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OPATRENIE č. 12, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Rozvrh práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2022 

 

Čl. I 

Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Rozvrh práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

na rok 2022 v znení opatrenia č. 1 zo 17. decembra 2021, opatrenia č. 2 z 1. februára 2022, 

opatrenia č. 3 z 15. marca 2022, opatrenia č. 4 z 25. apríla 2022, opatrenia č. 5 z 25. apríla 2022, 

opatrenia č. 6 z 26. mája 2022, opatrenia č. 7 z 28. júla 2022, opatrenia č. 8 z 26. augusta 2022, 

opatrenia č. 9 zo 14. septembra 2022, opatrenia č. 10 z 27. septembra 2022 a opatrenia č. 11 

z 10. októbra 2022 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Do zoznamu asistentov sudcov sa dopĺňa Mgr. Veronika Magurová. 

 

2. Z poznámky pod čiarou č. 1 sa vypúšťa Mgr. Veronika Magurová. 

 

3. V čl. III riadok 6. tabuľky znie: 

„ 

6. JUDr. Anita Filová Mgr. Veronika Magurová, 

JUDr. Michaela Stankociová, 
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Mgr. Daniel Staruch 

“. 

 

4. V čl. XII ods. 2 znie:  

„Sudcom spravodajcom je sudca, ktorému bola vec pridelená riadiacim predsedom senátu 

súdneho oddelenia, ak tento rozvrh práce priamo neustanovuje, ktorý sudca je sudcom 

spravodajcom vo veci. Riadiaci predseda senátu vec pridelí bezodkladne po nápade veci do 

senátu, rešpektujúc pravidlo rovnomerného zaťaženia všetkých členov senátu.“. 

5. V čl. XII sa za ods. 2 vkladá nový odsek 2a, ktorý znie: 

„(2a) Ak rozvrh práce priamo ustanovuje spôsob pridelenia veci sudcom spravodajcom, veci 

sa sudcom ako sudcom spravodajcom prideľujú v jednotlivých prideľovacích kolách. 

V každom prideľovacom kole sa prideľuje sudcom spravodajcom taký počet vecí, aký je 

počet sudcov, ktorým sa má v tomto prideľovacom kole prideliť vec ako sudcom 

spravodajcom. Ak však bola Najvyššiemu správnemu súdu opätovne predložená vec, 

napríklad v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, táto sa prideľuje 

tomu istému sudcovi ako sudcovi spravodajcovi, ak je členom senátu, do ktorého bola táto 

vec pridelená. Sudca, ktorému bola pridelená vec ako sudcovi spravodajcovi spôsobom 

podľa predchádzajúcej vety, sa v najbližšom prideľovacom kole, v ktorom by sa mu inak 

mala prideliť vec ako sudcovi spravodajcovi, vynechá z prideľovania vecí.“. 

 

6. V čl. XII sa v ods. 4 za doterajšiu vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Riadiaci predseda 

senátu bezodkladne pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi vtedy, ak doterajší sudca 

spravodajca bol vylúčený alebo ak je neprítomný a vybavenie veci neznesie odklad. Ak bola 

vec sudcovi ako sudcovi spravodajcovi pridelená priamo na základe ustanovenia rozvrhu 

práce, a tento sudca bol vylúčený, vec sa prideľuje sudcovi uvedenému v rozvrhu práce na 

nasledujúcom poradovom čísle v rámci súdneho oddelenia, než je poradové číslo sudcu, 

ktorý bol vylúčený. Sudca, ktorému bola pridelená vec ako sudcovi spravodajcovi spôsobom 

podľa predchádzajúcej vety, sa v najbližšom prideľovacom kole, v ktorom by sa mu inak 

mala prideliť vec ako sudcovi spravodajcovi, nahradí sudcom, po ktorom prevzal vec podľa 

predchádzajúcej vety. Ak bola vec sudcovi ako sudcovi spravodajcovi pridelená priamo na 
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základe ustanovenia rozvrhu práce, tento sudca je neprítomný a vec podľa názoru riadiaceho 

predsedu senátu neznesie odklad, riadiaci predseda senátu pridelí vec novému sudcovi 

spravodajcovi, pričom pomer vecí pridelených jednotlivým sudcom spravodajcom po tomto 

pridelení musí rešpektovať pomer, v akom sa majú sudcom prideľovať veci ako sudcom 

spravodajcom v jednotlivých prideľovacích kolách.“. 

