
 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

JUDr. Pavol Naď 

predseda 
 

 

V Bratislave, 30. september 2021 

KPr 87/2021 

 

 

O p a t r e n i e č. 2, 

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 mení a dopĺňa 

 

t a k t o : 

 

 
I. VO VŠEOBECNEJ ČASTI – Čl. XII 

a) v ods. 3 sa slovo „oddelením“ nahrádza slovom „odborom“. 

 

II. VO VŠEOBECNEJ ČASTI – Čl. XIII 

a) v ods. 2 sa slovo „oddelenia“ nahrádza slovom „odboru“. 

 

III. VO VŠEOBECNEJ ČASTI – Čl. XIV 

a) v názve článku sa slovo „oddelením“ nahrádza slovom „odborom“. 

b) v jedinom odseku článku sa slová „oddelením dokumentácie,“ nahrádzajú slovami 

„odborom dokumentácie,“. 

 

 

IV. V OSOBITNEJ ČASTI – Čl. XVII 

a) v zozname členov senátov na s. 17 pod poradovým číslom 7. sa uvádza „JUDr. Michal 

Matulník, PhD.“. 

b) v zozname asistentov sudcov na s. 17 pod poradovým číslom 13. sa uvádza „Mgr. 

Peter Mach, PhD.“. 

c) v zozname asistentov sudcov na s. 17 pod poradovým číslom 14. sa uvádza „JUDr. 

Ivana Rudinská“ a doterajšie abecedné poradie asistentov sudcov sa primerane upraví;  



 

 

d) v zozname asistentov sudcov na s. 17 pod poradovým číslom 18. sa uvádza „JUDr. 

Csilla Szomolaiová“. 

e) v zozname asistentov sudcov na s. 17 pod poradovým číslom 22. sa uvádza „JUDr. 

David Žák“. 

f) do zoznamu asistentov sudcov na s. 17 sa dopĺňajú JUDr. Lukáš Gallo, Mgr. Daniela 

Guzmová, Mgr. Mariana Pokoraczka, PhD., JUDr. Michaela Stankociová, JUDr. 

Zuzana Zelenajová, PhD.; takto doplnení asistenti sudcov sa zaradia medzi doterajších 

asistentov sudcov podľa abecedy a doterajšie poradie asistentov sa primerane 

prečísluje. 

g) v zozname asistentiek senátov (zapisovateliek) na s. 18 sa pod poradovým číslom 7. 

uvádza „Renáta Ambrózyová“. 

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

a) v súdnom oddelení 1S na s. 19 sa na mieste asistenta sudcu 3. uvádza „JUDr. Csilla 

Szomolaiová“. 

b) v súdnom oddelení 2S na s. 20 sa pri sudcovi JUDr. Mariánovi Trenčanovi uvádza „2. 

Predseda senátu“, na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi 

sudcu aj JUDr. Lukáš Gallo a na mieste asistenta sudcu 2. sa uvádza „Mgr. Peter 

Mach, PhD.“. 

c) v súdnom oddelení 3S na s. 21 sa na mieste asistenta sudcu 1. dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Lucia Cuperová a na mieste asistenta sudcu 2. sa uvádza 

Mgr. Mariana Pokoraczka, PhD. 

d) v súdnom oddelení 4S na s. 22 sa na mieste 3. člena senátu uvádza „prof. JUDr. PhDr. 

Peter Potásch, PhD.“,  na mieste asistenta sudcu 1. sa uvádza „JUDr. Ivana Rudinská“, 

na miesto asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi sudcu aj JUDr. 

Zuzana Zelenajová, PhD., a na mieste zapisovateľky sa uvádza „Renáta 

Ambrózyová“. 

e) v súdnom oddelení 5S na s. 23 sa na mieste asistenta sudcu 1. dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj JUDr. Michaela Stankociová. 

f) v súdnom oddelení 6S na s. 24 sa na mieste 2. člena senátu uvádza „JUDr. Michal 

Matulník, PhD.“.   

g) v súdnom oddelení 7S na s. 25 sa na mieste asistenta sudcu 1. dopĺňa popri doterajšom 

asistentovi sudcu aj Mgr. Daniela Guzmová. 

h) v súdnom oddelení 11S na s. 26 sa na mieste 4. člena senátu uvádza „Mgr. Michal 

Novotný“, na mieste asistenta sudcu 2. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi sudcu aj 

Mgr. Daniela Guzmová a na mieste asistenta sudcu 5. sa uvádza Mgr. Mariana 

Pokoraczka, PhD. 

i) v súdnom oddelení 12S na s. 27 pri sudkyni JUDr. Zuzane Mališovej uvádza „3. Člen 

senátu“, na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi sudcu aj 



 

 

JUDr. Lukáš Gallo, na mieste asistenta sudcu 2. sa uvádza „JUDr. Ivana Rudinská“ 

a na mieste asistenta sudcu 2. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi sudcu aj JUDr. 

Zuzana Zelenajová, PhD. 

j) v súdnom oddelení 13S na s. 28 sa na mieste 4. člena senátu uvádza „JUDr. Michal 

Matulník, PhD.“ a na mieste asistenta sudcu 1. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi 

sudcu aj JUDr. Lucia Cuperová. 

k) v súdnom oddelení SVs na s. 29 sa na mieste asistenta sudcu 1. uvádza „Mgr. Peter 

Mach, PhD.“ a na mieste asistenta sudcu 2. sa dopĺňa popri doterajšom asistentovi 

sudcu aj JUDr. Michaela Stankociová. 

 

 
VI. ÚČINNOSŤ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2021. 

 

 

 

 

 
Pavol Naď v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prerokovala  návrh 

zmien a doplnení rozvrhu práce 30. septembra 2021. 


