
 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

 

JUDr. Adriana Krajníková 
Kuzmányho č.57, Košice, tel.: 0903 602 240, e-mail: krajada@gmail.com 

Zap. v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 985 

                                                             
       Krajský súd v Bratislave  
 

V Košiciach, dňa 4.3.2021 

  

 

Ž A L O B A    

 

 

 

Žalobkyňa:  JUDr. Adriana Krajníková, nar. 19.4.1968, bytom Poštová č. 13, 040 01 Košice, 

advokátka so sídlom v Košiciach, Kuzmányho č. 57, 040 01 Košice, IČO: 31 308 708  

    

  

 

Žalovaná:  Slovenská advokátska komora, Predsedníctvo slovenskej advokátskej komory 

so sídlom Kolárska č. 4, 813 42 Bratislava 

 

 

 

proti inému zásahu orgánu verejnej správy 

 

 
V rámci výkonu mojej advokácie sú mi zo strany žalovanej doručované písomnosti. S poukazom na 

právnu situáciu na Slovensku, ohľadne preukazovania sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na 

Covid-19, ktorá skutočnosť spadala do odbernej lehoty doručovaných zásielok, zaslala som žalovanej 
dňa 8.2.2021 elektronické písomné podanie „Listové zásielky“, zo dňa 4.2.2021. V tomto som 

z dôvodu neexistencie právnej povinnosti odovzdať svoj biologický materiál na testovanie poukázala 

na skutočnosť, že nedisponujem žiadnym výsledkom testu na Covid-19, avšak na základe toho som 
titulom v podaní citovaných správnych aktov vylúčená zo vstupu do budovy Slovenskej pošty, a.s., a  

o b j e k t í v n e  si neviem vyzdvihnúť listové zásielky. Osobitne som tým poukázala na vylúčenie 
doručenia tzv. fikciou doručenia. 

D ô k a z:  
Písomné podanie „Listové zásielky“, zo dňa 4.2.2021 (príl. 1)  
 

Napriek uvedenému a v záujme odberu doručovaných písomnosti som sa osobitne s touto otázkou 

obrátila dňa 2.2.2021 na doručovateľa Slovenskú poštu a.s., ktorá potvrdila skutočnosť, že bez 
preukázania sa potvrdením o negatívnom teste mi nebude umožnený vstup do budovy pošty 

a nebudem si môcť doručované zásielky vyzdvihnúť. Táto skutočnosť podľa stanoviska Slovenskej 

pošty, a. s. platí od 27.1.2021 do 19.3.2021. 

D ô k a z:  
e-mailová žiadosť JUDr. Krajníkovej adresovanej Slovenskej pošte, a. s., zo dňa 2.2.2021 a Odpoveď 

Slovenskej pošty, a. s., zo dňa 16.2.2021 (príl. 2)  
 

AK

AK



Dňa18.2.2021 mi bola žalovanou doručená do elektronickej schránky listina s vyznačenou 

právoplatnosťou a vykonateľnosťou ku dňu 16.2.2021, označená ako „Uznesenie o pozastavení 
výkonu advokácie“, zo dňa 15.1.2021, sp. zn. 51/2/2021. Toto uznesenie mi pred tým nebolo doručené 

do vlastných rúk. S poukazom na uvedenú nemožnosť jeho vyzdvihnutia na pošte predpokladám, že 

zásielka bola vrátená žalovanej. 

D ô k a z:  
listina  „Uznesenie o pozastavení výkonu advokácie“, zo dňa 15.1.2021 (príl. 3)  

                   

Na základe predmetného uznesenia došlo k pozastaveniu výkonu mojej advokácie s účinnosťou 

od 16.2.2021.   
 

V dôsledku tohto pozastavenia došlo postupom zo strany žalovanej k deaktivácii mojej elektronickej 

schránky dňa 23.2.2021 (to navyše napriek tomu, že moja činnosť nie je zrušená, ale pozastavená), 
a došlo k ďalším zásahom do výkonu mojej činnosti, a tým do práv klientov na právne zastupovanie 

podľa ich slobodnej voľby prostredníctvom mojej osoby, čím zároveň došlo k zásahu do ich práv na 

spravodlivé súdne a iné konanie, a na mojej strane k zásahu do práva na slobodné podnikanie. 

