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O p a t r e n i e   č.  11, 

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 

a opatrenia č. 10 z 27. mája 2021 mení a dopĺňa 

 

 

t a k t o : 

 

 

I. V ČASTI VEDENIE KOLÉGIÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU  

z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predsedníčky občianskoprávneho kolégia  

sa na str. 3 slová „predsedníčka občianskoprávneho kolégia“ nahrádzajú slovami 

„poverená vedením občianskoprávneho kolégia  a výkonom pôsobnosti predsedu 

kolégia“. 

 

 

II. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXII 

z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predsedníčky občianskoprávneho kolégia  

sa na str. 24 

1. slová „predsedníčka kolégia“ nahrádzajú slovami „poverená vedením 

kolégia a výkonom pôsobnosti predsedu kolégia do zvolenia nového 

predsedu občianskoprávneho kolégia“ a  

2. vypúšťa poznámka o zastupovaní predsedníčky kolégia v čase jej 

neprítomnosti JUDr. Martinom Vladikom.  
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III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XXIV 

a) z dôvodu uplynutia doby dočasného pridelenia sa zo zoznamu dočasne 

pridelených sudcov obchodnoprávneho kolégia vypúšťa JUDr. Ivica Čelková. 

 

 

b) tabuľková časť súdneho oddelenia zriadeného pre senát 1O sa mení takto: 

 

Súdne oddelenie 1O 

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 2O 

Pomerové číslo 4 

Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Jana Hullová 

 riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia 

 predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce 

 vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Predseda senátu JUDr. Miroslava Janečková 

 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 Mgr. Viera Domoni 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Hullovej 

zastupuje ju JUDr. Ivana Porubanová, ak to nie je možné  

Mgr. Michala Jankovičová  

Asistent sudcu Mgr. Michala Jankovičová 

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Miroslavy Janečkovej 

zastupuje ju JUDr. Ivana Porubanová, ak to nie je možné Mgr. Viera 

Domoni 

Asistent sudcu JUDr. Ivana Porubanová  

 vykonáva odborné práce podľa pokynov predsedníčky senátu 

JUDr. Jany Hullovej 

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

Domoni 

Zapisovateľka Ľubica Kavivanovová 

 administratívne práce pre súdne oddelenie 

zastupuje ju zapisovateľka podľa určenia vedúcej spisovej kancelárie 

Pojednávací deň párny utorok 

Pojednávacia 

miestnosť 

P 20 
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Zloženie senátu 1O Každý z predsedov senátu predsedá senátu vo veciach, v ktorých je 

spravodajcom; ďalšími členmi senátu sú predseda senátu, ktorý nie je 

spravodajcom a člen zastupujúceho senátu. 

 

 

 

IV. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2021. 

 

 

 

 

Ján Šikuta v. r. 