 

7. V čl. XII sa za doterajší odsek 4 vkladá nový odsek 4a, ktorý znie: 

 

„(4a) O každom pridelení veci sudcovi spravodajcovi a o každej zmene v tomto pridelení 

riadiaci predseda senátu vyhotoví a podpíše záznam, ktorý sa zakladá do spisu. Ak bola vec 

pridelená sudcovi spravodajcovi priamo na základe ustanovenia rozvrhu práce, alebo ak 

priamo na základe ustanovenia rozvrhu práce nastala zmena v tomto pridelení, vedúci 

spisovej kancelárie o tom vyhotoví a podpíše záznam, ktorý sa zakladá do spisu.“. 

 

8. V čl. XV sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: 

 

„(10) Ak rozvrh práce v čl. XVII v tabuľkovej časti pre jednotlivé súdne oddelenia 

ustanovuje pravidlá pre zastupovanie sudcov odchylné od tohto článku, použijú sa pravidlá 

uvedené pre jednotlivé súdne oddelenia v čl. XVII v tabuľkovej časti.“. 

 

9. V čl. XVII v tabuľkovej časti sa v súdnom oddelení 4S mení pomerové číslo na „4“. 

 

10. V čl. XVII v tabuľkovej časti sa v súdnom oddelení 4S dopĺňa kolónka „Osobitné pravidlá 

pre zastupovanie sudcov“, ktorá znie: 
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„ 

Osobitné pravidlá 

pre zastupovanie 

sudcov 

Sudkyňu JUDr. Zuzanu Mališovú zastupujú: 

(a) v párnom mesiaci postupne sudcovia JUDr. Juraj Vališ, LL.M., JUDr. 

Katarína Cangárová, LL.M., PhD., JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; ak to nie je 

možné, určí sa zastupujúci sudca náhodným výberom; 

(b) v nepárnom mesiaci postupne sudcovia JUDr. Zuzana Šabová, PhD., JUDr. 

Katarína Cangárová, LL.M., PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; ak to nie je možné, 

určí sa zastupujúci sudca náhodným výberom. 

“. 

 

11. V čl. XVII v tabuľkovej časti sa v súdnom oddelení 11S dopĺňa kolónka „Spôsob 

prideľovania vecí sudcom spravodajcom“, ktorá znie: 

„ 

Spôsob 

prideľovania  

vecí sudcom 

spravodajcom 

Veci registra Svp, ktorých predmetom je žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti 

volieb do orgánov územnej samosprávy, sa v jednotlivých prideľovacích kolách 

prideľujú všetkým sudcom podľa poradia nápadu veci a poradového čísla sudcu 

zaradeného do súdneho oddelenia tak, že prvá vec sa pridelí sudcovi 

uvedenému na prvom mieste, druhá vec sa pridelí sudcovi uvedenému na 

druhom mieste, a tak ďalej. 

 

V každom párnom prideľovacom kole sa vynechajú sudcovia JUDr. Zdenka 

Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný. 

“. 
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12. V čl. XVII v tabuľkovej časti súdne oddelenie 12S znie: 

„ 

Súdne oddelenie 12S 

Agenda • prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Skž, Svp, 

Snr, Sž-NSS, Op-NSS 

• prejednávanie a rozhodovanie vecí zapísaných do 31. júla 2021 na 

Najvyššom súde Slovenskej republiky v súdnych registroch: Komp, Snr, 

Volpp 

Pomerové číslo 1 

 

1. Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Elena Berthotyová, PhD. 

• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

2. Predseda senátu JUDr. Monika Valašiková, PhD. 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

3. Predseda senátu 

 

JUDr. Anita Filová 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

4. Člen senátu prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

5. Člen senátu JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Zapisovateľka Ľubica Kavivanovová 

• administratívne práce pre súdne oddelenie 

Zastupujúci 

senát 

13S 

Spôsob 

prideľovania  

vecí sudcom 

spravodajcom 

Veci registra Svp, ktorých predmetom je žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti 

volieb do orgánov územnej samosprávy, sa v jednotlivých prideľovacích 

kolách prideľujú všetkým sudcom podľa poradia nápadu veci a poradového 

čísla sudcu zaradeného do súdneho oddelenia tak, že prvá vec sa pridelí 
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sudcovi uvedenému na prvom mieste, druhá vec sa pridelí sudcovi uvedenému 

na druhom mieste, a tak ďalej. 

