Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
JUDr. Pavol Naď
predseda

V Bratislave 10. decembra 2021
KPr 198/2021

O p a t r e n i e č. 5,
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, keďže okrem iného:
(a) boli s účinnosťou od 10. decembra 2021 do funkcie predsedu senátu Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky vymenovaní sudcovia JUDr. Anita Filová, JUDr.
Zuzana Mališová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Pavol Naď;
(b) došlo k nadobudnutiu účinnosti zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom súdnom
poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
predpisov (disciplinárny súdny poriadok);
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, opatrenia č.
3 zo 4. októbra 2021 a opatrenia č. 4 z 24. októbra 2021 mení a dopĺňa

takto:

I.

VO VŠEOBECNEJ ČASTI – Čl. I
a) dopĺňa sa nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Na účely tohto rozvrhu práce sa rozumie:
a) „disciplinárnou vecou“ vec, o ktorej rozhoduje najvyšší správny súd podľa čl. 142
ods. 2 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky,
b) „disciplinárnym senátom“ senát rozhodujúci vo veciach podľa písm. a), zložený
z troch sudcov najvyššieho správneho súdu a prípadne z prísediacich sudcov
najvyššieho správneho súdu podľa osobitného zákona;
c) „odvolacím disciplinárnym senátom“ päťčlenný senát rozhodujúci o odvolaniach
podaných proti rozhodnutiam senátov podľa písm. b), zložený zo sudcov
najvyššieho správneho súdu.“.

II.

V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. II
a) v ods. 1 vypúšťa posledná odrážka a slová „každý disciplinárny senát“.
b) vypúšťa sa ods. 3.
V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. III

III.

a) za ods. 4 sa dopĺňa nový odsek 4a, ktorý znie:
„(4a) Vec vrátená bez rozhodnutia krajskému súdu za účelom vykonania opravy,
doplnenia alebo iného procesného úkonu, sa nepovažuje za skončenú „inak“; v takomto
prípade sa spis uloží na bežnú lehotu v spisovej kancelárii až do opätovného
predloženie spisu najvyššiemu správnemu súdu.“.
V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. V

IV.

a) vypúšťa sa ods. 7.
V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. VII

V.

a) vypúšťa sa ods. 5.

VI.

V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVI
a) v ods. 5 sa vypúšťajú písm. f) a g).
b) za ods. 5 sa vkladajú nové ods. 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Registre v disciplinárnych veciach:
a) register D - pre disciplinárne veci, a to vrátane námietky podľa § 60 ods. 3 zákona
č. 757/2004 Z. z. a žiadostí o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho
odsúdenia,
b) register Do - pre odvolania v disciplinárnych veciach,
c) register Dz - pre námietky zaujatosti a oznámenia o zaujatosti v disciplinárnych veciach I.
stupňa,
d) register Dzo - pre námietky zaujatosti a oznámenia o zaujatosti v disciplinárnych veciach
II. stupňa.
(7) Ak bola vec nesprávne zapísaná do súdneho registra podľa ods. 6, pokynom
riadiaceho predsedu disciplinárneho senátu, prípadne odvolacieho
disciplinárneho senátu, podateľni sa prevedie do správne určeného súdneho
registra s novou spisovou značkou. Ak riadiaci predseda senátu, do ktorého bola
vec takto prevedená, so zapísaním veci nesúhlasí, vec s uvedením odôvodnenia
svojho stanoviska predloží predsedovi Najvyššieho správneho súdu na vydanie
opatrenia o určení registra, do ktorého vec patrí. Rovnaký postup sa použije, aj
ak bola vec, ktorá inak patrí do súdneho registra podľa ods. 6, nesprávne
zapísaná do iného súdneho registra.“.

VII.

