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Z Á  K O N

zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 185/2002 Z. z. o Súd nej rade
Slo ven skej re pub li ky a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

a kto rým sa do pĺ ňa jú nie ktoré zá ko ny

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 185/2002 Z. z. o Súd nej rade Slo ven skej re -
pub li ky a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 3 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Funk cia čle na súd nej rady je ne zlu či te¾ ná s funk -

ciou pred se du Naj vy ššie ho kon trol né ho úra du Slo ven -
skej re pub li ky ale bo pod pred se du Naj vy ššie ho kon trol -
né ho úra du Slo ven skej re pub li ky, pro ku rá to ra,
prí sluš ní ka Po li caj né ho zbo ru Slo ven skej re pub li ky
a prí sluš ní ka Slo ven skej in for mač nej služ by.“.

2. V § 4 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety:
„Sud cov ské rady pos kyt nú na po žia da nie súd nej rade
do ku men ty a in for má cie, kto ré súd na rada pot re bu je
na roz ho do va nie. Ak člen súd nej rady po žia da sud cov -
skú radu o účas� na jej za sad nu tí, sud cov ská rada je
po vin ná žia dos ti vy ho vie�.“.

3. V § 5 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ná vrh kan di dá ta na pod pred se du súd nej rady môže
poda� kaž dý člen súd nej rady.“.

4. V § 5 ods. 2 sa pred do te raj ší text vkla da jú slo vá
„Ak pred se da súd nej rady4a) nie je vy me no va ný a“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4a znie:
„4a) Čl. 141a ods. 1 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.“.

5. V § 5 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo v prí pa doch
ur če ných v ro ko va com po riad ku súd nej rady“.

6. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Súd na rada na ná vrh naj me nej troch čle nov súd -

nej rady môže pod pred se du súd nej rady od vo la�.“.

7. V § 6 ods. 1 sa za slo vom „zvo lá va“ vy púš �a čiar ka
a  slo vá „prog ram na vr hu je“.

8. V § 6 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie:
„(2) Prog ram súd nej rady na vr hu je pred se da súd nej

rady. Kaž dý člen súd nej rady je opráv ne ný na vrh nú�
zme nu ale bo do pl ne nie prog ra mu za sad nu tia súd nej
rady. Ak naj me nej tra ja čle no via súd nej rady na vrh nú
zme nu ale bo do pl ne nie prog ra mu, pred se da súd nej
rady za ra dí ten to ná vrh do prog ra mu za sad nu tia súd -
nej rady.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 6.

9. § 6 sa do pĺ ňa od sek mi 7 až 10, kto ré zne jú:

„(7) Člen súd nej rady, kto rý je kan di dá tom vo vo¾ be,
nemá prá vo hla so va� na tej to vo¾ be, ak sa o zvo le nie do
tej is tej funk cie uchá dza as poň je den ïal ší kan di dát,
kto rý nie je čle nom súd nej rady.

(8) Hla so va nie súd nej rady je ve rej né; to ne pla tí, ak
súd na rada roz ho du je o ná vr hu na
a) vy me no va nie sud cu, 
b) vy me no va nie a od vo la nie pred se du Naj vy ššie ho

súdu Slo ven skej re pub li ky,
c) vy me no va nie a od vo la nie pod pred se du Naj vy ššie ho

súdu Slo ven skej re pub li ky,
d) vy me no va nie a od vo la nie pod pred se du súd nej rady,
e) vo¾ bu kan di dá ta na sud cu, kto rý by mal pô so bi� za

Slo ven skú re pub li ku v me dzi ná rod nom súd nom or -
gá ne,

f) vo¾ bu a od vo la nie čle nov a pred se dov dis cip li nár -
nych se ná tov.

(9) Pred se da súd nej rady je po vin ný jed no vy ho to ve -
nie uzne se nia súd nej rady o ná vr hu súd nej rady na vy -
me no va nie sud cu, od vo la nie sud cu, pri de le ní sud cu
ale bo pre lo že ní sud cu za sla� mi nis tro vi spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky do troch dní odo dňa, keï súd na
rada o veci roz hod la.

