
Zloženie komisií OJS 
 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 16.06.2022 do 16.06.2025, *od 17.03.2021 do 16.03.2024): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

 JUDr. Milan Hlušák, PhD.* 
predseda komisie 

 

vysokoškolský pedagóg 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

JUDr. Judita Gulbišová 
člen komisie 

krajská prokurátorka 
Krajská prokuratúra v Košiciach 

Oblasť trestného 
práva 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. 
člen komisie 

sudca 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

JUDr. Lenka Praženková 
člen komisie 

predsedníčka senátu obchodnoprávneho 
kolégia 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 
Oblasť obchodného práva 

 
JUDr. Slavomír Šúrek 
člen komisie 

riaditeľ netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 25.09.2020 do 24.09.2023, *od 17.03.2021 do 16.03.2024): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

 

JUDr. Robert Šorl, PhD. 
predseda komisie 

 

sudca 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

 
Mgr. Richard Dukes 
člen komisie 

vedúci oddelenia  právneho zastupovania pred 
súdmi a inými orgánmi netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

 
JUDr. Peter Sepeši 
člen komisie 

vedúci oddelenia  legislatívy a ústavného práva 
netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

Mgr. Michaela Závodná* 
člen komisie 

prokurátorka 
Krajská prokuratúra Trnava 

Oblasť trestného práva 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
člen komisie 

vysokoškolský pedagóg 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Oblasť obchodného práva 

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 16.06.2021 do 15.06.2024): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

 

JUDr. Jana Bajánková 
predseda komisie 

 

predsedníčka občianskoprávneho kolégia 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

JUDr. Peter Tobiaš 
člen komisie 

podpredseda 
Krajský súd v Prešove 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Magdaléna Hromcová 
člen komisie 

advokátka 
podpredsedníčka, Slovenská advokátska  
komora 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 



JUDr. Zoltán Nemrava 
člen komisie 

prokurátor netrestného úseku 
Krajská prokuratúra Žilina 

Oblasť obchodného práva 

JUDr. Marián Fečík 
člen komisie 

sudca 
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

Komisia č. 4 (funkčné obdobie od 16.06.2021 do 15.06.2024, * od 26.09.2022 do 26.09.2025): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

JUDr. Martin Bargel 
predseda komisie 

predseda senátu trestnoprávneho kolégia 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Janka Kmeťová* 
člen komisie 

námestníčka krajského prokurátora 

Krajská prokuratúra v Nitre 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

JUDr. Jana Gallová 
člen komisie 

námestníčka krajského prokurátora pre 
netrestný úsek 
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

 

JUDr. Ján Šikuta, PhD. 
člen komisie 

predseda  
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

JUDr. Eva Halásová 
člen komisie 

prokurátorka netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

 
Oblasť obchodného práva 

Komisia č. 5 (funkčné obdobie od 16.06.2021 do 15.06.2024,* od 02.06.2020 do 01.06.2023), ** od 17.03.2022 
do 17.03.2025): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. 
predseda komisie 

predseda  

Súdna rada Slovenskej republiky  

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

JUDr. Ján Hrivnák, MPH 
člen komisie 

prokurátor 
Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna 
prokuratúra Slovenskej republiky 

 
Oblasť trestného práva 

doc. JUDr. Martin Vernarský, 
PhD.* 
člen komisie 

sudca 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

 

JUDr. Elena Remetová** 
člen komisie 

vedúca netrestného oddelenia  
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. 
člen komisie 

podpredsedníčka  

Najvyšší súd Slovenskej republiky 
Oblasť obchodného práva 

Komisia č. 6 (funkčné obdobie od 15.06.2020 do 14.06.2023): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

JUDr. Libor Duľa 
predseda komisie 

sudca 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

 

Mgr. Dušan Čimo 
člen komisie 

 

predseda senátu občianskoprávneho kolégia 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 



JUDr. Vladimír Javorský, PhD. 
člen komisie 

riaditeľ trestného  odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

 
Oblasť trestného práva 

JUDr. Slavomír Filipčík 
člen komisie 

zástupca riaditeľa netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

JUDr. Zuzana Šotiková 
člen komisie 

vedúca netrestného oddelenia 
Krajská prokuratúra Košice 

Oblasť obchodného práva 

Komisia č. 7 (funkčné obdobie od 17.03.2022 do 17.03.2025): 

Titul, meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 

JUDr. Roman Greguš 
predseda komisie 

predseda 
Krajský súd v Nitre 

Oblasť obchodného 
práva 

JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD. 
člen komisie 

podpredseda  
Súdna rada Slovenskej republiky 

Oblasť občianskeho práva 
hmotného a civilného 
práva procesného, 
rodinného práva a 
pracovného práva 

JUDr. Peter Straka  
člen komisie 

sudca 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

Oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti 
súdov a prokuratúry 

JUDr. Ľubomír Bunčiak 
člen komisie 

prokurátor netrestného odboru 
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a 
finančného práva 

doc. JUDr. Ján Šanta, PhD. 
člen komisie 

prokurátor 
Úrad špeciálnej prokuratúry  
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Oblasť trestného práva 

 