V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVII

a) do zoznamu predsedov senátov sa dopĺňajú JUDr. Anita Filová, JUDr. Zuzana

Mališová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Pavol Naď; takto doplnení predsedovia
senátov sa zaradia medzi predsedov senátov podľa abecedy a doterajšie poradie
predsedov senátov sa primerane prečísluje.
b) zo zoznamu členov senátov sa vypúšťajú JUDr. Anita Filová, JUDr. Zuzana Mališová,
JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Pavol Naď; doterajšie poradie členov senátov sa
primerane prečísluje.

VIII. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVIII (TABUĽKOVÁ ČASŤ)
a) v súdnom oddelení 1S sa pri JUDr. Pavlovi Naďovi uvádza informácia „4. Predseda
senátu“, v opise jeho činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“, vypúšťa sa
asistentka sudcu JUDr. Csilla Szomolaiová, a JUDr. Martina Tymková sa vypúšťa
z miesta asistenta sudcu 1. a uvádza sa na miesto asistenta sudcu 3.
b) v súdnom oddelení 4S sa pri JUDr. Zuzane Mališovej uvádza „2. Predseda senátu“,
v opise jej činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“, vypúšťa sa asistentka
sudcu JUDr. Lucia Ilavská, a JUDr. Zuzana Zelenajová, PhD. sa vypúšťa z miesta
asistenta sudcu 1. a uvádza sa na miesto asistenta sudcu 3.
c) v súdnom oddelení 5S sa pri JUDr. Anite Filovej uvádza informácia „2. Predseda
senátu“ a v opise jej činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“.
d) v súdnom oddelení 7S sa pri JUDr. Jane Martinčekovej uvádza informácia „2.
Predseda senátu“ a v opise jej činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“.
e) v súdnom oddelení 11S sa pri JUDr. Pavlovi Naďovi uvádza informácia „3. Predseda
senátu“, v opise jeho činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“, a vypúšťa sa
asistentka sudcu JUDr. Martina Tymková.
f) v súdnom oddelení 12S sa pri JUDr. Zuzane Mališovej uvádza informácia „3.
Predseda senátu“, v opise jej činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“, pri
JUDr. Anite Filovej sa uvádza informácia „4. Predseda senátu“, v opise jej činností sa
pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“, a vypúšťa sa asistentka sudcu JUDr. Zuzana
Zelenajová, PhD.
g) v súdnom oddelení 13S sa pri JUDr. Jane Martinčekovej uvádza informácia „3.
Predseda senátu“ a v opise jej činností sa pred „zasadá“ dopĺňa „predsedá alebo“.
h) v súdnom oddelení SVs sa vypúšťa asistentka sudcu JUDr. Lucia Ilavská a na mieste
asistenta sudcu 4. sa uvádza JUDr. Zuzana Zelenajová, PhD.
i) v súdnom oddelení SKomp sa pri JUDr. Pavlovi Naďovi uvádza „(predseda
kompetenčného senátu)“ a v opise jeho činností sa slovo „zasadá“ nahrádza slovom
„predsedá“.

IX.

V OSOBITNEJ ČASTI

a) dopĺňajú sa články XVIIIa až XVIIIi, ktoré s nadpisom nad týmito článkami znejú:

„Osobitné ustanovenia pre disciplinárne veci

Čl. XVIIIa
(1) Na disciplinárne veci sa nevzťahujú ustanovenia všeobecnej časti rozvrhu práce
okrem čl. I, čl. X, čl. XI, čl. XII ods. 1 a 3, čl. XIII, čl. XIV.
(2) Na disciplinárne veci sa nevzťahujú ostatné ustanovenia osobitnej časti rozvrhu
práce okrem čl. XVI ods. 6 a 7 a poslednej vety a čl. XVII v časti zoznamu
asistentov sudcov a zoznamu zamestnancov zaradených do administratívneho
aparátu.
(3) Odchylne od ods. 2 sa na disciplinárne veci vzťahuje čl. XVII osobitnej časti
rozvrhu práce v časti zoznamu predsedov senátov a členov senátov okrem JUDr.
Eleny Berthotyovej, JUDr. Pavla Naďa, JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr.
Mariána Trenčana.
(4) Na sledovanie rozhodnutí a ich evidovanie v disciplinárnych veciach dohliada
Mgr. Michal Novotný.
(5) „Náhodným výberom“ sa rozumie výber pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.

