Spr. 3600/12-ÚZ

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

ROZVRH PRÁCE
na rok 2013

Pracovný čas
Dĺţka pracovného času: 40 hodín týţdenne - súdna administratíva
40 hodín týţdenne - sudcovia
- vrátane dennej polhodinovej obedňajšej prestávky

Rozvrhnutie pracovného času:
Podľa Opatrenia predsedu súdu pre uplatňovanie pruţného pracovného času na Krajskom súde v
Bratislave, podľa Pracovného poriadku a Zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pojednávacie dni
-

podľa určenia v ďalšom texte

Čas pre styk s občanmi
1.
□
□
□
□
□

Podateľňa krajského súdu:
pondelok:
08.00 h - 16.30 h
utorok:
08.00 h - 15.30 h
streda:
08.00 h - 15.30 h
štvrtok:
08.00 h - 15.30 h
piatok:
08.00 h - 14.30 h

2.

Kancelárie súdnych oddelení:
Pracoviská úseku správy súdu
pondelok a streda: od 08.00 h do 15.00 h
Kancelária predsedu súdu:
pondelok: od 13.00 h do 15.00 h
Kancelária podpredsedníčky súdu:
JUDr. Lenka Praženková, streda: od 13.00 - 15.00 h
Čas pre štúdium spisov advokátmi
pondelok - štvrtok: od 08.00 h do 15.00 h
piatok: od 08.00 h do 13.00 h
v deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov
ako v piatok: od 08.00 h do 13.00 h
Vyššie overovanie listín
pondelok: od 08.00 h do 15.30 h
streda: od 08.00 h do 15.30 h
piatok: od 08.00 h do 13.00 h
Čas pre styk s občanmi - Informačné centrum
pondelok - štvrtok: od 08.00 h do 15.00 h
piatok: od 08.00 h do 14.00 h
obedňajšia prestávka: od 12.00 h -12.30 h č. dv. 93 prízemie
8. Kancelária podpredsedníčky súdu - ţiadosti o sprístupnenie informácií
ústne: do zápisnice u Mgr. PhDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD., zamestnanca kancelárie predsedu
súdu (č. dv. 154/I. posch.)
v pondelok od 09.00 do 14.00 h a v stredu od 12.00 - 15.00 h
písomne: je moţné doručiť prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne krajského súdu v
pracovných dňoch pondelok od 08.00 - 16.30 h, utorok - štvrtok od 08.00 - 15.30 h, piatok od 08.00 14.30 h (faxom a e-mailom aj mimo pracovných dní) alebo na sekretariáte predsedu krajského súdu (č.
dv. 152/I. posch.) v čase od 08.00 do 15.30 h
faxom: 02/55410573
e-mailom: ksba@justice.sk.
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■
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Predseda krajského súdu

JUDr. Ľuboš S á d o v s k ý
 činnosť podľa Zák. č. 385/2000 Z. z o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení neskorších predpisov;
 činnosť podľa Zák. č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch;
 činnosť podľa Zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o
 zmene a doplnení neskorších predpisov; činnosť podľa Zák. č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme;
 činnosť podľa Zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov; činnosť podľa Zák. č.
65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok;
 činnosť podľa Zák. č. 311/2001 Z. z - Zákonník práce; činnosť
podľa Zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k
informáciám;
 činnosť podľa Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov;
 činnosť podľa Zák. č. 371/2004 Z. z, o sídlach a obvodoch
súdov v SR;
 plní úlohy vyplývajúce zo zák. č. 215/2004 Z. z o ochrane
utajovaných skutočností v znení zmien a doplnení.

Kancelária predsedu súdu
Beáta K o v á č o v á
Zita L u k o v i č o v á
 zabezpečujú kancelárske práce súvisiace s činnosťou
predsedu krajského súdu;
 vedie všeobecný denník Spr. predsedu a podpredsedov súdu;
 vedie register žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zák.
č. 211/2000 Z. z.;
 vydáva výpisy z katastra nehnuteľností do súdnych spisov na
základe žiadosti sudcov;
 vedie evidenciu záujemcov o ubytovanie v Justičnom paláci.

Zamestnanec
predsedu súdu

kancelárie

Mgr. PhDr. JUDr. Jaroslava Drgová,
PhD.
 príprava podkladov podľa pokynov predsedu krajského súdu a
podpredsedníčky krajského súdu v zmysle opisu činností
štátnozamestnaneckého miesta
 odborná príprava rozhodnutí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z.
 na základe pokynu predsedu súdu osobne prijíma občanov –
sťažovateľov

Podpredsedníčka krajského súdu

JUDr. Lenka P r a ţ e n k o v á







činnosť podľa Zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v znení neskorších predpisov;
činnosť podľa Zák. č. 549/2003 Z. z. o súdnych
úradníkoch;
plní úlohy vyplývajúce zo zák. č. 215/2004 Z. z o ochrane
utajovaných skutočností v znení zmien a doplnení;
činnosť podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám;







Predseda trestno-právneho kolégia

JUDr. Magdaléna Blaţová
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Asistent

činnosť podľa Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov;
činnosť podľa Zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch
súdov v SR;
vybavuje sťažnosti podľa zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení neskorších predpisov;
zastupovanie JUDr. Ľuboša Sádovského, predsedu súdu,
počas jeho neprítomnosti;
predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce.

predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce; činnosť
v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení neskorších predpisov; činnosť podľa
ustanovenia § 27, §§ 27a - 27g zák. č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení neskorších
predpisov;
riadi a kontroluje činnosť kolégia po odbornej stránke v
trestnoprávnom kolégiu, ktoré prerokúva a vyjadruje sa k
podnetom sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu
výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v
právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolégia;
pripravuje návrh rozvrhu práce trestnoprávneho kolégia;
pripravuje návrhy dodatkov a ich zmien na trestnoprávnom
kolégiu;
rozhoduje o účasti člena kolégia na gremiálnych poradách
trestných sudcov v obvode krajského súdu, seminároch pre
sudcov a ďalších podobných akciách, účasť na zasadnutiach
grémií okresných súdov;
pripravuje hodnotenia sudcov na trestnoprávnom kolégiu;
predkladá námety a návrhy riešení k preťaženosti súdu;
má možnosť účasti vo výberových komisiách týkajúcich sa
konkrétneho kolégia;
činnosť podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám týkajúce sa trestnoprávneho kolégia;
v spolupráci s predsedom krajského súdu dohliada na riadny
chod súdnych oddelení;
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti
organizácie a efektivity práce senátov a oddelení, efektivity
využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania
pojednávacích dní;
vykonáva previerky súdnych spisov a manipulácie s nimi;
sleduje dodržiavanie sudcovskej etiky a správanie súdnych
úradníkov a zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone
súdnictva;
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach;
sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti
súdneho konania;
vykonáva inú činnosť na základe poverenia predsedu krajského
súdu;
v čase jej neprítomnosti ju zastupuje sudkyňa
trestnoprávneho kolégia JUDr. Iveta Zelenayová.

Anna K r a j č o v á
zabezpečuje kancelárske práce súvisiace s činnosťou trestnoprávneho kolégia
zastupuje: Martina Švrčková

Predseda obchodno-právneho kolégia

JUDr. Elena O n d r i š o v á
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce; činnosť v
zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení neskorších predpisov; činnosť podľa
ustanovenia § 27, §§ 27a - 27g zák. č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení neskorších
predpisov; riadi a kontroluje činnosť kolégia po odbornej
stránke v obchodnoprávnom kolégiu, ktoré prerokúva a
vyjadruje sa k podnetom sudcov na prijatie stanoviska k
zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v
právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolégia;
pripravuje návrh rozvrhu práce obchodnoprávneho kolégia;
pripravuje návrhy dodatkov a ich zmien na obchodnoprávnom
kolégiu;
rozhoduje o účasti člena kolégia na gremiálnych poradách
obchodných sudcov v obvode krajského súdu, seminároch pre
sudcov a ďalších podobných akciách, účasť na zasadnutiach
grémií okresných súdov; pripravuje hodnotenia sudcov na
obchodnodnoprávnom kolégiu;
predkladá námety a návrhy riešení k preťaženosti súdu; má
možnosť účasti vo výberových komisiách týkajúcich sa
konkrétneho kolégia;
činnosť podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám týkajúce sa obchodnoprávneho kolégia;
v spolupráci s predsedom krajského súdu dohliada na riadny
chod súdnych oddelení;
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti
organizácie a efektivity práce senátov a oddelení, efektivity
využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania
pojednávacích dní;
vykonáva previerky súdnych spisov a manipulácie s nimi;
sleduje dodržiavanie sudcovskej etiky a správanie súdnych
úradníkov a zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone
súdnictva;
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach;
sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti
súdneho konania;
vykonáva inú činnosť na základe poverenia predsedu krajského
súdu;
v čase jej neprítomnosti ju zastupuje sudca
obchodnoprávneho kolégia JUDr. Boris Tóth.

Anna K r a j č o v á

Asistent


zabezpečuje kancelárske práce
obchodno-právneho kolégia
zastupuje: Martina Švrčková

súvisiace

s

činnosťou

Predseda občianskoprávneho kolégia –

JUDr. Mária Š r a m k o v á
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce;
činnosť v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 757/2004 Z. z. o
súdoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov;
činnosť podľa ustanovenia § 27, §§ 27a - 27g zák. č. 385/2000
Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení neskorších
predpisov;
riadi a kontroluje činnosť kolégia po odbornej stránke v
občianskoprávnom kolégiu, ktoré prerokúva a vyjadruje sa k
podnetom sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu
výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v
právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolégia;
pripravuje návrh rozvrhu práce občianskoprávneho kolégia;
pripravuje návrhy dodatkov a ich zmien na občianskoprávnom
kolégiu;
rozhoduje o účasti člena kolégia na gremiálnych poradách
občianskoprávnych sudcov v obvode krajského súdu,
seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách, účasť na
zasadnutiach grémií okresných súdov;
pripravuje hodnotenia sudcov na občianskoprávnom kolégiu;
predkladá námety a návrhy riešení k preťaženosti súdu;
má možnosť účasti vo výberových komisiách týkajúcich sa
konkrétneho kolégia;
činnosť podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám týkajúce sa občianskoprávneho kolégia;
v spolupráci s predsedom krajského súdu dohliada na riadny
chod súdnych oddelení;
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti
organizácie a efektivity práce senátov a oddelení, efektivity
využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania
pojednávacích dní;
vykonáva previerky súdnych spisov a manipulácie s nimi;
sleduje dodržiavanie sudcovskej etiky a správanie súdnych
úradníkov a zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone
súdnictva;
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach;
sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti
súdneho konania;
vykonáva inú činnosť na základe poverenia predsedu krajského
súdu;
v čase jej neprítomnosti ju zastupuje ňou poverený sudca
občianskoprávneho kolégia.

Anna K r a j č o v á

Asistent
•

zabezpečuje kancelárske práce súvisiace s činnosťou občianskoprávneho kolégia
zastupuje: Martina Švrčková

Mgr. Viliam Pohančeník

Predseda správneho kolégia
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce; činnosť v
zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení neskorších predpisov; činnosť podľa
ustanovenia § 27, §§ 27a - 27g zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení neskorších predpisov;
riadi a kontroluje činnosť kolégia po odbornej stránke v
správnom kolégiu, ktoré prerokúva a vyjadruje sa k podnetom
sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k
výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach
senátov toho istého kolégia;
pripravuje návrh rozvrhu práce správneho kolégia; pripravuje
návrhy dodatkov a ich zmien na správnom kolégiu;
rozhoduje o účasti člena kolégia na gremiálnych poradách
správnych sudcov v obvode krajského súdu, seminároch pre
sudcov a ďalších podobných akciách, účasť na zasadnutiach
grémií okresných súdov; pripravuje hodnotenia sudcov na
správnom kolégiu; predkladá námety a návrhy riešení k
preťaženosti súdu; má možnosť účasti vo výberových komisiách
týkajúcich sa konkrétneho kolégia;
činnosť podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám týkajúce sa správneho kolégia; v spolupráci s
predsedom krajského súdu dohliada na riadny chod súdnych
oddelení;
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti
organizácie a efektivity práce senátov a oddelení, efektivity
využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania
pojednávacích dní; vykonáva previerky súdnych spisov a
manipulácie s nimi;
sleduje dodržiavanie sudcovskej etiky a správanie súdnych
úradníkov a zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone
súdnictva;
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach;
sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti
súdneho konania;
vykonáva inú činnosť na základe poverenia predsedu krajského
súdu;
v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sudca správneho
kolégia JUDr. Marián Trenčan.

Asistent

Anna K r a j č o v á
•

zabezpečuje kancelárske
správneho kolégia

práce

súvisiace

s

činnosťou

zastupuje: Martina Švrčková

Mgr. Lukáš Kapičák

Riaditeľ správy súdu
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vedúca osobného úradu

činnosť podľa Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov;
činnosť podľa Zák. č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch
súdov SR;
činnosť podľa Zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a
o zmene a doplnení neskorších predpisov;
činnosť podľa Zák. č. 549/2003 Z. z o súdnych úradníkoch;
činnosť podľa Zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení neskorších predpisov;
činnosť podľa Zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme;
činnosť podľa Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;
činnosť podľa Zák. č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní
súdnych pohľadávok;
činnosť podľa Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
príprava a posudzovanie zmluvných vzťahov;
zastupovanie podpredsedu krajského súdu povereného plnením
úloh predsedu súdu počas súbeţnej neprítomnosti aj
podpredsedov súdu v oblasti Smernice na organizáciu ochrany
osôb a majetku v budove Krajského súdu v Bratislave.

Mgr. Martina K u b i n o v á
•

•
•

•
•

komplexne zabezpečuje personálnu agendu vo vzťahu k sudcom,
štátnym zamestnancom súdu, zamestnancom pri výkone práce
vo verejnom záujme a zamestnancom vykonávajúcim pracovné
činnosti podľa osobitného predpisu;
zabezpečuje materiály a podklady pre výberové komisie na
výberové konania sudcov a zamestnancov súdu;
komplexne zabezpečuje úlohy spojené so vznikom a skončením
zamestnaneckého pomeru, s preložením štátnych zamestnancov,
s ich vymenovaním do štátnej služby;
vypracúva platové dekréty sudcov a zamestnancov;
vedie osobné spisy zamestnancov a sudcov krajského súdu;

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

metodicky riadi a usmerňuje okresné súdy v oblasti
štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
vykonáva kontrolnú činnosť v personálnej oblasti na okresných
súdoch;
spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti pri príprave
koncepčných materiálov z oblasti vzdelávania štátnych
zamestnancov krajských a okresných súdov;
spracováva mesačné výkazy o stave zamestnancov a sudcov;
obstaráva a vedie evidenciu knižných jednotiek a periodík;
eviduje výpožičky knižných jednotiek súdu;
rozdeľuje periodiká a doplnky ku knižným jednotkám;
zabezpečuje finančnú kontrolu;
vedie evidenciu sudcov, súdnych funkcionárov a evidencie
jubileí;
vypracováva návrhy dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a s tým súvisiace práce;
koordinuje a plní úlohy spojené so zabezpečovaním procesu
služobného hodnotenia štátnych zamestnancov a vypracovanie
písomného pokynu;
vybavuje agendu týkajúcu sa majetkových priznaní štátnych
zamestnancov;
zabezpečuje agendu služobných preukazov zamestnancov;
zabezpečuje evidenciu dochádzky;
sleduje a posudzuje nároky na dovolenku a čerpanie dovolenky;
plní úlohy v oblasti stravovania zamestnancov, zabezpečuje
rekreácie;

Mgr. Pavol A d a m č i a k
Hovorca súdu

•

vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb vedené vo
všeobecnom registri predsedu súdu; v ostatnej časti viď
Organizačný poriadok a žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

•

činnosť podľa Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov zabezpečujú podpredsedovia
krajského súdu.;

Agenda sťaţností

Vyšší súdny úradník

Mgr. Štefánia Kalinská
Mgr. Ivana Miková
Mgr. Silvia Rovňáková
Mgr. Daniela Meravá
•
•

•

činnosť podľa zák. č. 549/2003 Z. z. o vyšších súdnych
úradníkoch;
činnosť podľa Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov podľa určenia podpredsedov
krajského súdu.;
vybavovanie vecí podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

Alena B i l s k á

Kancelária agendy sťaţností

súdny tajomník
•
•
•
•
•

vedie kanceláriu sťažností;
vedie správny denník;
zaraďuje spisy ku konkrétnym sťažnostiam;
opisuje a expeduje sťažnosti;
zastupuje zamestnanca, ktorý vedie správny denník riaditeľky
správy súdu počas jeho neprítomnosti;
Zastupuje: Zuzana P o n i š t o v á

Dozorový úradník

Bc. Renáta Vachálková
Oľga Poláková

vykonáva najmä úkony spojené s výkonom dohľadu podľa Vyhlášky
č. 543/2005 Ministerstva spravodlivosti SR z 11. 11. 2005
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení zmien
a doplnkov najmä:
a) vykonáva kontrolu kvality a plynulosť prác v kanceláriách
na krajskom súde a v obvode krajského súdu;
b) mesačne sleduje stav nevypracovaných a neopísaných
rozhodnutí v obvode krajského súdu;
c) metodicky usmerňuje riaditeľov správ súdov, resp.
dozorných úradníkov okresných súdov;
d) sumarizuje výkazy za jednotlivé oddelenia a predkladá ich
referátu štatistiky;
e) dohliada na vyznačovanie doložiek právoplatnosti na
súdnych rozhodnutiach, vykonáva overenie a spoplatnenie
písomností pri vystavení zo spisovne súdu;
f)

zodpovedá a kontroluje činnosť podateľne na krajskom

súde

a v obvode

krajského

súdu,

informačného

registratúrneho strediska a dokumentačného strediska.

centra,

O S O B I T N É Z Á S A D Y pre všetky úseky
Krajského súdu v Bratislave
Vychádzajúc z článku 6 odseku 1 Európskeho dohovoru a kritérií pre určovanie súdnych konaní, ktoré
majú prebehnúť s väčšou rýchlosťou, stanovené rozhodovacou praxou Európskeho súdu pre ľudské práva

sa stanovuje,
ţe veci súvisiace s váţnym ohrozením ţivota, slobody, zdravia a ţivobytia občana majú prednosť vo vybavovaní
pred ostatnými (osobitne väzobné veci, veci s obmedzením slobody umiestnením do ústavov zdravotnej
starostlivosti, veci výţivného, veci náhrady škody z ublíţenia na zdraví, kde je ohrozené ţivobytie, pracovné
veci súvisiace s ohrozením ţivobytia a podobne).

Kritériá pre určovanie súdnych konaní, ktoré
majú prebehnúť s väčšou rýchlosťou, stanovené
rozhodovacou praxou štrasburských orgánov
ochrany práva
Základné diferenciačné kritérium pri posudzovaní primeranosti lehoty súdneho konania vychádza
z dvoch druhov súdnych konaní, ktoré sú predmetom práva na súdnu ochranu v zmysle článku 6 ods. 1
Európskeho dohovoru. Štrasburské orgány ochrany práva tu uplatňujú všeobecnú zásadu, ţe lehota v trestných
konaniach sa posudzuje prísnejšie ako lehota v občianskoprávnych konaniach.
V rámci trestno-právnych konaní si vyţaduje osobitnú rýchlosť konanie vedené proti obvinenému, ktorý
je vo väzbe. Vo veci Kudla c. Poľsko (rozhodnutie z 26. októbra 2000) súd uviedol, ţe osobitnú naliehavosť si
vyţadujú prípady, keď obvinený drţaný vo väzbe trpí váţnou depresiou.
Významnosť veci z pohľadu sťaţovateľa diferencuje posudzovanie primeranosti lehoty na tri skupiny
v závislosti od potreby rýchlosti rozhodovania. Ide o konanie vyţadujúce:
1. primeranú rýchlosť;
2. osobitnú rýchlosť;
3. výnimočnú rýchlosť.
1.
2.

Primeraná rýchlosť j e všeobecným kritériom.
Osobitná rýchlosť je spojená s rozhodovaním vo veciach spojených s
a) prostriedkami na ţivobytie sťaţovateľa;
b) osobným statusom sťaţovateľa.

Ad a)
Medzi veci spojené s prostriedkami na ţivobytie sťaţovateľa patria napríklad:
- ţaloby o náhrady škody (Neves a Silva c. Portugalsko, 1989);
- dôchodkové veci (napríklad rozhodnutie vo veci Styranowski c. Poľsko z 30. októbra 1998);
- otázky sociálneho zabezpečenia (napríklad rozhodnutie vo veci Mennitto c. Taliansko z 05.
októbra 2000);
- pracovnoprávne spory.
Vo veci Frydlender c. Francúzsko (rozhodnutie z 27. júna 2000 týkajúce sa sťažnosti č. 30979/96) súd
pripomenul, ţe zamestnanec, ktorý sa povaţuje za nespravodlivo dočasne odstaveného alebo prepusteného
svojím zamestnávateľom, má veľký osobný záujem na tom, ţe aby urýchlene obdrţal súdne rozhodnutie o
zákonnosti tohto opatrenia. Pracovné spory svojou povahou volajú po rýchlom rozhodnutí, a to vzhľadom na to,
čo je pre dotknutú osobu, ktorá prepustením stráca existenčné prostriedky, v hre (pozri Obermeier proti Rakúsku,
1990, Caleffi proti Taliansku, 1991).

Ad b)
Rozhodovanie veci spojených so statusom sťaţovateľa sa týka predovšetkým rozvodových konaní. Súd na to
upozornil najnovšie vo veci Laino c. Taliansko (rozhodnutie z 18. februára 1999, týkajúce sa sťažnosti č.
33158/96). Súd konštatoval, ţe v prípadoch týkajúcich sa občianskeho stavu osôb je relevantným kritériom aj to,
čo je pre sťaţovateľa v hre; naviac je nutné konať so zvláštnou naliehavosťou vzhľadom na prípadné dôsledky,
aké nadmerná dĺţka konania môţe mať, najmä na uţívanie práva na rešpektovanie rodinného ţivota (pozri
okrem iných Maciariello proti Taliansku, 1992, Paulsen - Medalenová a Svensson proti Švédsku, 1998).
V prípade Podbielski c. Poľsko (rozhodnutie z 30. októbra 1998) súd konštatoval, ţe aj silný
ekonomický záujem odvodený od vysokej inflácie v krajine môţe zvyšovať záujem na rýchlejšom súdnom
konaní.
3. Výnimočnú rýchlosť od vnútroštátnych súdnych orgánov vyţadujú štrasburské orgány ochrany práva
najmä pri posudzovaní veci, týkajúcich sa:
- rodičovských práv, napríklad vtedy, ak ide o úpravu styku rodičov s deťmi, ktoré boli odňaté z výchovy
rodičov (napríklad rozhodnutie vo veci H c. Spojené kráľovstvo z roku 1987, Annuaire, č. 120), ale aj
otázky spojené so stykom rodičov s ich deťmi, pretoţe tu existuje nebezpečenstvo, ţe v dôsledku
prieťahov v konaní bude vec de facto rozhodnutá v neprospech jedného z rodičov alebo aj obidvoch
rodičov (napr. v prípade adopcie - pozri napríklad rozhodnutia v prípadoch Olsson c. Švédsko,
Hokkanen c. Fínsko);
- náhrady škody osobám nevyliečiteľne chorých s perspektívou skorej smrti (napríklad osôb chorých na
AIDS - napríklad prípad Karakaya c. Francúzsko, rozhodnutie z 26. augusta 1994, Annuaire, č. 289-B).
V prípade Portington c. Grécko (rozhodnutie z 23. septembra 1998) súd povaţoval za mimoriadnu
okolnosť vyţadujúcu si tam zodpovedajúcu rýchlosť súdneho konania aj to, keď sťaţovateľa bol odsúdený
súdom prvej inštancie na trest smrti.

1)
Zapisovanie do súdnych registrov
Krajského súdu v Bratislave
a) agenda civilná I. stupňová
C

- všetky veci, v ktorých rozhoduje podľa § 9 ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku krajský súd ako súd prvého stupňa;

Cd

- doţiadania v občianskoprávnych a obchodných veciach = ţiadosti o vykonanie dôkazu na základe poţiadavky iného súdu alebo doţiadania o právnu pomoc z
cudziny. Do tohto registra sa zapisujú aj ţiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej
právnej pomoci v cudzine;

Cudz

- návrhy účastníka o uznávanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zák. č.
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ţiadosti
o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o Európskom exekučnom titule
týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom
schválený zmier;

b) agenda civilná odvolacia
Co

- veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri c, ak v nich bolo podané
odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do
súdnych registrov Cod, CoP a CoE;

CoD

- všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri D, ak v nich bolo
podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve podľa tretej
časti piatej hlavy Občianskeho súdneho poriadku a všetky veci, ktoré sú zapísané na
okresnom súde v súdnych registroch U a UL, ak v nich bolo podané odvolanie;

CoP

- všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch P, Ps, Pu
a moţno ich charakterizovať ako veci opatrovnícke a veci starostlivosti o maloletých,
ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu;

CoPr

- všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cpr, ak v nich
bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu;

CoPom

- veci, ktoré sa týkajú predbeţných opatrení vydaných okresným súdom podľa § 75a
Občianskeho súdneho poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu
okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodrţiavanie lehôt;

CoE

- veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Em, Ecud a Er, ak
v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu“;

NcC

- spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd
podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne,
teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti o maloletých;

2)
a) agenda obchodná I. stupňová
Cb

- sporové veci podľa Obchodného zákonníka, prejednávané na krajských súdoch ako
samosudcovská agenda podľa § 9 ods. 3, 4 O. s. p., okrem vecí, v ktorých rozhoduje
senát podľa § 36b O. s. p.;

Cbs

- sporové veci senátne, vymedzené ustanovením § 36b O. s. p.;

Cbm

- obchodné veci samosudcovské s cudzím prvkom (ak je na súde špecializácia určená
jednému sudcovi, ak nie je určené na generovanie). V číselníku osobitne vymedzené aj
pre účely štatistického zisťovania;

Cbi

- návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich
s konkurzom a vyrovnaním;

Cbsi

- veci senátne a súvisiace s konkurzom (§ 36b O. s. p.);

Cbnl

- návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vzťahov s tým
spojených podľa § 64 zák. č. 435/00 Z. z. o námornej plavbe;

b) agenda obchodná odvolacia
Cob

- všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov Cb, CbPv, CbCud, CbR,
Nre, Exre, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie;

Ncb

- spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa
§ 16 Občianskeho súdneho poriadku v obchodnej agende všeobecne;

CoZm

- všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra Zm a CbZm, ak je proti
rozhodnutiu podané odvolanie;

CoKr

- všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov K, R, NcKR a Cbi, ak je
proti rozhodnutiu podané odvolanie;

CobVO

- veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo proti
rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie;

c) agenda konkurzná a vyrovnacia
K

- návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorších predpisov;

V

- návrhy na vyrovnanie podľa zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov;

NcKV

- iné podania okrem návrhov podľa registrov „K" a „V" vzťahujúce sa na konkurzné
a vyrovnacie konanie;

Kp

- vydávanie potvrdení o tom, ţe ţiadateľ nie je v konkurze;

d) ostatné druhy I. stupňovej agendy
Zm

- veci týkajúce sa sporov zo zmeniek podľa Zákona zmenkového a šekového;

3)
a) agenda správna I. stupňová a odvolacia
S

- senátne veci týkajúce sa preskúmania rozhodnutí orgánov štátnej správy, územnej
samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon
zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb;

Sp

- samosudcovské veci, okrem vecí zapisovaných do súdneho registra Sd, týkajúce sa
správneho súdnictva vrátane návrhov podľa § 250w Občianskeho súdneho poriadku;

Sd

- samosudcovské veci týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia;

Saz

- veci s azylovou problematikou;

Sn

- veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia
a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym úradným postupom pri
vykonávaní nemocenského poistenia a spory o vzájomné vyporiadanie dávky
poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, neţ patrí, medzi zamestnávateľom
a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení;

Scud

- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva v rámci prvostupňovej
agendy;

a) agenda správna odvolacia
So

- veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra S, ak bolo proti rozhodnutiu
okresného súdu podané odvolanie;

NcS

- spory o príslušnosť a námietky zaujatosti vo veciach So;

4)
a/ agenda trestná I. stupňová
T

- kaţdá senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal obţalobu.
Pod novou spisovou značkou sa zapíše aj vec:
a) ktorá bola vylúčená z inej senátnej trestnej veci na samostatné konanie,
b) ktorá bola vrátená na nové prejednanie po zrušení rozhodnutia na základe
sťaţnosti pre porušenie zákona,
c) v ktorej po vrátení veci súdom do prípravného konania prokurátor znovu
podal obţalobu. Súvislosť s pôvodným zápisom sa vyznačí v poznámkovom stĺpci;
d) v ktorej prokurátor podal obţalobu pred účinnosťou novely Trestného
poriadku č. 301/2005 Z. z.

