
                          
JUDr. Ján Šikuta, PhD.  

predseda 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
 

V Bratislave 1. augusta 2022 

Spr 1152/22 
 

 
 

O p a t r e n i e   č.  6, 

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 v znení opatrenia č. 1 z 15. decembra 2021, opatrenia 

č. 2 z 8. apríla 2022, opatrenia č. 3 z 1. mája 2022, opatrenia č. 4 z 1. júna 2022 

a opatrenia č. 5 z 1. júla 2022 mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 

 

I. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIII (OBČIANSKOPRÁVNE KOLÉGIUM) 

 

a) Zo zoznamu asistentov sudcov občianskoprávneho kolégia sa vypúšťa a do poznámky 

na str. 49 v bode 2. sa dopĺňa Mgr. Ján Martvoň. 

 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 5C siedmy až desiaty 

riadok znie: 

Asistent sudcu JUDr. Kristína Trubianska 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Bajánkovej 

zastupuje ju JUDr. Zuzana Igriniová a 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 a 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. Kristína Trubianska a ak to nie je možné     

JUDr. Zuzana Igriniová 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Aleny Adamcovej 
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c) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre päťčlenný senát 1C šiesty riadok 

znie: 

Asistenti sudcu neobsadené 

asistentom spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom 

senáte 
Mgr. Jána Martvoňa zastupuje asistent spravodajcu 

 

d) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre päťčlenný senát 2C šiesty riadok 

znie: 

Asistenti sudcu neobsadené 

asistentom spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom 

senáte 
Mgr. Jána Martvoňa zastupuje asistent spravodajcu 

 

e) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre veľký senát piaty riadok znie: 

 

Asistenti sudcu neobsadené 

asistentom spravodajcu je ten, kto je jeho asistentom v trojčlennom 

senáte 

Mgr. Jána Martvoňa zastupuje asistent sudcu spravodajcu, ktorému 

napadla vec ako spravodajcovi v trojčlennom senáte 

 

f) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 4C siedmy až desiaty 

riadok znie: 

Asistent sudcu Mgr. František Jančok 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Aleny Svetlovskej 

zastupuje ho JUDr. Mgr. Erika Šilhanová  
 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu JUDr. Ing. 

Maria Dubaňa 

Asistent sudcu JUDr. Mgr. Erika Šilhanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Nory Halmovej 

zastupuje ju Mgr. František Jančok 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov člena senátu Mgr. 

Miroslava Šeptáka 

 

g) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 2C siedmy až jedenásty 
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riadok znie: 

 

Asistent sudcu JUDr. Matej Hudák 

vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu Mgr. Renáty 

Gavalcovej 

zastupuje ho Mgr. Vladimír Richnavský a ak to nie je možné Mgr. 

Martin Tyč, JUDr. Mariana Mošadová alebo Mgr. Andrea 

Melknerová 

Asistent sudcu Mgr. Vladimír Richnavský 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Márie Trubanovej, PhD. 

zastupuje ho Mgr. Martin Tyč a ak to nie je JUDr. Mariana Mošadová, 
Mgr. Andrea Melknerová alebo JUDr. Matej Hudák 

Asistent sudcu Mgr. Martin Tyč 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiacej predsedníčky 

senátu JUDr. Viery Petríkovej 

zastupuje ho JUDr. Mariana Mošadová a ak to nie je možné Mgr. 

Andrea Melknerová JUDr.    Matej Hudák alebo Mgr. Vladimír 

Richnavský  

Asistent sudcu JUDr. Mariana Mošadová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Viery Nevedelovej 

zastupuje ju Mgr. Andrea Melknerová  a ak to nie je možné 

JUDr. Matej Hudák, Mgr. Vladimír Richnavský alebo Mgr. Martin 

Tyč  

Asistent sudcu Mgr. Andrea Melknerová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiacej predsedníčky 

senátu                 JUDr. Viery Petríkovej 

zastupuje ju JUDr. Matej Hudák a ak to nie je možné Mgr. Vladimír 

Richnavský, Mgr. Martin Tyč alebo JUDr. Mariana Mošadová 

 

h) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 7C siedmy až desiaty 

riadok znie: 

Asistent sudcu JUDr. Viktória Vitikačová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov riadiaceho predsedu 

senátu                   JUDr. Ľubora Šeba 

 zastupuje ju Mgr. Júlia Nevolná a ak to nie je možné JUDr. 

Zdenka Halabrínová 

Asistent sudcu Mgr. Júlia Nevolná 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Petra Brňáka 

 zastupuje ju  JUDr. Zdenka Halabrínová a ak to nie je možné  

JUDr. Viktória Vitikačová 

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu 

JUDr. Martiny Valentovej 
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i) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 6C ôsmy až dvanásty 

riadok znie: 

 

Asistent sudcu JUDr. Dušana Remetová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Mgr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Tamara Ondrušková a ak to nie je možné 

JUDr. Jeannette Chovanová, JUDr. Roman Fitt alebo JUDr. 

Marianna Macková 

Asistent sudcu JUDr. Tamara Ondrušková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedov senátu  Mgr. 

Dušana Čima a JUDr. Jany Zemkovej 

zastupuje ju JUDr. Jeannette Chovanová a ak to nie je možné JUDr. 

Roman Fitt, JUDr. Marianna Macková alebo JUDr.        Dušana 

Remetová 

Asistent sudcu JUDr. Jeannette Chovanová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu  JUDr. 

Gabriely Klenkovej, PhD. 

zastupuje ju JUDr. Roman Fitt a ak to nie je možné JUDr. 

Marianna Macková, JUDr, Dušana Remetová alebo JUDr. Tamara 

Ondrušková 

Asistent sudcu JUDr. Roman Fitt 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov členky senátu 

JUDr. Terézie Mecelovej 

zastupuje ho JUDr. Marianna Macková a ak to nie je možné 

JUDr. Dušana Remetová, JUDr. Tamara Ondrušková, alebo JUDr. 

Jeannette Chovanová 

Asistent sudcu JUDr. Marianna Macková 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

Mgr. Dušana Čima 

zastupuje ju JUDr. Dušana Remetová a ak to nie je možné JUDr. 

Tamara Ondrušková, JUDr. Jeannette Chovanová, alebo JUDr. 

Roman Fitt 

 

 

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

 

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

Candrák. 

b) v tabuľkovej časti súdneho oddelenia zriadeného pre senát 3T šiesty až deviaty riadok 

znie: 

Asistent sudcu JUDr. Zdenka Halabrínová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

JUDr. Ivana Rumanu 

zastupuje ju  JUDr. Viktória Vitikačová a ak to nie je možné 

Mgr. Júlia Nevolná 
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Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov člena senátu 

JUDr. Petra Kaňu 

Asistent sudcu Mgr. Peter Lizúch 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Kostolanskej 

zastupuje ho Mgr. Martina                       Karabová 

Asistent sudcu Mgr. Martina Karabová 

 vykonáva odborné práce spravidla podľa pokynov riadiacej 

predsedníčky                 senátu JUDr. Jany Kostolanskej 

zastupuje ju Mgr. Peter Lizúch  

Asistent sudcu neobsadené 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedu senátu 

 

 

 

 

III. ÚČINNOSŤ 

 

1. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.  

2. Zmeny v bode I. písmená a) až e) budú účinné od 15. augusta 2022.  

 

 

 

 

 

 

Ján Šikuta    v. r. 

 

 

 


