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JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

 
 

V Bratislave 23. decembra  2020 

Spr 2059/2020 
 

 

 
 

 

 
 

 

O p a t r e n i e   č. 1, 

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 mení a dopĺňa   

 

t a k t o : 

 

I. Doterajší text čl. XVII sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré 

znejú: 

„(2) Ak oznámi sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu najvyššiemu 

súdu svoju zaujatosť v čase medzi 13:00 hod. dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu 

pracovného voľna alebo pokoja do 08:00 hod. dňa bezprostredne nasledujúceho po dni 

pracovného voľna alebo pokoja, vec sa pridelí službukonajúcemu predsedovi senátu mimo 

elektronickej podateľne podľa rozvrhu služieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 rozvrhu práce; inak 

vec vybaví riadiaci predseda senátu, ktorému bola vec pridelená náhodným výberom. 

Rovnako sa postupuje, ak je v uvedenom čase najvyššiemu súdu dodaný obvinený zatknutý 

na základe príkazu na zatknutie alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu a európskeho 

zatýkacieho rozkazu na účely trestného stíhania vydaného predsedom senátu najvyššieho 

súdu; dodaním obvineného sa rozumie doručenie zápisnice o zatknutí obvineného. 

 

(3) Veci, ktoré sa zapisujú v čase nariadenej pohotovosti do súdneho registra Ndt,  

sa neprijímajú prostredníctvom podateľne, ale doručujú sa priamo službukonajúcemu 

predsedovi senátu alebo službukonajúcej zapisovateľke. Potvrdenie o prijatí podania  

sa v takom prípade do súdneho spisu nezakladá.  



 

 

(4) Písomné podania obsahujúce utajované skutočnosti prijíma v čase nariadenej 

pohotovosti službukonajúci predseda senátu alebo zamestnanec súdu, ktorý je oprávnený 

oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.“. 

 

 

II. V čl. XXIII (TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM) na strane 43 v registri Ndt  

sa na konci pripájajú slová: „s výnimkou vecí zapisovaných v čase nariadenej pohotovosti 

podľa čl. XVII ods. 2 a 3 do registra 0Ndt; register 0Ndt sa vedie v písomnej podobe mimo 

elektronickej podateľne“. 

 

 

III. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

Ján Šikuta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

práce per rollam  21. decembra  2020.  



 

 

Príloha č. 3 

 

 

Rozvrh pohotovosti predsedov senátov trestnoprávneho kolégia  

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na účely rozhodovania o veciach uvedených 

v čl. XVII ods. 2 rozvrhu práce  

 

 
Čas pracovnej 

pohotovosti 

od 16.00 h     do 08:00 h 

Službukonajúci predseda senátu Zastupujúci sudca 

01.01.2021 04.01.2021 JUDr. František Mozner JUDr. Pavol Farkaš 

05.01.2021 07.01.2021 JUDr. Martin Bargel JUDr. Alena Šišková 

08.01.2021 11.01.2021 JUDr. Peter Paluda JUDr. Juraj Kliment 

15.01.2021 18.01.2021 JUDr. Martin Piovartsy JUDr. Peter Hatala 

22.01.2021 25.01.2021 JUDr. Dana Wänkeová JUDr. František Mozner 

29.01.2021 01.02.2021 JUDr. Jana Serbová JUDr. Martin Bargel 

05.02.2021 08.02.2021 JUDr. František Mozner JUDr. Peter Paluda 

12.02.2021 15.02.2021 JUDr. Pavol Farkaš JUDr. Martin Piovartsy 

19.02.2021 22.02.2021 JUDr. Alena Šišková JUDr. Dana Wänkeová 

26.02.2021 01.03.2021 JUDr. Juraj Kliment JUDr. Jana Serbová 

05.03.2021 08.03.2021 JUDr. Peter Hatala JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. 

12.03.2021 15.03.2021 JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. JUDr. Pavol Farkaš 

19.03.2021 22.03.2021 JUDr. Martin Bargel JUDr. Alena Šišková 

26.03.2021 29.03.2021 JUDr. Peter Paluda JUDr. Juraj Kliment 

 