Ntok

- kaţdý návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach
vedených v registri T;

Ntc

- návrhy prokurátora na vzatie osoby do predbeţnej väzby, vydávacej väzby
a rozhodnutia o prípustnosti vydania do cudziny, návrhy na uznanie cudzieho
rozhodnutia a návrhy na rozhodnutie o vykonaní Európskeho zatýkacieho rozkazu.
Tento register sa vedie mechanicky mimo elektronickej podateľne;

Ntt

Td

- návrhy a podania, ktoré obsahujú rôzny stupeň utajenia podľa zák. č. 166/03
Z. Z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouţitím informačno-technic-kých
prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred
odpočúvaním) v znení neskorších predpisov. Tento register sa vedie mechanicky
mimo elektronickej podateľne. Súčasne v zmysle zák. č. 215/04 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností sa register vedie mechanicky v Protokole utajovaných
písomností;
- ţiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky;

b/ agenda trestná odvolacia
To

- trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „T", ak bolo
podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná
sťaţnosť proti rozhodnutiu okresného súdu:
a) o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b) o zastavení trestného stíhania,
c) o zmieri,
d) o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,
e) o postúpení veci príslušnému súdu,
f) o postúpení veci inému;

Tos

- veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťaţnostiach podaných po podaní
obţaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťaţnosti proti uzneseniu
senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uloţená poriadková pokuta, a o sťaţnosti
proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby;

Tpo

- veci, v ktorých bola podaná sťaţnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí
do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa Trestného
poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v
prípravnom konaní.
Do osobitného oddielu registra sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťaţnosť
proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci
vybavuje senát odvolacieho súdu určený rozvrhom práce pre sluţby v čase, keď je
súdom prvého stupňa určený termín prejednania sťaţnosti. Tento register sa vedie
mechanicky mimo elektronickej podateľne;

Nto

- veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti
a o námietkach zaujatosti;

Ntro

- sťaţnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Tr. por. podané na okresnom súde,
o ktorých rozhoduje krajský súd;

Tov

- trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tv",
ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu a veci, v ktorých bola
podaná sťaţnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o
a) podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b) zastavení trestného stíhania,
c) zmieri,
d) vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,
e) postúpení veci príslušnému súdu,
f) postúpení veci inému;

5)
Justičná pokladnica
JP
- jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a) trovy trestného konania,
b) správne náklady (svedočné, tlmočné, znalečné),
c) právne sluţby,
d) civilné a správne súdne poplatky,
e) obchodné súdne poplatky,
f) notárske poplatky (dobiehajúce),
g) pokuty - bez peňaţných trestov,
h) zálohy v súdnom konaní,
i)zhabanie peňaţnej čiastky v trestnom konaní,
j) pohľadávka, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis (Zákon č. 183/2011 Z. z.
o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňaţnej sankcii v Európskej únii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)

Všeobecné zásady platné pre občianskoprávne, správne
a obchodnoprávne kolégium
na rok 2013
1. Všeobecné zásady
I.
Rozdelenie sudcov a vecí (prvostupňová a odvolacia agenda) je dané rozpisom rozvrhu
práce.
II.
Zákonnými sudcami a senátmi v konkrétnych veciach sú sudcovia, ktorým tieto veci napadli
v
zmysle základných zásad platného rozvrhu práce, jeho dodatkov, prípadne osobitných opatrení v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (ďalej O. s. p.) a Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z.
o Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení zmien a doplnkov.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

III.
V prvostupňových agendách a v agende preskúmania rozhodnutí sa veci prideľujú samosudcom
a
senátom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených
Ministerstvom spravodlivosti SR;
v senáte veci prideľuje predseda senátu zodpovedný za chod senátu;
vo veciach, v ktorých bola vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť sa postupuje podľa ustanovenia §
152 ods. 6, 8 Spravovacieho poriadku. Vec, ktorá bola vybavená „inak", a ktorá sa po vybavení súdom prvého
stupňa vráti tunajšiemu súdu, bude pridelená mimo poradia tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vec vybavil
„inak" (§ 152 ods. 4, 8 Spravovacieho poriadku). V prípade, ţe tento sudca alebo senát vybavuje uţ len
agendu iného súdneho registra (napr. z dôvodu preloţenia na iné kolégium), alebo je do jeho súdneho
oddelenia nápad zastavený, vec bude pridelená náhodným výberom pomocou technických a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR;
v prípade vrátenia veci po nedôvodnom prevedení z oddelenia do oddelenia sa vec pridelí mimo poradia tomu
sudcovi alebo senátu, ktorému bola podľa poradia pôvodne pridelená na vybavenie; ak bola vec zapísaná do
nesprávne určeného súdneho registra, postupuje sa podľa ustanovenia § 152 ods. 7, 8 Spravovacieho
poriadku;
sudca, ktorý rozhoduje o predbeţnom opatrení, rozhoduje i o návrhu vo veci samej. Ak je zapísaných viac
predbeţných opatrení (iný petit), ale tých istých účastníkov konania, návrh vo veci samej sa zapíše tomu
sudcovi, ktorému bolo predbeţné opatrenie pridelené ako prvému v poradí;
v prípade, ak je vec vylúčená na samostatné konanie, alebo ak sú veci spojené do jedného konania, alebo ak je
vec zrušená na základe odvolania, alebo na základe mimoriadneho opravného prostriedku, postupuje sa podľa
ustanovenia § 152 ods. 2, 3, 8 Spravovacieho poriadku. Za iné dôvody podľa § 152 ods. 8 veta prvá pre ktoré
vec nemoţno zapísať pôvodnému sudcovi alebo senátu sa povaţujú najmä, ţe pôvodný sudca alebo senát
vybavuje uţ len agendu iného súdneho registra (napr. z dôvodu preloţenia na iné kolégium), alebo je do jeho
súdneho oddelenia nápad zastavený. V takom prípade sa vec pridelí náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR.

IV.
V odvolacích agendách sa veci prideľujú senátom náhodným výberom pomocou technických
programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky;
v senáte veci prideľuje predseda senátu zodpovedný za chod senátu;

a

v prípade viacerých odvolaní v jednom súdnom spise a zapisovaní ďalšieho čísla v spise (tzv. dvojčísla, resp.
viacčísla) o odvolaní proti ďalšiemu rozhodnutiu rozhodne ten odvolací senát, ktorému bola podľa poradia
pridelená prvá vec s tým, ţe uvedená vec sa započíta do poradia ako nový nápad;
veci zrušené odvolacím súdom a vrátené I. stupňovému súdu a znovu predloţené na rozhodnutie
o odvolaní o
tom istom predmete rozhodovania sa zapíšu do súdneho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec zrušil
pod novou spisovou značkou. Súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí
v poznámke. V prípade, ţe tento
sudca alebo senát vybavuje uţ len agendu iného súdneho registra (napr. z dôvodu preloţenia na iné
kolégium), alebo je do jeho súdneho oddelenia nápad zastavený, vec bude pridelená náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR;
veci zrušené dovolacím súdom na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa zapíšu do súdneho registra
tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec rozhodoval pred jej zrušením pod novou spisovou značkou. Súvislosť s
pôvodnou vecou sa vyznačí v poznámke. V prípade, ţe tento sudca alebo senát vybavuje uţ len agendu iného
súdneho registra (napr. z dôvodu preloţenia na iné kolégium), vec bude pridelená náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR;
veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu predloţené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do súdneho
registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec inak vybavil pod novou spisovou značkou;
ak nemoţno vec zapísať podľa odsekov 4 aţ 6 pôvodnému senátu, pretoţe senát v pôvodnom zloţení neexistuje,
pridelia sa senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca
pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemoţno prideliť
senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení
ostávajúci členovia pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom. Za iné dôvody, pre ktoré vec
nemoţno zapísať pôvodnému sudcovi alebo senátu alebo do senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia
pôvodného senátu sa povaţujú najmä, ţe senát, v ktorom je zaradený sudca spravodajca alebo senát, v ktorom
sú zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu vybavuje uţ len agendu iného súdneho registra (napr.
z dôvodu preloţenia na iné kolégium), alebo je do jeho súdneho oddelenia nápad zastavený. Zastavenie nápadu
je iným dôvodom len pre veci, pre ktoré nemoţno vec zapísať podľa odsekov 4 a 6 pôvodnému senátu;
Z dôvodu zápisu nových samosudcovských obchodných vecí, ktoré aj po 01. 01. 2006 napadli
a budú
postupne napádať na Krajský súd v Bratislave napriek novele O. s. p. (Zák. č. 428/2004 Z. z. v platnom znení)
a z dôvodu zápisu vecí zrušených na základe riadneho a mimoriadneho opravného prostriedku, ktoré uţ nie je
moţné zapísať samosudcovi, ktorý vec rozhodoval pred jej zrušením (Vyhláška č. 450/2009 Z. z. - § 152 ods. 3
a 8 v platnom znení), tieto budú prideľované pomocou technických a programových prostriedkov schválených
Ministerstvom spravodlivosti SR rovnomerne do príslušných súdnych oddelení 4Cb, 12Cb a 13Cb a
samosudcovské prvostupňové konkurzné veci budú prideľované do súdnych oddelení 3K, V, NcKv, 4K, V,
NcKv.
vo veciach, v ktorých rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom, na základe ktorého zrušil rozsudok
Krajského súdu v Bratislave a vec vrátil na ďalšie konanie, resp. zrušil rozsudok alebo nariadil Krajskému súdu
v Bratislave konať vo výroku o náhrade trov konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie, táto sa
zapíše do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením a vec sa
zapíše pod novú spisovú značku. Ak nemoţno zapísať vec pôvodnému senátu, pretoţe senát v pôvodnom
zloţení neexistuje, pridelia sa senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako
spravodajca pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec
nemoţno prideliť senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do
ktorého sú zaradení ostávajú členovia pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovenia
§ 51 Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch v platnom znení (§ 152 ods. 8 Vyhlášky MS SR č. 450/2009 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Za iné
dôvody, pre ktoré vec nemoţno zapísať pôvodnému sudcovi alebo senátu alebo do senátu, do ktorého sú
zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu sa povaţujú najmä, ţe senát v ktorom je zaradený sudca
spravodajca alebo senát, v ktorom sú zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu vybavuje uţ len agendu
iného súdneho registra.
Veci zapísané pred 01. 09. 2011 do súdneho registra C, ktoré sa od 01. 09. 2011 zapisujú do súdneho registra P
alebo súdneho registra Cpr, sa vedú v súdnom registri C aj po 01. 09. 2011.

1.

2.

3.

V.
V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových prostriedkov na pridelenie vecí v
dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch
pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch;
ak v ten istý deň, hodinu a minútu napadne na občianskoprávnom, správnom a obchodnoprávnom kolégiu viac
vecí, zoradia sa a zapíšu do jednotlivých súdnych oddelení podľa abecedy, podľa začiatočného písmena (alebo
písmen) priezviska alebo názvu (obchodného mena) odporcu, vo veciach opatrovníckych podľa priezviska
maloletého dieťaťa alebo opatrovanca, v dedičských veciach podľa poručiteľa;
Zásady v bode III. č. 1 aţ 6 a v bode IV. č. 1 aţ 6 platia rovnako.

1.
2.

VI.
Sudcovia v lehote 7 dní od doručenia spisu zo súdu vyššieho stupňa dajú pokyn kanceláriám na expedovanie
rozhodnutí odvolacieho a dovolacieho súdu;
úkony v právoplatne skončených veciach budú vybavovať sudcovia, ktorí rozhodli vo veci samej. V prípade,
ţe takéhoto sudcu niet, veci vybaví sudca podľa čísla pôvodného oddelenia (nie novovytvoreného) a tak takéto
oddelenie uţ nie je, pridelí sa vec na vybavenia opatrením predsedu krajského súdu.
VII.

V prípade nejasnosti, do akého súdneho oddelenia má byť vec podľa druhu agendy pridelená, rozhoduje,
na návrh príslušného predsedu kolégia, predseda súdu, prípadne podľa jeho poverenia podpredseda súdu.
Konajúci sudca nemôţe spis vrátiť priamo cez podateľňu, a je povinný vzniesť námietku nesprávneho
zápisu do súdneho oddelenia predsedovi súdu najskôr do 20 dní od zapísania veci do pôvodného
registra, aby mohol predseda súdu v zmysle § 152 ods. 7 Vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení
neskorších predpisov, rozhodnúť o jej prevode do 30 dní odo dňa zapísania do pôvodného súdneho
oddelenia; inak, vec prejedná senát, ktorému vec pôvodne napadla;
2. spory zo spotrebiteľských zmlúv zapísané pred 01. 01. 2010 do súdnych registrov Cb alebo Rob a
predloţené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do súdnych registrov Cob;
3. v prípade rozporu v posúdení, či sa jedná o vec registra „Co" alebo „Cob" je rozhodujúce, ako bola vec
vedená na súde prvého stupňa, t. j. veci zapísané na prvostupňovom súde do registra „C" sa na
odvolacom súde zapíšu do registra „Co" a veci zapísané na súde prvého stupňa do registra „Cb" sa na
odvolacom súde zapíšu do registra
„Cob",
• keď odvolací obchodný senát (Cob) zistí, ţe ide o civilnú vec, ktorá bola pôvodne na okresnom
súde zapísaná do súdneho oddelenia „Cb", prevedie ju do registra „Co", to neplatí, ak ide o
spory zo spotrebiteľských zmlúv zapísané pred
01. 01. 2010;
• keď odvolací civilný senát (Co) zistí, ţe ide o obchodnú vec, ktorá bola pôvodne na okresnom
súde zapísaná do súdneho oddelenia „C", prevedie ju do registra
„Cob".
V prípade nejasnosti, do akého súdneho oddelenia má byť vec podľa druhu agendy pridelená, rozhoduje
predseda súdu, prípadne podľa jeho poverenia podpredseda súdu.
1.

V prípade, keď odvolací obchodný senát (Cob), odvolací civilný senát (Co) tieto úkony nevykoná najneskôr
do 20 dní odo dňa nápadu veci, vec sám prejedná a rozhodne. Podľa § 152 ods. 7 Vyhl. č. 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku, ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môţe byť
prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou
najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa

predchádzajúcej vety k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa
pôvodného pridelenia.
4. Všeobecné
zásady
platné
pre
občianskoprávne,
obchodnoprávne,
správne
kolégium
zostávajú nezmenené s tým, ţe naviac pre občianskoprávne kolégium v zastupovaní predsedov senátov
platí zásada:
Predseda senátu zodpovedný za chod senátu zastupuje v prípade neprítomnosti predsedu senátu
zodpovedného za chod senátu; členovia senátu zastupujú členov senátu. Ak je v konkrétnom senáte aj druhý
predseda senátu, tento ako prvý zastupuje predsedu senátu v tomto senáte; zastupuje tieţ člena senátu
v zastupujúcom senáte (s poukazom na ustanovenie § 50 ods. 2 písm. c/ zák. č. 757/2004 Z. z.).
VIII.
Vedomé porušenie zásad stanovených v tomto rozvrhu práce ako zo strany sudcov, tak aj administratívy, sa
povaţuje za porušenie pracovnej disciplíny a môţe byť spojené s príslušnými právnymi následkami.
IX.
Spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sudcu a ak
sa zmení personálne obsadenie súdu a z dôvodu výrazných rozdielov v pracovnom zaťaţení sudcov a poverených
zamestnancov súdu, ktoré vznikli z objektívnych dôvodov v priebehu kalendárneho roka, vykoná opatrením
predseda súdu po predchádzajúcom prerokovaní s dotknutými sudcami a po prerokovaní v sudcovskej rade (§ 50 ods.
2 písm. d/, e/ zákona č. 757/2004 Z. z.. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2. Postup pri vylúčení sudcov
I.
Ak je predseda senátu, člen senátu alebo sudca vylúčený podľa § 15 O. s. p., predseda súdu pridelí vec
inému sudcovi, ak s tým sudca, o ktorého vylúčenie ide, súhlasí; pridelenie zabezpečí podľa osobitného
predpisu (Zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
II.
1.
Ak je predseda senátu, člen senátu alebo sudca vylúčený podľa § 14 ods. 1 O. s. p. a predseda súdu
nepredloţí vec na rozhodnutie súdu uvedenému v ustanovení § 16 ods. l O. s. p., pridelí vec inému predsedovi
senátu alebo sudcovi náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov podľa rozvrhu
práce (§ 51 ods. 4 písm. d/ zákona č. 757/2004 Z. z.).
2.
Obdobným spôsobom sa postupuje aj v prípade, ak sú takto vylúčení všetci členovia senátu, a to
náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov medzi príslušné prvostupňové a
odvolacie senáty daného kolégia.

Sudcovia občianskoprávneho kolégia

Mgr. Barteková Barbora
JUDr. Bolebruch Roman
Mgr. Degmová Pospíšilová Ingrid
JUDr. Floreková Magdaléna
JUDr. Frimmelová Michaela
JUDr. Gaţovičová Janka
JUDr. Gelačíková Bianka
JUDr. Hajdínová Mária
JUDr. Holická Monika
JUDr. Huszár Roman
JUDr. Chalúpka Milan
JUDr. Javorčíková Katarína
JUDr. Jurgošová Beáta
JUDr. Kleinová Valéria
JUDr. Kriváňová Darina
JUDr. Ondrej Krajčo
JUDr. Kuchtová Darina
JUDr. Malichová Blanka
JUDr. Murgaš Martin
JUDr. Podmajerská Blanka
JUDr. Posluchová Zuzana
JUDr. Povaţan Juraj
JUDr. Pruţinec Erenová Ayše
JUDr. Sádovský Ľuboš
JUDr. Svetlovská Alena
JUDr. Szabová Edita
JUDr. Šramková Mária
JUDr. Štrignerová Katarína
JUDr. Vlčková Jana

Samosudca

Zastupujúci sudca

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Jana Vlčková

JUDr. Michaela Frimmelová

1C, 1Cd

- rozhodovanie vo všetkých veciach ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 2
O. s. p.
- veci priebeţného nápadu
- rôzne
všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha 1
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov medzi súdne odd. 1C, 1Cd, 3C, 3Cd – nápad
zastavený
- všetky nevybavené veci do 31.12.2012 dokončí JUDr. Jana Vlčková

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Tajomník senátu

Bc. Jana Ondrášková

Asistent senátu

Mgr. Eva Ţiačiková

Deň a miesto pojednávania

kaţdý párny pondelok, č.dv. 41

Samosudca

Zastupujúci sudca

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Zuzana Posluchová

JUDr. Monika Holická

2C, 2Cd

- rozhodovanie vo všetkých veciach ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 2
O. s. p.
- veci priebeţného nápadu
- rôzne
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha 2
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov – nápad zastavený

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Tajomník senátu

Bc. Jana Ondrášková

Asistent senátu

Mgr. Eva Ţiačiková

Deň a miesto pojednávania

kaţdý nepárny pondelok, č.dv. 41

Samosudca

Zastupujúci sudca

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Michaela Frimmelová

JUDr. Jana Vlčková

3C, 3Cd
nápad zastavený

- rozhodovanie vo všetkých veciach ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 2
O. s. p.
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov
a programových prostriedkov rovnomerne medzi súdne oddelenia 1C, 1Cd,
3C, 3Cd
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddelenia podľa stavu k 31.12.2012 –
príloha 3

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Tajomník senátu

Bc. Jana Ondrášková

Asistent senátu

Mgr. Eva Ţiačiková

Deň a miesto pojednávania

2. párny pondelok v mesiaci, č.dv. 41

Samosudca

JUDr. Milan Chalupka

Zastupujúci sudca

JUDr. Monika Holická

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

4C, 4Cd
nápad zastavený

- rozhodovanie vo všetkých veciach ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 2
O. s. p.
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddelenia podľa stavu k 31.12.2012 –
príloha 4

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Tajomník senátu

Bc. Jana Ondrášková

Asistent senátu

Mgr. Eva Ţiačiková

Deň a miesto pojednávania

2. nepárny pondelok v mesiaci, č.dv. 41

Samosudca

Zastupujúci sudca

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Ondrej Krajčo

JUDr. Michaela Frimmelová

5C, 5Cd

- rozhodovanie vo všetkých veciach ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 2
O. s. p.
- veci priebeţného nápadu
- rôzne
všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha 1
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov rovnomerne medzi súdne odd. 5C, 5Cd, 3C,
3Cd

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Tajomník senátu

Bc. Jana Ondrášková

Asistent senátu

Mgr. Eva Ţiačiková

Deň a miesto pojednávania

kaţdý párny pondelok, č.dv. 41

Samosudca

JUDr. Ľuboš Sádovský

Zastupujúci sudca

JUDr. Blanka Podmajerská

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

1Cudz

- rozhodovanie o návrhoch na uznanie cudzieho rozhodnutia podľa §
68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov
a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou
nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, ktoré
napadnú od 01.11.2012,
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických
a programových prostriedkov v pomere 8
JUDr. Alexandra Zelková a JUDr. Lucia Marková,
zastupovanie vzájomné
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

štvrtok - 1. párny týţdeň v mesiaci,
č.dv. 63

Samosudca

JUDr. Blanka Podmajerská

Zastupujúci sudca

JUDr. Ľuboš Sádovský

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

2Cudz

- rozhodovanie o návrhoch na uznanie cudzieho rozhodnutia podľa §
68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov
a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou
nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, ktoré
napadnú od 01.11.2012,
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických
a programových prostriedkov – nápad zastavený
JUDr. Alexandra Zelková a JUDr. Lucia Marková,
zastupovanie vzájomné
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

štvrtok - 2. párny týţdeň v mesiaci,
č.dv. 63

Samosudca

JUDr. Ondrej Krajčo

Zastupujúci sudca

JUDr. Ľuboš Sádovský

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

3Cudz

- rozhodovanie o návrhoch na uznanie cudzieho rozhodnutia podľa §
68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov
a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou
nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, ktoré
napadnú od 01.11.2012,
- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických
a programových prostriedkov v pomere 2
JUDr. Alexandra Zelková a JUDr. Lucia Marková,
zastupovanie vzájomné
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

štvrtok - 2. párny týţdeň v mesiaci,
č.dv. 63

Predseda senátu

JUDr. Darina Kriváňová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Mária Hajdínová - zastupovanie vzájomné
JUDr. Ayše Pruţinec Erenová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Janky Gaţovičovej (8Co)

2Co, 2NcC, 2CoPr
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a rodinných
registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 5
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 8

- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch, ktoré sú na
okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov

Vyšší súdny úradník

Mgr. Peter Lizúch

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Alţbeta Gálová

Deň a miesto
pojednávania

streda, č. dv. 49

Predseda senátu

JUDr. Darina Kriváňová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Mária Hajdínová - zastupovanie vzájomné
JUDr. Ayše Pruţinec Erenová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Janky Gaţovičovej (8CoD)

Súdne oddelenie
2CoD
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha 6

Mgr. Peter Lizúch

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Alţbeta Gálová

Deň a miesto
pojednávania

streda, č. dv. 49

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Mária Šramková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Roman Bolebruch - zastupovanie vzájomné
JUDr. Beáta Jurgošová

Zastupujúci senát

senát JUDr. Valérie Kleinovej (4Co)

Súdne oddelenie

3Co, 3NcC, 3CoPr

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a
rodinných registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 10
- všetky nevybavené veci vrátane 12Co, 8Co, 6Co, 14Co, 16Co podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 7
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch,
ktoré sú na okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2011 - príloha 8
- veci uţ pridelené na prejednanie a rozhod.do súd.odd.3Co,3NcC a nevyb.do 31.05.2011
vybavia sudcovia v senáte, do ktorého boli začlenení RP na 2011, t.j. v
zloţení:JUDr.Šramková,JUDr.Murgaš,JUDr.Jurgošová

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Zuzana Macurová
Antónia Golejová
Adela Buriová
štvrtok, č. dv. 50

Predseda senátu

JUDr. Mária Šramková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Roman Bolebruch - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Beáta Jurgošová

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Valérie Kleinovej (4CoD)
3CoD
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 9

Mgr. Zuzana Macurová
Antónia Golejová
Adela Buriová
štvrtok, č. dv. 50

Predseda senátu

Členovia senátu

JUDr. Valéria Kleinová - zodpovedná za chod senátu

Zastupujúci senát

Mgr. Ingrid Pospíšilová – Degmová
JUDr. Michaela Frimmelová
senát JUDr. Márie Sramkovej (3Co)

Súdne oddelenie

4Co, 4NcC, 4CoPr

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a rodinných
registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 10
- všetky nevybavené veci pridelené do tohto oddelenia podľa stavu k 31. 12.
2012 -príloha č. 10 - veci uţ pridelené na prejednanie a rozhodnutie do senátu 4Co, 4NcC,
4CoPr do 31.12.2012 vybaví senát v pôvodnom zloţení ku dňu 31. 12. 2012, avšak namiesto
„JUDr. Janky Richterovej“ sa na vybavenie týchto vecí do pôvodného zloţenia senátu
z a r a ď u j e „JUDr. Michaela Frimmelová“.
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch, ktoré sú na
okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Kristína Némethyová
Lucia Paráková
Mgr. Milan Grebeči
streda, č. dv. 56

Predseda senátu

Členovia senátu

JUDr. Valéria Kleinová - zodpovedná za chod senátu

Zastupujúci senát

Mgr. Ingrid Pospíšilová – Degmová
JUDr. Michaela Frimmelová
senát JUDr. Márie Šramkovej (3CoD)

Súdne oddelenie

4CoD

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich
sa na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 11 - veci uţ pridelené na
prejednanie a rozhodnutie do senátu 4CoD do 31.12.2012 vybaví senát v pôvodnom zloţení
ku dňu 31. 12. 2012, avšak namiesto „JUDr. Janky Richterovej“ sa na vybavenie týchto
vecí do pôvodného zloţenia senátu z a r a ď u j e „JUDr. Michaela Frimmelová“.