Čl. XVIIIb
Súdne oddelenia
(1) Súdne oddelenie sa vytvára pre:
každý disciplinárny senát,
každý odvolací disciplinárny senát.
(2) Súdne oddelenie tvoria:
riadiaci predseda senátu,
ďalší sudcovia vo funkcii predsedu senátu a sudcovia súdneho
oddelenia (ďalej len „ďalší členovia senátu“) v príslušnom počte,
v jednotlivých veciach, do ktorých boli pridelení, aj prísediaci
sudcovia Najvyššieho správneho súdu (ďalej len „prísediaci“),
asistenti sudcov,
štátni zamestnanci určení pre výkon súdnictva.
(3) Asistentom sudcu v disciplinárnom senáte je asistent, ktorý je uvedený v čl.
XVIIIi. Asistentom sudcu v odvolacom disciplinárnom senáte je asistent pridelený
sudcovi v trojčlennom senáte.
(4) Zoznam prísediacich podľa jednotlivých databáz sa uverejňuje a priebežne
aktualizuje na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu. Každá zmena
v zozname prísediacich sa tiež uverejňuje na webovom sídle Najvyššieho
správneho súdu.

Čl. XVIIIc

Prideľovanie disciplinárnych vecí a zloženie disciplinárnych senátov
(1) Práca medzi súdnymi oddeleniami v disciplinárnych veciach sa rozdeľuje v súlade so
zásadou rovnomerného zaťažovania. Veci sa prideľujú disciplinárnemu senátu, prípadne
odvolaciemu disciplinárnemu senátu súdneho oddelenia podľa čl. XVIIIi tohto rozvrhu
práce.
(2) Disciplinárnym senátom a odvolacím disciplinárnym senátom sa disciplinárne veci
prideľujú tak, aby bol výber senátu zaručený najmenej z dvoch senátov určených na
konanie a rozhodovanie.
(3) Každý návrh v disciplinárnych veciach sa v súlade s rozvrhom práce prideľuje
jednotlivým disciplinárnym senátom náhodným výberom. Odvolanie v disciplinárnych
veciach sa v súlade s rozvrhom práce prideľuje jednotlivým odvolacím disciplinárnym
senátom náhodným výberom. Návrh na obnovu konania sa nemôže prideliť tomu istému
disciplinárnemu senátu, ktorý vo veci rozhodoval.
(4) Pri zaevidovaní veci v podateľni sa náhodným výberom z príslušnej databázy
prísediacich pridelia dvaja prísediaci zvlášť pre každú disciplinárnu vec. Príslušnou
databázou je v prípade disciplinárnej veci proti sudcovi databáza iných osôb zvolených
Súdnou radou Slovenskej republiky, v prípade disciplinárnej veci proti prokurátorovi
databáza prokurátorov zvolených Radou prokurátorov Slovenskej republiky, v prípade
disciplinárnej veci proti súdnemu exekútorovi databáza súdnych exekútorov zvolených
prezídiom Slovenskej komory exekútorov, a v prípade disciplinárnej veci proti notárovi
databáza notárov zvolených prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky.
V prípade návrhu na obnovu konania sa nemôže z databázy prísediacich prideliť ako
prísediaci osoba, ktorá bola členom disciplinárneho senátu, ktorý vo veci rozhodoval.
(5) Ak sú v príslušnej databáze prísediacich menej ako traja prísediaci, náhodný výber sa
uskutoční zo všetkých prísediacich z ostatných databáz prísediacich. Ak ani v jednej
databáze prísediacich nie sú aspoň traja prísediaci, disciplinárne konanie vykonaná
disciplinárny senát, ktorý sa skladá z predsedu a dvoch sudcov.
(6) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným
výberom predsedom disciplinárnych senátov uvedeným v súdnom oddelení na prvom
mieste.
(7) Pridelenie vecí podľa odsekov 3 a 6 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni.
(8) Disciplinárna vec, ktorá bola opätovne predložená na rozhodnutie Najvyššiemu
správnemu súdu v dôsledku zrušenia jeho rozhodnutia Ústavným súdom Slovenskej
republiky, sa pod novou spisovou značkou pridelí disciplinárnemu senátu, ktorý vo veci
samej naposledy konal alebo rozhodol a to aj v prípade, ak je nápad vecí do tohto senátu
zastavený alebo ak je tento senát neobsadený. Týmto senátom (bez ohľadu na jeho
číselné označenie a tiež prípadné zaradenie sudcov do iných senátov) sa na účely tohto
rozvrhu práce rozumie disciplinárny senát zložený zo sudcov, ktorí vec prejednali a
rozhodli pred jej opätovným predložením Najvyššiemu správnemu súdu. Ak takého
senátu niet, vec sa pridelí
a) senátu, v ktorom je zaradený sudca pôsobiaci pôvodne v takej veci ako sudca
spravodajca, a ak takého senátu niet,
b) senátu, v ktorom je zaradená väčšina členov pôvodného senátu, a ak takého
senátu niet,
c) náhodným výberom.
(9) Prísediacimi vo veci opätovne predloženej podľa ods. 8 sú tí prísediaci, ktorí boli členmi

