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O p a t r e n i e   č.  1, 

ktorým sa mení a dopĺňa  

Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2022 
 

 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 2022 mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV (TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) zo zoznamu predsedov senátov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa  

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. 

 

b) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3T znie: 

Súdne oddelenie 3T 
Agenda  konanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov To, Tdo, Ndt, 

Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tost-š, Tpr 

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Serbová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Jana Zemková, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Petr Kaňa 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Miloš Candrák 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu 

JUDr. Petra Kaňu 

zastupuje ho Mgr. Martina Karabová, ak to nie je možné Mgr. Peter 

Lizúch 
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Asistent sudcu Mgr. Peter Lizúch 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Serbovej 

zastupuje ho JUDr. Miloš Candrák, ak to nie je možné Mgr. Martina 

Karabová 

Asistent sudcu Mgr. Martina Karabová 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Serbovej 

zastupuje ju Mgr. Peter Lizúch a ak to nie je  možné JUDr. Miloš 

Candrák. 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Zemkovej, PhD. 

zastupuje ju Mgr. Peter Lizúch a ak to nie je možné JUDr. Martina 

Karabová 

Zapisovateľka Angelika Fraňová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 
zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava – P 91  
 (párna streda),  

P 1 (nepárna streda) 

Zloženie senátu 3T Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 
spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 
predsedovia/členovia senátu. 

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. 

 

 

c)  v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2T posledný riadok znie: 

Určenie 

zastupujúceho 

sudcu 

Vo veciach, v ktorých poradové číslo registra, pod ktorým 

sú zaevidované, končí číslicami: 

0, 1 je určeným na zastupovanie riadiaci predseda zastupujúceho 

senátu; 

2, 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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d)  v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre päťčlenný senát 1TdoV, 

1TdoV-S piaty riadok znie: 

Stáli členovia senátu JUDr. Peter Paluda – predseda senátu 

JUDr. Martin Bargel – predseda senátu 

JUDr. Dana Wänkeová – predseda senátu 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD. – predseda senátu 

 

e)  v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre päťčlenný senát 1TdoV, 

1TdoV-S šiesty riadok znie: 

Náhradní členovia 

senátu 

JUDr. Martina Zeleňaková – sudca 
JUDr. Jana Zemková, PhD. – predseda senátu 
JUDr. Dušan Krč-Šebera – sudca 

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV (OBCHODNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) do zoznamu asistentov sudcov obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňa  

Mgr. Lucia Ranincová. 

 

b) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3O znie: 

 

Súdne oddelenie 3O 
Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 4O 

Pomerové číslo 5 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Katarína Pramuková 

 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 

Člen  senátu JUDr. Andrea Sedláčková 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu Mgr. Lucia Ranincová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Pramukovej 

 zastupuje ju Mgr. Nikol Marková 

Asistent sudcu Mgr. Nikol Marková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu JUDr. 

Andrey Sedlačkovej 
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 zastupuje ju JUDr. Radovan Hvizdoš 

Asistent sudcu JUDr. Radovan Hvizdoš 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jaroslavy Fúrovej 

zastupuje ho Mgr. Nikol Marková 

Zapisovateľka Katarína Helleschová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň nepárny utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 3O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

c) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 4O znie: 

Súdne oddelenie 4O 
Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Obo, Ndob, Obdo, OboE, Oboer, XObo, XOboE, XObdo, XEObd 

a ObdoG 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 5O 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Alena Priecelová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Gabriela Mederová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Lenka Praženková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu JUDr. Eva Vargová, Mgr. Dominika Christaková, LL.M. 

 vykonávajú odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Aleny Priecelovej 

JUDr. Evu Vargovú zastupuje JUDr. Mária Šafráneková, ak to nie je 

možné Mgr. Dominika Christaková, LL.M. 

Asistent sudcu Mgr. Lucia Ranincová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Gabriely Mederovej 

zastupuje ju JUDr. Mária Šafráneková, ak to nie je možné Mgr. 

Dominika Christaková, LL.M. 

Asistent sudcu JUDr. Mária Šafráneková  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Lenky Praženkovej 
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zastupuje ju Mgr. Lucia Ranincová, ak to nie je možné Mgr. Dominika 

Christaková, LL.M. 

Zapisovateľka Lenka Strezenická 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň nepárna streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 4O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

 

III. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.  

 

 

 

 

 

Ján Šikuta   v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

práce per rollam 13. a 14. decembra 2021. 

 