Mgr. Kristína Némethyová
Lucia Paráková
Mgr. Milan Grebeči
streda, č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Juraj Povaţan - zodpovedný za chod senátu
JUDr. Milan Chalupka - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Blanka Malichová

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Romana Huszára (9Co)
5Co, 5NcC, 5CoPr
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a
rodinných registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
-veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 10
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 12
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
-rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch, ktoré sú na
okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2011 - príloha 13

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

JUDr. Karol Rihák
Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Marta Šimeková

Deň a miesto
pojednávania

utorok, č. dv. 49

Predseda senátu

JUDr. Juraj Povaţan - zodpovedný za chod senátu
JUDr. Milan Chalupka - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Blanka Malichová

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

senát JUDr. Romana Huszára (9CoD)
5CoD
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 14

JUDr. Karol Rihák
Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Marta Šimeková

Deň a miesto
pojednávania

utorok, č. dv. 49

Predseda senátu

JUDr. Martin Murgaš - zodpovedný za chod senátu
JUDr. Darina Kuchtová - zastupovanie vzájomné
JUDr. Alena Svetlovská - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Kataríny Javorčíkovej (14Co)

Súdne oddelenie

6Co, 6NcC, 6CoPr

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a
rodinných registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 10
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 15
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch,
ktoré sú na okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
-veci uţ pridelené na prejednanie a rozhodnutie do senátu 6Co, 6NcC, 6CoPr do
15.06.2012 vybavia sudcovia v senáte, do ktorého boli začlenení RP na rok 2012, t.j.
JUDr. M. Murgaš, predseda senátu, JUDr. A. Svetlovská, člen senátu a
JUDr. R. Bolebruch, člen senátu.

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

JUDr. Katarína Zatrochová
Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Andrea Gabíková

Deň a miesto
pojednávania

pondelok, č. dv. 33

Predseda senátu

JUDr. Martin Murgaš, zodpovedný za chod senátu
JUDr. Darina Kuchtová zastupovanie vzájomné
JUDr. Alena Svetlovská - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

senát JUDr. Kataríny Javorčíkovej (14CoD)
6CoD

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich
sa na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 16
- veci uţ pridelené na prejednanie a rozhodnutie do senátu 6CoD do 15. 06. 2012 vybavia
sudcovia v senáte, do ktorého boli začlenení RP na rok 2012, t.j. JUDr. M. Murgaš,
predseda senátu, JUDr. A. Svetlovská, člen senátu a JUDr. R. Bolebruch, člen senátu.

JUDr. Katarína Zatrochová
Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Andrea Gabíková

Deň a miesto
pojednávania

pondelok, č. dv. 33

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Janka Gaţovičová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Jana Vlčková
JUDr. Monika Holická

Zastupujúci senát

senát JUDr. Dariny Kriváňovej (2Co)

Súdne oddelenie

8Co, 8NcC, 8CoPr

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a rodinných
registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere 10
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 17

- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch, ktoré sú na
okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Erik Holbík
Lucia Paráková

Alena Horecká
utorok, č. dv. 50

Predseda senátu

JUDr. Janka Gaţovičová
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Jana Vlčková
JUDr. Monika Holická

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Dariny Kriváňovej (2CoD)
8CoD
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich
sa na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 18

Mgr. Erik Holbík
Lucia Paráková

Alena Horecká
utorok, č. dv. 50

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Roman Huszár - zodpovedný za chod senátu
JUDr. Magdaléna Floreková – zastupovanie vzájomné
JUDr. Zuzana Posluchová

Zastupujúci senát

senát JUDr. Juraja Povaţana (5Co)

Súdne oddelenie

9Co, 9NcC, 9CoPr

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a
rodinných registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere10
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 19
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC, 14NcC sa
zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch,
ktoré sú na okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov

Vyšší súdny úradník

Mgr. Petra Švandová

Súdny tajomník

Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Terézia Cíchová

Deň a miesto
pojednávania

štvrtok, č. dv. 41

Predseda senátu

Členovia senátu

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Roman Huszár, zodpovedný za chod senátu
JUDr. Magdaléna Floreková – zastupovanie vzájomné
JUDr. Zuzana Posluchová

senát JUDr. Juraja Povaţana (5CoD)
9CoD
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich
sa na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 20

Vyšší súdny úradník

Mgr. Petra Švandová

Súdny tajomník

Bc. Jana Ondrášková

Asistent

Terézia Cíchová

Deň a miesto
pojednávania

štvrtok, č. dv. 41

Predseda senátu

JUDr. Darina Kuchtová
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Jana Vlčková
JUDr. Monika Holická

Zastupujúci senát

senát JUDr. Bianky Gelačíkovej (14Cudz)

Súdne oddelenie

10Cudz

Rozsah pôsobnosti

- na rozhodovanie o uznaní cudzieho rozhodnutia podľa § 68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb.
v znení zmien a doplnkov vo veciach napadnutých do týchto oddelení a nevybavených
podľa stavu ku dňu 31.10.2012 a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie
súdu alebo súdom schválený zmier napadnutých do týchto oddelení v období od 23.10.2012
do 31.10.2012 (vrátane)
- nápad zastavený

- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 – príloha 21

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

JUDr. Alexandra Zelková
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

I. párny týţdeň v mesiaci
štvrtok, č. dv. 63

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Bianka Gelačíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Katarína Štrignerová - zastupovanie vzájomné
JUDr. Blanka Podmajerská

Zastupujúci senát

senát JUDr. Juraja Povaţana (5Co)

Súdne oddelenie

11Co, 11NcC, 11CoPr

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a
rodinných registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- nápad zastavený
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 22
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC,
14NcC sa zapisujú veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
- nápad zastavený
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch,
ktoré sú na okresnom súde zapísané v registri Cpr
- nápad zastavený

JUDr. Lucia Marková

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Soňa Rigáňová

Deň a miesto
pojednávania

štvrtok, č. dv. 63 - nepárny týţdeň

Predseda senátu

JUDr. Bianka Gelačíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Katarína Štrignerová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Blanka Podmajerská

Zastupujúci senát

senát JUDr. Juraja Povaţana (5CoD)

Súdne oddelenie

11CoD

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- nápad zastavený
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 23

JUDr. Lucia Marková

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Soňa Rigáňová

Deň a miesto
pojednávania

štvrtok, č. dv. 63 - nepárny týţdeň

Predseda senátu

JUDr. Bianka Gelačíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Katarína Štrignerová zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Blanka Podmajerská

Zastupujúci senát

senát JUDr. Dariny Kriváňovej (20CoP)

Súdne oddelenie

11CoP

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach starostlivosti o maloletých registra
P

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky, ktoré sú zapísané na okresnom súde v
registri Ps, Pu, v ostatných veciach zapísaných na okresnom súde v registri P

- veci beţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a
programových prostriedkov v pomere 8

- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 24

Vyšší súdny úradník

JUDr. Lucia Marková

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Soňa Rigáňová

Deň a miesto
pojednávania

utorok, č. dv. 41

Predseda senátu

JUDr. Ľuboš Sádovský
zodpovedný za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Monika Holická
JUDr. Jana Vlčková

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Bianky Gelačíkovej (14Cudz)
12Cudz
-na rozhodovanie o uznaní cudzieho rozhodnutia podľa § 68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb.
v znení zmien a doplnkov vo veciach napadnutých do týchto oddelení a nevybavených
podľa stavu ku dňu 31.10.2012 a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie
súdu alebo súdom schválený zmier napadnutých do týchto oddelení v období od 23.10.2012
do 31.10.2012 (vrátane).
- nápad zastavený

JUDr. Alexandra Zelková
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

II. párny týţdeň v mesiac
štvrtok, č. dv. 63 -

Predseda senátu

podľa rozpisu sluţieb - príloha č. 3

Členovia senátu

podľa rozpisu sluţieb - príloha č. 3

Zastupujúci senát

podľa rozpisu sluţieb - príloha č. 3

Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Súdny tajomník

Asistentka

12CoPom

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky vo veciach nariadenia predbeţných opatrení podľa § 75a

Bc. Jana Ondrášková

v zmysle základných zásad platných na
výkon pre pohotovostnú sluţbu pre úkony
v občianskoprávnom konaní - príloha č. 3

Predseda senátu

JUDr. Mária Šramková
zodpovedná za chod senátu
JUDr. Roman Bolebruch
zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
JUDr. Beáta Jurgošová
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Márie Hajdínovej (16CoD)
13CoD

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 25
- veci uţ pridelené na prejednanie a rozhodnutie do súd.odd.13CoD a nevybavené do
31.05.2011 vybavia sudcovia v senáte, do ktorého boli začlení RP na rok 2011, t. j. v
zloţení: JUDr. Šramková, JUDr. Murgaš, JUDr. Jurgošová
- nevybavené veci k 31. 12. 2011 vybaví senát 13CoD v pôvodnom zloţení ako bol k 31. 12.
2011
- nápad zastavený

Antónia Golejová
Adela Buriová
štvrtok, č. dv. 50

Predseda senátu

JUDr. Bianka Gelačíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Katarína Štrignerová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Blanka Podmajerská

Zastupujúci senát

senát JUDr. Dariny Kuchtovej (10Cudz)

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

14Cudz
- na rozhodovanie o uznaní cudzieho rozhodnutia podľa § 68a písm. a ) zák. č. 97/1963 Zb.
v znení zmien a doplnkov vo veciach napadnutých do týchto oddelení a nevybavených
podľa stavu ku dňu 31.10.2012 a o ţiadostiach o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia
o Európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie
súdu alebo súdom schválený zmier napadnutých do týchto oddelení v období od 23.10.2012
do 31.10.2012 (vrátane)
- nápad

zastavený

- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2011 - príloha 26

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

JUDr. Alexandra Zelková
Antónia Golejová
Kristína Dobrovolná

utorok, č. dv. 41

Predseda senátu

Členovia senátu

JUDr. Katarína Javorčíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Edita Szabová - zastupovanie vzájomné
Mgr. Barbora Barteková

Zastupujúci senát

senát JUDr. Martina Murgaša (6Co)

Súdne oddelenie

14Co, 14NcC, 14CoPr

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach občianskoprávnych, pracovných a rodinných
registra C
- rozhodovanie o námietkach zaujatosti a príslušnosti
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov v pomere10
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 27
- v súdnych oddeleniach 2NcC,3NcC,4NcC,5NcC,6NcC,8NcC,9NcC, 14NcC sa zapisujú
veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky v pracovnoprávnych a obdobných sporoch, ktoré sú na
okresnom súde zapísané v registri Cpr
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov

Mgr. Zuzana Gašpírová
Antónia Golejová
Jana Kurecová
utorok, č. dv. 58

Predseda senátu

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

JUDr. Katarína Javorčíková - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Edita Szabová - zastupovanie vzájomné

Mgr. Barbora Barteková
senát JUDr. Martina Murgaša (6CoD)
14CoD
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach konania o dedičstve a vo veciach notárskych
poplatkov registra D
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach zapísaných do registra U (úschova peňaţných
prostriedkov v hotovosti, úschova cenných papierov, úschova hnuteľných vecí hodiacich sa
na úschovu, úschova z inej činnosti súdu)
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach registra UL (umorenie listín)
- rôzne
- veci priebeţného mesačného nápadu pridelené rovnomerne náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov
- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31.12.2012 – príloha č. 28

Mgr. Zuzana Gašpírová
Antónia Golejová
Jana Kurecová
utorok, č. dv. 58

Predseda senátu

JUDr. Darina Kriváňová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Mária Hajdinová - zastupovanie vzájomné
JUDr. Ayše Pruţinec Erenová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Bianky Gelačíkovej (11CoP)
20CoP
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov Bratislava
I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky vo veciach starostlivosti o maloletých registra P

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných súdov
Bratislava I,II,III,IV,V,Pezinok a Malacky, ktoré sú zapísané na okresnom súde v registri
Ps, Pu, v ostatných veciach zapísaných na okresnom súde v registri P

- veci beţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a
programových prostriedkov v pomere 2

- všetky nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 29

Vyšší súdny úradník

Mgr. Peter Lizúch

Súdny tajomník

Lucia Paráková

Asistent

Alţbeta Gálová

Deň a miesto
pojednávania

streda, č. dv. 49

Sudcovia nezaradení do Rozvrhu práce na občianskoprávnom kolégiu ku dňu 31. 12. 2012:

-

JUDr. Ján Šikuta - Európsky súd pre ľudské práva - Štrasburg

-

JUDr. Daniel Šváby - Európsky súd, Súd prvého stupňa – Luxemburg

-

JUDr. Alexandra Hanusová – čerpanie materskej dovolenky

-

JUDr. Janka Richterová – čerpanie ďalšej rodičovskej dovolenky

Sudcovia obchodnoprávneho kolégia
JUDr. Bahníková Oľga
JUDr. Břoušková Ľubica
JUDr. Glončáková Jarmila
JUDr. Haitová Andrea
JUDr. Hirnerová Blaţena
JUDr. Ilčíková Zita
JUDr. Janečková Miroslava
JUDr. Kosorinová Helena
JUDr. Krišková Ľubica
JUDr. Kúšová Elena
JUDr. Michalková Danica
JUDr. Noskovičová Lýdia
JUDr. Ondrišová Elena
JUDr. Palášthy Eugen
JUDr. Pastieriková Tatiana
Mgr. Pekarčíková Soňa
JUDr. Praţenková Lenka
JUDr. Škrinárová Helena
JUDr. Tóth Boris
JUDr. Trandţíková Beáta
Mgr. Zelenák Štefan

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eleny Ondrišovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

1Cob, NCb
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava I, II, III, IV,
V, Pezinok a Malacky vo všetkých veciach obchodných, a vo veciach obchodného
registra, vecí podľa zákona o bankách a vecí regresov poisťovní registra Cb;
- veci priebeţného nápadu s pomerom 7 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cob a Ncb;
- rozhodovanie o námietkach zaujatostí a príslušnosti, rôzne;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia: 1Cob,
Ncb
podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha č. 30
Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

JUDr. Peter Nagy
Gabriela Szabová
Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

štvrtok č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eleny Ondrišovej

Súdne oddelenie

1CobVO

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

- veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo
proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty
CobVO;

JUDr. Peter Nagy
Gabriela Szabová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)

štvrtok č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Zita I L Č Í K O V Á (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Jarmily Glončákovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

2Cob, NCb
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava I, II, III, IV,
V, Pezinok a Malacky vo všetkých veciach obchodných, a vo veciach obchodného
registra, vecí podľa zákona o bankách a vecí regresov poisťovní registra Cb;
- veci priebeţného nápadu s pomerom 5 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cob a Ncb;
- rozhodovanie o námietkach zaujatostí a príslušnosti, rôzne;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia: 2Cob,
Ncb
podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 31
Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová
Andrea Miklová, Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Zita I L Č Í K O V Á (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Jarmily Glončákovej

Súdne oddelenie

2CobVO

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

- veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo
proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty
CobVO;

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová

Andrea Miklová, Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena O N D R I Š O V Á (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Danici Michalkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

3Cob, NCb
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava I, II, III, IV,
V, Pezinok a Malacky vo všetkých veciach obchodných, a vo veciach obchodného
registra, vecí podľa zákona o bankách a vecí regresov poisťovní registra Cb;
- veci priebeţného nápadu s pomerom 7 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cob a Ncb;
- rozhodovanie o námietkach zaujatostí a príslušnosti, rôzne;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia: 3Cob,
Ncb
podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 32
Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena O N D R I Š O V Á (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Danici Michalkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

3CobVO
veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo
proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty
CobVO;
-

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Blaţena HIRNEROVÁ (zodpovedná za chod senátu)

Členovia senátu

JUDr. Elena KÚŠOVÁ
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eugena Palašthyho

Súdne oddelenie

8CobVO

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo
proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty
CobVO;
-

Mgr. Dáša Štefániková
Monika Junasová
Simona Benková, JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)
štvrtok, č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Blaţena HIRNEROVÁ (zodpovedná za chod senátu)

Členovia senátu

JUDr. Elena KÚŠOVÁ
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eugena Palašthyho

Súdne oddelenie

8Cob, NCb

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
OS Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky vo všetkých veciach
obchodných, a vo veciach obchodného registra, vecí podľa zákona o
bankách a vecí regresov poisťovní registra Cb;
veci priebeţného nápadu s pomerom 9 pridelené náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov medzi
senáty Cob a Ncb;
rozhodovanie o námietkach zaujatostí a príslušnosti, rôzne;
Mgr. Dáša Štefániková
Monika Junasová
Simona Benková, JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)
štvrtok, č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eleny Ondrišovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

1CoZm
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava V vo
veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, vrátane sporov z
vydaných zmenkových platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových
protestov;

-

veci priebeţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a

programových prostriedkov medzi senáty CoZm;
-

nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1CoZm podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 33

Vyšší súdny úradník

JUDr. Peter Nagy

Súdny tajomník

Gabriela Szabová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok, č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Zita ILČÍKOVÁ (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Jarmily Glončákovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

2CoZm
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava V vo
veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, vrátane sporov z
vydaných zmenkových platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových
protestov;

-

veci priebeţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a

programových prostriedkov medzi senáty CoZm;
-

nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 2CoZm podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 34

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová

Andrea Miklová, Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok, č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena ONDRIŠOVÁ (zodpovedná za chod senátu)
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Danici Michalkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

3CoZm
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava V vo
veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, vrátane sporov z
vydaných zmenkových platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových
protestov;

- veci priebeţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a
programových prostriedkov medzi senáty CoZm s pomerom 1;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3CoZm podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 35

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová
Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Blaţena HIRNEROVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Elena KÚŠOVÁ
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eugena Palašthyho

Súdne oddelenie

4CoZm

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam OS Bratislava V vo
veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, vrátane sporov z
vydaných zmenkových platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových
protestov;

-

veci priebeţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou technických a

programových prostriedkov medzi senáty CoZm s pomerom 9

Vyšší súdny úradník

Mgr. Dáša Štefániková

Súdny tajomník

Monika Junasová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Simona Benková, JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok, č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Blaţena HIRNEROVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Elena KÚŠOVÁ
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Eugena Palašthyho (4CoKr)

2CoKr
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava
I, Okresného súdu Trnava, Okresného súdu Trenčín a Okresného súdu Nitra v
konkurzných a reštrukturalizačných veciach a v incidenčných veciach;

- veci priebeţného nápadu s pomerom 7 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 2CoKr podľa stavu k 31 .12. 2012 - príloha 36

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Dáša Štefániková
Monika Junasová
Simona Benková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok č.dv. 60

Predseda senátu

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Boris TÓTH, zodpovedný za chod senátu
JUDr. Beáta TRANDZÍKOVÁ, zastupovanie vzájomné

JUDr. Lýdia NOSKOVIČOVÁ
senát JUDr. Blaţeny Hirnerovej (2CoKr)

3CoKr
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava
I, Okresného súdu Trnava, Okresného súdu Trenčín a Okresného súdu Nitra v
konkurzných a reštrukturalizačných veciach a v incidenčných veciach;

- veci priebeţného nápadu s pomerom 1 z 10 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty CoKr;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3CoKr podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 37
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1CoKr podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha
38

Vyšší súdny úradník

Mgr. Silvia Jančová

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Alena Forrová, Dagmar Lindnerová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)
streda č. dv. 37

JUDr. Eugen PALAŠTHY,
zodpovedný za chod senátu

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Helena KOSORINOVÁ
JUDr. Ľubica BŘOUŠKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Borisa Tótha (3CoKr)

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

4CoKr
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava
I, Okresného súdu Trnava, Okresného súdu Trenčín a Okresného súdu Nitra v
konkurzných a reštrukturalizačných veciach a v incidenčných veciach;

-

veci priebeţného nápadu s pomerom 2 z 10 pridelené náhodným výberom

pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty CoKr;
-

nevybavené veci zo súdneho oddelenia 4CoKr podľa stavu k 31.12.2012 – príloha

č. 39
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1CoKr prerozdelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov schválených MS SR v pomere 94%
: 3% : 3% medzi súdne oddelenia 4CoKr, 2CoKr a 3CoKr podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha 40

Vyšší súdny úradník

JUDr. Roman Hrico

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová

Asistent

Natália Danielová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

utorok č. dv. 37

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Eleny Ondrišovej
1Cbs, Cbnl
- obchodné senátne veci podľa § 36b O.s.p.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbs

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1Cbs, Cbnl podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha 41

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

JUDr. Peter Nagy
Gabriela Szabová
Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

štvrtok, č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Zita ILČÍKOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Jarmily Glončákovej
2Cbs, Cbnl
- obchodné senátne veci podľa § 36b O.s.p.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbs

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 2Cbs, Cbnl podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha 42

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová
Andrea Miklová , Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

utorok, č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena ONDRIŠOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Danici Michalkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

3Cbs, Cbnl
- obchodné senátne veci podľa § 36b O.s.p.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbs

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3Cbs, Cbnl podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha 43

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 54

Predseda senátu

Členovia senátu

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Jarmila GLONČÁKOVÁ,
zodpovedná za chod senátu
JUDr. Ľubica KRIŠKOVÁ
Mgr. Štefan ZELENÁK

senát JUDr. Zity Ilčíkovej
4Cbs, Cbnl
- obchodné senátne veci podľa § 36b O.s.p.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbs

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 4Cbs, Cbnl podľa stavu
k 31. 12. 2012 - príloha 44
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 7Cbs, Cbnl podľa stavu
k 31. 12. 2012 - príloha 45

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Jana Kovačovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Jarmila GLONČÁKOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Beáta TRANDŢÍKOVÁ - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ

Zastupujúci senát

senát 2Cob JUDr. Zity Ilčíkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

7Cbs, Cbnl
nápad zastavený
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 7Cbs, Cbnl podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha 46

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Jana Kovačovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Eleny Ondrišovej
1Cbsi
- kaţdý senátny spor, ktorý je vyvolaný konkurzom alebo vyrovnaním (s výnimkou
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov), pre ktorý je VECNE
príslušný krajský súd (§ 15, § 19, § 23 zákona o konkurze a vyrovnaní);

- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbsi;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1Cbsi podľa stavu k 31. 12. 2012 -príloha 47

Vyšší súdny úradník

JUDr. Peter Nagy

Súdny tajomník

Gabriela Szabová

Asistent

Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

štvrtok, č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Zita ILČÍKOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Jarmily Glončákovej
2Cbsi
- kaţdý senátny spor, ktorý je vyvolaný konkurzom alebo vyrovnaním (s výnimkou
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov), pre ktorý je VECNE
príslušný krajský súd (§ 15, § 19, § 23 zákona o konkurze a vyrovnaní);

- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbsi;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 2Cbsi podľa stavu k 31. 12. 2012 -príloha 48

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová

Lenka Póšová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok, č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena ONDRIŠOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Danici Michalkovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

3Cbsi
- kaţdý senátny spor, ktorý je vyvolaný konkurzom alebo vyrovnaním (s výnimkou
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov), pre ktorý je VECNE
príslušný krajský súd (§ 15, § 19, § 23 zákona o konkurze a vyrovnaní);

- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbsi;

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3Cbsi podľa stavu k 31. 12. 2012 -príloha 49

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Viera Š E B E S T O V Á , zodpovedná za chod senátu
JUDr. Elena KÚŠOVÁ,
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ,
JUDr. Beáta TRANDŢÍKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Eugena Palášthyho (10Cbsi)

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

8Cbsi
- kaţdý senátny spor, ktorý je vyvolaný konkurzom alebo vyrovnaním (s výnimkou
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov), pre ktorý je VECNE
príslušný krajský súd (I 15, I 19, I 2S zákona o konkurze a vyrovnaní);

- veci priebeţného nápadu s pomerom 1 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbsi;

- nevybavené senátne veci zo súdneho oddelenia 8Cbsi podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 50

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Gabriela Szabová

Andrea Miklová , Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

piatok č. dv. 63

Predseda senátu

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Eugen P A L Á Š T H Y , zodpovedný za chod senátu

JUDr. Helena Kosorínová
JUDr. Ľubica Břoušková
senát JUDr. Viery Šebestovej (8Cbsi)
10Cbsi
- kaţdý senátny spor, ktorý je vyvolaný konkurzom alebo vyrovnaním (s výnimkou
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov), pre ktorý je VECNE
príslušný krajský súd (§ 15, § 19, § 23 zákona o konkurze a vyrovnaní);

- veci priebeţného nápadu s pomerom 9 pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty Cbsi;

Vyšší súdny úradník

Mgr. Silvia Jančová

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Natália Danielová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok, č. dv. 37

Sudca

JUDr. Jarmila G L O N Č Á K O V Á

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie

JUDr. Peter Pospech
3Cb, Cbm
nápad zastavený

Rozsah pôsobnosti

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3Cb, Cbm podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha 52

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Jana Kovačovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 60

Sudca

JUDr. Peter P O S P E C H

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Helena Kosorínová
4Cb, Cbm
- veci priebeţného nápadu nových samosudc.vecí v pomere 1
- veci zrušené na základe riadneho a mimoriad.oprav.prostr.,ktoré nemoţno zapísať
samosudcovi, ktorý vec rozhodoval pred jej zrušením (§ 51 ods. 7 Zák. č. 757/2004 Z.z.
a § 152 ods.3,8 Vyhl. č. 543/2005 Z.z. v platnom znení) v pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 4Cb, Cbm podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha
53

Vyšší súdny úradník

Súdny tajomník

Asistent

JUDr. Erik Tomus
Jana Kovačovičová

Daša Hrobárová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

streda, č.dv. 59, štvrtok, č. dv. 65

Sudca
Zastupujúci sudca

JUDr. Beáta T R A N D Ţ Í K O V Á
JUDr. Jarmila Glončáková

Súdne oddelenie

10Cb, Cbm

Rozsah pôsobnosti

nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 10Cb, Cbm podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 54

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Jana Kovačovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Monika Mikulíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok, č. dv. 68

JUDr. Ľubica Krišková

Sudca
Zastupujúci sudca

Mgr. Štefan Zelenák

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

12Cb, Cbm
- veci priebeţného nápadu nových samosudcovských vecí v pomere 1
- veci zrušené na základe riadneho a mimoriadneho opravného prostriedku, ktoré
nemoţno zapísať samosudcovi, ktorý vec rozhodoval pred je zrušením ) § 51 ods. 7
Zák. č. 757/2004 Z. z. a § 152 ods. 3 a 8 Vyhl. č. 543/2005 Z. z. v platnom znení)

v pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 12Cb, Cbm – podľa stavu k 31.12.2012 –
príloha č. 55

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Monika Junasová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Dana Psotová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok, č. dv. 49

Sudca
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Mgr. Štefan Zelenák
JUDr. Ľubica Krišková
13Cb, Cbm
- veci priebeţného nápadu nových samosudcovských vecí v pomere 1
- veci zrušené na základe riadneho a mimoriadneho opravného prostriedku, ktoré
nemoţno zapísať samosudcovi, ktorý vec rozhodoval pred je zrušením ) § 51 ods. 7
Zák. č. 757/2004 Z. z. a § 152 ods. 3 a 8 Vyhl. č. 543/2005 Z. z. v platnom znení) v
pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 13Cb, Cbm podľa stavu k 31.12.2012 – Príloha
č. 56