disciplinárneho senátu, ktorý vo veci rozhodol. Ak týmto prísediacim už uplynulo
funkčné obdobie, na doplnenie senátu o prísediacich sa použijú ods. 4 a 5 rovnako.

Čl. XVIIId
Zmena pridelenia veci náhodným výberom
(1) Ak disciplinárny senát rozhodol o spojení na spoločné konanie viacerých vecí
pridelených náhodným výberom rôznym disciplinárnym senátom, spojené veci sa
s pôvodnými spisovými značkami zapíšu disciplinárnemu senátu, ktorý rozhodol o
spojení vecí.
(2) Veci vylúčené na samostatné konanie sa zapisujú pod novými spisovými
značkami tomu istému disciplinárnemu senátu.
(3) Každé ďalšie odvolanie podané v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu
odvolaciemu disciplinárnemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolanie
podané v tejto disciplinárnej veci, a vedie sa pod spisovou značkou, pod ktorou
je vedené toto prvé odvolanie.
(4) Ak riadiaci predseda disciplinárneho senátu (odvolacieho disciplinárneho senátu),
do ktorého bola vec zapísaná, dospeje k záveru, že disciplinárna vec zapísaná do
správne určeného registra mala byť zapísaná inému disciplinárnemu senátu
(odvolacieho disciplinárneho senátu), vydá podateľni pokyn na zápis veci do
správne určeného senátu s poukazom na príslušné pravidlo rozvrhu práce. Ak
riadiaci predseda disciplinárneho senátu (odvolacieho disciplinárneho senátu),
do ktorého bola vec takto zapísaná, so zapísaním nesúhlasí, vec s uvedením
odôvodnenia svojho stanoviska predloží predsedovi Najvyššieho správneho súdu
na vydanie opatrenia o určení senátu, ktorému vec patrí.
(5) Predseda Najvyššieho správneho súdu môže z dôvodu neúmerne vysokého
zaťaženia niektorého disciplinárneho senátu, napríklad v dôsledku súbehu právne
zložitých a rozsiahlych vecí alebo v prípade dlhodobej neprítomnosti
(presahujúcej 6 týždňov) niektorého z členov disciplinárneho senátu alebo z iných
dôležitých organizačných dôvodov, pozastaviť alebo obmedziť nápad vecí
príslušnému disciplinárnemu senátu alebo prijať iné nevyhnutné opatrenia,
vrátane prerozdelenia vecí náhodným výberom.