(10) Pred se da súd nej rady za bez pe čí zve rej ne nie in -
for má cií o čin nos ti súd nej rady na vo¾ ne prí stup nej in -
ter ne to vej strán ke. Na in ter ne to vej strán ke sa uve rej ní
ter mín za sad nu tia súd nej rady do 24 ho dín od jeho zvo -
la nia zá ro veň s ná vr hom prog ra mu za sad nu tia súd nej
rady. Na in ter ne to vej strán ke sa ïa lej uve rej ní pri ja té
uzne se nie súd nej rady, zá pis ni ca z hla so va nia a zá pis -
ni ca zo za sad nu tia súd nej rady. Pri ja té uzne se nie súd -
nej rady sa uve rej ní do 24 ho dín od jeho pri ja tia súd -
nou ra dou. Zá pis ni ca z hla so va nia a zá pis ni ca zo
za sad nu tia súd nej rady sa uve rej ní zá ro veň s pri ja tý mi
uzne se nia mi súd nej rady.“.

10. V § 7 ods. 1 sa za slo vá „je ne ve rej né, ak“ vkla da jú
slo vá „ten to zá kon ne us ta no vu je inak ale bo“.

11. V § 7 ods. 2 sa slo vá „e) a f)“ na hrá dza jú slo va mi
„e) až g)“.

12. § 9 znie:

„§ 9

Kan ce lá ria súd nej rady

(1) Úlo hy spo je né s or ga ni zač ným, per so nál nym, ad -
mi nis tra tív nym a tech nic kým za bez pe če ním čin nos ti
súd nej rady vy ko ná va kan ce lá ria súd nej rady.

(2) Kan ce lá riu súd nej ra dy ria di a v jej mene vy stu pu -
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je ve dú ci kan ce lá rie súd nej rady. Ve dú ce ho kan ce lá rie
súd nej ra dy vy me nú va a od vo lá va pred se da súd nej
rady, kto ré mu zod po ve dá za jej čin nos�.

(3) Kan ce lá ria súd nej ra dy hos po dá ri s fi nanč ný mi
pros tried ka mi vy čle ne ný mi na jej čin nos� zo samo stat -
nej roz poč to vej ka pi to ly štát ne ho roz po čtu.

(4) Úlo hy kan ce lá rie súd nej ra dy pl nia štát ni
zamestnanci5a) a za mest nan ci.5b)

(5) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti kan ce lá rie
súd nej ra dy a pos ta ve nie štát nych za mest nan cov a za -
mest nan cov kan ce lá rie súd nej ra dy ur ču je or ga ni zač -
ný po ria dok, kto rý vy dá va ve dú ci kan ce lá rie súd nej
rady.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5a a 5b zne jú:
„5a) Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
  5b) Zá kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

13. Za § 27 sa vkla da jú § 27a až 27i, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„VO¼ BA A OD VO LA NIE
PRED SE DU NAJ VY ŠŠIE HO SÚDU

SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY A POD PRED SE DU
NAJ VY ŠŠIE HO SÚDU SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

A USTA NO VE NIE DO ĎAL ŠÍCH FUNK CIÍ
V PÔ SOB NOS TI SÚD NEJ RADY

Pos tup pr i  vy  me no va ní  do funk c ie  pred se  du 
Naj  vy  šš ie  ho súdu Slo  ven skej  re  pub l i  ky

a pod pred se  du Naj  vy  šš ie  ho súdu
Slo ven skej  re  pub l i  ky

§ 27a

(1) Ná vrh na vy me no va nie pred se du Naj vy ššie ho
súdu Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „pred se da naj vy š -
šie ho súdu“) ale bo pod pred se du Naj vy ššie ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „pod pred se da naj vy ššie ho
súdu“) pred kla dá súd na rada pre zi den to vi na zá kla de
vý sled kov ňou usku toč ne ných vo lieb; vo¾ by sa ko na jú
na ve rej nom za sad nu tí súd nej rady.

(2) Kan di dá tov na pred se du naj vy ššie ho súdu a pod -
pred se du naj vy ššie ho súdu môže súd nej rade na vrh -
nú� člen súd nej rady, sud cov ské rady, sta vov ské or ga -
ni zá cie sud cov, zhro maž de nie sud cov Naj vy ššie ho
súdu Slo ven skej re pub li ky, sud ca Naj vy ššie ho súdu
Slo ven skej re pub li ky a mi nis ter spra vod li vos ti Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „na vr ho va te¾“).

(3) Deň a čas ko na nia vo lieb vy hla su je pred se da súd -
nej rady naj ne skôr 45 dní pred ich ko na ním. Pred se da
súd nej rady ozná mi všet kým na vr ho va te ¾om vy hlá se -
nie vo lieb s vý zvou na pred lo že nie kan di dá tov na pred -
se du naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se du naj vy ššie ho 
súdu v le ho te, kto rá ne smie by� krat šia ako 15 dní odo
dňa do ru če nia ozná me nia o vy hlá se ní vo lieb.