JUDr. Erik Tomus
Vyšší súdny úradník

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Monika Junasová

JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok, č. dv. 60

Sudca
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Ľubica KRIŠKOVÁ
Mgr. Štefan Zelenák
1Cbi

- veci podľa § 372n O. s. p. v znení neskorších predpisov (zák. č.
341/05 Z.z.)
t. j. spory vyvolané a súvisiace s konkurzným a vyrovnacím konaním s
výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, ak
sa konkurzné
alebo vyrovnacie konanie začalo do 31. 12. 2005 na tunajšom súde
podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2005,
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
medzi súdne oddelenia Cbi
- veci zrušené na základe riadneho a mimoriadneho opravného
prostriedku, ktoré nemoţno zapísať samosudcovi, ktorý vec
rozhodoval pred jej zrušením (§ 51 ods. 7 zák. č. 757/2004 Z. z. a §
152 ods. 3 a 8 Vyhl. č. 543/2005 Z. z. v platnom znení
v pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1Cbi podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 57

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

JUDr. Erik Tomus
Monika Junasová
Dana Psotová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

štvrtok č. dv. 49

Sudca

Mgr. Štefan ZELENÁK

Zastupujúci sudca

JUDr. Ľubica Krišková

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

2Cbi

- veci podľa § 372n O. s. p. v znení neskorších predpisov (zák. č.
341/05 Z.z.)
t. j. spory vyvolané a súvisiace s konkurzným a vyrovnacím konaním s
výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, ak
sa konkurzné
alebo vyrovnacie konanie začalo do 31. 12. 2005 na tunajšom súde
podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2005,
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom
pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
medzi súdne oddelenia Cbi
- veci zrušené na základe riadneho a mimoriadneho opravného
prostriedku, ktoré nemoţno zapísať samosudcovi, ktorý vec
rozhodoval pred jej zrušením (§ 51 ods. 7 zák. č. 757/2004 Z. z. a §
152 ods. 3 a 8 Vyhl. č. 543/2005 Z. z. v platnom znení
v pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 2Cbi podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 58

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

JUDr. Erik Tomus
Monika Junasová
JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

utorok, č. dv. 60

Sudca
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Helena K O S O R Í N O V Á
JUDr. Tatiana Pastieriková
6Cbi
nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho
oddelenia 6Cbi podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 59
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 21 Cb, Cbm

Vyšší súdny úradník

JUDr. Roman Hrico

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Alena Forrová, Dagmar Lindnerová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok č. dv. 65 streda,
č. dv. 59 (účinnosť od 01.03.2012)

Sudca

JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ

Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Miroslava Janečková

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

13Zm
- návrhy na vydanie zmenkových (šekových) platobných rozkazov a s tým súvisiace
návrhy aţ do podania námietok proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu
prideľované náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov;

- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov v pomere 9;
- rozhodovanie o námietkach proti zmenkovým platobným rozkazom a podľa
zmenkového (šekového) zákona, ak vec nemohla byť vybavená platobným rozkazom;
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 13Zm podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 60

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 54

Sudca

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Helena Škrinárová

Súdne oddelenie

14Zm
- návrhy na vydanie zmenkových (šekových) platobných rozkazov a s tým súvisiace
návrhy aţ do podania námietok proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu
prideľované náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov;

- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov v pomere 9;
Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o námietkach proti zmenkovým platobným rozkazom a podľa
zmenkového (šekového) zákona, ak vec nemohla byť vybavená platobným rozkazom;
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 14Zm podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 61

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 54

JUDr. Elena ONDRIŠOVÁ

Sudca
Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Miroslava Janečková

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

19Zm
- návrhy na vydanie zmenkových (šekových) platobných rozkazov a s tým súvisiace
návrhy aţ do podania námietok proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu
prideľované náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov;

- veci priebeţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov v pomere 1;
- rozhodovanie o námietkach proti zmenkovým platobným rozkazom a podľa
zmenkového (šekového) zákona, ak vec nemohla byť vybavená platobným rozkazom;
-

nevybavené veci zo súdneho oddelenia 19Zm podľa stavu k 31. 12. 2012 -príloha

62

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

streda, č. dv. 54

Sudca

JUDr. Eugen P A L Á Š T H Y

Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Lýdia Noskovičová

Súdne oddelenie

3K, V, NcKv
nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3K, V, NcKv podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 63

- nevybavené veci zo súd. odd. 1K, V, NcKv, 2K, V, NcKv a 5K, V, NcKv podľa stavu k
31. 12. 2012 - príloha 64

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Štefánia Kalinská
Henrieta Jurkovičová, Kvetoslava Bábiková

Natália Danielová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok č. dv. 37

Sudca

JUDr. Lýdia N O S K O V I Č O V Á

Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Boris Tóth

Súdne oddelenie

4K, V, NcKv
nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 4K, V, NcKv podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 65

- nevybavené veci zo súd. odd. 1K, V, NcKv, 2K, V, NcKv a 5K, V, NcKv podľa stavu k
31. 12. 2012 - príloha 66

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Mgr. Štefánia Kalinská
Henrieta Jurkovičová, Hedviga Dudášová

Alena Forrová, Dagmar Lindnerová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

pondelok č. dv. 37

JUDr. Boris T Ó T H

Sudca

Členovia senátu
Zastupujúci sudca

JUDr. Lýdia Noskovičová

Súdne oddelenie

6K, V, NcKv
nápad zastavený

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 6K, V, NcKv podľa
stavu k 31. 12. 2012 - príloha 67

Rozsah pôsobnosti

- nevybavené veci zo súd. odd. 1K, V, NcKv, 2K, V, NcKv a 5K, V, NcKv podľa stavu k
31. 12. 2012 - príloha 68

Vyšší súdny úradník

Mgr. Štefánia Kalinská

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová, Kvetoslava Bábiková, Hedviga Dudášová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Dagmar Lindnerová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 37

Predseda senátu

JUDr. Zita ILČÍKOVÁ

Členovia senátu

JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ

Rozsah pôsobnosti

- príprava podkladov pre zjednocovanie rozhodovania na obchodnom
úseku krajského súdu podľa § 14 veta druhá zákona č. 335/1991 Zb. v
platnom znení.

Súdne oddelenie

Kp
LUSTRÁCIE na úseku konkurzov a vyrovnania

Rozsah pôsobnosti

- vydávanie potvrdení o tom, ţe ţiadateľ nie je v

konkurze.

Kancelária

Henrieta JURKOVIČOVÁ

Predseda senátu

JUDr. Danica MICHALKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Andrea HAITOVÁ
Mgr. Soňa PEKARČÍKOVÁ

Zastupujúci senát

senát JUDr. Eleny Ondrišovej

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

15CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák. č.
233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)
registra Er, Em, Ecud

nevybavené veci zo súdneho oddelenia 15CoE podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 69
- nápad zastavený
-

Vyšší súdny úradník

JUDr. Peter Nagy

Súdny tajomník

Gabriela Szabová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Veronika Horínková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

štvrtok č. dv. 56

Predseda senátu

JUDr. Zita ILČÍKOVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Oľga BAHNÍKOVÁ,
JUDr. Lenka PRAŢENKOVÁ, zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát

senát JUDr. Jarmily Glončákovej

Súdne oddelenie

16CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák. č.
233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok) registra
Er, Em, Ecud

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

nevybavené veci zo súdneho oddelenia 16CoE podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 70
- nápad zastavený
-

JUDr. Martin Kocai
Gabriela Szabová

Andrea Miklová, Katarína Vršanová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

utorok č. dv. 54

Predseda senátu

JUDr. Elena ONDRIŠOVÁ zodpovedná za chod senátu
JUDr. Helena ŠKRINÁROVÁ zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Miroslava JANEČKOVÁ

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Danici Michalkovej
17CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák. č.
233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok) registra
Er, Em, Ecud

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 17CoE podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 71
- nápad zastavený

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Mgr. Mirka Báňasová
Monika Junasová

Dana Havlíková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 54

Predseda senátu
Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

JUDr. Boris TÓTH, zodpovedný za chod senátu
JUDr. Beáta TRANDŢÍKOVÁ, zastupovanie vzájomné
JUDr. Lýdia NOSKOVIČOVÁ
senát JUDr. Blaţeny Hirnerovej
18CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák.
č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)
registra Er, Em, Ecud
- veci priebeţného nápadu s pomerom 35% pridelené náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
schválených MS SR
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 18CoE podľa stavu k 31. 12.
2012- príloha 72

Mgr. Silvia Jančová
Jana Kovačovičová
Silvia Jeţová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda, č. dv. 37

Predseda senátu

JUDr. Blaţena HIRNEROVÁ, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Elena KÚŠOVÁ,
JUDr. Tatiana PASTIERIKOVÁ zastupovanie vzájomné

Členovia senátu
Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

senát JUDr. Eugena Palášthyho
20CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák.
č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)
registra Er, Em, Ecud
- veci priebeţného nápadu s pomerom 15% pridelené náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
schválených MS SR
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 20CoE podľa stavu
k 31. 12. 2012 - príloha 73

Mgr. Dáša Štefániková
Monika Junasová
Simona Benková, JUDr. Maroš Maškovič
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

Deň a miesto pojednávania

štvrtok č. dv. 60

Predseda senátu

JUDr. Eugen PALÁŠTHY
zodpovedný za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Helena KOSORINOVÁ
JUDr. Ľubica BŘOUŠKOVÁ

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Jarmily Glončákovej
21CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák.
č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)
registra Er, Em, Ecud
veci priebeţného nápadu s pomerom 5% v období od 01. 02.
2013 do 30. 04. 2013 a s pomerom 25% v období od 01. 05. 2013
pridelené náhodným výberom pomocou technických a programových
prostriedkov schválených MS SR
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 21CoE podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha 74

Vyšší súdny úradník

JUDr. Roman Hrico

Súdny tajomník

Henrieta Jurkovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Natália Danielová
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

utorok č. dv. 37

Predseda senátu

JUDr. Jarmila GLONČÁKOVÁ
zodpovedná za chod senátu

Členovia senátu

JUDr. Ľubica KRIŠKOVÁ
Mgr. Štefan ZELENÁK

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Eugena Palášthyho
22CoE
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam sudcov
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky, vo
veciach súdneho výkonu rozhodnutia a vykonania exekúcie podľa zák.
č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)
registra Er, Em, Ecud
- veci priebeţného nápadu s pomerom 25% pridelené náhodným
výberom pomocou technických a programových prostriedkov
schválených MS SR
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 22CoE podľa stavu
k 31.12.2012 – príloha č. 75

Vyšší súdny úradník

JUDr. Erik Tomus

Súdny tajomník

Jana Kovačovičová

Asistent

Deň a miesto pojednávania

(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis.kanc. podľa pokynu súdnej tajomníčky)

streda č. dv. 60

Sudcovia správneho kolégia

JUDr. Filová Dáša
JUDr. Fulcová Eva
JUDr. Janáková Renáta
JUDr. Kokolevská Judita
JUDr. Langová Soňa
JUDr. Pavlikovský Vlastimil
JUDr. Peťovská Anna, PhD.
Mgr. Pohančeník Viliam
JUDr. Pospech Peter
JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Majerníková Nora
JUDr. Janka Richterová
JUDr. Šebestová Viera
JUDr. Šramko Ľubomír
JUDr. Tóthová Milota
JUDr. Trenčan Marián
JUDr. Valašiková Monika, PhD.

Predseda senátu

JUDr. Nora Majerníková, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Monika Valašiková, PhD. zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Renáta Janáková

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát Mgr. Viliama Pohančeníka (2S)
1S, 1So, 1NcS

Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej
správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť krajského
súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- nevybavené veci 1S podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 76
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach registra S
Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 10
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 1So podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha 77

Mgr. Magdaléna Bošková, Mgr. Kritísna Kellerová
Viera Broschová
Dana Macejáková, Mgr. Daniel Kanca
štvrtok č.dv. 64

Predseda senátu

Mgr. Viliam Pohančeník - zodpovedný za chod senátu
JUDr. Marián Trenčan zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Vlastimil Pavlikovský

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

senát JUDr. Nory Majerníkovej (1S)
2S, 2So, 2NcS
Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu
verejnej správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť
krajského súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- nevybavené veci zo súd. odd. 2S, 2So podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha 78
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach
registra S Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 10

Vyšší súdny úradník

Mgr. Lucia Lasabová, Mgr. Helena Marcinkechová

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Alena Vaneková
Ladislava Drahovská, Mária Ţilková
streda č.dv. 50

Predseda senátu

JUDr. Viera Šebestová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Dáša Filová - zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Peter Pospech

Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Judity Kokolevskej (6S)
3S, 3So, 3NcS
Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej
správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť
krajského súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- nevybavené veci z odd. 3S, 3So podľa stavu k 31. 12. 2012
- prílohač. 79
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach registra
S Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- nápad zastavený

Mgr. Lucia Lasabová, Mgr. Helena Marcinkechová
Alena Vaneková
Silvia Korcová, Mária Ţilková
utorok č. dv. 65

Predseda senátu
JUDr. Judita Kokolevská, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Soňa Langová zastupovanie vzájomné
Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

JUDr. Milota Tóthová
senát JUDr. Viery Šebestovej (5S)
4S, 4So, 4NcS
Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu
verejnej správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť
krajského súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- nevybavené veci zo súd.odd. 4S, 4So podľa stavu k 31. 12. 2012príloha č. 80
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach registra
S Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- nápad zastavený

Mgr. Magdaléna Bošková, Mgr. Kritísna Kellerová
Viera Broschová
Martina Švrčková, Mgr. Daniel Kanca
piatok č. dv. 68

Predseda senátu

JUDr. Viera Šebestová, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Dáša Filová zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

senát JUDr. Judity Kokolevskej (6S)
5S, 5So, 5NcS
Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu
verejnej správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť
krajského súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach registra
S Okresných súdov Bratislava I,II,III,IV,V, Pezinok a Malacky
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a programových
prostriedkov v pomere 10
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 5S,5So,5NcS podľa stavu k 31.
12. 2012 – príloha č. 81

Mgr. Lucia Lasabová, Mgr. Helena Marcinkechová
Alena Vaneková
Silvia Korcová, Mária Ţilková
utorok č. dv. 65

Predseda senátu

JUDr. Judita Kokolevská, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Soňa Langová zastupovanie vzájomné

Členovia senátu

JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Zastupujúci senát

senát JUDr. Viery Šebestovej (5S)

Súdne oddelenie

6S, 6So, 6NcS

Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník

Tajomník senátu
Asistent senátu
Deň a miesto pojednávania

Rozhodovanie o ţalobách podľa
- piatej časti druhej hlavy O.s.p. (rozhodovanie o ţalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
- piatej časti štvrtej hlavy O.s.p. (konanie proti nečinnosti orgánu
verejnej správy)
- piatej časti piatej hlavy O.s.p. (konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom orgánu verejnej správy)
- piatej časti siedmej hlavy O.s.p. (kde je daná vecná príslušnosť
krajského súdu)
- nejasné podania týkajúce sa správneho súdnictva
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky
- rozhodovanie o príslušnosti a námietkach zaujatosti vo veciach registra
S Okresných súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov
a programových prostrediekov v pomere 10
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 6S, 6So, 6NcS k 31.12.2012 –
Príloha č. 82
Mgr. Magdaléna Bošková,
Mgr. Kritísna Kellerová

Viera Broschová

Martina Švrčková, Mgr. Daniel Kanca

piatok č. dv. 68

Samosudca

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie

JUDr. Ľubomír Šramko
3Sp

Rozsah pôsobnosti
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgán
- podľa piatej časti tretej hlavy O. s. p. (okrem vecí azylových a vecí
dôchodkového zabezpečenia)
- rozhodovanie podľa piatej časti šiestej hlavy O. s. p. - vykonateľnosť
rozhodnutí cudzích správnych orgánov

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 3Sp podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha č. 83
- nápad zastavený

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Marcela Chmurová
Bc. Hana Hyţová, Magdaléna Nováková
utorok, č. dv. 62

Samosudca

JUDr. Ľubomír Šramko

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

JUDr. Anna Peťovská, PhD.
4Sp
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O. s . p. (okrem vecí azylových a vecí
dôchodkového zabezpečenia)
- rozhodovanie podľa piatej časti šiestej hlavy O. s. p. - vykonateľnosť
rozhodnutí cudzích správnych orgánov
- rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a programových
prostriedkov s pomerom 2
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 4Sp podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha č. 84

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová

Asistent

Janka Farkašová

Deň a miesto
pojednávania

streda, č. dv. 68

Samosudca

JUDr. Peter Pospech

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

JUDr. Ľubomír Šramko
5Sp
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O. s. p. (okrem vecí azylových a vecí
sociálneho poistenia)
- rozhodovanie podľa piatej časti šiestej hlavy O. s. p. - vykonateľnosť
rozhodnutí cudzích správnych orgánov
- rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a
programových prostriedkov s pomerom 2
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 5Sp podľa stavu k 31. 12. 2012 príloha č. 85

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová

Asistent

Bc. Hana Hyţová

Deň a miesto
pojednávania

piatok č.dv. 49
utorok, č. dv. 63

Samosudca

JUDr. Janka Richterová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník

JUDr. Peter Pospech
9Sp
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
podľa piatej časti tretej hlavy O. s. p. (okrem vecí azylových a
vecí sociálneho poistenia)
rozhodovanie podľa piatej časti šiestej hlavy O. s. p. - vykonateľnosť rozhodnutí cudzích správnych orgánov
- rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení
veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a
programových prostriedkov s pomerom 6

Mgr. Viera Bobeková

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto pojednávania

Marcela Chmurová
Magdaléna Nováková
(zastupuje ktorýkoľvek asistent spis. kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)
piatok č.dv. 49

Samosudca

JUDr. Eva Fulcová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

JUDr. Janka Richterová
11Sp
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O. s. p. (okrem vecí azylových a vecí
sociálneho poistenia)
- rozhodovanie podľa piatej časti šiestej hlavy O. s. p. - vykonateľnosť
rozhodnutí cudzích správnych orgánov
- rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a
programových prostriedkov s pomerom 1

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová
Janka Farkašová
utorokč.dv. 56

Samosudca

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie

JUDr. Milota Tóthová
5Sn

Rozsah pôsobnosti
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.

- veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského
poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym
úradným postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia a spory o
vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyšej
výmere, neţ patrí, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky
podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddelenia 5Sn podľa stavu k 31. 12.
2012 - príloha č. 86
- nápad zastavený

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Marcela Chmúrová
Bc. Hana Hyţová
utorok č. dv. 62

Samosudca

JUDr. Milota Tóthová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Peter Pospech
6Sn
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského
poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym
úradným postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia a spory o
vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyšej
výmere, neţ patrí, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky
podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 9
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddelenia 6Sn podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha č. 87

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmúrová

Asistent

Marta Víghová

Deň a miesto
pojednávania

streda č. dv. 63

Samosudca

JUDr. Peter Pospech

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Milota Tóthová
7Sn
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského
poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym
úradným postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia a spory o
vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyšej
výmere, neţ patrí, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky
podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení
- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 1
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddeleia 7Sn podľa stavu
k 31.12.2012 - príloha č. 88

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmúrová
Bc. Hana Hyţová

piatok č. dv. 49
utorok, č. dv. 63

Samosudca

JUDr. Milota Tóthová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Peter Pospech
5Sd, 5Scud
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci dôchodkového zabezpečenia
- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva

- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických a programových
prostriedkov s pomerom 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 5Sd, 5Scud podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha č. 89

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová

Asistent

Marta Víghová

Deň a miesto
pojednávania

streda č.dv. 63

Samosudca

JUDr. Renáta Janáková

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie

JUDr. Peter Pospech
9Sd, 9Scud

Rozsah pôsobnosti
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci dôchodkového zabezpečenia
- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 9Sd, 9Scud podľa stavu k 31.
12. 2012 - príloha č. 90
- nápad zastavený

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová
Magdaléna Nováková

streda č.dv. 62

Samosudca

JUDr. Peter Pospech

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Milota Tóthová
8Sd, 8Scud
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci dôchodkového zabezpečenia
- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva
- veci beţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostriedkov s pomerom 1
- všetky nevybavené veci zo súdneho oddelenia 8Sd, 8Scud podľa stavu k
31. 12. 2012 - príloha č. 91

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová

Asistent

Bc. Hana Hyţová

Deň a miesto
pojednávania

piatok č. dv. 49
utorok, č. dv. 63

Samosudca

JUDr. Janka Richterová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Milota Tóthová
10Sd, 10Scud
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci dôchodkového zabezpečenia
- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva
veci beţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostriedkov s pomerom 8

Vyšší súdny úradník

Mgr. Viera Bobeková

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto pojednávania

Marcela Chmurová
Magdaléna Nováková
(zatupuje ktorýkoľvek asistent spis. kanc. podľa pokynu súdnej
tajomníčky)
piatok č. dv. 49

Samosudca

JUDr. Eva Fulcová

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Janka Richterová
11Sd, 11Scud
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov
- podľa piatej časti tretej hlavy O.s.p.
- veci dôchodkového zabezpečenia
- veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva
-veci beţného nápadu pridelené náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostriedkov s pomerom 1

Vyšší súdny úradník

Mgr. Viera Bobeková

Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto pojednávania

Marcela Chmurová
Janka Farkašová
utorok č. dv. 56

Samosudca

JUDr. Ľubomír Šramko

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Peter Pospech
9Saz
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
ministerstva vnútra podľa Zákona o azyle a piatej časti tretej hlavy O.s.p.

- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 9
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 9Saz podľa stavu k 31. 12. 2012
- príloha č. 92

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová
Janka Farkašová

streda č.dv. 68

Samosudca

JUDr. Peter Pospech

Členovia senátu
Zastupujúci sudca
Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Ľubomír Šramko
10Saz
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
ministerstva vnútra podľa Zákona o azyle a piatej časti tretej hlavy O.s.p.

- veci beţného nápadu pridelené pomocou technických prostriedkov a
programových prostriedkov v pomere 1
- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 10Saz podľa stavu k
31. 12. 2012 - príloha č. 93

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto
pojednávania

Mgr. Viera Bobeková
Marcela Chmurová
Bc. Hana Hyţová

piatok č. dv. 49
utorok č. dv. 63

Základné zásady všeobecne platné pre Rozvrh
práce Krajského súdu v Bratislave na
trestnoprávnom kolégiu v kalendárnom roku
2013
I.
Rozdelenie sudcov a vecí (prvostupňová a odvolacia agenda) je dané rozpisom rozvrhu práce.
II.
Zákonnými sudcami a senátmi v konkrétnych veciach sú sudcovia, ktorým tieto veci napadli v zmysle
základných zásad platného rozvrhu práce, jeho dodatkov, prípadne osobitných opatrení v zmysle príslušných
ustanovení Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z.
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení
zmien a doplnkov.
III.
1. V
odvolacích
agendách
sa
technických
a
programových
Slovenskej republiky;

veci
prideľujú
senátom
prostriedkov
schválených

náhodným
výberom
pomocou
Ministerstvom
spravodlivosti

2. V senáte veci prideľuje predseda senátu zodpovedný za chod senátu;
3. veci vybavené „inak" v odvolacom senáte a znovu predloţené na rozhodnutie o odvolaní aj sťaţnosti, sa
zapíšu do súdneho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec inak vybavil ako posledný, pod novou spisovou
značkou. Ak nemoţno zapísať vec pôvodnému senátu, pretoţe senát v pôvodnom zloţení neexistuje, pridelia sa
senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu.
Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemoţno prideliť senátu, v ktorom je
zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia
senátu pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom (§ 152 ods. 3, 8 Spravovacieho poriadku);
4. veci zrušené odvolacím súdom a vrátené I. stupňovému súdu a znovu predloţené na rozhodnutie o odvolaní aj
sťaţnosti o tom istom predmete rozhodovania sa zapíšu do súdneho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec
zrušil ako posledný, pod novou spisovou značkou. Súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí v poznámke. Ak
nemoţno zapísať vec pôvodnému senátu, pretoţe senát v pôvodnom zloţení neexistuje, pridelí sa senátu, v
ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu. Ak tento
sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemoţno prideliť senátu, v ktorom je zaradený
sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia senátu
pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom (§ 152 ods. 8 Spravovacieho poriadku);
5. veci zrušené dovolacím súdom na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa zapíšu do súdneho
registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec rozhodoval pred jej zrušením pod novou spisovou značkou.
Súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí v poznámke. Ak nemoţno zapísať vec pôvodnému senátu, pretoţe senát
v pôvodnom zloţení neexistuje, pridelia sa
senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu.
Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemoţno prideliť senátu, v ktorom je

zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia
senátu pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom (§ 152 ods. 3, 8 Spravovacieho poriadku);
6a. v prvostupňových veciach - pokiaľ bol Najvyšším súdom SR v rámci opravného prostriedku (odvolanie),
zrušený I. stupňový rozsudok krajského súdu, tieto budú pridelené tomu predsedovi senátu, ktorý vo veci
rozhodoval pred jej zrušením, pod pôvodnou spisovou značkou. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol
pridelený na iný súd, vec sa pridelí inému sudcovi na základe opatrenia predsedu súdu, resp. podpredsedu súdu,
a to náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky;
6b. v novopridelených prvostupňových veciach Krajského súdu v Bratislave bude konať senát, v ktorom je
zaradený predseda senátu, ktorému vec bola pridelená. Vo veciach, kde vykonávajú sudcovskú funkciu sudcovia
pôvodne určení za členov senátu opatrením (rozvrhom práce) a títo sudcovia prestali byť sudcami, boli pridelení
na iný súd, členovia senátu budú pridelení náhodným výberom pomocou technických a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky;
6c. úkony v právoplatne skončených prvostupňových trestných veciach budú vybavovať sudcovia, ktorí rozhodli
vo veci samej. V prípade, ţe vo veciach bude potrebné vykonať ďalšie úkony a takéhoto sudcu niet, tieto veci
budú pridelené opatrením predsedu súdu náhodným výberom pomocou technických a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky;
7. vo veciach, v ktorých rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom, na základe ktorého zrušil
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a vec vrátil na ďalšie konanie, resp. zrušil rozhodnutie vo výroku o
náhrade trov konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie, táto sa zapíše do súdneho registra tomu
sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením a vec sa zapíše pod novú spisovú značku
pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR. Ak nemoţno
zapísať vec pôvodnému senátu, pretoţe senát v pôvodnom zloţení neexistuje, pridelia sa senátu, v ktorom je
podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal
byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemoţno prideliť senátu, v ktorom je zaradený sudca
spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajú členovia pôvodného senátu;
inak sa vec pridelí náhodným výberom. (§ 152 ods. 8 Spravovacieho poriadku). Toto platí aj pre prípad
odmietnutia obţaloby o vrátení veci prokurátorovi;
8. v nevybavených prvostupňových trestných veciach koná senát krajského súdu, ktorý sa skladá z troch
sudcov. Jedným z nich je predseda senátu, ktorý riadi a organizuje činnosť senátu. Ak sa predpokladá dlhší čas
pojednávania v trestnej veci - nutnosť zopakovania potrebných dôkazov, predseda senátu poţiada predsedu súdu
o pridelenie náhradného sudcu. Predseda súdu opatrením rozhodne o určení náhradného sudcu pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
IV.
1.
V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových prostriedkov na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej
dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch;
2.
ak v ten istý deň, hodinu a minútu napadne na trestnoprávnom kolégiu viac vecí, zoradia sa a zapíšu do
jednotlivých súdnych oddelení podľa abecedy, podľa začiatočného písmena (alebo písmen) priezviska
obţalovaného;