Čl. XVIIIe
Rozdelenie práce v súdnom oddelení v disciplinárnych veciach
(1) Prácu súdneho oddelenia a prácu senátu riadi a organizuje riadiaci predseda
senátu v súlade so zásadou rovnomerného zaťažovania. V súdnom oddelení, do
ktorého je zaradených viac predsedov senátu, je riadiacim predsedom senátu
predseda senátu uvedený v rozvrhu práce v súdnom oddelení na prvom mieste.

(2) Pokiaľ nie je v tomto rozvrhu práce ustanovené niečo iné, sudcom spravodajcom
je sudca, ktorému bola vec pridelená riadiacim predsedom senátu súdneho
oddelenia. Riadiaci predseda senátu vec pridelí bezodkladne po nápade veci do
senátu, rešpektujúc pravidlo rovnomerného zaťaženia všetkých členov senátu.
Veci sa prísediacim ako sudcom spravodajcom neprideľujú.
(3) Ak je do neúplne obsadeného senátu zaradený nový člen, stáva sa zákonným
sudcom aj vo všetkých veciach, ktoré boli pridelené tomuto senátu v čase jeho
neúplného obsadenia.
(4) V záujme plynulého vybavovania vecí môže riadiaci predseda senátu meniť
pôvodné pridelenie vecí jednotlivým sudcom. Nemôže však vec takto prideliť
ako sudcovi spravodajcovi prísediacemu.
(5) Každý predseda senátu zaradený do disciplinárneho senátu a do odvolacieho
disciplinárneho senátu predsedá tomuto senátu vo veci, ktorá mu bola pridelená ako
sudcovi spravodajcovi.

Čl. XVIIIf
Vylúčenie sudcov a prísediacich v disciplinárnych veciach
(1) Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda
disciplinárneho senátu a sudca disciplinárneho senátu, ktorý sa v prejednávanej veci
zúčastnili na rozhodovaní disciplinárneho senátu, a naopak.
(2) Námietka zaujatosti proti predsedovi alebo sudcovi disciplinárneho senátu a
prísediacemu disciplinárneho senátu, ako aj oznámenie zaujatosti predsedom alebo
sudcom disciplinárneho senátu a prísediacim disciplinárneho senátu sa prideľujú
náhodným výberom ostatným disciplinárnym senátom ako trojčlenným senátom
zloženým zo sudcov. Na ich rozhodovaní sa v takom prípade nezúčastňujú prísediaci.
(3) O námietke zaujatosti a o oznámení zaujatosti predsedu alebo sudcu odvolacieho
disciplinárneho senátu rozhodne odvolací disciplinárny senát, ktorý ho zastupuje.
(4) Ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej
veci sa prideľuje tomu senátu, ktorému bola pridelená prvá námietka zaujatosti v
tomto disciplinárnom konaní.

Čl. XVIIIg
Zastupovanie sudcov a prísediacich
(1) K zastupovaniu dochádza v prípade vylúčenia predsedu senátu (sudcu) alebo
prísediaceho z prejednávania a rozhodovania veci alebo v prípade, že sa
predseda senátu (sudca) alebo prísediaci nemôžu zúčastniť na konaní a

