
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

 
V Bratislave 29. januára 2021 

Spr 32/2021 
 

 

 
 

 

 
 

O p a t r e n i e   č. 3, 

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 a opatrenia 

č. 2 zo 7. januára 2021 mení a dopĺňa   

 

 

t a k t o : 

 

 

I. VO VŠEOBECNEJ ČASTI 

zo zoznamu určených sudcov občianskoprávneho kolégia  v čl. XIII ods. 5 prvom bode  

sa vypúšťa JUDr. Soňa Mesiarkinová. 

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII  

a) zo zoznamu predsedov senátov občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa  

JUDr. Ivan Machyniak.  

 

b) zo zoznamu dočasne pridelených sudcov sa vypúšťa JUDr. Branislav Král. 

 

c) zo zoznamu zapisovateliek sa vypúšťajú Dagmar Falbová a Michaela Szöcsová a do 

zoznamu zapisovateliek sa dopĺňa Lenka Pošová. 

 

d) tabuľková časť súdnych oddelení 1C až 6C a 8C až 2C-V/2M-C-V/2Uro-V/2M-

Uro-V sa mení takto: 
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Súdne oddelenie 1C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 2C 

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Martin Vladik 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu Mgr. Peter Melicher 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu JUDr. Lucia Ilavská  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Martina Vladika 

zastupuje ju JUDr. Iveta Planková a ak to nie je možné Mgr. Samuel 

Rybnikár, PhD. 

Asistent sudcu JUDr. Iveta Planková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Jána Šikutu, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Lucia Ilavská, ak to nie je možné JUDr. Lucia 

Ilavská 

Asistent sudcu Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

Mgr. Petra Melichera 

zastupuje ho JUDr. Lucia Ilavská, ak to nie je možné JUDr. Iveta 

Planková 

Zapisovateľka Lucia Suchá 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

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

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie 2C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro  

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 3C a 4C 
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Pomerové číslo 4 

6 (od 1. marca 2021) 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Viera Petríková 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Mária Trubanová, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu neobsadené (od 01.03.2021 JUDr. Renáta Gavalcová) 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Zuzana Haragová, Mgr. Matej Hudák 

 vykonávajú odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Viery Petríkovej 

zastupuje ich Mgr. Martin Tyč, ak to nie je možné Mgr. Vladimír 

Richnavský 

Asistent sudcu Mgr. Vladimír Richnavský 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Márie Trubanovej, PhD. 

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

Haragová 

Asistent sudcu Mgr. Martin Tyč 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiaceho predsedu 

senátu 

zastupuje ho Mgr. Vladimír Richnavský, ak to nie je možné JUDr. 

Zuzana Haragová 

Zapisovateľka Jarmila Uhlířová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 2C Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie 3C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 

Pomerové číslo 0 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

Mgr. Dušan Čimo 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu neobsadené 
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 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Dušana Remetová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

Mgr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Lucia Chlapečeková, ak to nie je možné  

JUDr. Lenka Bogárová  

Asistent sudcu JUDr. Lucia Chlapečeková  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Lenka Bogárová, ak to nie je možné JUDr. Dušana 

Remetová 

Asistent sudcu JUDr. Lenka Bogárová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu  

JUDr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová, ak to nie je možné JUDr. Lucia 

Chlapečeková 

Zapisovateľka Mgr. Slávka Cibuľáková 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 3C Veci pridelené do senátu 3C do 31. augusta 2020 Mgr. Čimovi ako 

sudcovi spravodajcovi dokončí senát v zložení: Mgr. Dušan Čimo, 

JUDr. Ján Šikuta, PhD. a JUDr. Gabriela Klenková, PhD. pod 

pôvodnou spisovou značkou. 

 

 

Súdne oddelenie 4C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 5C 

Pomerové číslo 5 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Alena Svetlovská 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Ing. Mario Dubaň 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Asistent sudcu Mgr. František Jančok 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Aleny Svetlovskej 

zastupuje ho JUDr. Vladimír Birás, PhD., ak to nie je možné Mgr. 