V.
Elektronické prideľovanie veci generátorom sa neuplatňuje:
1. pri rozhodovaní o predbeţnej a vydávacej väzbe, o prípustnosti vydania, európskom zatýkacom rozkaze - Ntc
(Inštrukcia 3/2004 MS SR) - zápis do jednotlivých súdnych oddelení podľa poradia, bez označenia mena
konkrétneho sudcu s tým, že tento bude určený až predsedom senátu zodpovedným za chod senátu. Návrh
krajského prokurátora na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa nezapíše ako nový nápad, vo veci sa
bude pokračovať pod pôvodnou spisovou značkou Ntc;
2. pri rozhodovaní o sťaţnostiach proti uzneseniam okresných súdov o nevzatí do väzby v prípravnom konaní osobitný oddiel registra Tpo začínajúci číslom 1001 (pr.: sp. zn. 1Tpo 1001/2012). Vec sa zapisuje podľa
termínu verejného zasadnutia senátu, ktorý má sluţbu v tomto týţdni;
3. v agende Ntc, keď príde návrh krajského prokurátora v piatok po 13.00 hod. vo väzobnej veci, z dôvodu, ţe
48-hodinová lehota presahuje do víkendu, vec bude pridelená sluţbukonajúcemu sudcovi;
4. o sťaţnosti proti rozhodnutiu krajského súdu rozhodne nasledujúci senát (185 Tr. por.);
5. vo veciach, kde sa rozhoduje podľa osobitnej prílohy č. 1 k rozvrhu práce - Ntt.
VI.
1. Sudcovia vo väzobných veciach vyhotovia rozsudok v lehote 10 pracovných dní, v ostatných veciach do 30
pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia; ak ho zo závaţných dôvodov nemoţno v tejto lehote vyhotoviť,
predseda súdu môţe povoliť dlhšiu lehotu, najviac však dvojnásobok uvedených lehôt; o tomto súd upovedomí
strany. Sudca dá pokyn kancelárii na expedovanie rozhodnutí odvolacieho súdu - vo väzobných veciach 3
pracovné dni, v ostatných veciach 5 pracovných dní (§ 172 ods. 3 Tr. por.);
2. ak nemôţe predseda senátu alebo sudca vyhlásený rozsudok písomne vyhotoviť pre prekáţku dlhšieho
trvania, vyhotoví ho na príkaz predsedu súdu iný sudca (§ 172 ods. 4 Tr. por.);
3. vyhotovený rozsudok podpíše predseda senátu a ten, kto ho vypracoval. Ak nemôţe predseda senátu
podpísať vyhotovenie rozsudku pre prekáţku dlhšieho trvania, podpíše ho za neho iný člen senátu; dôvod treba
na vyhotovení rozsudku poznamenať (§ 172 ods. 5 Tr.
por.);
VII.
1. V prípade nejasnosti, do akého súdneho oddelenia má byť vec podľa druhu agendy pridelená, rozhoduje, na
návrh príslušného predsedu kolégia, predseda súdu, prípadne podľa jeho poverenia podpredseda súdu. Konajúci
sudca, resp. súdna tajomníčka (asistentka), nemôţe spis vrátiť priamo cez podateľňu, a sú povinní vzniesť
námietku nesprávneho zápisu do súdneho oddelenia predsedovi súdu najneskôr do 20 dní od zapísania veci do
pôvodného registra, aby mohol predseda súdu v zmysle § 152 ods. 7 Spravovacieho poriadku, rozhodnúť o jej
prevode do 30 dní odo dňa zapísania do pôvodného súdneho oddelenia; inak, vec prejedná senát, ktorému vec
pôvodne napadla;
VIII.
1. Predseda senátu zodpovedný za chod senátu zastupuje v prípade neprítomnosti (práceneschopnosť, kolízia
pojednávaní) predsedu senátu zodpovedného za chod senátu; členovia senátu zastupujú členov senátu. Ak je
v konkrétnom senáte aj druhý predseda senátu, tento ako prvý zastupuje predsedu senátu v tomto senáte;
zastupuje tieţ člena senátu v zastupujúcom senáte a to s poukazom na ustanovenie § 50 ods. 2 písm. c/ zák.
č. 757/2004 Z. z.;

2. v prípade neprítomnosti predsedu senátu, ako aj člena senátu, dlhšie ako 6 týţdňov (práceneschopnosť),
zastupovanie je spojené s prideľovaním vecí na vybavenie, a to striedavo po jednom týţdni postupne jednak
všetkými predsedami senátov a jednak všetkými členmi senátov (§ 50 ods. 2 písm. d/ zák. č. 757/2004 Z. z.);
3. O vylúčení predsedu senátu, člena senátu, ako i celého odvolacieho senátu rozhodne v zmysle § 32 Tr. por.
číselne najbliţšie nasledujúci senát tohto súdu, ktorý nasleduje po zastupujúcom odvolacom senáte;
4. veci, ktoré napadnú odvolacím senátom v zmysle § 55 Tr. por. (Zák. č. 301/2005 Z. z. účinného od 01. 01.
2006) budú náhodne pridelené všetkým odvolacím senátom pomocou technických a programových prostriedkov
a budú zapísané v registri Ntro;
5. o úkonoch prípravného konania (rozhodovanie o väzbe) v odvolacích senátoch ohľadne konkrétneho
obvineného nemusí rozhodovať ten istý senát, ktorý rozhodoval vo veci prvýkrát
(Tpo);
6. s poukazom na § 397 ods. 2 Tr. por. bude v rozhodovaní o obnove konania príslušným iný senát odvolacieho
súdu, neţ ten, ktorý rozhodoval v merite veci.
IX.
1. Kontrola prideľovania vecí pomocou technických prostriedkov a počítačového programu bude zaistená na
dennej báze na oddelení informatiky krajského súdu a v elektronickej podateľni po predchádzajúcej konzultácii
s dozorovou úradníčkou a predsedom trestnoprávneho kolégia;
2. v trestných veciach, v ktorých sa nekoná dlhšie ako 2 mesiace, predsedovia senátov musia podať správu
predsedovi trestnoprávneho kolégia a zdôvodniť nečinnosť v tej - ktorej veci;
3. Vedomé porušenie zásad stanovených v tomto rozvrhu práce ako zo strany sudcov, tak aj administratívy, sa
povaţuje za porušenie pracovnej disciplíny a môţe byť spojené s príslušnými právnymi následkami.

Sudcovia trestnoprávneho kolégia

JUDr. Blaţová Magdaléna
JUDr. Horváthová Alţbeta
JUDr. Ivánek Kamil
JUDr. Kováč Karol
JUDr. Králiková Ľudmila
JUDr. Kubík Tibor
JUDr. Mészárosová Denisa
JUDr. Mikuš Jaroslav
JUDr. Molnár Richard
JUDr. Molnárová Zuzana
JUDr. Vajdičková Eva
JUDr. Zelenayová Iveta

JUDr. Magdaléna Blaţová - zodpovedná za chod senátu
JUDr. Iveta Zelenayová zastupovanie vzájomné

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Kamil Ivánek

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie

senát JUDr. Jaroslava Mikuša - 2To
1To, 1Tos, 1Tpo, 1Nto, 1Ntro, 1Ntc, 1Ntok, 1Td,
1Tov

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (sťaţností) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania o nevzatí obvineného do väzby;
- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam OS a veci, v ktorých bola podaná
sťaţnosť proti rozh.OS (podm.zast.tr.stih.,zast.tr.stíh.,zmier,vrát.veci prok.na doš.,
postúp.veci prísl.súdu,postúp.veci inému).
- rozhodovanie o sťaţnosti o nečinnosti a o odstránení prieťahov v súdnom konaní zo
strany okresných súdov (§ 55 ods. 5 Tr.por. Zák.č. 301/2005 Z.z. účinného od 01. 01.
2006);
- rozhodovanie o právnom styku s cudzinou : - Rozhodovanie o európskom zatýkacom
rozkaze, - Rozhodovanie o extradícii, - Prevzatie trestnej veci,
- Odovzdanie trestnej veci, - Trestné doţiadania, - Rozhodovanie o vznesených
námietkach zaujatosti a v sporoch o príslušnosť súdu, - Rozhodovanie o návrhoch na
povolenie obnovy trestného konania, pokiaľ I. stupňovým súdom bol podľa
predchádzajúcich predpisov krajský súd;
- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha

č. 94
-veci beţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty
Sluţba v týţdni pri rozhodovaní o sťaţnosti prokurátora o nevzatí do väzby : 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 týţdeň

(pojednávacia miestnosť č. 66/príz. o 08.30 h.)
Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent
Deň a miesto pojednávania

JUDr. Michal Valent

Miroslava Dominová

Lucia Šarmírová, Viera Habová, Nikoleta Krajčovičová

streda - č. dv. 46 (To) (podľa potreby a po dohode s ostatnými
predsedami senátov č. dv. 24, 91 - T)

Predseda senátu

JUDr. Jaroslav Mikuš zodpovedný za chod senátu
JUDr. Ľudmila Králiková vzájomné zastupovanie

Členovia senátu

JUDr. Denisa Mészárosová

Zastupujúci senát

senát JUDr. Alţbety Horváthovej - 3To

Súdne oddelenie

2To, 2Tos, 2Tpo, 2Nto, 2Ntro, 2Ntc,
2Ntok, 2Td, 2Tov

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (sťaţností) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania o nevzatí obvineného do väzby
- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam OS a veci, v ktorých bola podaná
sťaţnosť proti rozh.OS (podm.zast.tr.stih.,zast.tr.stíh.,zmier,vrát.veci prok.na doš.,
postúp.veci prísl.súdu,postúp.veci inému).
- rozhodovanie o sťaţnosti o nečinnosti a o odstránení prieťahov v súdnom konaní zo
strany okresných súdov (§ 55 ods. 5 Tr.por. Zák.č. 301/2005 Z.z. účinného od 01. 01.
2006);
- rozhodovanie o právnom styku s cudzinou : - Rozhodovanie o európskom zatýkacom
rozkaze, - Rozhodovanie o extradícii, - Prevzatie trestnej veci,
- Odovzdanie trestnej veci, - Trestné doţiadania, - Rozhodovanie o vznesených
námietkach zaujatosti a v sporoch o príslušnosť súdu, - Rozhodovanie o návrhoch na
povolenie obnovy trestného konania, pokiaľ I. stupňovým súdom bol podľa
predchádzajúcich predpisov krajský súd;
- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 – príloha

č. 95

-veci beţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Sluţba v týţdni pri rozhodovaní o sťaţnosti prokurátora o nevzatí
do väzby : 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 týţdeň
(pojednávacia miestnosť č. 66/príz. o 08.30 h.)
JUDr. Branislav Harabin

Miroslava Dominová
Iveta Kormošová,
Bc. Ivana Mifkovičová,
Barbora Buranová
štvrtok - č.dv. 46 (To) (podľa potreby a po dohode s ostatnými
predsedami senátov č.dv. 24, 91-T)

JUDr. Alţbeta Horváthová, zodpovedná za chod senátu
JUDr. Zuzana Molnárová zastupovanie vzájomné

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Eva Vajdičková

Zastupujúci senát
Súdne oddelenie

senát JUDr. Tibora Kubíka - 4To
3To, 3Tos, 3Tpo, 3Nto, 3Ntro, 3Ntc, 3Ntok, 3Td,
3Tov

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (sťaţností) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania o nevzatí obvineného do väzby
- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam OS a veci, v ktorých bola podaná
sťaţnosť proti rozh.OS (podm.zast.tr.stih.,zast.tr.stíh.,zmier,vrát.veci prok.na doš.,
postúp.veci prísl.súdu,postúp.veci inému).
- rozhodovanie o sťaţnosti o nečinnosti a o odstránení prieťahov v súdnom konaní zo
strany okresných súdov (§ 55 ods. 5 Tr.por. Zák.č. 301/2005 Z.z. účinného od 01. 01.
2006);
- rozhodovanie o právnom styku s cudzinou : - Rozhodovanie o európskom zatýkacom
rozkaze, - Rozhodovanie o extradícii, - Prevzatie trestnej veci,
- Odovzdanie trestnej veci, - Trestné doţiadania, - Rozhodovanie o vznesených
námietkach zaujatosti a v sporoch o príslušnosť súdu, - Rozhodovanie o návrhoch na
povolenie obnovy trestného konania, pokiaľ I. stupňovým súdom bol podľa
predchádzajúcich predpisov krajský súd;
- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha

č. 96

-veci beţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty
Sluţba v týţdni pri rozhodovaní o sťaţnosti prokurátora o nevzatí do väzby : 2, 6, 10, 14,
18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 týţdeň

(pojednávacia miestnosť č. 66/príz. o 08.30 h.)
Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

JUDr. Michal Valent
Miroslava Dominová

Viera Habová, Lucia Šarmírová, Nikoleta Krajčovičová
utorok - č.dv. 46 (To) (podľa potreby a po dohode s ostatnými
predsedami senátov č.dv. 24, 91-T)

JUDr. Tibor Kubík, zodpovedný za chod senátu
JUDr. Karol Kováč zastupovanie vzájomné

Predseda senátu
Členovia senátu

JUDr. Richard Molnár

Zastupujúci senát

senát JUDr. Magdalény Blaţovej - 1To

Súdne oddelenie

4To, 4Tos, 4Tpo, 4Nto, 4Ntro, 4Ntc,
4Ntok, 4Td, 4Tov

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch (sťaţností) proti rozhodnutiam Okresných
súdov Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok a Malacky;
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch v trestných veciach okresných súdov v štádiu
prípravného konania o nevzatí obvineného do väzby
- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam OS a veci, v ktorých bola podaná
sťaţnosť proti rozh.OS (podm.zast.tr.stih.,zast.tr.stíh.,zmier,vrát.veci prok.na doš.,
postúp.veci prísl.súdu,postúp.veci inému).
- rozhodovanie o sťaţnosti o nečinnosti a o odstránení prieťahov v súdnom konaní zo
strany okresných súdov (§ 55 ods. 5 Tr.por. Zák.č. 301/2005 Z.z. účinného od 01. 01.
2006);
- rozhodovanie o právnom styku s cudzinou : - Rozhodovanie o európskom zatýkacom
rozkaze, - Rozhodovanie o extradícii, - Prevzatie trestnej veci,
- Odovzdanie trestnej veci, - Trestné doţiadania, - Rozhodovanie o vznesených
námietkach zaujatosti a v sporoch o príslušnosť súdu, - Rozhodovanie o návrhoch na
povolenie obnovy trestného konania, pokiaľ I. stupňovým súdom bol podľa
predchádzajúcich predpisov krajský súd;
- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha č. 97
- veci beţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov medzi senáty

Vyšší súdny úradník
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

Sluţba v týţdni pri rozhodovaní o sťaţnosti prokurátora o nevzatí do
väzby : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 týţdeň
(pojednávacia miestnosť č. 66/príz. o 08.30 h.)
JUDr. Branislav Harabin

Miroslava Dominová
Bc. Ivana Mifkovičová
Iveta Kormošová, Barbora Buranová

štvrtok - č. dv. 66 (To) (podľa potreby a po dohode s ostatnými
predsedami senátov č.dv. 24, 91-T)

Predseda senátu

Členovia senátu

Zastupujúci senát

Súdne oddelenie

5To, 5Tos, 5Tpo, 5Nto, 5Ntro, 5Ntc,
5Ntok, 5Td

Rozsah pôsobnosti

nápad zastavený
- nevybavené veci k 31. 12. 2012 - príloha

Vyšší súdny úradník

Súdny tajomník

Asistent
Deň a miesto pojednávania

5

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin
Miroslava Dominová

Bc. Ivana Mifkovičová, Iveta Kormošová, Nikoleta Krajčovičová
štvrtok - č. dv. 66 (To) (podľa potreby a po dohode s ostatnými
predsedami senátov č.dv. 24, 91-T)

- ide o veci vedené pod sp. zn.:

Nevybavené veci

5T 4/04

predloţené na Najvyšší

1T 15/04

súd SR k 30. 10. 2012

Sudcovia nezaradení
do Rozvrhu práce
na rok 2013

Predseda senátu
Členovia senátu

Zastupujúci predseda
senátu

Súdne oddelenie
Rozsah pôsobnosti

JUDr. Jaroslav Mikuš
podľa predchádzajúcich rozvrhov práce + opatrení
predsedu súdu
JUDr. Ľudmila Králiková

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce
nápad zastavený
- nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012: 7T 7/05

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu
Členovia senátu

Zastupujúci predseda
senátu

Súdne oddelenie

JUDr. Alţbeta Horváthová
podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu

JUDr. Zuzana Molnárová

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce
nápad zastavený

Rozsah pôsobnosti

- nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012: 1T 5/03,
1T 7/03, 3T 2/05, 18T 1/2011

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné
Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Magdaléna Blaţová

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce
+ opatrení predsedu súdu

Zastupujúcipredseda
senátu

Súdne oddelenie

JUDr. Iveta Zelenayová

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce
nápad zastavený

Rozsah pôsobnosti

- nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012:

Z-2 1T 90/92, 5T 4/04,

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Tibor Kubík

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce + opatrení
predsedu súdu

Zastupujúci predseda
senátu

JUDr. Karol Kováč

Súdne oddelenie

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce
nápad zastavený

Rozsah pôsobnosti
-

nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012:

1T 15/04, 1T 6/05, 19T 1/2012

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné
Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Ľudmila Králiková

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu

Zastupujúci predseda
senátu
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Jaroslav Mikuš

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu
nápad zastavený
- nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012: 1T

Vyšší súdny úradník

11/98,

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Iveta Zelenayová

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu

Zastupujúci predseda
senátu
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Magdaléna Blaţová

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu
nápad zastavený
- nevybavené veci podľa stavu k 30. 11. 2012: 1T 46/01

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Karol Kováč (14T)

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu

Zastupujúci predseda
senátu

JUDr. Tibor Kubík

Súdne oddelenie

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu
nápad zastavený

Rozsah pôsobnosti

- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012: 1T 35/01,
6T 1/05

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

Predseda senátu

JUDr. Zuzana Molnárová (15T)

Členovia senátu

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu

Zastupujúci predseda
senátu
Súdne oddelenie

Rozsah pôsobnosti

JUDr. Alţbeta Horváthová

podľa predchádzajúcich rozvrhov práce +
opatrení predsedu súdu
nápad zastavený
- nevybavené veci podľa stavu k 31. 12. 2012: 7T 5/05

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník

Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová
zastupovanie vzájomné

Podľa potreby po dohode s ostatnými predsedami senátov
č. dv. 24, 91

1S4

Predseda senátu

JUDr. Magdaléna Blaţová
JUDr. Iveta Zelenayová

Členovia senátu

JUDr. Kamil Ivánek

Zastupujúci senát

senát JUDr. Jaroslava Mikuša

Súdne oddelenie

16T

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o senátnej trestnej veci, v ktorej prokurátor podal obţalobu pred
účinnosťou novely Trestného poriadku č. S01/2005 Z. z.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová
Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová

streda, č. dv. 46

JUDr. Jaroslav Mikuš
JUDr. Ľudmila Králiková

Predseda senátu

Členovia senátu

JUDr. Denisa Mészárosová

Zastupujúci senát

senát JUDr. Alţbety Horváthovej

Súdne oddelenie

17T

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o senátnej trestnej veci, v ktorej prokurátor podal obţalobu pred
účinnosťou novely Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová
Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová

štvrtok, č. dv. 46

Predseda senátu

JUDr. Alţbeta Horváthová
JUDr. Zuzana Molnárová

Členovia senátu

JUDr. Eva Vajdičková

Zastupujúci senát

senát JUDr. Tibora Kubíka

Súdne oddelenie

18T

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o senátnej trestnej veci, v ktorej prokurátor podal obţalobu pred
účinnosťou novely Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.

- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky

- nevybavené veci zo súdneho oddelenia 18T podľa stavu k 31. 12. 2012 - príloha 6

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin
Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová
Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová

utorok, č. dv. 46

JUDr. Tibor Kubík
JUDr. Karol Kováč

Predseda senátu

Členovia senátu

JUDr. Richard Molnár

Zastupujúci senát

senát JUDr. Magdalény Blaţovej

Súdne oddelenie

19T

Rozsah pôsobnosti

- rozhodovanie o senátnej trestnej veci, v ktorej prokurátor podal obţalobu pred
účinnosťou novely Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.
- veci priebeţného nápadu rovnomerne pridelené náhodným výberom pomocou
technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky

Vyšší súdny úradník

podľa poverenia sudcu

JUDr. Michal Valent, JUDr. Branislav Harabin

Súdny tajomník
Asistent

Deň a miesto pojednávania

Miroslava Dominová

Nikoleta Krajčovičová, Lucia Šarmírová, Barbora Buranová,
Iveta Kormošová, Bc. Ivana Mifkovičová, Viera Habová

štvrtok, č. dv. 66

1.

2.

Vedúca revízneho oddelenia

Členovia revízneho oddelenia

JUDr. Ľubica Břoušková

JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda

krajského

súdu
JUDr. Blaţena Hirnerová Mgr. Soňa Pekarčíková
JUDr. Denisa Mészárošová

3.

Revízne oddelenie Krajského

-

súdu v Bratislave

4.

Rozsah pôsobnosti

v zmysle zák. č. 757/2004 Z. z. v platnom znení a
vyhlášky MS SR č. 119/05 Z. z. o vnútornej revízii
súdu

5.

Funkcia, meno a priezvisko

súdny tajomník, Jana KOVAČOVIČOVÁ

súdnych úradníkov

asistent senátu, Dáša Hrobárová zastupujúca
asistentka, Viera Habová

5.

Pojednávacie dni a pojednávacia
miestnosť

-

Všeobecné zásady platné v justičnej pokladnici
na rok 2013
I.
Základným článkom vnútornej organizácie oddelenia justičnej pokladnice je súdne
oddelenie vyššieho súdneho úradníka povereného konaním a rozhodovaním, resp. vykonávaním
iných úkonov súdu podľa osobitného zákona.
______________________
Oddelenie justičnej pokladnice § 7 ods. 5 vyhl. č. 543/2005 Z. z.
Súdne oddelenie pre vyšších súdnych úradníkov § 13 ods. 2 zák. č. 757/2004 Z. z.
Poverenie § 6, 7 zákona č. 549/2003 Z. z.

II.
Súdne oddelenie vyššieho súdneho úradníka sa skladá zo súdneho tajomníka (súdnych
tajomníkov) určených Rozvrhom práce Krajského súdu v Bratislave na príslušný rok.
______________________
Súdne oddelenie skladba § 4 ods. 2 vyhl. č. 543/2005 Z. z.

III.
Zákonného sudcu a jeho zástupcu pre konanie podľa zákona č. 65/2001 Z. z. a súvisiacich
predpisov (O. s. p. a Exekučný poriadok) určí Rozvrh práce Krajského súdu v Bratislave na
príslušný rok.
IV.
Súdny tajomník v súdnom oddelení vyššieho súdneho úradníka koná v intenciách ust. § 10
ods. 3 zákona č. 549/2003 Z. z. a poverenia vyššieho súdneho úradníka, v ktorého oddelení súdny
tajomník pracuje.
________________________
Pokyny VSÚ pre súdneho tajomníka § 5 ods. 2 písm. a) Vyhláška č. 543/2005 Z. z.

V.
V agende justičnej pokladnice sa veci prideľujú lustračnou kanceláriou do súdnych oddelení
vyšších súdnych úradníkov jednotlivým súdnym tajomníkom rovnomerne tak, ţe:
- veci jednotlivých povinných, ktoré sú uţ vybavované justičnou pokladnicou sa pridelia
tomu súdnemu tajomníkovi, ktorý vec tohto povinného uţ vybavuje,
- rovnomernosť nápadu medzi súdnymi tajomníkmi je vyjadrená rozdielom dvadsať vecí
referátu súdneho tajomníka oproti ostatným súdnym tajomníkom súdneho oddelenia;
v priebehu kalendárneho roka, u vyššieho súdneho úradníka rozdielom dvadsiatich vecí
súdneho oddelenia vyššieho súdneho úradníka v priebehu kalendárneho roka. Vyňatá
z pravidla rovnomernosti nápadu je konkurzná kancelária.
- vec došlá justičnej pokladnici, v ktorej je voči povinnému vyhlásený konkurz, resp. prebieha
reštrukturalizácia, zapíše sa na vybavenie konkurznej kancelárii,

-

uţ pridelenú vec vybavovanú vyšším súdnym úradníkom je potrebné prerozdeliť, ak
v priebehu konania pred justičnou pokladnicou dôjde k vyhláseniu konkurzu, resp.
k schváleniu reštrukturalizačného plánu.
VI.

1. Ďalšími organizačnými útvarmi justičnej pokladnice sú:
- podateľňa,
- registratúrne oddelenie,
- učtáreň,
- lustračná kancelária,
- referát dohľadu
- realizačná kancelária,
- exekučná kancelária,
- konkurzná kancelária.
_______________________
Ďalšie organizačné útvary § 7 ods. 1, 2, 3 Vyhlášky č. 543/2005 Z. z.

2. Zaradenie zamestnancov súdu do organizačných útvarov uvedených v odseku 1 určí
Organizačný poriadok Krajského súdu v Bratislave. Tieto organizačné útvary riadi a za ich
chod zodpovedá predsedom Krajského súdu v Bratislave poverený vedúci justičnej
pokladnice.
_______________________
§ 7 ods. 7 Vyhlášky č. 543/2005 Z. z.

3. Podateľňa
-

denne spracováva poštu justičnej pokladnice.

4. Registratúrne stredisko
-

pripravuje spisy a ich zoznamy na odovzdanie do registratúry v členení na spisy výkonu
rozhodnutia a spisy ekonomickej agendy.

5. Učtáreň
-

vedie finančné
pohľadávok.

účtovníctvo

justičnej

pokladnice

a zostavuje

výkazy

súdnych

6. Lustračná kancelária
-

preberá spisy zo súdov, odsúhlasuje pohľadávky s evidenciou, lustruje a vytvára spisy,
zasiela v nových veciach výzvy, spracováva štatistické výkazy.

7. Referát dohľadu
-

kontroluje, metodicky zabezpečuje a koordinuje činnosť v agende vymáhania súdnych
pohľadávok v justičnej pokladnici a na okresných a krajských súdoch v oblasti
uplatňovania pracovných postupov, spracovania podkladov pre justičnú pokladnicu,

kontroluje a dohliada na plynulosť vybavovania agendy vymáhania súdnych
pohľadávok; usmerňuje príslušných zamestnancov oddelenia justičnej pokladnice
k jednotnému postupu pri vymáhaní súdnych pohľadávok; kontroluje a dohliada na
činnosť elektronickej podateľne, oddelenia justičnej pokladnice; zabezpečuje práce
spojené so štatistickým zisťovaním; dohliada na správne vedenie evidencie súdnych
pohľadávok; vyhotovuje protokoly o kontrole.
8. Realizačná kancelária
-

-

realizuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

9. Exekučná kancelária
-

vedie register Er a s tým súvisiacu agendu.

