
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave  30. marca 2021 

Spr 389/2021 
 

 

 
 

 
 

 

O p a t r e n i e   č. 6, 

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 a opatrenia č. 5 z 26. februára 2021 mení a dopĺňa   

 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII 

a) z dôvodu zániku dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa do zoznamu 

predsedov senátov občianskoprávneho kolégia dopĺňa JUDr. Jozef Kolcun, PhD. 

 

b) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5C sa mení takto: 

 

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 4 

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 

Predseda senátu JUDr. Jozef Kolcun, PhD. 
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 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 

Asistent sudcu JUDr. Kristína Trubianska 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Bajánkovej 

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

Mgr. Michaela Švajková 

Asistent sudcu JUDr. Zuzana Igriniová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. 

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

JUDr. Kristína Trubianska 

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. 

 

c) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre kompetenčný senát štvrtý 

a piaty riadok znejú: 

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

JUDr. Mária Trubanová, PhD.  

JUDr. Zdenka Reisenauerová 

JUDr. Erika Šobichová  

JUDr. Viola Takáčová, PhD. 

JUDr. Miroslava Janečková  

Náhradní členovia 

senátu  

JUDr. Peter Brňák  

JUDr. Marián Sluk, PhD. 

Mgr. Dušan Čimo   

JUDr. Igor Belko 

JUDr. Alena Adamcová 

JUDr. Petra Príbelská, PhD.  

JUDr. Alena Priecelová  

 

d) z poznámok na str. 41 sa vypúšťa poznámka č. 5. Doterajšia poznámka č. 6 sa 

označuje ako poznámka č. 5.  
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II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII 

a) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1T sa pomerové číslo 

nápadu zvyšuje z 2 na 4. 

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 4T sa pomerové číslo 

nápadu znižuje zo 6 na 4. 

 

 

 

III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXV 

a) zo zoznamu predsedov senátov správneho kolégia sa z dôvodu zvolenia  

do funkcie členky hodnotiacej komisie vypúšťa JUDr. Judita Kokolevská. 

 

b) zo zoznamu predsedov senátov správneho kolégia sa z dôvodu vzdania sa funkcie 

sudcu vypúšťa JUDr. Milan Morava. 

 

c) zo zoznamu asistentov sudcov správneho kolégia sa vypúšťa a do poznámky č. 4 

na str. 87 sa dopĺňa JUDr. Daniela Uhríková.  

 

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

na str. 87 sa vypúšťa JUDr. Lucia Cuperová. 

 

e) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2S siedmy až deviaty 

riadok znejú: 

Asistent sudcu JUDr. Lucia Cuperová  

 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. Roman Hrico  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Kataríny Benczovej 

zastupuje ho JUDr. Lucia Cuperová, 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. Lucia 

Cuperová 
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f) tabuľková časť súdnych oddelení zriadených pre senáty 4S, 5S a 9S sa mení 

takto: 

 

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. Zuzana Macurová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Zemkovej, PhD.  

zastupuje ju Mgr. Tamara Ondrušková, ak to nie je možné  

Mgr. Andrea Melknerová 

Asistent sudcu Mgr. Andrea Melknerová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Nory Halmovej.  

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

Mgr. Tamara Ondrušková 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Jany Zemkovej, PhD.  

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

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 
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Súdne oddelenie 5S 

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. 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. Petra Príbelská, PhD. 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

(polovičný nápad vecí), 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Monika Valašiková, PhD.  

 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 

zastupuje ju Mgr. Simona Kočišová, PhD., ak to nie je možné JUDr. 

Lukáš Kolibáb 

Asistent sudcu JUDr. Lukáš Kolibáb  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Petry Príbelskej, PhD. 

zastupuje ho Mgr. Simona Kočišová, PhD., ak to nie je možné JUDr. 

Beáta Hrušková, PhD., LL.M., MBA  

Asistent sudcu Mgr. Simona Kočišová, PhD.  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Ivana Rumanu 

zastupuje ju JUDr. Beáta Hrušková, PhD., LL.M., MBA, ak to nie je 

možné JUDr. Norbert Ostró, E.MA 

Asistent sudcu JUDr. Norbert Ostró, E.MA 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Petry Príbelskej, PhD.  

zastupuje ho JUDr. Lukáš Kolibáb a ak to nie je možné JUDr. Beáta 

Hrušková, PhD., LL.M., MBA 

Zapisovateľka Alena Augustiňáková, Emília Čičková  

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň štvrtok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P4 

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

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia senátu, ktorí nie sú spravodajcami 

Zastupujúci senát 3S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 
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Súdne oddelenie 9S 

Agenda prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Nds, 

Ndz, Sk, So, Sžnz, Sžsk a Sžso  

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Viera Nevedelová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Alena Adamcová – od 1. apríla do 31. mája 2021 

JUDr. Viola Takáčová, PhD. – od 1. júna 2021 do 31. júla 2021 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Člen senátu JUDr. Jana Martinčeková 

 zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Asistent sudcu JUDr. Ľubica Karvayová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Viery Nevedelovej 

zastupuje ju Mgr. Zuzana Široká, ak to nie je možné Mgr. Csilla 

Szomolaiová 

Asistent sudcu Mgr. Csilla Szomolaiová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu  

