
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
e-mailová adresa pre elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom 

podatelnaKSBA@justice.sk 
 

                                            Na všetkých podaniach v tejto veci 

                                  uveďte spisovú značku: 5S 173/2017-269 

  

PREDVOLANIE 
Vo veci žalobcu/navrhovateľa:  István Lévai,  nar. 21.12.1990, Sústružnícka 4/14, 945 01 

Komárno 

v zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Holič, Poľovnícka 4, 900 26 Bernolákovo 

proti 

žalovanému/odporcovi: Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava 

v zastúpení: HKP Legal, s. r. o., advokátska kancelária, Križkova 9, 811 04 Bratislava 

 

o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OK1/2017 zo dňa 24.07.2017 

 

sa nariaďuje 

pojednávanie 

 

na deň 11.12.2018  o 09.00 hod.  
 

na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, v miestnosti č. dv.: 65/prízemie. 

 

 Súd rozhodne podľa rozvrhu práce Krajského súdu v Bratislave v zložení: JUDr. Dáša 

Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Viera Šebestová. 

 Podľa § 90 ods. 1 SSP účastník konania má právo z dôvodov uvedených v § 87 SSP 

uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi správneho súdu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. 

Námietka zaujatosti môže byť uplatnená v lehote podľa § 91 ods. 1 SSP a musí mať náležitosti 

podľa § 90 ods. 2 SSP. Vaša účasť na pojednávaní nie je nutná. 
V súvislosti s nahrávaním priebehu pojednávania a v záujme jeho procesnej ekonómie 

odporúčame účastníkom konania a ich právnym zástupcom v písomnej podobe k pojednávaniu predložiť 
stručný prednes žaloby a vyjadrenia k žalobe, ktoré na pojednávaní budú prednesené a krátkou cestou 
súdu do súdneho spisu založené. Súd upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 109 ods. 3 SSP 
obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania možno 
vyhotovovať len so súhlasom správneho súdu.  

Súd upozorňuje žalobcu, že v zmysle ust. § 49 ods. 1 SSP musí byť v konaní pred správnym 
súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na 
správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinné 
zastúpenie žalobcu advokátom sa netýka prípadov uvedených v ust. § 49 ods. 2 SSP. 

Keď sa nedostavíte na pojednávanie, môže sa pojednávať vo Vašej neprítomnosti. 
V prípade, že sa na pojednávanie dostavíte, prineste so sebou doklad totožnosti. 

 
V Bratislave, dňa 06.11.2018                              JUDr. Viera Šebestová     

                predsedníčka senátu 

Za správnosť vyhotovenia: 

Renáta Ambrózyová 

 