10. Konkurzná kancelária
-

prihlasuje súdne pohľadávky do konkurzu a reštrukturalizácie,
sleduje konkurzné a reštrukturalizačné konania,
pri popretí pohľadávok podáva návrh na podanie incidenčnej ţaloby.

Všeobecné zásady pre poverovanie exekútorov justičnou
pokladnicou Krajského súdu v Bratislave, platné v justičnej
pokladnici na rok 2013
I.
Aktuálny zoznam súdnych exekútorov vedie rozvrhom práce určený súdny tajomník. Tento
súdny tajomník vykoná výber súdneho exekútora podľa pokynu vedúceho justičnej pokladnice.
Pokyn na výber súdneho exekútora sa realizuje tak, ţe z aktuálneho zoznamu súdnych
exekútorov sa podľa sídla, resp. bydliska povinného vyberie súdny exekútor podľa sídla
exekútorského úradu v danom regióne na základe rovnomerného prideľovania. Súdny tajomník
pre takto vybratého exekútora vyhotoví poverenie (tlačivo č. 12 – Spravovací a kancelársky
poriadok pre justičnú pokladnicu), ktoré predloţí k podpisu príslušnému vyššiemu súdnemu
úradníkovi.
Súdny tajomník vedie evidenciu takto pridelených poverení jednotlivým súdnym
exekútorom.
Pokyn na výber súdneho exekútora dáva vedúci justičnej pokladnice na základe návrhu
príslušného vyššieho súdneho úradníka po tom, ak:
-

-

-

-

vymáhanie súdnej pohľadávky spôsobmi predpokladanými OSP bolo neúspešné. Za
neúspešné je moţné povaţovať taký výkon, ktorým sa nedosiahlo ani 50% vymáhanej
sumy,
ďalšie pokračovanie vymáhania súdnych pohľadávok spôsobmi predpokladanými OSP sa
javí ako neúčelné, napr. súdny výkon sa javí ako zdĺhavý, pričom justičná pokladnica má
vedomosť o existencii majetku povinného, ktorý sa dá realizovať len súdnym exekútorom,
to platí i v prípade existencie dohody o splátkach,
vymáhaná súdna pohľadávka ani po spojení vecí jedného povinného nedosahuje hranicu
nepatrnej pohľadávky – za nepatrnú pohľadávku sa povaţuje pohľadávka neprevyšujúca
sumu minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom (§ 1 Nariadenia vlády SR č. 540/2006
Z. z., ktorým sa ustanovuje výška „minimálnej mzdy“),
pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie justičná pokladnica uzavrie s určeným
súdnym exekútorom zmluvu o vykonaní exekúcie, ktorou stanoví podmienky exekučného
konania.
II.

V prípade, ţe proti jednému povinnému justičná pokladnica spravuje viac pohľadávok,
postupom podľa § 112 O. s. p., § 9 ods. 2 Zák. č. 65/2001 Z. z. z dôvodu hospodárnosti a účelnosti
sa poverí exekútor jedným poverením.

III.
Ak exekútor na základe poverenia justičnou pokladnicou uţ koná vo veci povinného a
justičnej pokladnici je postúpená nová pohľadávka proti tomu istému povinnému, poverí sa
exekútor, ktorý vo veci povinného uţ koná z dôvodu účelnosti a hospodárnosti.
Poverenie na vykonanie exekúcie vydané exekútorovi exekútor bezodkladne vráti justičnej
pokladnici, ak justičná pokladnica poverenému exekútorovi toto poverenie odňala.

IV.
V prípade zastavenia, resp. pozastavenia činnosti exekútora rozhodnutím ministra
spravodlivosti sa dotknutému exekútorovi zastaví prideľovanie nových vecí aţ do obnovenia
činnosti dotknutého exekútora, v uţ poverených veciach ďalej koná ustanovený zástupca
exekútora.

Vedúci justičnej pokladnice

Mgr. Igor Hanuliak

Zástupca vedúceho justičnej pokladnice

Mgr. Katarína Fabiánová

Referát dohľadu

Dáša Janove

Metodik

Markéta Durdíková

Referát učtárne

Hedviga Gajdošová
Mária Kováčiková

Lustračná kancelária

Helena Juricová
Alena Pulcová
Zuzana Rigáňová
Michaela Rozborilová
Beáta Rozsárová

Podateľňa

Eva Kindlová
Danka Majerčíková
Rozália Parajková
Katarína Brinzová

Er kancelária

Mgr. Boris Suchovský
Silvia Aufrichtová
Mgr. Vlasta Horná
Ing. Eva Schuller

Registratúrne stredisko

Mgr. Soňa Polakovičová
Oľga Vančová

JUSTIČNÁ
Vedúci justičnej pokladnice
Rozsah pôsobnosti:

Mgr. Igor Hanuliak
- Organizuje a riadi chod oddelenia justičnej pokladnice
a zabezpečuje činnosti oddelenia justičnej pokladnice podľa
zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych
pohľadávok, Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spracovacom
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajského súdy,
Špeciálny súd a vojenské súdy, podľa rozvrhu práce a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov

Zástupca vedúceho justičnej pokladnice
Rozsah pôsobnosti zástupkyne
vedúceho justičnej pokladnice:

POKLADNICA

Mgr. Katarína Fabiánová
- zastupuje vedúceho justičnej pokladnice v čase jeho
neprítomnosti v rozsahu pôsobnosti vedúceho justičnej
pokladnice a v čase prítomnosti vedúceho justičnej pokladnice
zastupuje vedúceho justičnej pokladnice v rozsahu jeho
poverenia
- zabezpečuje a vykonáva činnosť podľa zákona č. 65/2001 Z.z.
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších
predpisov
- koná a rozhoduje podľa zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych
úradníkoch

I. SÚDNE ODDELENIE
JUDr. Boris Tóth
Sudca
JUDr. Ondrej Krajčo
Zastupujúci sudca
Rozsah pôsobnosti:

- zveruje pôsobnosť súdnym úradníkom justičnej pokladnice
v intenciách zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
- rozhoduje o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam
vyšších súdnych úradníkov, ak tak predpokladá zákon podľa
Exekučného poriadku

Vyšší súdni úradníci

Rozsah pôsobnosti:
-

-

-

JUDr. Tatiana Filková
Mgr. Katarína Fabianová
Mgr. Jarmila Rychlová
Mgr. Boris Suchovský
Mgr. Vlasta Horná
vymáhanie súdnych pohľadávok podľa O.s.p. a Exekučného
poriadku
organizuje priamo prácu svojho oddelenia, zodpovedá za chod
a udeľuje v tomto zmysle pokyny zvereným mu súdnym
úradníkom
uzatváranie dohôd o splátkach a odklade platenia
vymáhanie súdnych pohľadávok v rámci konkurzného konania
a rozhodovanie o prekľudovaných pohľadávkach
upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok podľa § 4
zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych
pohľadávok v znení neskorších predpisov
upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok od dlţníkov
v cudzine v zmysle § 4 zákona č. 65/2001 Z.z. o správe
a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov
a „Smernice Ministerstva spravodlivosti SR z 3. apríla 2008
č. 11671/2609/2008-42 o vymáhaní súdnych pohľadávok od
dlţníkov v cudzine“

Súdni tajomníci

Rozsah pôsobnosti:

Súdni tajomníci

Silvia Aufrichtová
Hilda Ďurďovičová
Jana Brinzová
Tatiana Gulbišová
Ingrid Halenárová
Jana Klempová
Edita Márišová
Eva Popelišová
Oľga Sekveldiová
Jana Scholczová
Dana Angušová
PhDr. Lenka Levická
Ruţena Fülekyová
Martina Chvostíková
Brigita Kmeťková
Nikola Labudová
Amália Munková
Olívia Pastoreková
Gabriela Valjašková
Bc. Adriana Grancová
Soňa Jánošová
Blanka Krajčovičová
Anna Nemcová
Oľga Popovičová
Mária Rabatinová
Zuzana Röderová
Milka Ţigová
Ing. Eva Koprivňanská
Ing. Eva Schuller
- rozhoduje podľa § 10 ods. 2 písm. e), f) zákona č. 549/2003
Z.z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. o
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Gabriela Masaryková
Mgr. Tomáš Vankó
Helena Pellerová
Terézia Pelţerová
Helena Fučíková
Ing. Ivona Keleová
Soňa Kolláriková
Katarína Orthová
- vykonáva činnosť v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS
SR č. 543/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
- koná podľa zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
- povoľuje splátky, odklad platenia, navrhuje trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávky, pripravuje podklady pre výkon
rozhodnutia, upovedomuje o právoplatnosti

Rozsah pôsobnosti:

II. SÚDNE ODDELENIE

Sudca

JUDr. Ondrej Krajčo

Zastupujúci sudca

JUDr. Boris Tóth

Rozsah pôsobnosti

- zveruje pôsobnosť súdnym úradníkom justičnej pokladnice
v intenciách zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
- rozhoduje o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam
vyšších súdnych úradníkov, ak tak predpokladá zákon podľa
Exekučného poriadku

Vyšší súdni úradníci

Mgr. Mária Kántorová
Bc. Iveta Lacková
Mgr. Martina Almášiová
JUDr. Svetozár Capek

Rozsah pôsobnosti:

- vymáhanie súdnych pohľadávok podľa O.s.p. a Exekučného
poriadku
- organizuje priamo prácu svojho oddelenia, zodpovedá za chod
a udeľuje v tomto zmysle pokyny zvereným mu súdnym
úradníkom
- uzatváranie dohôd o splátkach a odklade platenia
- vymáhanie súdnych pohľadávok v rámci konkurzného konania
a rozhodovanie o prekľudovaných pohľadávkach
- upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok podľa § 4
zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych
pohľadávok v znení neskorších predpisov
- upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok od dlţníkov
v cudzine v zmysle § 4 zákona č. 65/2001 Z.z. o správe
a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov
a „Smernice Ministerstva spravodlivosti SR z 3. apríla 2008 č.
11671/2609/2008-42 o vymáhaní súdnych pohľadávok od
dlţníkov v cudzine“

Súdni tajomníci

Rozsah pôsobnosti:

Súdni tajomníci

Rozsah pôsobnosti:

Lýdia Čapkovičová
Ing. Lucián Duba
Silvia Habajová
Beáta Štefíková
Adela Egyedová
Anna Farkašová
Eva Keszeliová
Beáta Lokosová
Rastislava Majo
Mária Sinková
Anna Vitteková
Anna Badová
Jana Boţiková
Dáša Murányiová
Magdaléna Šteffeková
Hajnalka Tencerová
Ing. Ţaneta Tóthová
Štefánia Viczayová
Iveta Labudová
Alena Furindová
- rozhoduje podľa § 10 ods. 2 písm. e), f) zákona č. 549/2003
Z.z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. o
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Daniela Gáliková
Alţbeta Sádovská
Marianna Beňová
Boţena Moravcová
Valéria Mosorová
Mária Muráriková
Mgr. Veronika Klačanská
Katarína Sadloňová
Mgr. Zdenka Slivová
Silvia Šoferová
Alţbeta Vassová
Erika Bastlová
Bc. Marián Janík
Mária Šmollová
- vykonáva činnosť v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky
MS SR č. 543/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
- koná podľa zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
- povoľuje splátky, odklad platenia, navrhuje trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávky, pripravuje podklady pre výkon
rozhodnutia, upovedomuje o právoplatnosti

Rozvrh práce Krajského súdu v Bratislave na kalendárny rok 2013 bol prerokovaný so sudcami
Krajského súdu v Bratislave.

Rozvrh práce Krajského súdu v Bratislave na kalendárny rok
2013 bol prerokovaný Sudcovskou radou pri Krajskom súde
v Bratislave dňa 12.12.2012, ktorej stanovisko je súčasťou Rozvrhu
práce na rok 2013.
Bratislava, 12. 12. 2012
JUDr. Ľuboš Sádovský
predseda krajského súdu

Sudcovská rada
Krajského súdu v Bratislave

sp. zn. Spr. 9005/2013
V Bratislave, 14.08.2013

Záhradnícka 10
813 66 Bratislava

Vážený pán predseda,

na základe Vašej ţiadosti zo dňa 09.08. 2013 pod č. Spr. 3600/12 (Dodatok č. 5)
prijala sudcovská rada uznesenie č. 21/2013, ktorým vzala na vedomie bez námietok „Návrh
dodatku č. 5 k Rozvrhu práce Krajského súdu v Bratislave za rok 2013“.
S pozdravom

JUDr. Marián Trenčan
predseda sudcovskej rady

Váţený pán
JUDr. Ľuboš Sádovský
predseda krajského súdu
Krajský súd v Bratislave

Príloha č. 1

Spr. 3600/12

Rozvrh práce
Krajského súdu v Bratislave na
rok 2013
Príloha č. 1

Účinnosť od 02.01.2013 do 31. 12. 2013

Sudca

JUDr. Tibor K u b í k

JUDr. Iveta Zelenayová
Zastupujúci sudcovia

JUDr. Karol Kováč
zastupovanie vzájomné

Súdne oddelenie
Odbor pôsobnosti

Zamestnanec

Sluţba v týţdni

Ntt-2
- rozhodnutie podľa Zákona č. 166/2003 Z. z. a v zmysle Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,
Špeciálny súd a vojenské súdy

Iveta Kormošová
- 14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
Bc. Ivana Mifkovičová - 12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51
Lucia Šarmírová
- 13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52

2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50

Sudca

JUDr. Iveta Z e l e n a y o v á

Zastupujúci sudcovia
JUDr. Tibor Kubík
JUDr. Karol Kováč
zastupovanie vzájomné

Súdne oddelenie
Odbor pôsobnosti

Zamestnanec

Sluţba v týţdni

Ntt-3
- rozhodnutie podľa Zákona č. 166/2003 Z. z. a v zmysle Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,
Špeciálny súd a vojenské súdy

Iveta Kormošová
- 14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
Bc. Ivana Mifkovičová - 12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51
Lucia Šarmírová
- 13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51

Sudca

JUDr. Karol K o v á č

Zastupujúci sudcovia
JUDr. Tibor Kubík
JUDr. Iveta Zelenayová
zastupovanie vzájomné
Súdne oddelenie
Odbor pôsobnosti

Zamestnanec

Sluţba v týţdni

Ntt-6
- rozhodnutie podľa Zákona č. 166/2003 Z. z. a v zmysle Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,
Špeciálny súd a vojenské súdy

Iveta Kormošová
- 14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
Bc. Ivana Mifkovičová - 12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51
Lucia Šarmírová
- 13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52

1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52

Príloha č. 2

Spr. 3600/12

Rozvrh práce
Krajského súdu v Bratislave na
rok 2013

Príloha č. 2

Účinnosť od 02.01. 2013 do 31. 12. 2013

1. týţdeň – 1. 1., 4.1. – 7. 1. 2013
Krajský súd Bratislava: JUDr. Magdaléna Blaţová
(náhradný sudca):
Asistentka senátu :

JUDr. Jaroslav Mikuš
Lucia Šarmírová

2. týţdeň – 11. 1 – 14. 1. 2013
Krajský súd Bratislava: JUDr. Alţbeta Horváthová
(náhradný sudca):
Asistentka senátu :

JUDr. Zuzana Molnárová
Iveta Kormošová

3. týţdeň – 18. 1. – 21. 1. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Ing. Jana Marová

4. týţdeň – 25. 1. – 28. 1. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

5. týţdeň – 1. 2. – 4. 2. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

6. týţdeň – 8. 2. – 11. 2. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

7. týţdeň – 15. 2. – 18. 2. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Ing. Jana Marová

8. týţdeň – 22. 2. – 25. 2. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

9. týţdeň – 1. 3. – 4. 3. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

10. týţdeň – 8. 3. – 11. 3. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

11. týţdeň – 15. 3. – 18. 3. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Ing. Jana Marová

12. týţdeň – 22. 3. – 25. 3. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

13. týţdeň – 28. 3. – 1. 4. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

14. týţdeň – 5. 4. – 8. 4. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu

:

Iveta Kormošová

15. týţdeň – 12. 4. – 15. 4. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

16. týţdeň – 19. 4. – 22. 4. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

17. týţdeň – 26. 4. – 29. 4. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

18. týţdeň – 1. 5., 3. 5. – 6. 5. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

19. týţdeň – 8. 5., 10. 5. – 13. 5. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

20. týţdeň – 17. 5. – 20. 5. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

21. týţdeň – 24. 5. – 27. 5. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

22. týţdeň – 31. 5. – 3. 6. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

23. týţdeň – 7. 6. – 10. 6. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu:

Iveta Kormošová

24. týţdeň – 14. 6. – 17. 6. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

25. týţdeň – 21. 6. – 24. 6. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnáčová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

26. týţdeň – 28. 6. – 1. 7. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

27. týţdeň – 4. 7. – 8. 7. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

28. týţdeň – 12. 7. – 15. 7. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

29. týţdeň – 19. 7. – 22. 7. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

30. týţdeň – 26. 7. – 29. 7. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

31. týţdeň – 2. 8. – 5. 8. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

32. týţdeň – 9. 8. – 12. 8. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

33. týţdeň – 16. 8. – 19. 8. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

34. týţdeň – 23. 8. – 26. 8. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

35. týţdeň – 28. 8. – 30.8., 30. 8. – 2. 9. 2013
Sluţba začína o 13.00 hod. (28.8.2013) a končí8.00 hod. (30.8.2013) a opäť začína 30.8.2013
o 13.00 hod.
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

36. týţdeň – 6. 9. – 9. 9. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu:

Bc. Ivana Mifkovičová

37. týţdeň – 13. 9. – 16. 9. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

38. týţdeň – 20. 9. – 23. 9. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

39. týţdeň – 27. 9. – 30. 9. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

40. týţdeň – 4. 10. – 7. 10. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

41. týţdeň – 11. 10. – 14. 10. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

42. týţdeň – 18. 10. – 21. 10. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

43. týţdeň – 25. 10. – 28. 10. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

44. týţdeň – 31. 10. - 4. 11. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

45. týţdeň – 8. 11. – 11. 11. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu:

Bc. Ivana Mifkovičová

46 . týţdeň – 15. 11. – 18. 11. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu:

Lucia Šarmírová

47. týţdeň – 22. 11. – 25. 11. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu:

Iveta Kormošová

48. týţdeň – 29. 11. – 2. 12. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Zuzana Molnárová

(náhradný sudca):

JUDr. Ľudmila Králiková

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

49 . týţdeň – 6. 12. – 9. 12. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Magdaléna Blaţová

(náhradný sudca):

JUDr. Jaroslav Mikuš

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová

50. týţdeň – 13. 12. – 16. 12. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Alţbeta Horváthová

(náhradný sudca):

JUDr. Zuzana Molnárová

Asistentka senátu :

Iveta Kormošová

51. týţdeň – 20. 12. – 23. 12. 2013
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Ľudmila Králiková

(náhradný sudca):

JUDr. Magdaléna Blažová

Asistentka senátu :

Bc. Ivana Mifkovičová

52. týţdeň – 24. 12. – 27. 12. 2013, 27.12.-30.12.2013
Sluţba začína o 13.00 hod. (24.12.2013) a končí8.00 hod. (27.12.2013) a opäť začína
27.12.2013 o 13.00 hod.
Krajský súd Bratislava:

JUDr. Jaroslav Mikuš

(náhradný sudca):

JUDr. Alžbeta Horváthová

Asistentka senátu :

Lucia Šarmírová.

Príloha č. 3

Spr. 3600/12

Rozvrhpráce
Krajského súdu v Bratislave
na rok 2013

Príloha č. 3

Účinnosť od 01.01.2013 do 31. 12. 2013

Sudcovia občianskoprávneho kolégia
zaradení do pohotovostnej sluţby

Por.
číslo
1.

Kontakty na sudcov
JUDr. Darina Kriváňová, predsedníčka senátu
JUDr. Mária Hajdinová, predsedníčka senátu
JUDr. Ayše Pruţinec Erenová, členka senátu

2.

JUDr. Mária Šramková, predsedníčka senátu
JUDr. Roman Bolebruch, člen senátu
JUDr. Beáta Jurgošová, členka senátu

3.

JUDr. Valéria Kleinová, predsedníčka senátu
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda senátu
JUDr. Michaela Frimmelová, členka senátu

4.

JUDr. Juraj Povaţan, predseda senátu
JUDr. Milan Chalupka, predseda senátu
JUDr. Beata Jurgošová v 9. týţdni, JUDr. Michaela Frimmelová v 18. týţdni, JUDr.
Monika Holická v 27. týţdni, JUDr. Jana Vlčková v 36. týţdni, JUDr. Zuzana Posluchová
v 45. týţdni

5.

JUDr. Martin Murgaš, predseda senátu
JUDr. Alena Svetlovská, členka senátu
JUDr. Darina Kuchtová, predsedníčka senátu

6.

JUDr. Janka Gaţovičová, predsedníčka senátu
JUDr. Monika Holická, členka senátu
JUDr. Jana Vlčková, členka senátu

7.

JUDr. Roman Huszár, predsedníčka senátu
JUDr. Magdaléna Floreková, členka senátu
JUDr. Zuzana Posluchová, členka senátu

8.

JUDr. Bianka Gelačíková, predsedníčka senátu
JUDr. Katarína Strignerová, predsedníčka senátu
JUDr. Blanka Podmajerská, členka senátu

9.

JUDr. Katarína Javorčíková, predsedníčka senátu
JUDr. Edita Szabová, predsedníčka senátu
Mgr. Barbora Barteková, členka senátu

Asistentky zaradené do
pohotovostnej sluţby
Por.
číslo
1.
2.
3.

Kontakty na asistentky
Iveta Kormošová
Bc. Ivana Mifkovičová
Lucia Šarmírová

Rozpis sluţieb odvolacích senátov
Krajského súdu v Bratislave na rok 2013
(pre rozhodovanie vecí reg. CoPom

Súdne
oddelenie

12CoPom

Odbor pôsobnosti

- veci, ktoré sa týkajú predbeţných
opatrení vydaných okresným
súdom podľa § 75a Občianskeho súdneho
poriadku, ak v nich bolo podané
odvolanie proti uzneseniu okresného súdu.
Pri vedení registra sa dôsledne
sleduje dodrţiavanie lehôt
- postupne v danom poradí
v týţdenných intervaloch

Poradové
číslo
sudcov
1.
2.
3.

Sluţba v týţdni
6,15,24,33,42,51
7,16,25,34,43,52
8,17,26,35,44

4.
5.

9,18,27,36,45
53/1,10,19,28,37,46

6.

2,11,20,29,38,47

7.
8.
9.

3,12,21,30,39,48
4,13,22,31,40,49
5,14,23,32,41,50

Rozpis sluţieb asistentiek Krajského súdu v
Bratislave na rok 2013

Priezvisko a meno asistentky
Iveta Kormošová
Bc. Ivana Mifkovičová
Lucia Šarmírová

Sluţby v týţdni
14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51
13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52

Príloha č. 4

Generálne poverenie občianskoprávneho kolégia:
„V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a), ods. 5 Zákona č. 549/2003 Z. z. o
súdnych úradníkoch p o v e r u j e m vyššieho súdneho úradníka prideleného mi podľa
Rozvrhu práce na rok 2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia
na konanie a rozhodovanie podľa § 5 aţ § 8 citovaného zákona;
V
súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych
úradníkoch p o v e r u j e m súdneho tajomníka prideleného mi podľa rozvrhu práce na rok
2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia na konanie a
rozhodovanie podľa § 10 aţ §11 citovaného zákona."
Sudcovia občianskoprávneho kolégia:
Mgr. Barteková Barbora
JUDr. Bolebruch Roman
JUDr. Pruţinec Erenová Ayše
JUDr. Floreková Magdaléna
JUDr. Michaela Frimmelová
JUDr. Gaţovičová Janka
JUDr. Gelačíková Bianka
JUDr. Hajdínová Mária
JUDr. Holická Monika
JUDr. Huszár Roman
JUDr. Chalupka Milan
JUDr. Javorčíková Katarína
JUDr. Jurgošová Beáta
JUDr. Kleinová Valéria
JUDr. Kriváňová Darina
JUDr. Kuchtová Darina
JUDr. Malichová Blanka
JUDr. Murgaš Martin
JUDr. Podmajerská Blanka
JUDr. Posluchová Zuzana
JUDr. Povaţan Juraj
Mgr. Pospíšilová – Degmová
JUDr. Sádovský Ľuboš
JUDr. Svetlovská Alena
JUDr. Szabová Edita
JUDr. Šramková Mária
JUDr. Štrignerová Katarína
JUDr. Vlčková Jana
Generálne poverenie obchodnoprávneho kolégia:
„V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a), ods. 5 Zákona č. 549/2003 Z. z.
o súdnych úradníkoch p o v e r u j e m vyššieho súdneho úradníka prideleného mi podľa
Rozvrhu práce na rok 2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia
na konanie a rozhodovanie podľa § 5 aţ § 8 citovaného zákona;
V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych
úradníkoch p o v e r u j e m súdneho tajomníka prideleného mi podľa rozvrhu práce na rok
2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia na konanie
a rozhodovanie podľa § 10 aţ §11 citovaného zákona."

Sudcovia obchodnoprávneho kolégia:
JUDr. Bahníková Oľga
JUDr. Břoušková Ľubica
JUDr. Glončáková Jarmila
JUDr. Haitová Andrea
JUDr. Hirnerová Blaţena
JUDr. Ilčíková Zita
JUDr. Janečková Miroslava
JUDr. Kosorinová Helena
JUDr. Krišková Ľubica
JUDr. Kúšová Elena
JUDr. Michalková Danica
JUDr. Noskovičová Lýdia
JUDr. Ondrišová Elena
JUDr. Palášthy Eugen
JUDr. Pastieriková Tatiana
Mgr. Pekarčíková Soňa
JUDr. Praţenková Lenka
JUDr. Škrinárová Helena
JUDr. Tóth Boris
JUDr. Trandţíková Beáta
Mgr. Zelenák Štefan
Generálne poverenie správneho kolégia:
„V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a), ods. 5 Zákona č. 549/2003 Z. z.
o súdnych úradníkoch p o v e r u j e m vyššieho súdneho úradníka prideleného mi podľa
Rozvrhu práce na rok 2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia
na konanie a rozhodovanie podľa § 5 aţ § 8 citovaného zákona;
V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych
úradníkoch p o v e r u j e m súdneho tajomníka prideleného mi podľa rozvrhu práce na rok
2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia na konanie
a rozhodovanie podľa § 10 aţ § 11 citovaného zákona".
Sudcovia správneho kolégia:
JUDr. Filová Dáša
JUDr. Eva Fulcová
JUDr. Janáková Renáta
JUDr. Kokolevská Judita
JUDr. Langová Soňa
JUDr. Pavlikovský Vlastimil
JUDr. Peťovská Anna, PhD.
Mgr. Pohančeník Viliam
JUDr. Pospech Peter
JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Puchelová Nora
JUDr. Šebestová Viera
JUDr. Šramko Ľubomír
JUDr. Tóthová Milota
JUDr. Trenčan Marián
JUDr. Valašiková Monika, PhD.

