
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave 9. júna 2021 
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O p a t r e n i e   č.  12, 

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, 

opatrenie č. 10 z 27. mája 2021 a opatrenie č. 11 z 31. mája 2021 mení a dopĺňa 

 

 

t a k t o : 

 

 

I. zo zoznamu asistentov sudcov revízneho oddelenia sa vypúšťa  

JUDr. Zuzana Kyjac. 

 

 

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

a) zo zoznamu asistentov sudcov trestnoprávneho kolégia sa vypúšťa asistentka 

sudcu JUDr. Zuzana Kyjac. 

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1TdoV, 1TdoV-S 

siedmy riadok znie: 

 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu/člena senátu 

asistentom sudcu spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom 

v trojčlennom senáte 
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c) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2TdoV, 2TdoV-S  

siedmy riadok znie: 

Asistent sudcu Mgr. Silvia Kántorová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu/člena senátu 

Mgr. Silviu Kántorovú zastupuje asistent sudcu spravodajcu, ktorý je 

jeho asistentom v trojčlennom senáte 

 

 

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

a) v tabuľkovej časti súdnych oddelení zriadených pre senáty 1O-V a 2O-V  

sa v ôsmom riadku vypúšťajú slová „zapisovateľka spravodajcu v trojčlennom senáte“ 

a na miesto zapisovateľky sa vpisuje Hana Segečová.  

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre veľký senát (VObdo) sa 

v siedmom riadku vypúšťajú slová „zapisovateľka spravodajcu v trojčlennom senáte“ 

a na miesto zapisovateľky sa vpisuje Hana Segečová. 

 

 

IV. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem bodov I a II písm. a), ktoré 

nadobudli účinnosť 8. júna 2021.  

 

 

 

Ján Šikuta v. r. 