V každom párnom prideľovacom kole sa vynechajú sudcovia JUDr. Elena 

Berthotyová, PhD., JUDr. Anita Filová a prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

“. 

 

13. V čl. XVII v tabuľkovej časti sa v súdnom oddelení 13S dopĺňa kolónka „Spôsob 

prideľovania vecí sudcom spravodajcom“, ktorá znie: 

„ 

Spôsob 

prideľovania  

vecí sudcom 

spravodajcom 

Veci registra Svp, ktorých predmetom je žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti 

volieb do orgánov územnej samosprávy, sa v jednotlivých prideľovacích kolách 

prideľujú všetkým sudcom podľa poradia nápadu veci a poradového čísla sudcu 

zaradeného do súdneho oddelenia tak, že prvá vec sa pridelí sudcovi 

uvedenému na prvom mieste, druhá vec sa pridelí sudcovi uvedenému na 

druhom mieste, a tak ďalej. 

 

V každom párnom prideľovacom kole sa vynechajú sudcovia JUDr. Viola 

Takáčová, PhD., JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Kristína Babiaková. 

“. 
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14. V čl. XVII v tabuľkovej časti súdne oddelenie 14S znie: 

„ 

Súdne oddelenie 14S 

Agenda • prejednávanie a rozhodovanie vecí zapisovaných do registrov Skž, Svp, 

Snr, Sž-NSS, Op-NSS 

• prejednávanie a rozhodovanie vecí zapísaných do 31. júla 2021 na 

Najvyššom súde Slovenskej republiky v súdnych registroch: Komp, Snr, 

Volpp 

Pomerové číslo 1 

 

1. Riadiaci predseda 

senátu súdneho 

oddelenia 

JUDr. Marián Trenčan 

• riadi a organizuje činnosť súdneho oddelenia, 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

2. Predseda senátu JUDr. Petra Príbelská, PhD. 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

3. Predseda senátu 

 
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.  

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

4. Predseda senátu JUDr. Marián Fečík 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

5. Člen senátu JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD. 

• zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Zapisovateľka Alena Augustiňáková 

• administratívne práce pre súdne oddelenie 

Zastupujúci 

senát 

11S 

Spôsob 

prideľovania 

vecí sudcom 

spravodajcom 

Veci registra Svp, ktorých predmetom je žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti 

volieb do orgánov územnej samosprávy, sa v jednotlivých prideľovacích 

kolách prideľujú všetkým sudcom podľa poradia nápadu veci a poradového 

čísla sudcu zaradeného do súdneho oddelenia tak, že prvá vec sa pridelí 
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sudcovi uvedenému na prvom mieste, druhá vec sa pridelí sudcovi uvedenému 

na druhom mieste, a tak ďalej. 

 

V každom párnom prideľovacom kole sa vynechajú sudcovia JUDr. Petra 

Príbelská, PhD., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Marián Fečík. 

“. 

 

15. V čl. XXIII v odseku 9 sa slová „predsedu senátu alebo sudcu“ nahrádzajú slovami 

„predsedu senátu, sudcu alebo prísediaceho“. 

 

16. V čl. XXIII sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: 

 

„(10) Ak rozvrh práce v čl. XXV v tabuľkovej časti pre jednotlivé súdne oddelenia ustanovuje 

pravidlá pre zastupovanie sudcov odchylné od tohto článku, použijú sa pravidlá uvedené pre 

jednotlivé súdne oddelenia v čl. XXV v tabuľkovej časti.“. 

 

17. Za článok XXVI sa vkladá článok XXVIa, ktorý znie: 

 

„Čl. XXVIa 

Prechodné ustanovenie účinné od 28. októbra 2022 

Veci, ktoré boli pridelené senátom do 28. októbra 2022, sa dokončia v zložení senátu 

účinnom do 28. októbra 2022.“. 

 

Čl. II 

Účinnosť 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 28. októbra 2022, okrem bodov 1 až 3, 9 a 10, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022. 

          Pavol Naď, v. r. 
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Návrh tohto opatrenia prerokovala sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky dňa 26. októbra 2022. 