rozhodovaní veci z iných vážnych dôvodov. Zastúpenie predsedu senátu sa
realizuje, pokiaľ je to možné, v rámci súdneho oddelenia, do ktorého je predseda
senátu (sudca) zaradený. Pokiaľ zastúpenie v rámci toho istého súdneho
oddelenia nie je možné, realizuje sa zastúpenie predsedami senátov (sudcami)
zastupujúceho súdneho oddelenia.
(2) Zastupujúcim senátom je senát s najbližším vyšším poradovým číslom; senát s
najvyšším poradovým číslom zastupuje senát s najnižším poradovým číslom. Ak
takéto zastúpenie nie je možné (napríklad preto, že všetci členovia
zastupujúceho senátu sú vylúčení), zastupujúcim senátom je senát s ďalším
vyšším poradovým číslom.
(3) Poradie zastupujúcich predsedov disciplinárnych senátov (sudcov) sa riadi
poradím uvedeným pri disciplinárnych senátoch (odvolacích disciplinárnych
senátoch) v rozvrhu práce (zastupovaného člena disciplinárneho senátu
zastupuje sudca zastupujúceho disciplinárneho senátu uvedený v čl. XVIIIi
rozvrhu práce na rovnakom mieste ako zastupovaný sudca). Ak to nie je možné,
zastupujúcim sudcom je ďalší sudca tohto senátu vo vzostupnom číselnom
poradí uvedenom v čl. XVIIIi rozvrhu práce, pokiaľ riadiaci predseda
zastupujúceho disciplinárneho senátu nerozhodne inak.
(4) Pravidlá uvedené v ods. 1 až 3 sa použijú i pri zastupovaní členov odvolacích
disciplinárnych senátov.
(5) V prípade neúplného senátu, v ktorom je miesto sudcu podľa rozvrhu práce
neobsadené, zastupuje neprítomného člena v párnych kalendárnych mesiacov
sudca zastupujúceho senátu uvedený v osobitnej časti rozvrhu práce na druhom
mieste a v nepárnych kalendárnych mesiacov sudca zastupujúceho senátu
uvedený v osobitnej časti rozvrhu prácena treťom mieste.
(6) Ak došlo k vylúčeniu všetkých predsedov senátov (sudcov) zaradených do
súdneho oddelenia z prejednávania a rozhodovania veci, vec sa zapíše do
nápadu vecí inému súdnemu oddeleniu určenému náhodným výberom.
(7) Ak nemôže vec prejednať a rozhodnúť alebo vykonať jednotlivý úkon sudca
alebo senát určený rozvrhom práce a ani ich zástupcovia podľa predchádzajúcich
ustanovení, predseda Najvyššieho správneho súdu určí opatrením, ktorý iný sudca
alebo senát bude vo veci konať.
(8) Zastupovanie prísediaceho v prípade jeho vylúčenia sa realizuje pridelením
nového prísediaceho do disciplinárneho senátu
náhodným výberom.
Zastupovanie prísediaceho z iných dôvodov sa realizuje rovnakým spôsobom; ak
odpadne dôvod zastupovania pôvodného prísediaceho, tento pôvodný prísediaci
opätovne nastúpi do disciplinárneho senátu namiesto prísediaceho, ktorý bol
pridelený na jeho zastupovania. Vyššie uvedené pravidlá sa primerane použijú
aj v prípade náhlej prekážky, vrátane doby čerpania riadnej dovolenky, brániacej
senátu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, vykonávať neodkladné úkony alebo
neodkladne rozhodnúť vo veci po kratší čas ako 6 týždňov.

(9) Pokiaľ podľa predchádzajúcich ustanovení dôjde k zastúpeniu predsedu senátu
alebo sudcu, založí sa do spisu záznam o tom, aký bol dôvod zastúpenia a ako bol
určený zástupca.

Čl. XVIIIh
Prideľovanie vecí v osobitných prípadoch
V osobitných prípadoch, v ktorých nie je možné použiť technické prostriedky a
programové prostriedky na pridelenie veci v dôsledku ich poruchy znemožňujúcej
prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch pracovných
dní, veci budú do jednotlivých senátov prideľované podateľňou na základe výsledkov
žrebovania tak, že prvá vyžrebovaná vec bude zapísaná do nápadu vecí senátu s
najnižším poradovým číslom a každá ďalšia vyžrebovaná vec do senátu s najbližším
vyšším poradovým číslom.