D ô k a z:  
e-mailová komunikácia, zo dňa 23.2.2021 so správcom siete servicedesk@slovensko.sk (príl. 4)  

 
Na základe tohto uznesenia je mi tiež od 17.2.2021 ku dnešnému dňu z dôvodu verejne publikovanej 

informácie o pozastavení mojej činnosti vo vyhľadávači advokátov na portáli www.sak.sk 

znemožnený výkon advokácie, vrátane právneho zastupovania množstva klientov (napr. titulom 
ustanovenia ex offo, titulom rámcových zmlúv o poskytnutí právnych služieb - napr. dňa 2.3.3021 so 

zadržaným klientom p. Štefanom Kanalošom na OO PZ v Martine, dňa 3.3.2021 so zadržanou 

klientkou p. Alžbetou Polačkovou na OO PZ Vrútky a iných, ďalších titulom ukončenia právneho 
zastupovania výpoveďou pre nemožnosť ich zastupovania a pod.). V konaní na Obvodnom oddelení 

Martin a Vrútky navyše došlo k doručeniu elektronickej správy od žalovanej o mojom pozastavení 

výkonu advokácie.  

D ô k a z:   
Opatrenie Okresného súdu Košice I, zo dňa 24.2.2021, sp. zn. 6T/28/2020 o zrušení ustanovenia 

obhájcu (príl. 5)  
Uznesenie o vznesení obvinenia OO PZ Martin – východ, zo dňa 24.2.2021, 1 a 7. strana (príl. 6)  

Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie, zo dňa 18.2.2021 (príl. 7) 

Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie, zo dňa 4.3.2021 (príl. 8)  
 

II. 

 
Z citovaného právoplatného a vykonateľného uznesenia vyplýva, že činnosť bola pozastavená osobe:  

 

JUDr. Adriana Krajníková, advokátka, narodená 19.4.1964.  
 

Touto osobou nie som ja.  

 

 

§ 11 ods. 1 Zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii: Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby 

do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. b), d) f) 
až i) a odsekov 2 a 3 a o pozastavení výkonu advokácie podľa § 8 nie je prípustný opravný prostriedok 

a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením.  

  
§ 11 ods. 4 písm. b) Zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii: Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydáva 

predsedníctvo komory a musí obsahovať označenie fyzickej osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení 

výkonu advokácie alebo vyčiarknutí zo zoznamu advokátov sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, 
priezviska a dátumu narodenia.  

 

mailto:servicedesk@slovensko.sk
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Pozastavením výkonu mojej advokácie na podklade predmetného uznesenia, ktoré sa netýka mojej 

osoby, došlo k zásahu do mojich práv v rozpore so zákonom a bez zákonného právneho titulu.  
Nezákonný zásah do mojich práv a jeho dôsledky sú zároveň v príčinnej súvislosti zo zásahom do práv 

klientov a tretích osôb.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby súd vydal tento  

 

rozsudok 
 

Žalovaná je povinná bezodkladne odstrániť z verejného systému www.sak.sk z položky „Pozastavený 
výkon advokácie - vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom“ JUDr. Adrianu Krajníkovú, 

advokátku so sídlom Kuzmányho č. 57 Košice, uviesť ju do položky „Vyhľadanie advokáta“ 

a skutočnosť o trvaní výkonu advokácie menovanej advokátky oznámiť všetkým subjektom, ktorým 
žalovaná oznámila pozastavenie činnosti advokátky.  

 

Žalovaná je povinná bezodkladne zabezpečiť obnovenie aktívneho prístupu JUDr. Adriany 
Krajníkovej, advokátky so sídlom Kuzmányho č. 57 Košice, IČO: 31 308 708 do elektronickej 

schránky na portáli www.slovensko.sk. 

 
Žalovaná je povinná zdržať sa nezákonných zásahov a porušovania základných práv a slobôd JUDr. 

Adriany Krajníkovej, nar. 19.4.1968.  

 
 

 

S úctou  
 

 

 
 

       JUDr. Adriana Krajníková  

 
 

Prílohy:  

podľa textu 
   

http://www.sak.sk/
http://www.slovensko.sk/