Matúš Roško 

Asistent sudcu JUDr. Vladislav Birás, PhD. 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu  

JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. 

zastupuje ho Mgr. Matúš Roško, ak to nie je možné Mgr. František 

Jančok 

Asistent sudcu Mgr. Matúš Roško 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. Ing. 

Maria Dubaňa 

zastupuje ho JUDr. Vladislav Birás, PhD., ak to nie je možné Mgr. 

František Jančok 

Zapisovateľka Adriána Güntherová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

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

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predseda/členovia senátu;  

Veci pridelené do 31. decembra 2020 Mgr. Čimovi ako sudcovi 

spravodajcovi dokončí senát v zložení: Mgr. Dušan Čimo, JUDr. 

Alena Svetlovská a JUDr. Gabriela Klenková, PhD. pod pôvodnou 

spisovou značkou. 

 

 

Súdne oddelenie 5C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 6C a 7C 

Pomerové číslo 2 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Bajánková 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Jana Halušková 

 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. Kristína Trubianska 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Bajánkovej 



6 

zastupuje ju JUDr. Zuzana Igriniová, ak to nie je možné Mgr. 

Michaela Švajková 

Asistent sudcu JUDr. Zuzana Igriniová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Bajánkovej 

zastupuje ju Mgr. Michaela Švajková, ak to nie je možné JUDr. 

Kristína Trubiamska 

Asistent sudcu Mgr. Michaela Švajková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. Jany 

Haluškovej 

zastupuje ju JUDr. Zuzana Igriniová, ak to nie je možné JUDr. 

Kristína Trubianska 

Zapisovateľka Mgr. Miroslava Kovaľová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (tretí týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 5C Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie 6C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 

Pomerové číslo 0 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

neobsadené 

 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 

Člen senátu neobsadené 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu neobsadené 

Asistent sudcu neobsadené 

Asistent sudcu neobsadené 

Zapisovateľka Mgr. Slávka Cibuľáková 

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

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 6C Veci pridelené do 31. januára 2021 do senátu 6C dokončí senát 

v zložení: Mgr. Dušan Čimo, ako riadiaci predseda senátu (a sudca 

spravodajca) a členovia zastupujúceho senátu určení podľa čl. X. 

 

 

Súdne oddelenie 8C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

Pomerové číslo 0 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

neobsadené 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu neobsadené 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Zapisovateľka neobsadené 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

Pojednávací deň 
 

Pojednávacia 

miestnosť 

 

Zloženie senátu 8C 
 

 

 

Súdne oddelenie 9C 

Agenda  prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov 

Cdo, CdoGP, Co, CoE, ECdo, Nc, Ndc, Uro 

 rozhodovanie o vylúčení predsedov senátu a sudcov súdneho 

oddelenia 1C 

Pomerové číslo 6 
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Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Soňa Mesiarkinová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Marián Sluk, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Martin Holič 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Linda Žalmanová, PhD. 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu   

JUDr. Sone Mesiarkinovej 

zastupuje ju Mgr. Lukáš Petrek, ak to nie je možné JUDr. Petra 

Michalíková 

Asistent sudcu Mgr. Lukáš Petrek 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Mariána Sluka, PhD. 

zastupuje ho JUDr. Petra Michalíková, ak to nie je možné JUDr. Mgr.  

Linda Žalmanová, PhD. 

Asistent sudcu JUDr. Petra Michalíková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. 

Martina Holiča  

zastupuje ju Mgr. Lukáš Petrek, ak to nie je možné JUDr. Mgr. Linda 

Žalmanová, PhD. 

Zapisovateľka Lenka Pošová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie senátu 9C Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu. 

 

 

Súdne oddelenie – päťčlenný senát 

1C-V/1M-C-V/1Uro-V/1M-Uro-V 
Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov C-V, 

M-C-V, Uro-V, M-Uro-V. 

Pomerové číslo 1 

Predseda senátu  JUDr. Martin Vladik 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá senátu 

Stáli členovia senátu JUDr. Peter Brňák (zástupca predsedu senátu)  

JUDr. Viera Petríková 

Mgr. Dušan Čimo 

Mgr. Peter Melicher 
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Náhradní členovia 

senátu  

JUDr. Marián Sluk, PhD. 

JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

JUDr. Ing. Mario Dubaň 

JUDr. Jana Halušková 

JUDr. Martin Holič 

JUDr. Martina Valentová 

Asistenti sudcu Mgr. Ján Martvoň 

asistentom spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom 

senáte 

Mgr. Jána Martvoňa zastupuje asistent spravodajcu 

Zapisovateľka Mgr. Miroslava Kovaľová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

 zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň piatok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie 

päťčlenného senátu  
 Ak je stály člen päťčlenného senátu z niektorého dôvodu vylúčený 

alebo sa nemôže zúčastniť na konaní a rozhodovaní päťčlenného 

senátu z iných vážnych dôvodov, jeho miesto sa považuje za 

neobsadené a päťčlenný senát sa doplní o ďalších členov spomedzi 

náhradných členov, a to v zostupnom poradí; ak to nie je možné, 

päťčlenný senát sa na pokyn predsedu najvyššieho súdu doplní alebo 

zostaví náhodným výberom zo sudcov kolégia, ktorí nie sú 

z rozhodovania vylúčení. 

 

 

Súdne oddelenie – päťčlenný senát 

2C-V/2M-C-V/2Uro-V/2M-Uro-V 

Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov C-V, 

M-C-V, Uro-V, M-Uro-V. 

Pomerové číslo 1 

Predseda senátu  JUDr. Soňa Mesiarkinová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá senátu 

Stáli členovia senátu JUDr. Ľubor Šebo (zástupca predsedníčky senátu)  

JUDr. Jana Bajánková   
JUDr. Mária Trubanová, PhD. 

JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

Náhradní členovia 

senátu  

JUDr. Marián Sluk, PhD. 

JUDr. Gabriela Klenková, PhD. 

JUDr. Ing. Mario Dubaň 

JUDr. Jana Halušková 

JUDr. Martin Holič 

JUDr. Martina Valentová 

Asistenti sudcu Mgr. Ján Martvoň 

asistentom spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom 

senáte 

Mgr. Jána Martvoňa zastupuje asistent spravodajcu 

Zapisovateľka Mgr. Miroslava Kovaľová 

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

Pojednávací deň piatok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 6 (štvrtý týždeň v mesiaci) 

Zloženie 

päťčlenného senátu  
 Ak je stály člen päťčlenného senátu z niektorého dôvodu vylúčený 

alebo sa nemôže zúčastniť na konaní a rozhodovaní päťčlenného 

senátu z iných vážnych dôvodov, jeho miesto sa považuje za 

neobsadené a päťčlenný senát sa doplní o ďalších členov spomedzi 

náhradných členov, a to v zostupnom poradí; ak to nie je možné, 

päťčlenný senát sa na pokyn predsedu najvyššieho súdu doplní alebo 

zostaví náhodným výberom zo sudcov kolégia, ktorí nie sú 

z rozhodovania vylúčení. 

 

 

e) zo súdneho oddelenia vytvoreného pre kompetenčný senát sa vypúšťa náhradný člen 

senátu JUDr. Ivan Machyniak a zapisovateľka Mgr. Miroslava Kovaľová.  

 

 

III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII 

a) zo zoznamu asistentov sudcov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa JUDr. Petra 

Vávrová. 

 

b) do pôsobnosti tajomníčky kolégia sa dopĺňa: „zasadnutia a zápisnice senátov 

TdoV“. 

 

c) doterajšia poznámka o zastupovaní vedúcej spisovej sa nahrádza poznámkou: 

„Vedúcu spisovej kancelárie kolégia zastupuje zapisovateľka podľa jej určenia.“. 

 

d) zo zoznamu zapisovateliek trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa Lenka Pošová.  

