zastupujúci senát 2S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 

 

 

Súdne oddelenie 35S 

Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Snr, Volpp 

a Komp 

Pomerové číslo 1 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Ivan Rumana 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 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 

Predseda senátu JUDr. Milan Morava 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Predseda senátu JUDr. Petra Príbelská, PhD. 

 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 

Asistent sudcu JUDr. Beáta Hrušková, PhD., LL.M., MBA 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Ivana Rumanu 

Asistent sudcu JUDr. Radovan Hvizdoš,  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jaroslavy Fúrovej 

Asistent sudcu JUDr. Lukáš Kolibáb 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Petry Príbelskej, PhD. 

Asistent sudcu Mgr. Ľuboš Marcinko 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Eriky Šobichovej 

Asistent sudcu JUDr. Daniela Uhríková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Milana Moravu 

Zapisovateľka Alena Augustiňáková, Janka Lužová, Emília Čičková  

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P4 

Určenie spravodajcu systém pravidelnej rotácie/rovnomerného zaťažovania 

Zloženie senátu 35S Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú predsedovia senátu, ktorí nie sú 

spravodajcami. 

Zastupujúci senát 15S a ak to nie je možné, senát 25S 

 

 

VI. V OSOBITNEJ ČASTI – PRECHODNÝCH USTANOVENIACH 

sa v čl. XXVII ods. 2 slová „v čase uskutočnenia zastupovania, resp. doplnenia 

neúplného senátu“ nahrádzajú slovami „v čase vzniku dôvodu na uskutočnenie 

zastupovania, resp. doplnenie neúplného senátu; to neplatí, ak predsedu senátu alebo 

sudcu, ktorý prestal vykonávať funkciu sudcu, z tohto dôvodu nahradí na základe zmeny 

rozvrhu práce iný sudca. Ak sa v dôsledku zmeny v personálnom obsadení 

trestnoprávneho kolégia doplní neúplný senát, dovtedy nerozhodnuté veci prejedná 

a rozhodne senát v novom (doplnenom) zložení“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová 

„rozhodujúci pre zloženie senátu je dátum pridelenia veci“. 
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VII. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2021 okrem bodu V písm. a) a d), ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. marca 2021 a bodu V písm. b) a c), ktoré nadobúdajú účinnosť 

9. marca 2021. 

 

 

 

Ján Šikuta v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení 

rozvrhu práce per rollam  25. februára 2021. 