JUDr. Jany Martinčekovej 

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

Karvayová 

Asistent sudcu Mgr. Zuzana Široká  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu  

JUDr. Viery Nevedelovej 

zastupuje ju JUDr. Ľubica Karvayová, ak to nie je možné Mgr. Csilla 

Szomolaiová  

Zapisovateľka Mgr. Petra Bugárová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň streda 

Pojednávacia 

miestnosť 

Z2 

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

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú v takom prípade zvyšní 

predsedovia/členovia senátu 

Zastupujúci senát 7S a ak to nie je možné, senát s najbližším vyšším poradovým číslom 
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g) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 25S deviaty až trinásty 

riadok znejú: 

Asistent sudcu Mgr. Andrea Melknerová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Nory Halmovej 

Asistent sudcu JUDr. Ivana Miková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Moniky Valašikovej, PhD.  

Asistent sudcu JUDr. Mariana Mošadová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Eriky Čanádyovej 

Asistent sudcu Mgr. Jana Ondrejková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu  

JUDr. Jozefa Milučkého 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Zemkovej, PhD.  

 

 

h) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 35S sa mení takto: 

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. Katarína Benczová 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb  

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 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 
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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 

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 

 

 

i) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1VS 

1. dvanásty  riadok znie: 

Asistent sudcu Mgr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov stálej členky senátu  

JUDr. Jany Zemkovej, PhD. 

 

2. sa v poslednom riadku slová „ak to nie je možné JUDr. Milan Morava“ 

nahrádzajú slovami „ak to nie je možné JUDr. Erika Čanádyová“. 

 

 

j) do poznámok na str. 87 sa dopĺňa nová poznámka č. 6, ktorá znie:  

„6. JUDr. Judita Kokolevská je od 1. apríla 2021 členkou hodnotiacej komisie (§ 27b 

zákona č. 385/2000 Z.z.).“. 
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IV. Príloha č. 3 znie: 

 

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 

01.04.2021 06.04.2021 JUDr. Martin Piovartsy JUDr. Peter Hatala 

09.04.2021 12.04.2021 JUDr. Dana Wänkeová JUDr. František Mozner 

16.04.2021 19.04.2021 JUDr. Jana Serbová JUDr. Martin Bargel 

23.04.2021 26.04.2021 JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LLM. JUDr. Peter Paluda 

30.04.2021 03.05.2021 JUDr. Pavol Farkaš JUDr. Martin Piovartsy 

07.05.2021 10.05.2021 JUDr. Juraj Kliment JUDr. Dana Wänkeová 

14.05.2021 17.05.2021 JUDr. Peter Hatala JUDr. Jana Serbová 

21.05.2021 24.05.2021 JUDr. František Mozner JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. 

28.05.2021 31.05.2021 JUDr. Martin Bargel JUDr. Pavol Farkaš 

04.06.2021 07.06.2021 JUDr. Peter Paluda JUDr. Juraj Kliment 

11.06.2021 14.06.2021 JUDr. Martin Piovartsy JUDr. Peter Hatala 

18.06.2021 21.06.2021 JUDr. Dana Wänkeová JUDr. František Mozner 

25.06.2021 28.06.2021 JUDr. Jana Serbová JUDr. Martin Bargel 

 

 

 

Rozvrh pohotovosti zapisovateliek trestnoprávneho kolégia 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na účely rozhodovania o veciach uvedených  

v čl. XVII ods. 2 rozvrhu práce 

 

Čas pohotovosti 

od 16:00 h     do 08:00 h 
Službukonajúca zapisovateľka: Zastupujúca zapisovateľka: 

01.04.2021 06.04.2021 Anna Halászová Mgr. Sylvia Machalová 

09.04.2021 12.04.2021 Mgr. Sylvia Machalová Bc. Miháliková Vargová 

16.04.2021 19.04.2021 Bc. Milena Miháliková Vargová Anna Halászová 

23.04.2021 26.04.2021 Angelika Fraňová Mgr. Lucia Gočálová 

30.04.2021 03.05.2021 Mgr. Lucia Gočálová Angelika Fraňová 

07.05.2021 10.05.2021 Anna Halászová Bc. Milena Miháliková Vargová 

14.05.2021 17.05.2021 Mgr. Sylvia Machalová Angelika Fraňová 

21.05.2021 24.05.2021 Bc. Milena Miháliková Vargová Mgr. Sylvia Machalová 

28.05.2021 31.05.2021 Mgr. Lucia Gočálová Angelika Fraňová 

04.06.2021 07.06.2021 Angelika Fraňová Mgr. Lucia Gočálová 

11.06.2021 14.06.2021 Anna Halászová Bc. Milena Miháliková 

18.06.2021 21.06.2021 Mgr. Lucia Gočálová Angelika Fraňová 

25.06.2021 28.06.2021 Bc. Milena Miháliková Vargová Anna Halászová 
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V. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2021 okrem bodu III písm. c), ktoré 

nadobúda účinnosť 8. apríla 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh zmien a doplnení 

rozvrhu práce per rollam  25. marca 2021. 


