
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

 JUDr. Pavol Naď  

 predseda  

 

 

 

 

 

V Bratislave 24. októbra 2021 

KPr  147/2021 

 

 

 

O p a t r e n i e č. 4, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Rozvrh práce Najvyššieho správneho 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 správneho súdu 

Slovenskej republiky na rok 2021 v znení opatrenia č. 1 zo 17. septembra 2021, opatrenia č. 2 

z 30. septembra 2021 a opatrenia č. 3 zo 4. októbra 2021, keďže okrem iného bol 12. októbra 

2021 do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenovaný 

sudca JUDr. Marián Trenčan, mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 
 

I. V ČASTI „VEDENIE NAJVYŠSIEHO SPRÁVNEHO SÚDU“ 

 

a) za informáciu o predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa 

dopĺňa informácia o podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky: 

 

„JUDr. Marián Trenčan 

—podpredseda Najvyššieho správneho súdu 

 

—zastupuje predsedu Najvyššieho správneho súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď 

táto funkcia nie je obsadená, a to v rozsahu práv a povinností predsedu Najvyššieho 

správneho súdu, 

—aj v iných prípadoch zastupuje predsedu Najvyššieho správneho súdu v rozsahu jeho 

práv a povinností na základe poverenia, 

—vykonáva úlohy, ktoré by inak plnil predseda kolégia, podľa § 24e ods. 3 písm. a) a 

b), ods. 4 písm. b) a d) až f) a ods. 6, § 53 ods. 2 a § 58 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z., 

— vykonáva úkony, koná a rozhoduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo rokovací 

poriadok najvyššieho správneho súdu, 

— vykonáva súdnictvo v senáte určenom týmto rozvrhom.“. 



 

 

 

 

II. VO VŠEOBENCNEJ ČASTI – Čl. VI 

a) ods. 5 znie: „(5) Ak je člen veľkého senátu súčasne členom senátu, ktorý vec postúpil 

veľkému senátu, zúčastňuje sa rokovania v pozícii člena postupujúceho senátu a na 

jeho miesto stáleho člena veľkého senátu nastupuje jeho zástupca uvedený v osobitnej 

časti rozvrhu práce pri súdnom oddelení „SVs“.“. 

 

III. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVI 

a) v ods. 2 písm. b) opis registra „Sak“  znie: „kasačné sťažnosti vo veciach pobytu 

cudzincov, azylu (vrátane doplnkovej ochrany, dočasného útočiska a odovzdania do 

iného štátu), zaistenia a administratívneho vyhostenia cudzincov, vrátane nečinnosti a 

iných zásahov,“. 

 
IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVIII 

a) do zoznamu asistentov sudcov sa dopĺňajú JUDr. Martina Tymková, JUDr. Patrik 

Hanúsek a Mgr. et Mgr. Štefánia Šubová; takto doplnení asistenti sudcov sa zaradia 

medzi doterajších asistentov sudcov podľa abecedy a doterajšie poradie asistentov 

sudcov sa primerane prečísluje. 

 

V. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVIII (TABUĽKOVÁ ČASŤ) 

a) v súdnom oddelení 1S na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Martina Tymková. 

b) v súdnom oddelení 2S sa z miesta asistenta sudcu 1. vypúšťa JUDr. Lukáš Gallo, na 

mieste asistenta sudcu 1. sa uvádza popri doterajšom asistentovi sudcu aj JUDr. Patrik 

Hanúsek a na novom miesto asistenta sudcu 2. a 3. sa uvádza JUDr. Lukáš Gallo. 

c) v súdnom oddelení 7S na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj Mgr. et Mgr. Štefánia Šubová. 

d) v súdnom oddelení 11S na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Martina Tymková a na mieste asistenta sudcu 2. sa dopĺňa 

popri doterajšom asistentovi sudcu aj Mgr. et Mgr. Štefánia Šubová. 

e) v súdnom oddelení 12S na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Patrik Hanúsek a na mieste asistenta sudcu 5. sa dopĺňa 

popri doterajšom asistentovi sudcu aj JUDr. Lukáš Gallo. 

f) v súdnom oddelení SVs na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Lukáš Gallo a v kolónke „Zastupovanie stálych členov 

a zastupovanie ďalších členov“ sa za doterajšiu poslednú vetu vkladá nová veta, ktorá 

znie: „Asistentom náhradného člena/členky je asistent sudcu, ktorý mu je pridelený v 

trojčlennom senáte.“. 

 

 



 

 

 

VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2021. 

 

 

 
 

Pavol Naď v. r. 

 

 

Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prerokovala  návrh 

zmien a doplnení rozvrhu práce 26. októbra 2021. 


