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O p a t r e n i e   č.  17, 

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, opatrenia č. 8 z 29. apríla 2021, opatrenia č. 9 z 18. mája 2021, 

opatrenia č. 10 z 27. mája 2021, opatrenia č. 11 z 31. mája 2021, opatrenia č. 12  

z 9. júna 2021, opatrenia č. 13 zo 17. júna 2021, opatrenia č. 14 z 23. júna 2021, 

opatrenia č. 15 z 28. júla 2021 a opatrenia č. 16  z 30. júna 2021  mení a dopĺňa 

 

 

t a k t o : 

 

 

I. V ČASTI VEDENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

a) z pôsobnosti predsedu najvyššieho súdu v odrážke č. 3 sa vypúšťa čiarka a slová  

„§ 88 ods. 2 veta prvá, § 142 ods. 3 veta prvá a druhá Správneho súdneho poriadku 

(ďalej len „SSP“)“. 

 

b) z pôsobnosti podpredsedníčky najvyššieho súdu v odrážke č. 2 sa vypúšťa čiarka 

a slová „§ 88 ods. 2 veta druhá SSP“.  

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII (OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

zo zoznamu dočasne pridelených sudcov občianskoprávneho kolégia a zo zoznamu 

náhradných členov senátov 1C-V/1M-C-V/1Uro-V/1M-Uro-V a 2C-V/2M-C-V/2Uro-

V/2M-Uro-V sa vypúšťa JUDr. Jana Martinčeková. 
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Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení 

rozvrhu práce per rollam  27. augusta 2021. 

III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII (TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

a) zo zoznamu dočasne pridelených sudcov sa vypúšťa a do zoznamu členov 

senátov trestnoprávneho kolégia sa dopĺňa JUDr. Petr Kaňa. 

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2TdoV, 2TdoV-S 

šiesty riadok znie: 

Náhradní členovia 

senátu  

JUDr. Peter Štift – sudca 

JUDr. Petr Kaňa – sudca 

 

 

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

v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1O deviaty riadok znie: 

Asistent sudcu JUDr. Ivana Porubanová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Eriky Čanádyovej 

zastupuje ju Mgr. Michala Jankovičová, ak to nie je možné Mgr. Viera 

Domoni 

 

 

V. V PRÍLOHE Č. 3 

dvanásty riadok Rozvrhu pohotovosti predsedov senátov trestnoprávneho kolégia 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na účely rozhodovania o veciach uvedených  

v čl. XVII ods. 2 rozvrhu práce znie:  

03.09.2021 06.09.2021 JUDr. Dana Wänkeová JUDr. František Mozner 

 

 

VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021 okrem bodu II, ktorý nadobudol 

účinnosť 20. augusta 2021. 

 

 

Ján Šikuta v.r. 

 