Čl. XVIIIi
Zloženie a pôsobnosť súdnych
oddelení v disciplinárnych
veciach (tabuľková časť)
DISCIPLINÁRNE SENÁTY

Súdne oddelenie 31D
Agenda
podľa spisových
značiek

•

prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov D, Dz

Pomerové číslo

1

1. Riadiaci predseda JUDr. Zdenka Reisenauerová
senátu súdneho
• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia,
oddelenia
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
2. Člen senátu
Mgr. Michal Novotný
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
3. Člen senátu
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
4. Prísediaci
• určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

5. Prísediaci

•

určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

neobsadené

Asistent sudcu 1,
2a3
Zapisovateľka

•

administratívne práce pre súdne oddelenie

Pojednávací deň a
miestnosť
Zastupujúci senát

32D

Súdne oddelenie 32D
Agenda
podľa spisových
značiek

•

prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov D, Dz

Pomerové číslo

1

1. Riadiaci predseda JUDr. Anita Filová
senátu súdneho
• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia,
oddelenia
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
2. Člen senátu
JUDr. Marián Fečík
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
3. Člen senátu
JUDr. Michal Matulník, PhD.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
4. Prísediaci
• určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

5. Prísediaci

•

určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

Asistent sudcu 1, JUDr. Csilla Szomolaiová
2a3
Zapisovateľka

Pojednávací deň a
miestnosť
Zastupujúci senát

•

administratívne práce pre súdne oddelenie

33D

Súdne oddelenie 33D
Agenda
podľa spisových
značiek

•

prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov D, Dz

Pomerové číslo

1

1. Riadiaci predseda JUDr. Viola Takáčová, PhD.
senátu súdneho
• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia,
oddelenia
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
2. Člen senátu
Mgr. Kristína Babiaková
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
3. Člen senátu
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
4. Prísediaci
• určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

5. Prísediaci

•

určený náhodným výberom jednotlivo pre každú vec

Asistent sudcu 1, JUDr. Lucia Ilavská
2a3
Zapisovateľka

Pojednávací deň a
miestnosť
Zastupujúci senát

•

administratívne práce pre súdne oddelenie

31D

ODVOLACIE DISCIPLINÁRNE SENÁTY

Súdne oddelenie 41D
Agenda
podľa spisových
značiek

Pomerové číslo

•

prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Do, Dzo

1

1. Riadiaci predseda JUDr. Katarína Benczová
senátu súdneho
• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia,
oddelenia
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
2. Predseda
JUDr. Jana Martinčeková
senátu
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
3. Predseda
JUDr. Zuzana Mališová
senátu
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
4. Člen senátu
JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
5. Člen senátu
JUDr. Zuzana Šabová, PhD.
(nepárne veci)
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
5. Člen senátu
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.
(párne veci)
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
Zapisovateľka
• administratívne práce pre súdne oddelenie
Pojednávací deň a
miestnosť
Zastupujúci senát

42D

ODVOLACIE DISCIPLINÁRNE SENÁTY

Súdne oddelenie 42D
Agenda
podľa spisových
značiek

•

prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Do, Dzo

Pomerové číslo

1

1. Riadiaci predseda JUDr. Jana Hatalová, PhD.
senátu súdneho
• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia,
oddelenia
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
2. Predseda
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
senátu
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
3. Člen senátu
JUDr. Zuzana Šabová, PhD.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
4. Člen senátu
JUDr. Juraj Vališ, LL.M.
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
5. Člen senátu
JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD.
(nepárne veci)
• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
5. Predseda
JUDr. Zuzana Mališová
senátu
• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
(párne veci)
• vybavuje podania fyzických a právnických osôb
Zapisovateľka
• administratívne práce pre súdne oddelenie
Pojednávací deň a
miestnosť
Zastupujúci senát

41D

“.

V. V ČASTI „PRECHODNÉ USTANOVENIA“
a) dopĺňa sa čl. XIXa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. XIXa
Prechodné ustanovenia účinné od 9. decembra 2021
(1)

Veci, o ktorých mali právomoc do 31. júla 2021 konať a rozhodovať disciplinárne
senáty sudcov a o ktorých nebolo do uvedeného dňa rozhodnuté v prvom stupni, sa
pridelia náhodným výberom v súlade s čl. XVIIIi osobitnej časti disciplinárnym
senátom, aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci.