 

e) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5T sa mení takto: 

 

Súdne oddelenie 5T 
Agenda  konanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov To, Tdo, 

Ndt, Ntv, Urto, Urtost, Tost, Tpr  

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Juraj Kliment 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Peter Hatala 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Peter Štift 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 
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 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu Mgr. Tomáš Hajduk 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu 

senátu JUDr. Juraja Klimenta 

zastupuje ho JUDr. Jana Oklamčák Lengyelová, PhD., ak to nie je 

možné Mgr. Róbert Šimonič 

Asistent sudcu JUDr. Jana Oklamčák Lengyelová, PhD. 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov predsedu 

senátu JUDr. Petra Hatalu 

zastupuje ju Mgr. Róbert Šimonič, ak to nie je Mgr. Tomáš Hajduk 

Asistent sudcu Mgr. Róbert Šimonič  

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu 

JUDr. Petra Šifta 

zastupuje ho Mgr. Tomáš Hajduk, ak to nie je možné JUDr. Jana 

Oklamčák Lengyelová, PhD.  

Zapisovateľka Bc. Milena Miháliková Vargová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 1 (nepárny štvrtok), P 2 (párny štvrtok) 

Zloženie senátu 5T Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu. 

 

f)) zo súdnych oddelení zriadených pre päťčlenné senáty 1TdoV, 1TdoV-S a 2TdoV, 

2TdoV-S sa vypúšťa zapisovateľka Lenka Pošová a vpisuje sa Miroslava Dominová. 

 

 

IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV 

a) do zoznamu predsedov senátov obchodnoprávneho kolégia sa dopĺňajú a zo 

zoznamu členov senátov sa vypúšťajú JUDr. Ivana Nemčeková a Mgr. Soňa Pekarčíková. 

 

b) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 2O, 3O a 5O sa mení takto: 

 

Súdne oddelenie 2O 

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 3O 

Pomerové číslo 6 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Beáta Miničová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 
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Predseda senátu JUDr. Ivana Izakovičová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu Mgr. Soňa Pekarčíková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Alexander Vagovics 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Beáty Miničovej 

zastupuje ho JUDr. Veronika Hudzíková, ak to nie je možné Mgr. 

Martina Krugová 

Asistent sudcu JUDr. Veronika Hudzíková  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Ivany Izakovičovej 

zastupuje ju Mgr. Martina Krugová, ak to nie je možné Mgr. 

Alexander Vagovics 

Asistent sudcu Mgr. Martina Krugová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

Mgr. Sone Pekarčíkovej 

zastupuje ju JUDr. Veronika Hudzíková, ak to nie je možné Mgr. 

Alexander Vagovics 

Zapisovateľka Bc. Petra Špinerová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň nepárny štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 2O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

 

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 1 

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. Gabriela Mederová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu Mgr. Soňa Pekarčíková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 
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 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Milan Krajči 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Pramukovej 

zastupuje ho JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová, ak to nie je 

možné Mgr. Nikol Marková 

Asistent sudcu JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Pramukovej 

zastupuje ju Mgr. Nikol Marková, ak to nie je možné JUDr. Milan 

Krajči 

Asistent sudcu Mgr. Nikol Marková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Kataríny Pramukovej 

zastupuje ju JUDr. Miroslava Glasová Buchvaldová, ak to nie je 

možné JUDr. Milan Krajči 

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. 

 

 

Súdne oddelenie 5O 
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 1O 

Pomerové číslo 2 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 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 

Predseda senátu JUDr. Ivana Nemčeková 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistenti sudcu JUDr. Matúš Brehovský, Mgr. Lucia Szabová 

 vykonávajú odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. 

zastupuje ich JUDr. Lucia Čimová 
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Asistent sudcu JUDr. Lucia Čimová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Ivany Nemčekovej 

zastupuje ju Mgr. Lucia Szabová, ak to nie je možné JUDr. Matúš 

Brehovský 

Asistent sudcu JUDr. Jeannette Chovanová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Ivany Nemčekovej 

zastupuje ju JUDr. Lucia Čimová, ak to nie je možné Mgr. Lucia 

Szabová 

Zapisovateľka Lucia Blažíčková, Katarína Cisárová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň párny štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 

Zloženie senátu 5O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu. 

 

 

V. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXV 

v súdnom oddelení zriadenom pre senát 5S asistenta sudcu JUDr. Norberta Ostróa, E.MA., 

LL.M. zastupuje JUDr. Lukáš Kolibáb a ak to nie je možné JUDr. Beáta Hrušková, PhD., 

LL.M., MBA. 

 

 

VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2021. 

 

 

Ján Šikuta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

práce per rollam  28. januára 2021. 