Generálne poverenie trestnoprávneho kolégia:
„V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a), ods. 5 Zákona č. 549/2003 Z. z.
o súdnych úradníkoch p o v e r u j e m vyššieho súdneho úradníka prideleného mi podľa
Rozvrhu práce na rok 2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia
na konanie a rozhodovanie podľa § 5 aţ § 8 citovaného zákona;
V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych
úradníkoch p o v e r u j e m súdneho tajomníka prideleného mi podľa rozvrhu práce na rok
2013 vo všetkých veciach, ktoré mi napadli, resp. napadnú do oddelenia na konanie
a rozhodovanie podľa § 10 aţ §11 citovaného zákona."
Sudcovia trestnoprávneho kolégia:
JUDr. Blaţová Magdaléna
JUDr. Horváthová Alţbeta
JUDr. Ivánek Kamil
JUDr. Kováč Karol
JUDr. Králiková Ľudmila
JUDr. Kubík Tibor
JUDr. Mészárosová Denisa
JUDr. Mikuš Jaroslav
JUDr. Molnár Richard
JUDr. Molnárová Zuzana
JUDr. Vajdičková Eva
JUDr. Zelenayová Iveta

Príloha č. 5

Rozpis pojednávacích miestností
Krajského súdu v Bratislave
-v

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

T - KS

T - KS

T - KS

T - KS

T - KS

Dr. Palášthy

Dr. Tóth

Dr. Gelačíková

-

Dr. Huszár

Dr. Horváthová 3To

Dr. Blaţová 1To

Dr. Mikuš 2To

Dr. Povaţan

Dr. Kriváňová

Dr. Krišková

Dr. Gaţovičová

Mgr. Pohančeník

Dr. Šramková

Dr. Ilčíková

Dr. Ondrišová

Dr. Fulcová

Dr. Kleinová

Dr. Michalková

Mgr. Zelenák

Dr. Pospech Dr. Kosorinová
(od
01.03.2012)
Dr. Glončáková

Dr. Hirnerová CoE

Dr. Peťovská, PhD.

Dr. Janáková

Dr. Pospech

Dr. Tóthová

c.
dv

24
33
37
41

JUDr. Murgaš
Dr. Noskovičová
Dr. Vlčková (1.PT)

Dr.
Posluchová(l.NT)
(2.PT) Dr.
Chalupka (2.NT)

46
49
50
54
56
58
59

Dr. Javorčíková

60
62
63

Dr.Kuchtová-I.párny t.

Dr. Sádovský -

Dr. Šebestová

Il.párny t. Dr.Gelačíkovánepár.t.
Dr. Puchelová

64
65
66
68
91

Dr. Richterová

Dr. Šebestová

T - KS

T - KS

T - KS

T - KS

T - KS

Dr. Kosorinová Dr.
Pospech (od
01.03.2012)
Dr. Kubík 4To

T - KS

Dr. Šramko

Dr. Trandţíková

Dr. Kokolevská

T - KS

T - KS

T - KS

Príloha č. 6

Na návrh Notárskej komory Slovenskej republiky, zo dňa 27. 09. 2012, doručený Krajskému súdu
v Bratislave dňa 02. 10. 2012 pod č. OD/02303/2012, podľa § 52a Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch
a o zmene a doplnení neskorších predpisov, v y d á v a m
tento

R O Z V R H P O V E R O V A N I A NOTÁROV SÚDNYCH KOMISÁROV
so sídlom v obvodoch
Okresných súdov Bratislava I - V, Okresného súdu Malacky a Okresného súdu
Pezinok
úkonmi v konaní o dedičstve

na rok 2013

Spr.
Účinnosť : od 01. 01. 2013

Bratislava, 12. 11. 2012

JUDr. Ľuboš Sádovský
predseda krajského súdu

Rozdeľovník:
- predseda krajského súdu
- podpredsedníčka krajského súdu
- predsedovia kolégií krajského súdu
- predsedovia Okresných súdov Bratislava I-V, Malacky a Pezinok
- Notárska komora Slovenskej republiky
- riaditeľka krajského súdu
- vedúci oddelenia informatiky
- informačné centrum krajského súdu
- elektronická podateľňa krajského súdu

Všeobecné zásady platné pre Rozvrh práce
notárov - súdnych komisárov
na rok 2013
1.
Rozdelenie notárov - súdnych komisárov je dané rozpisom rozvrhu práce notárov -súdnych
komisárov.
2.
Zákonnými notármi - súdnymi komisármi v konkrétnych dedičských veciach sú notári - súdni
komisári, ktorým tieto veci napadli v zmysle základných všeobecných zásad platného rozvrhu
práce, jeho dodatkov, prípadne osobitných opatrení v zmysle príslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku, Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súd, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení
zmien a doplnkov a Zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3.
V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom rovnomerne
náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
4.
Ak sa pri nápade vecí z návrhu, prípadne lustrovaním, zistia odôvodnené prípady, akými sú
dedičské konania po rodinných príslušníkoch, najmä manţeloch, ktoré navzájom súvisia, z
dôvodov hospodárnosti konania, na základe opatrenia predsedu okresného súdu bude
poverený úkonmi súdneho komisariátu notár, ktorý bol podľa rozvrhu pridelený a poverený
úkonmi v dedičskej veci po tom z poručiteľov, ktorý zomrel skôr.
5.
Postup v zmysle bodu 4/ sa pouţije len vtedy, ak skôr začaté dedičské konanie nie je ešte
právoplatne skončené.
6.
V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie vecí v
dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v
trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch.

7.
Ak v ten istý deň, hodinu a minútu napadne viac dedičských vecí, zoradia sa a zapíšu do
súdnych oddelení podľa abecedy (podľa začiatočného písmena) priezviska poručiteľa.
8.
V prípade nejasnosti, ktorému notárovi - súdnemu komisárovi má byť vec pridelená,
rozhodne, na návrh sudcu, predseda súdu, prípadne podľa jeho poverenia podpredseda súdu.
Konajúci sudca nemôţe spis vrátiť priamo cez elektronickú podateľňu.
9.
V prípade výrazne nerovnomerného zaťaţenia notárov - súdnych komisárov, môţe predseda
okresného súdu, na odôvodnenú ţiadosť notára - súdneho komisára, prerozdeliť uţ pridelené
veci náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, s prihliadnutím na dôvody
vzniku nerovnomerného zaťaţenia.
10.
Rovnakým spôsobom sa prerozdelia aj veci v prípade vylúčenia notára - súdneho komisára z
prejednania a rozhodovania veci (§ 17 ods. 2 O. s. p.), v prípade odňatia veci (§ 175Zb ods. 1
O. s. p.), v prípade zániku výkonu funkcie notára (§ 14 Notárskeho poriadku), ako aj v
prípade dlhodobej 6-týţdňov presahujúcej neprítomnosti z dôvodu PN notára -súdneho
komisára, ktorému bola vec pôvodne pridelená; v prípade neprítomnosti z dôvodu PN
nepresahujúcej 6 týţdňov zastupuje tohto rozvrhom práce poverený zástupca.
11.
Výnimka z náhodného výberu - v prípade prejednania novoobjaveného dedičstva, sa vec
pridelí mimo poradia tomu notárovi - súdnemu komisárovi, ktorý prejednával pôvodné
dedičstvo. Ak takého notára - súdneho komisára uţ niet, vec pridelí predseda súdu náhodným
výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
12.
Na zabezpečenie uloţenia rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne
úkony v Notárskom centrálnom registri listín (§ 189a ods. 2 O. s. p.,§ 73k Z. č. 323/1992
Zb.), sa budú jednotlivé rozhodnutia prideľovať notárom náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky.

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Bratislava I
na rok 2013

I. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava I
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Bayerová Ruţena JUDr.
Bratislava
Blaho Roman JUDr.
Blaho Roman JUDr.
Bratislava
Bayerová Ruţena JUDr.
Ďuriač Ondrej JUDr.
Bratislava
Hrušovská Helena JUDr.
Hrušovská Helena JUDr.
Bratislava
Duriač Ondrej JUDr.
Hudecová Dagmar JUDr.
Bratislava
Schweighoferová Tatiana JUDr.
Kövesiová Jana JUDr.
Bratislava
Leškovský Tomáš Mgr.
Kucharovičová Mária JUDr.
Bratislava
Pohronská Katarína JUDr.
Leškovský Tomáš Mgr.
Bratislava
Kövesiová Jana JUDr.
Pavlovič Miroslav JUDr.
Bratislava
Pavlovičová Marta JUDr.
Pavlovičová Marta JUDr.
Bratislava
Pavlovič Miroslav JUDr.
Pohronská Katarína JUDr.
Bratislava
Kucharovičová Mária JUDr.
Schweighoferová Tatiana JUDr.
Bratislava
Hudecová Dagmar JUDr.
Šikutová Daniela JUDr.
Bratislava
Valová Katarína JUDr.
Valová Katarína JUDr.
Bratislava
Sikutová Daniela JUDr.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom rovnomerne
náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí
v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch takto:
Dátum
Deň v
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
mesiaci
3-4
Bayerová Ruţena JUDr.
Bratislava
1. a 2 jan. 5 – 6
Blaho Roman JUDr.
Bratislava
1 a 2. feb. 7 – 8
Duriač Ondrej JUDr.
Bratislava
1. a 2 mar. 9 – 10
Hrušovská Helena JUDr.
Bratislava
1. a 2. apr. 11 – 12
Hudecová Dagmar JUDr.
Bratislava
1. a 2. máj 13 - 14
Kövesiová Jana JUDr.
Bratislava
1. a 2.jún 15 - 16
Kucharovičová Mária JUDr.
Bratislava
1. a 2. júl 17 - 18
Leškovský Tomáš Mgr.
Bratislava
1. a 2. aug. 19 - 20
Pavlovič Miroslav JUDr.
Bratislava
1. a 2. sept. 21 - 22
Pavlovičová Marta JUDr.
Bratislava
1. a 2. okt. 23 - 24
Pohronská Katarína JUDr.
Bratislava
1. a 2. nov. 25 - 26
Schweighoferová Tatiana JUDr.
Bratislava
1. a 2. dec. 27 - 28
Šikutová Daniela JUDr.
Bratislava
29 - 31
Valová Katarína JUDr.
Bratislava

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Bratislava II

na rok 2013

II. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava II
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Bauer Stanislav JUDr.
Bratislava
Floriánová Ľubica JUDr.
Bôhmová Soňa JUDr.
Bratislava
Ravluková Dagmar JUDr.
Boledovičová Jana JUDr.
Bratislava
Borovičková Jana Mgr.
Borovičková Jana Mgr.
Bratislava
Boledovičová Jana JUDr.
Floriánová Ľubica JUDr.
Bratislava
Bauer Stanislav JUDr.
Folbová Oľga JUDr.
Bratislava
Vlha Ľubomír JUDr.
Ţiaková Katarína JUDr.
Bratislava
Kriško Peter JUDr.
Grófiková Zuzana JUDr.
Bratislava
Mikušová Jana JUDr.
Hlavnová Daniela JUDr.
Bratislava
Kohútová Ivona JUDr.
Kohútová Ivona JUDr.
Bratislava
Hlavnová Daniela JUDr.
Kriško Peter JUDr.
Bratislava
Ţiaková Katarína JUDr.
Mikušová Jana JUDr.
Bratislava
Grófiková Zuzana JUDr.
Ravluková Dagmar JUDr.
Bratislava
Bôhmová Soňa JUDr.
Vlha Ľubomír JUDr.
Bratislava
Folbová Oľga JUDr.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom
rovnomerne náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí
v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch takto:
Dátum
Deň v
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
mesiaci
3-4
Bauer Stanislav JUDr.
Bratislava
1. a 2 jan.
5–6
Bôhmová Soňa JUDr.
Bratislava
1 a 2. feb.
7–8
Boledovičová Jana JUDr.
Bratislava
1. a 2 mar. 9 – 10
Borovičková Jana Mgr.
Bratislava
1. a 2. apr.
11 – 12
Floriánová Ľubica JUDr.
Bratislava
1. a 2. máj
13 - 14
Folbová Oľga JUDr.
Bratislava
1. a 2.jún
15 - 16
Ţiaková Katarína JUDr.
Bratislava
1. a 2. júl
17 - 18
Grófiková Zuzana JUDr.
Bratislava
1. a 2. aug. 19 - 20
Hlavnová Daniela JUDr.
Bratislava
1. a 2. sept. 21 - 22
Kohútová Ivona JUDr.
Bratislava
1. a 2. okt. 23 - 24
Kriško Peter JUDr.
Bratislava
1. a 2. nov. 25 - 26
Mikušová Jana JUDr.
Bratislava
1. a 2. dec. 27 - 28
Ravluková Dagmar JUDr.
Bratislava
29 - 31
Vlha Ľubomír JUDr.
Bratislava

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Bratislava III

na rok 2013

III. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava III
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Cíţová Magdaléna JUDr.

Bratislava

Lúčanová Ingrid JUDr.

Imrišová Eva JUDr.

Bratislava

Hroteková Miriam JUDr.

Hroteková Miriam JUDr.

Bratislava

Imrišová Eva JUDr.

Jenis Juraj JUDr.

Bratislava

Kubovská Viktória Mgr.

Kubovská Viktória Mgr.

Bratislava

Jenis Juraj JUDr.

Kudláčová Margita Mgr.

Bratislava

Malíková Mária JUDr.

Lúčanová Ingrid JUDr.

Bratislava

Cíţová Magdaléna JUDr.

Malíková Mária JUDr.

Bratislava

Kudláčová Margita Mgr.

Stročinská Tatiana Mgr.

Bratislava

Plichtová Ida JUDr.

Plichtová Ida JUDr.

Bratislava

Stročinská Tatiana Mgr.

Polakovičová Jarmila JUDr.

Bratislava

Šúrková Tatjana JUDr.

Sporková Mária JUDr.

Bratislava

Sporková Monika Mgr.

Sporková Monika Mgr.

Bratislava

Sporková Mária JUDr.

Súrková Tatjana JUDr.

Bratislava

Polakovičová Jarmila JUDr.

Vidovenec Roman JUDr.

Bratislava

Babíková Babeta JUDr.

Babíková Babeta JUDr.

Bratislava

Vidovenec Roman JUDr.

Fartelová Zuzana JUDr.

Senec

Papanková Adriana JUDr.

Papanková Adriana JUDr.

Senec

Fartelová Zuzana JUDr.

B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom – súdnym komisárom
rovnomerne náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
27 V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na
pridelenie vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na
prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa
ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch takto:

Deň v mesiaci

Meno a priezvisko notára

Sídlo notára

5–6

Hroteková Miriam JUDr.

Bratislava

7–8

Imrišová Eva JUDr.

Bratislava

9 – 10

Babíková Babeta JUDr.

Bratislava

11 – 12

Plichtová Ida JUDr.

Bratislava

27 a 2. počas
celého
polroku
(jan. – jún)
+
29. počas celého
polroku
(júl – dec.)
27 a 4. počas
celého
polroku
(jan. – jún)
+
30. a 31. počas
celého polroku
(júl – dec.)
27 a 2. počas
celého
polroku
(júl. – dec.)
+
29. počas celého
polroku
(jan.-jún.)
27 a 4. počas
celého
polroku
(júl – dec.)
+
30. a 31. počas
celého polroku
(jan.-jún)
13 – 14

Jenis Juraj JUDr.

Bratislava

Kubovská Viktória Mgr.

Bratislava

Kudláčová Margita Mgr.

Bratislava

Číţová Magdaléna JUDr.

Bratislava

Sporková Mária JUDr.

Bratislava

15 – 16

Sporková Monika Mgr.

Bratislava

17 – 18

Lúčanová Ingrid JUDr.

Bratislava

19 – 20

Malíková Mária JUDr.

Bratislava

21 – 22

Stročinská Tatiana Mgr.

Bratislava

23 – 24

Vidovenec Roman JUDr.

Bratislava

25 – 26

Polakovičová Jarmila JUDr.

Bratislava

27 – 28

Šúrková Tatjana JUDr.

okr. Senec
Papanková Adriana JUDr.
1. aţ 15. deň úmrtia
v mesiaci
31.01., 31.05.
a 31.08. úmrtie
okr. Senec
Fartelová Zuzana JUDr.
16 aţ 30. deň úmrtia
v mesiaci
31.03., 31.07.,
31.10., 31.12.-úmrtie

Bratislava
okr. Senec

okr. Senec

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Bratislava IV
na rok 2013

IV. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava IV
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Bukovčáková Miriam JUDr.
Bratislava
Cintavá Mária JUDr.
Cintavá Mária JUDr.
Bratislava
Bukovčáková Miriam JUDr.
Gontkovičová Martina JUDr.,
Bratislava
Horňáková Jana JUDr.
PhD.
Horňáková Jana JUDr.
Bratislava
Gontkovičová Martina JUDr., PhD.
Joanidisová Ľudmila JUDr.
Bratislava
Macák Ivan JUDr.
Jurášková Viola JUDr.
Bratislava
Juríková Alţbeta JUDr.
Juríková Alţbeta JUDr.
Bratislava
Jurášková Viola JUDr.
Macák Ivan JUDr.
Bratislava
Joanidisová Ľudmila JUDr.
Szabová Miriam JUDr.
Bratislava
Wiegerová Agáta JUDr.
Šimková Mária JUDr.
Bratislava
Szabová Miriam JUDr.
Wiegerová Agáta JUDr.
Bratislava
Šimková Mária JUDr.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom
rovnomerne náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí
v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch takto:
Deň v mesiaci
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
1 – 2 + 23.01.-31.01.
Bukovčáková Miriam JUDr.
Bratislava
3 – 4 + 23.02.-28.02.+23.Cintavá Mária JUDr.
Bratislava
25.12.
5 – 6 + 23.03.-31.03.
Gontkovičová Martina JUDr., PhD.
B ratislava
7 – 8 + 23.04.-30.04.+26.Horňáková Jana JUDr.
Bratislava
27.12.
9 – 10 + 23.05.-31.05.
Joanidisová Ľudmila JUDr.
Bratislava
11 – 12 + 23.06.-30.06. +
Jurášková Viola JUDr.
Bratislava
28.12.
13 – 14 + 23.07. – 31.07.
Juríková Alţbeta JUDr.
Bratislava
15 – 16 + 23.08.-31.08.
Macák Ivan JUDr.
Bratislava
17 – 18 + 23.09.-30.09. +
Szabová Miriam JUDr.
Bratislava
29.12.
19 – 20 + 23.10. – 31.10.
Šimková Mária JUDr.
Bratislava
21 – 22 + 30. – 31.12.
Wiegerová Agáta JUDr.
Bratislava

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Bratislava V
na rok 2013

V. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava V
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Bošanská Irena JUDr.
Bratislava V
Jeţková Petra JUDr.
Jeţková Petra JUDr.
Bratislava V
Bošanská Irena JUDr.
Kaan Miloš JUDr.
Bratislava V
Kováč Miloslav JUDr.
Kováč Miloslav JUDr.
Bratislava V
Kováč Marián Mgr.
Kováčová Jarmila JUDr.
Bratislava V
Ravluk Dezider JUDr.
Ravluk Dezider JUDr.
Bratislava V
Kováčová Jarmila JUDr.
Rebrová Luciana JUDr., PhD.
Bratislava V
Tkáčik Marián JUDr.
Tkáčik Marián JUDr.
Bratislava V
Rebrová Luciana JUDr., PhD.
Kováč Marián Mgr.
Bratislava V
Kaan Miloš JUDr.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom
rovnomerne náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí
v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch takto:
Deň v mesiaci
1 – 3; 28.-31.01.
a 28.10.
4 – 6; 28.02. a 29.31.10.
7 – 9; 28. – 31.03.
a 28.11.
10 – 12; 28.-30.04.
a 29.11.
13 – 15; 28.-31.05.
a 30.11.
16 – 18; 28.-30.06.
a 28.12.
19 – 21; 28.-31.07.
a 29.12.
22 – 24; 28.-31.08.
a 30.12.
25 – 27; 28.-30.09.
a 31.12.

Meno a priezvisko notára
Bošanská Irena JUDr.

Sídlo notára
Bratislava V

Jeţková Petra JUDr.

Bratislava V

Kaan Miloš JUDr.

Bratislava V

Kováč Marián Mgr.

Bratislava V

Kováčová Jarmila JUDr.

Bratislava V

Ravluk Dezider JUDr.

Bratislava V

Rebrová Luciana JUDr., PhD.

Bratislava V

Tkáčik Marián JUDr.

Bratislava V

Kováč Miloslav JUDr.

Bratislava V

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Malacky
na rok 2013

VI. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Malacky
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Lošonský Ivan JUDr., PhD.
Malacky
Molnárová Danica JUDr.
Molnárová Danica JUDr.
Stupava
Lošonský Ivan JUDr., PhD.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom
rovnomerne náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie
vecí v dôsledku ich poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí
v trvaní najmenej dvoch pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č.
757/2004 Z. z. o súdoch takto:
Deň v mesiaci
1 - 15
16 - 31

Meno a priezvisko notára
Molnárová Danica JUDr.
Lošonský Ivan JUDr., PhD.

Sídlo notára
Stupava
Malacky

Rozvrh práce notárov
- súdnych komisárov
so sídlom v pôsobnosti
Okresného súdu Pezinok
na rok 2013

VII. oddiel
A. Zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode Okresného súdu Pezinok
Notársky úrad, jeho sídlo a poverený zástupca
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
Poverený zástupca
Chovancová Jana JUDr.
Pezinok
Baričičová Veronika JUDr.
Baričičová Veronika JUDr.
Pezinok
Chovancová Jana JUDr.
B. Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve
1. V dedičských veciach sa veci prideľujú notárom - súdnym komisárom rovnomerne
náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Veci sa budú prideľovať rovnomerne náhodným výberom podľa toho, kde mal poručiteľ
naposledy bydlisko, ak sa bydlisko nedá určiť, kde mal naposledy pobyt, prípadne, kde je poručiteľov
majetok, takto:
v okrese Pezinok
Meno a priezvisko notára
Baričičová Veronika JUDr.
Chovancová Jana JUDr.

Sídlo notára
Pezinok
Pezinok

Pomer
1
1

3. V prípade nemoţnosti vyuţitia technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na pridelenie vecí v dôsledku ich
poruchy znemoţňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch
pracovných dní, sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 8 Zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch.
Okres Pezinok
Dátum v mesiaci
Meno a priezvisko notára
Sídlo notára
okres Pezinok
1. - 15. deň úmrtia v mesiaci
31.01., 31.05. a 31.08. - úmrtie
- 31. deň úmrtia v mesiaci
31.03., 31.07., 31.09., 31.12. úmrtie

Baričičová Veronika JUDr.

Pezinok

Chovancová Jana JUDr.

Pezinok

Súdne
oddelenie

Tajomník

Ďalší členovia
súdneho
oddelenia meno
+ funkcia

Náhradníci pri
vylúčení člena
senátu +
kvalifikácia

5.

6.

7.

JUDr. Darina
Kriváňová

JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)

Alţbeta
Gálová

Lucia
Paráková

Mgr. Peter
Lizúch (VSÚ)

JUDr. Darina
Kriváňová

JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)

Alţbeta
Gálová

Lucia
Paráková

Mgr. Peter
Lizúch (VSÚ)

JUDr. Darina
Kriváňová

JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)

Alţbeta
Gálová

Lucia
Paráková

Mgr. Peter
Lizúch (VSÚ)

CoD

JUDr. Darina
Kriváňová

JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)

Alţbeta
Gálová

Lucia
Paráková

Mgr. Peter
Lizúch (VSÚ)

Co

JUDr. Mária
Šramková

JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Adela
Buriová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Macurová (VSÚ)

8.
JUDr. Janka
Gaţovičová (P),
JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)
JUDr. Janka
Gaţovičová (P),
JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)
JUDr. Janka
Gaţovičová (P),
JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)
JUDr. Janka
Gaţovičová (P),
JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)
JUDr. Valéria
Kleinová (P),
JUDr. Michaela
Frimmelová (S),
JUDr. Janka
Richterová (S)

NcC

JUDr. Mária
Šramková

JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Adela
Buriová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Macurová (VSÚ)

JUDr. Valéria
Kleinová (P),
JUDr. Michaela
Frimmelová (S)

CoPr

JUDr. Mária
Šramková

JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Adela
Buriová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Macurová (VSÚ)

JUDr. Valéria
Kleinová (P),
JUDr. Michaela
Frimmelová (S)

CoD

JUDr. Mária
Šramková

JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Adela
Buriová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Macurová (VSÚ)

JUDr. Valéria
Kleinová (P),
JUDr. Michaela
Frimmelová (S)

Predseda
senátu

Členovia
senátu +
kvalifikácia

Asistent

3.

4.

Číslo Agenda

1.

2

2

2

2

3

3

3

3

2.

