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OPATRENIE č. 7, 

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 

a opatrenia č. 6 z 26. mája 2022 sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. Zo zoznamu asistentov sudcov sa vypúšťa Mgr. Petra Janeková. 

 

2. Do poznámky pod čiarou č. 1 sa dopĺňa Mgr. Petra Janeková. 

 

3. Do zoznamu asistentov sudcov sa dopĺňajú Mgr. Simona Grmanová a JUDr. Petra Šuttová. 

 

4. V zozname asistentov sudcov sa uvádza „JUDr. Martin Hlinka“. 

 

5. V čl. III riadky 4. 8., 11. a 19. tabuľky znejú: 

„ 

4. JUDr. Katarína Cangárová, 
LL.M., PhD. 

JUDr. Petra Šuttová 

8. JUDr. Zuzana Mališová Mgr. Simona Grmanová 

11. JUDr. Pavol Naď JUDr. Martin Hlinka 

19. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. — 

“. 

 

6. V čl. VIII odseku 2 sa za písm. c) vkladajú nové písm. ca) a cb), ktoré znejú: 
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„ca) register Sž-NSS —rozhodovanie vo veciach, ktoré nepatria do vecnej príslušnosti 

Najvyššieho správneho súdu, kde je návrh, ktorým sa začína súdne konanie v prvej alebo 

jedinej inštancii, podaný priamo na Najvyšší správny súd, 

  cb) register Op-NSS — rozhodovanie o opravných prostriedkoch (okrem obnovy 

konania) podaných proti rozhodnutiam Najvyššieho správneho súdu vo veciach správneho 

súdnictva,“. 

 

7. V čl. XI odseku 6 sa za doterajšiu poslednú vetu vkladá nová posledná veta, ktorá znie: 

„Lehota podľa prvej vety sa však neuplatňuje, ak by následkom jej uplatnenia bolo, že by 

o veci rozhodoval senát zložený z nesprávneho počtu sudcov.“. 

 

8. V čl. XVII v súdnych oddeleniach 11S, 12S a 13S kolónka „Agenda“ znie: 

„ 

 

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 

“. 

 

9. V čl. XVII v súdnom oddelení 13S kolónka „Zastupujúci senát“ znie: 

„ 

Zastupujúci 

senát 

14S 

“. 

 

10. V čl. XVII sa za súdne oddelenie 13S dopĺňa súdne oddelenie 14S v tejto podobe: 

„ 

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 
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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 prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

3. Člen senátu 

 

JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 

• 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. Predseda senátu 

(nepárne veci) 

JUDr. Marián Fečík 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

5. Predseda senátu 

(párne veci) 

JUDr. Petra Príbelská, PhD. 

• predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce, 

• vybavuje podania fyzických a právnických osôb 

Zapisovateľka Alena Augustiňáková 

• administratívne práce pre súdne oddelenie 

Zastupujúci 

senát 

11S 

“. 

 

11. V čl. XVIII odseku 4 riadky 5., 7. a 9. tabuľky znejú: 

„ 

5. Mgr. Michal Novotný Mgr. Zuzana Macurová 

7. JUDr. Zdenka Reisenauerová Mgr. Zuzana Macurová 

9. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Mgr. Zuzana Macurová 

“. 

 

Čl. II 

Účinnosť 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2022, okrem bodov 1 a 2, ktoré nadobudli 

účinnosť 26. mája 2022. 

 

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

republiky dňa 27. júla 2022. 