(2)

Disciplinárne veci sudcov, v ktorých sa konanie začalo do 31. júla 2021,
a v ktorých bolo podané odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté do 31. júla 2021,
sa pridelia náhodným výberom v súlade s čl. XVIIIi osobitnej časti disciplinárnym
senátom tak, aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci.

(3)

Disciplinárne veci sudcov a disciplinárne veci prokurátorov, v ktorých sa konanie
začalo po 31. júli 2021, sa pridelia náhodným výberom v súlade s čl. XVIIIi
osobitnej časti disciplinárnym senátom tak, aby bol zachovaný pôvodný dátum
nápadu veci.

(4)

Žiadosti o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu, o ktorých nebolo
do 31. júla 2021 rozhodnuté, sa pridelia náhodným výberom v súlade s čl. XVIIIi
osobitnej časti predsedom disciplinárnych senátov uvedeným v súdnom oddelení na
prvom mieste tak, aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci.

(5)

Žiadosti o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu, ktoré boli
podané po 31. júli 2021, sa pridelia náhodným výberom v súlade s čl. XVIIIi
osobitnej časti predsedom disciplinárnych senátov uvedeným na prvom mieste tak,
aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci.

(6)

Pokyn na náhodný výber podľa ods. 1 až 5 vydá predseda Najvyššieho správneho
súdu, a to bezodkladne po tom, čo bude Najvyššiemu správnemu súdu kompletne
postúpený spisový materiál z Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
a z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, najneskôr bezodkladne po 15.
decembri 2021.

(7)

Pokyn na pridelenie prísediacich do disciplinárnych senátov vo veciach podľa ods.
1 až 3 vydá predseda Najvyššieho správneho súdu bezodkladne po tom, čo bude
príslušná databáza prísediacich podľa čl. XVIIIc ods. 4 osobitnej časti obsahovať
aspoň 15 prísediacich.

(8)

Veciam podľa ods. 1 až 5 sa pridelí spisová značka podľa čl. XVI ods. 6 tohto
rozvrhu práce. V prípade, že týmto veciam bola už do 31. júla 2021 pridelená
spisová značka na orgáne, ktorý mal právomoc o nej konať do tohto dátumu,
v komunikácii s verejnosťou a s účastníkmi konania, ako aj vo všetkých
písomnostiach vzťahujúcich sa na vec, sa popri spisovej značke pridelenej podľa
prvej vety používa informatívne aj pôvodná spisová značka.

(9)

V disciplinárnym veciach začatých po 30. novembri 2021 vydá predseda
Najvyššieho správneho súdu pokyn na pridelenie prísediacich bezodkladne po tom,
čo bude príslušná databáza prísediacich podľa čl. XVIIIc ods. 4 osobitnej časti
obsahovať aspoň 15 prísediacich.

(10) Úkony vo veciach skončených do 31. júla 2021 na disciplinárnych senátoch
sudcov sa vykonajú podľa čl. XI.
(11) Ak vo veci do 31. júla 2021 konal a rozhodol disciplinárny senát sudcov, vec sa po
opätovnom predložení, ale už Najvyššiemu správnemu súdu, vždy pridelí
náhodným výberom.
(12) Zoznam prísediacich podľa jednotlivých databáz sa uverejňuje a priebežne
aktualizuje na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu tak, ako sa budú
postupne napĺňať po 30. novembri 2021.
(13) Informácia o pridelení vecí podľa ods. 1 až 5 sa uverejňuje na webovom sídle
Najvyššieho správneho súdu v rozsahu: iniciály disciplinárne stíhanej osoby
s uvedením, či ide o sudcu alebo prokurátora, označenie navrhovateľa, spisová
značka, prípadne aj pôvodná spisová značka, ak sa na vec vzťahuje ods. 8.“.

VI. ÚČINNOSŤ
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2021.

Pavol Naď v. r.
Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh
zmien a doplnení rozvrhu práce 10. decembra 2021.