Co

NcC

CoPr

4

4

4

4

5

5

5

5

Co

NcC

CoPr

CoD

JUDr. Valéria
Kleinová

JUDr. Michaela
Frimmelová (S)
Mgr. Ingrid
PospíšilováDegmová (S)

JUDr. Valéria
Kleinová

JUDr. Michaela
Frimmelová (S)
Mgr. Ingrid
PospíšilováDegmová (S)

JUDr. Valéria
Kleinová

JUDr. Michaela
Frimmelová (S)
Mgr. Milan
Mgr. Ingrid
Grebeči
PospíšilováDegmová (S)

JUDr. Valéria
Kleinová

JUDr. Michaela
Frimmelová (S)
Mgr. Ingrid
PospíšilováDegmová (S)

Mgr. Milan
Grebeči

Mgr. Milan
Grebeči

Mgr. Milan
Grebeči

Lucia
Paráková

Lucia
Paráková

Lucia
Paráková

Lucia
Paráková

Mgr. Kristína
Némethyová
(VSÚ)

JUDr. Mária
Šramková (P),
JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Mgr. Kristína
Némethyová
(VSÚ)

JUDr. Mária
Šramková (P),
JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Mgr. Kristína
Némethyová
(VSÚ)

JUDr. Mária
Šramková (P),
JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Mgr. Kristína
Némethyová
(VSÚ)

JUDr. Mária
Šramková (P),
JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Co

JUDr. Juraj
Povaţan

JUDr. Milan
Chalupka (P)
JUDr. Blanka
Malichová (S)

Marta
Šimeková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Karol
Rihák (VSÚ)

NcC

JUDr. Juraj
Povaţan

JUDr. Milan
Chalupka (P),
JUDr. Blanka
Malichová (S)

Marta
Šimeková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Karol
Rihák (VSÚ)

CoPr

JUDr. Juraj
Povaţan

JUDr. Milan
Chalupka (P)
JUDr. Blanka
Malichová (S)

Marta
Šimeková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Karol
Rihák (VSÚ)

CoD

JUDr. Juraj
Povaţan

JUDr. Milan
Chalupka (P)
JUDr. Blanka
Malichová (S)

Marta
Šimeková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Karol
Rihák (VSÚ)

JUDr. Roman
Huszár (P),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P),
JUDr. Zuzana
Posluchová (S)
JUDr. Roman
Huszár (P),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P),
JUDr. Zuzana
Posluchová (S)
JUDr. Roman
Huszár (P),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P),
JUDr. Zuzana
Posluchová (S)
JUDr. Roman
Huszár (P),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P),
JUDr. Zuzana
Posluchová (S)

6

6

6

6

8

8

8

8

9

Co

NcC

CoPr

CoD

JUDr. Martin
Murgaš

JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)

JUDr. Martin
Murgaš

JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)

JUDr. Martin
Murgaš

JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)

JUDr. Martin
Murgaš

JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)

Andrea
Gabíková

Andrea
Gabíková

Andrea
Gabíková

Andrea
Gabíková

Bc. Jana
Ondrášková

Bc. Jana
Ondrášková

Bc. Jana
Ondrášková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Katarína
Zatrochová
(VSÚ)

JUDr. Katarína
Javorčíková (P),
JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

JUDr. Katarína
Zatrochová
(VSÚ)

JUDr. Katarína
Javorčíková (P),
JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

JUDr. Katarína
Zatrochová
(VSÚ)

JUDr. Katarína
Javorčíková (P),
JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

JUDr. Katarína
Zatrochová
(VSÚ)

JUDr. Katarína
Javorčíková (P),
JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

Co

JUDr. Janka
Gaţovičová

JUDr. Monika
Holická (S),
JUDr. Jana
Vlčková (S)

Alena
Horecká

Lucia
Paráková

Mgr. Erik Holbík
(VSÚ)

NcC

JUDr. Janka
Gaţovičová

JUDr. Monika
Holická (S),
JUDr. Jana
Vlčková (S)

Alena
Horecká

Lucia
Paráková

Mgr. Erik Holbík
(VSÚ)

CoPr

JUDr. Janka
Gaţovičová

JUDr. Monika
Holická (S),
JUDr. Jana
Vlčková (S)

Alena
Horecká

Lucia
Paráková

Mgr. Erik Holbík
(VSÚ)

CoD

JUDr. Janka
Gaţovičová

JUDr. Monika
Holická (S),
JUDr. Jana
Vlčková (S)

Alena
Horecká

Lucia
Paráková

Mgr. Erik Holbík
(VSÚ)

JUDr. Roman
Huszár

JUDr. Zuzana
Posluchová (S),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P)

Terézia
Cíchová

Bc. Jana
Ondrášková

Mgr. Petra
Švandová (VSÚ)

Co

JUDr. Darina
Kriváňová (P),
JUDr. Mária
Hajdinová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)
JUDr. Darina
Kriváňová (P),
JUDr. Mária
Hajdinová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)
JUDr. Darina
Kriváňová (P),
JUDr. Mária
Hajdinová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)
JUDr. Darina
Kriváňová (P),
JUDr. Mária
Hajdinová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)
JUDr. Juraj
Povaţan (P),
JUDr. Milan
Chalupka (P)

9

9

9

10

11

11

11

11

11

NcC

CoPr

CoD

Cudz

Co

NcC

CoPr

CoD

CoP

JUDr. Roman
Huszár

JUDr. Zuzana
Posluchová (S),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P)

Terézia
Cíchová

Bc. Jana
Ondrášková

Mgr. Petra
Švandová (VSÚ)

JUDr. Juraj
Povaţan (P),
JUDr. Milan
Chalupka (P)

JUDr. Roman
Huszár

JUDr. Zuzana
Posluchová (S),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P)

Terézia
Cíchová

Bc. Jana
Ondrášková

Mgr. Petra
Švandová (VSÚ)

JUDr. Juraj
Povaţan (P),
JUDr. Milan
Chalupka (P)

JUDr. Roman
Huszár

JUDr. Zuzana
Posluchová (S),
JUDr.
Magdaléna
Floreková (P)

Terézia
Cíchová

Bc. Jana
Ondrášková

Mgr. Petra
Švandová (VSÚ)

JUDr. Juraj
Povaţan (P),
JUDr. Milan
Chalupka (P)

JUDr. Darina
Kuchtová

JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)

Mgr. Alexandra
Zelková (VSÚ),

JUDr. Bianka
Gelačíková (P),
JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská (S)

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)

Soňa
Rigáňová

Lucia
Paráková

JUDr. Lucia
Marková (VSÚ),

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)

Soňa
Rigáňová

Lucia
Paráková

JUDr. Lucia
Marková (VSÚ),

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)

Soňa
Rigáňová

Lucia
Paráková

JUDr. Lucia
Marková (VSÚ),

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)

Soňa
Rigáňová

Lucia
Paráková

JUDr. Lucia
Marková (VSÚ),

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)

Soňa
Rigáňová

Lucia
Paráková

JUDr. Lucia
Marková (VSÚ),

Kristína
Dobrovolná

Antónia
Golejová

JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)
JUDr. Darina
Kriváňová (P),
JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
PruţinecErenová (P)

JUDr. Bianka
Gelačíková (P),
JUDr. Alexandra JUDr. Katarína
Zelková (VSÚ), Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská (S)

12

Cudz

JUDr. Ľuboš
Sádovský

JUDr. Monika
Holická (S),
JUDr. Jana
Vlčková (S)

12

CoPom

podľa rozspisu
sluţieb

podľa rozpisu
sluţieb

JUDr. Mária
Šramková

JUDr. Beáta
Jurgošová (S),
JUDr. Roman
Bolebruch (P)

Cudz

JUDr. Bianka
Gelačíková

JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(P)

Kristína
Dobrovolná

Antónia
Golejová

Mgr. Alexandra
Zelková (VSÚ),

Co

JUDr. Katarína
Javorčíková

JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

Jana
Kurecová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Gašpírová (VSÚ)

NcC

JUDr. Katarína
Javorčíková

JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

Jana
Kurecová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Gašpírová (VSÚ)

CoPr

JUDr. Katarína
Javorčíková

JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

Jana
Kurecová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Gašpírová (VSÚ)

CoD

JUDr. Katarína
Javorčíková

JUDr. Edita
Szabová (P),
Mgr. Barbora
Barteková (S)

Jana
Kurecová

Antónia
Golejová

Mgr. Zuzana
Gašpírová (VSÚ)

JUDr. Darina
Kriváňová

JUDr. Mária
Hajdínová (P),
JUDr. Ayše
Pruţinec
Erenová (P)

Alţbeta
Gálová

Lucia
Paráková

Mgr. Peter
Lizúch (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

13

14

14

14

14

14

20

1

CoD

CoP

Cob

Kristína
Dobrovolná

Adela
Buriová

Veronika
Horínková

Antónia
Golejová

Bc. Jana
Ondrášková

podľa rozpisu
sluţieb

Antónia
Golejová

JUDr. Mária
Hajdinová (P),
JUDr. Edita
Szabová (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P)

Gabriela
Szabová

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Darina
Kuchtová (P),
JUDr. Jana
Vlčková (S),
JUDr. Monika
Holická (S)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P)
JUDr. Martin
Murgaš (P),
JUDr. Alena
Svetlovská (P),
JUDr. Darina
Kuchtová (P)
JUDr. Bianka
Gelačíková (P),
JUDr. Katarína
Štrignerová (P),
JUDr. Blanka
Podmajerská
(S)
JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

1

1

2

2

2

3

3

3

8

Ncb

CobVO

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

Veronika
Horínková

Gabriela
Szabová

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

Veronika
Horínková

Gabriela
Szabová

Gabriela
Szabová

Cob

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka (P)

Andrea
Miklová,
Katarína
Vršanová

Ncb

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

Gabriela
Szabová

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

CobVO

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

Gabriela
Szabová

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S),
JUDr. Emília
Szullová (S)

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S),
JUDr. Emília
Szullová (S)

Cob

NCb

CobVO

Cob

Dana
Havlíková

Dana
Havlíková

Dana
Havlíková

JUDr. Elena
Simona
JUDr. Blaţena
Kúšová (P),
Benková
Hirnerová
JUDr. Tatiana JUDr. Maroš
Pastieriková (S)
Maškovič

Monika
Junasová

Monika
Junasová

Monika
Junasová

Monika
Junasová

JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S),
JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S),
JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S),

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ)

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (P),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

8

8

1

2

3

4

2

3

4

NCb

JUDr. Elena
Simona
JUDr. Blaţena
Kúšová (P),
Benková
Hirnerová
JUDr. Tatiana JUDr. Maroš
Pastieriková (S)
Maškovič

JUDr. Elena
Simona
JUDr. Blaţena
Kúšová (P),
Benková
CobVO
Hirnerová
JUDr. Tatiana JUDr. Maroš
Pastieriková (S)
Maškovič

CoZm

CoZm

CoZm

CoZm

CoKr

CoKr

CoKr

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

Veronika
Horínková

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

Dana
Havlíková

JUDr. Elena
Simona
JUDr. Blaţena
Kúšová (P),
Benková
Hirnerová
JUDr. Tatiana JUDr. Maroš
Pastieriková (S)
Maškovič

JUDr. Blaţena
Hirnerová

JUDr. Tatiana
Pastieriková
(P), JUDr.
Elena Kúšová
(P)

Simona
Benková

JUDr. Boris
Tóth

JUDr. Beata
Trandţíková
(P), JUDr. Lýdia
Noskovičová
(S)

Dagmar
Lindtnerová
Alena
Forrová

JUDr. Eugen
Palášthy

JUDr. Helena
Kosorinová (S),
JUDr. Ľubica
Břoušková (S)

Natália
Danielová

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ)

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (P),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ)

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (P),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Monika
Junasová

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ)

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (P),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

Monika
Junasová

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ), JUDr.
Maroš Maškovič
(A)

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (S),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Silvia
Jančová (VSÚ),
Alena Forrová
(A)

JUDr. Blaţena
Hirnerová (P),
JUDr. Tatiana
Pastieriková (P),
JUDr. Elena
Kúšová (P)

JUDr. Roman
Hrico (VSÚ)

JUDr. Boris Tóth
(P), JUDr. Beáta
Trandţíková (P),
JUDr. Lýdia
Noskovičová (S)

Monika
Junasová

Monika
Junasová

Gabriela
Szabová

Gabriela
Szabová

Monika
Junasová

Henrieta
Jurkovičová

1

1

2

2

3

3

4

4

7

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

Veronika
Horínková

Cbs

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

Gabriela
Szabová

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

Cbnl

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

Gabriela
Szabová

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ))

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Jarmila
Glončáková

JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

JUDr. Jarmila
Glončáková

JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

JUDr. Jarmila
Glončáková

JUDr. Beáta
Trandţíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

Cbs

Cbnl

Cbs

Cbnl

Cbs

Cbnl

Cbs

Veronika
Horínková

Dana
Havlíková

Dana
Havlíková

Gabriela
Szabová

Gabriela
Szabová

Monika
Junasová

Monika
Junasová

Jana
Kovačovičová

Jana
Kovačovičová

Jana
Kovačovičová

JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)
JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

JUDr. Erik
Tomus (VSÚ)

JUDr. Zita
Ilčíková (P),
JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka (P)

JUDr. Erik
Tomus (VSÚ)

JUDr. Zita
Ilčíková (P),
JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

JUDr. Erik
Tomus (VSÚ)

JUDr. Zita
Ilčíková (P),
JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka (P)

7

1

2

3

8

10

15

16

17

Cbnl

Cbsi

Cbsi

Cbsi

Cbsi

Cbsi

CoE

CoE

CoE

JUDr. Jarmila
Glončáková

JUDr. Andrea
Haitová (S),
JUDr. Beata
Trandţíková (S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

Dana
Havlíková

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Elena
Kúšová (P),
JUDr. Tatiana
Pastieriková
(P), JUDr.
Beáta
Trandţíková (P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

Jana
Kovačovičová

Veronika
Horínková

Lenka
Póšová

JUDr. Eugen
Palášthy

JUDr. Helena
Kosorínová (S),
JUDr. Ľubica
Břoušková (S)

JUDr. Danica
Michalková

Mgr. Soňa
Pekarčíková
(S), JUDr.
Andrea Haitová
(S)

Veronika
Horínková

JUDr. Zita
Ilčíková

JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková(P)

Andrea
Miklová
Katarína
Vršanová

JUDr. Elena
Ondrišová

JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

Natália
Danielová

Dana
Havlíková

Gabriela
Szabová

Gabriela
Szabová

Monika
Junasová

JUDr. Erik
Tomus (VSÚ)

JUDr. Zita
Ilčíková (P),
JUDr. Oľga
Bahníková (P),
JUDr. Lenka
Praţenková (P)

JUDr. Peter
Nagy (VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

Mgr. Mirka
Báňasová (VSÚ)

JUDr. Danica
Michalková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S),
Mgr. Soňa
Pekarčíková (S)

Gabriela
Szabová

JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Lýdia
Noskovičová (S)

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Silvia
Jančová (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Elena
Kúšová (P),
JUDr. Tatiana
Pastieriková (P),
JUDr. Beáta
Trandţíková (P)

Mgr. Peter Nagy
(VSÚ)

JUDr. Elena
Ondrišová (P),
JUDr. Helena
Škrinárová (P),
JUDr. Miroslava
Janečková (S)

JUDr. Martin
Kocai (VSÚ)

JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Beáta
Trandţíková (P),
JUDr. Andrea
Haitová (S)

Gabriela
Szabová

Gabriela
Szabová

Monika
Junasová

JUDr. Danica
Michalková (P),
Mgr. Mirka
JUDr. Andrea
Báňasová (VSÚ) Haitová(S), Mgr.
Soňa
Pekarčíková (S)

18

20

21

22

1

1

1

2

2

JUDr. Boris
Tóth

JUDr. Beáta
Trandţíková
(P), JUDr. Lýdia
Noskovičová
(S),

CoE

JUDr. Blaţena
Hirnerová

JUDr. Tatiana
Pastieriková
(P), JUDr.
Elena Kúšová
(P)

CoE

JUDr. Eugen
Palášthy

JUDr. Ľubica
Břoušková (S),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

CoE

JUDr. Jarmila
Glončáková

JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)

JUDr. Nora
Majerníková

JUDr. Monika
Valašiková
PhD. (P), JUDr.
Renáta
Janáková (S)

JUDr. Nora
Majerníková

JUDr. Monika
Dana
Valašiková
Macejáková
PhD. (P), JUDr.
JUDr. Daniel
Renáta
Kanca
Janáková (S)

JUDr. Nora
Majerníková

JUDr. Monika
Dana
Valašiková
Macejáková
PhD. (P), JUDr.
JUDr. Daniel
Renáta
Kanca
Janáková (S)

CoE

S

So

NcS

S

So

Mgr. Viliam
Pohančeník

Mgr. Viliam
Pohančeník

JUDr. Marián
Trenčan (P),
JUDr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

JUDr. Marián
Trenčan (P),
JUDr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

Silvia
Jeţová

Simona
Benková
JUDr. Maroš
Maškovič

Natália
Danielová

Dana
Macejáková
Mgr. Daniel
Kanca

Ladislava
Drahovská
Mária
Ţilková

Ladislava
Drahovská
Mária
Ţilková

Jana
Kovačovičová

Mgr. Silvia
Jančová (VSÚ)

JUDr. Blaţena
Hirnerová (P),
JUDr. Tatiana
Pastieriková (P),
JUDr. Elena
Kúšová (P)
JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (P),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)
JUDr. Jarmila
Glončáková (P),
JUDr. Ľubica
Krišková (S),
Mgr. Štefan
Zelenák (S)
JUDr. Eugen
Palášthy (P),
JUDr. Ľubica
Břoušková (S),
JUDr. Helena
Kosorínová (S)

Monika
Junasová

Mgr. Dáša
Štefániková
(VSÚ)

Henrieta
Jurkovičová

JUDr. Roman
Hrico (VSÚ),

Jana
Kovačovičová

JUDr. Erik
Tomus (VSÚ)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

Mgr. Viliam
Pohančeník (P),
JUDr. Marián
Trenčan (P),
Mgr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

Mgr. Viliam
Pohančeník (P),
JUDr. Marián
Trenčan (P),
Mgr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

Mgr. Viliam
Pohančeník (P),
JUDr. Marián
Trenčan (P),
Mgr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

Alena
Vaneková

JUDr. Nora
Mgr. Lucia
Majerníková (P),
Lasabová (VSÚ), JUDr. Monika
Mgr. Helena
Valašiková,
Marcinkechová
PhD. (P), JUDr.
(VSÚ)
Renáta
Janáková (S)

Alena
Vaneková

JUDr. Nora
Mgr. Lucia
Majerníková (P),
Lasabová (VSÚ), JUDr. Monika
Mgr. Helena
Valašiková,
Marcinkechová
PhD. (P), JUDr.
(VSÚ),
Renáta
Janáková (S)

2

3

3

3

4

4

4

5

NcS

S

So

NcS

S

So

NcS

S

Mgr. Viliam
Pohančeník

JUDr. Marián
Trenčan (P),
JUDr. Vlastimil
Pavlikovský (S)

Ladislava
Drahovská
Mária
Ţilková

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Peter
Pospech (S)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Peter
Pospech (S)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Peter
Pospech (S)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Milota
Tóthová (S)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Milota
Tóthová (S)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Milota
Tóthová (S)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Anna
Peťovská (P)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová
(VSÚ), Mgr.
Helena
Marcinkechová
(VSÚ),

JUDr. Nora
Majerníková (P),
JUDr. Monika
Valašiková,
PhD. (P), JUDr.
Renáta
Janáková (S)

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Cisková (VSÚ),
Mgr. Helena
Marcinkechová
(VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová (VSÚ),
Mgr. Helena
Marcinkechová
(VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová (VSÚ),
Mgr. Helena
Marcinkechová
(VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová (VSÚ),
Mgr. Helena
Marcinkechová
(VSÚ),

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

5

5

6

6

6

1

1

1

So

NcS

S

So

NcS

To

Tpo

Nto

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová
(VSÚ), Mgr.
Helena
Marcinkechová
(VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

Alena
Vaneková

Mgr. Lucia
Lasabová (VSÚ),
Mgr. Helena
Marcinkechová
(VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská (P),
JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbelská (P)

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbeľská, PhD.
(P)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

Viera
Broschová

Mgr. Magdaléna
Bošková (VSÚ),
Mgr. Kristína
Kellerová (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Anna
Peťovská (P)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

JUDr. Viera
Šebestová

JUDr. Dáša
Filová (P),
JUDr. Anna
Peťovská (P)

Silvia
Korcová
Mária
Ţilková

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbeľská, PhD.
(P)

Martina
Švrčková
Mgr. Daniel
Kanca

JUDr. Judita
Kokolevská

JUDr. Soňa
Langová (P),
JUDr. Petra
Príbeľská, PhD.
(P)

JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)
JUDr. Viera
Šebestová (P),
JUDr. Dáša
Filová (P), JUDr.
Anna Peťovská
(P)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

1

1

1

1

1

2

2

2

Ntro

Ntc

Ntok

Td

Tov

To

Tos

Tpo

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

Lucia
JUDr. Iveta
Šarmírová
Zelenayová (P),
Viera
JUDr. Kamil
Habová
Ivánek (S)
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)
JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Nto

Ntro

Ntc

Ntok

Td

Tov

To

Tos

Tpo

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Iveta
Kormošová
Bc.Ivana
Mifkovičová
Barbora
Buranová

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

3

3

3

3

3

3

4

4

4

Nto

Ntro

Ntc

Ntok

Td

Tov

To

Tos

Tpo

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Nikoleta
Krajčovičová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

4

4

4

4

4

4

16

Nto

Ntro

Ntc

Ntok

Td

Tov

T

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Bc. Ivana
Mifkovičová
Iveta
Kormošová
Barbora
Buranová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová

Barbora
Buranová
Iveta
Kormošová
JUDr. Iveta
Bc. Ivana
Zelenayová (P), Mifkovičová
JUDr. Kamil
Nikoleta
Ivánek (S)
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová

Miroslava
Dominová

JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ),
JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)
JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

JUDr. Jaroslav
Mikuš (P), JUDr.
Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

18

19

T

T

T

JUDr. Jaroslav
Mikuš

JUDr. Alţbeta
Horváthová

JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

JUDr. Tibor
Kubík

JUDr. Karol
Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

Barbora
Buranová
Iveta
Kormošová
Bc. Ivana
Mifkovičová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ),
JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Alţbeta
Horváthová (P),
JUDr. Zuzana
Molnárová (P),
JUDr. Eva
Vajdičková (S)

Miroslava
Dominová

JUDr. Michal
Valent (VSÚ),
JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr. Tibor
Kubík (P), JUDr.
Karol Kováč (P),
JUDr. Richard
Molnár (S)

JUDr. Michal
Valent (VSÚ),
JUDr. Branislav
Harabin (VSÚ)

JUDr.
Magdaléna
Blaţová (P),
JUDr. Iveta
Zelenayová (P),
JUDr. Kamil
Ivánek (S)

Miroslava
Dominová

Súdne
oddelenie
Sudca

Asistent

Tajomník

3.
JUDr. Jana
Vlčková

4.
Mgr. Eva
Ţiačiková

5.
Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Ľuboš
Sádovský

Kristína
Dobrovolná

Antónia Golejová

JUDr. Jana
Vlčková
JUDr. Zuzana
Posluchová

Mgr. Eva
Ţiačiková
Mgr. Eva
Ţiačiková

Bc. Jana
Ondrášková
Bc. Jana
Ondrášková

Číslo Agenda
1.

2.

1

C

1

Cudz

1

Cd

2

C

Vyšší súdny
úradník

6.
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Alexandra
Zelková,JUDr.
Lucia Marková
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Lucia
Marková

Ďalší členovia
súdneho
oddelenia meno +
funkcia

Prvý adresát spisu
(funkčne)

17

JUDr. Ľudmila
Králiková (P),
JUDr. Denisa
Mészárosová
(S)

Barbora
Buranová
Iveta
Kormošová
Bc. Ivana
Mifkovičová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová
Barbora
Buranová
Iveta
Kormošová
Bc. Ivana
Mifkovičová
Nikoleta
Krajčovičová
Lucia
Šarmírová
Viera
Habová

7.

8.
A
A
A
A

JUDr. Blanka
Podmajerská

Kristína
Dobrovolná

Antónia Golejová

JUDr. Zuzana
Posluchová
JUDr. Michaela
Frimmelová
JUDr. Michaela
Frimmelová

Mgr. Eva
Ţiačiková
Mgr. Eva
Ţiačiková
Mgr. Eva
Ţiačiková

Bc. Jana
Ondrášková
Bc. Jana
Ondrášková
Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Ondrej
Krajčo

Kristína
Dobrovolná

Antónia Golejová

JUDr. Milan
Chalupka
JUDr. Milan
Chalupka

Mgr. Eva
Ţiačiková
Mgr. Eva
Ţiačiková

Bc. Jana
Ondrášková
Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Alexandra
Zelková,JUDr.
Lucia Marková
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Alexandra
Zelková,JUDr.
Lucia Marková
JUDr. Lucia
Marková
JUDr. Lucia
Marková

C

JUDr. Ondrej
Krajčo

Mgr. Eva
Ţiačiková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Lucia
Marková

A

5

Cd

JUDr. Ondrej
Krajčo

Mgr. Eva
Ţiačiková

Bc. Jana
Ondrášková

JUDr. Lucia
Marková

A

3

Cb

3

Cbm

4

Cb

4

Cbm

10

Cb

10

Cbm

Monika
Mikulíková
Monika
Mikulíková

Jana
Kovačovičová
Jana
Kovačovičová
Jana
Kovačovičová
Jana
Kovačovičová
Jana
Kovačovičová
Jana
Kovačovičová

12

Cb

Dana Psotová

Monika Junasová

12

Cbm

Dana Psotová

Monika Junasová

13

Cb

13

Cbm

1

Cbi

2

Cbi

6

Cbi

13

Zm

14

Zm

19

Zm

JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Erik
Tomus
JUDr. Roman
Hrico
Mgr. Mirka
Báňasová
Mgr. Mirka
Báňasová
Mgr. Mirka
Báňasová

2

Cudz

2

Cd

3

C

3

Cd

3

Cudz

4

C

4

Cd

5

JUDr. Jarmila
Glončáková
JUDr. Jarmila
Glončáková
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Beáta
Trandţíková
JUDr. Beáta
Trandţíková
JUDr. Ľubica
Krišková
JUDr. Ľubica
Krišková
Mgr. Štefan
Zelenák
Mgr. Štefan
Zelenák
JUDr. Ľubica
Krišková
Mgr. Štefan
Zelenák
JUDr. Helena
Kosorínová
JUDr. Helena
Škrinárová
JUDr. Miroslava
Janečková
JUDr. Elena
Ondrišová

Daša Hrobárová
Daša Hrobárová

JUDr. Maroš
Maškovič
JUDr. Maroš
Maškovič
Dana Psotová
JUDr. Maroš
Maškovič
Dagmar
Lindtnerová

Monika Junasová
Monika Junasová
Monika Junasová
Monika Junasová
Henrieta
Jurkovičová

Dana Havlíková

Monika Junasová

Dana Havlíková

Monika Junasová

Dana Havlíková

Monika Junasová

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Henrieta
Jurkovičová
Henrieta
Jurkovičová
Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská
Mgr. Štefánia
Kalinská
Mgr. Štefánia
Kalinská

Kvetoslava
Babiková (T),
Kvetoslava
Babiková (T),
Kvetoslava
Babiková (T),

Alena Forrová
Dagmar
Lindnerová

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Hedviga
Dudášová (T),

A

JUDr. Lýdia
Noskovičová

Alena Forrová

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Hedviga
Dudášová (T)

A

JUDr. Lýdia
Noskovičová

Alena Forrová

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Hedviga
Dudášová (T)

A

JUDr. Boris Tóth

Dagmar
Lindnerová

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Kvetoslava
Bábiková (T),
Hedviga
Dudášová (T)

A

JUDr. Boris Tóth

Dagmar
Lindnerová

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Kvetoslava
Bábiková (T),
Hedviga
Dudášová (T)

A

Henrieta
Jurkovičová

Mgr. Štefánia
Kalinská

Kvetoslava
Bábiková (T),
Hedviga
Dudášová (T)

A

Marcela
Chmúrová

JUDr. Eugen
Palášthy
JUDr. Eugen
Palášthy
JUDr. Eugen
Palášthy

Natália Danielová

K

JUDr. Lýdia
Noskovičová

4

V

4

NcKv

3

K

3

V

3

NcKv

4

6

6

K

V

Natália Danielová
Natália Danielová

6

NcKv

JUDr. Boris Tóth

Dagmar
Lindnerová

3

Sp

JUDr. Anna
Peťovská, PhD.

Bc. Hana Hyţová
Magdaléna
Nováková

4

Sp

9

Sp

5

Sp

5

Sn

6

Sn

7

Sn

5

Sd

5

Scud

8

Sd

8

Scud

9

Sd

9

Scud

JUDr. Ľubomír
Šramko
JUDrJanka
Richterová
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Anna
Peťovská, PhD.
JUDr. Milota
Tóthová
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Milota
Tóthová
JUDr. Milota
Tóthová
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Renáta
Janáková
JUDr. Renáta
Janáková

Janka Farkašová
Magdaléna
Nováková
Bc. Hana Hyţová
Bc. Hana Hyţová
Marta Víghová
Bc. Hana Hyţová
Marta Víghová
Marta Víghová
Bc. Hana Hyţová
Bc. Hana Hyţová
Magdaléna
Nováková
Magdaléna
Nováková

Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová

A
A
A

A
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková

A
A
A
A

Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková

A
A
A
A
A
A
A
A

10

Sd

10

Scud

9

Saz

10

Saz

11

Sp

11

Sd

11

Scud

JUDrJanka
Richterová
JUDrJanka
Richterová
JUDr. Ľubomír
Šramko
JUDr. Peter
Pospech
JUDr. Eva
Fulcová
JUDr. Eva
Fulcová
JUDr. Eva
Fulcová

Magdaléna
Nováková
Magdaléna
Nováková
Janka Farkašová
Bc. Hana Hyţová
Janka Farkašová
Janka Farkašová
Janka Farkašová

Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová
Marcela
Chmúrová

Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková
Mgr. Viera
Bobeková

A
A
A
A
A
A
A