(4) Ná vrh kan di dá ta na pred se du naj vy ššie ho súdu
ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu ob sa hu je meno,
priez vis ko, aka de mic ký ti tul kan di dá ta, dá tum usta -
no ve nia do funk cie sud cu a dá tum pri de le nia ale bo
pre lo že nia sud cu na Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li -

ky. K ná vr hu sa pri kla dá vlast no ruč ne pod pí sa né vy -
hlá se nie kan di dá ta, že sú hla sí so svo jou kan di da tú rou.

(5) Ná vrh kan di dá ta na pred se du naj vy ššie ho súdu
ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu sa do ru ču je pred -
se do vi súd nej rady; na ná vr hy do ru če né pred se do vi
súd nej rady po uply nu tí le ho ty pod ¾a od se ku 3 a na ná -
vr hy, kto ré ne ma jú všet ky ná le ži tos ti usta no ve né tým to 
zá ko nom, sa ne pri hlia da.

(6) Pred se da súd nej rady za bez pe čí do ru če nie zo zna -
mu kan di dá tov na pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo
pod pred se du naj vy ššie ho súdu čle nom súd nej rady
naj ne skôr 15 dní pre do dňom ko na nia vo lieb.

(7) Ná vrh kan di dá ta na pred se du naj vy ššie ho súdu
ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu mož no do za ča tia
vo lieb vzia� pí som ne spä�. Kan di dát na pred se du
 najvyš šieho súdu ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu 
sa môže do za ča tia vo lieb pí som ne vzda� svo jej kan di -
da tú ry. Spä� vza tie ná vr hu kan di dá ta a vzda nie sa kan -
di da tú ry je účin né do ru če ním pred se do vi súd nej rady.

§ 27b 

(1) Kan di dá ti na pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo
pod pred se du naj vy ššie ho súdu majú prá vo zú čast ni�
sa na za sad nutí súd nej rady, na kto rom sa ko na jú vo¾ -
by pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se du naj -
vy ššie ho súdu. Pred se da súd nej rady za bez pe čí do ru -
če nie po zván ky kan di dá tom na za sad nu tie súd nej rady
naj ne skôr se dem dní predo dňom ko na nia vo lieb.

(2) Súd na rada vy tvo rí pre všet kých kan di dá tov na
pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se du naj vy š -
šie ho súdu rov na ké pod mien ky na pre zen tá ciu svo jej
oso by a svo jej pred sta vy o pô so be ní vo funk cii pred se du 
naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se du naj vy ššie ho
súdu.

§ 27c

(1) O prie be hu a vý sled koch vo lieb sa vy ho to ví zá pis -
ni ca, v kto rej sa uve die naj mä
a) cel ko vý po čet čle nov súd nej rady, kto rí mali prá vo

vo li�,
b) po čet hla sov čle nov súd nej rady odo vzda ných pre

jed not li vých kan di dá tov,
c) po ra die kan di dá tov pod ¾a poč tu zís ka ných hla sov

čle nov súd nej rady.

(2) Vý sled ky vo lieb sa vy hla su jú na za sad nu tí súd nej
rady, na kto rom sa vo¾ ba pred se du naj vy ššie ho súdu
ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu vykonala.

(3) Ak žiad ny z kan di dá tov na pred se du naj vy ššie ho
súdu ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu ne zí ska
nad po lo vič nú väč ši nu hla sov všet kých čle nov súd nej
rady a na vo¾ be sa zú čast ni li viac ako dva ja kan di dá ti,
vy ko ná sa na tom is tom za sad nu tí súd nej rady opa ko -
va ná vo¾ ba. Na opa ko va nej vo¾ be sa zú čast nia kan di dá -
ti, kto rí vo vo¾ be zís ka li naj väč ší po čet hla sov a dru hý
naj väč ší po čet hla sov.

(4) Ak žiadny z kan di dá tov na pred se du naj vy ššie ho
súdu ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu ne zí ska vo
vo¾ be, v prí pa de pod ¾a od se ku 3 v opa ko va nej vo¾ be,
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nad po lo vič nú väč ši nu hla sov všet kých čle nov súd nej
rady, usku toč nia sa nové vo¾ by.

(5) Súd na rada pred lo ží pre zi den to vi ná vrh na vy me -
no va nie sud cu za pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo
pod pred se du naj vy ššie ho súdu bez zby toč né ho od kla -
du po za sad nu tí súd nej rady, na kto rom sa usku toč ni li
vo¾ by kan di dá ta na pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo
pod pred se du naj vy ššie ho súdu.

§ 27d

Nová vo¾ ba

(1) Ak ani v opa ko va nej vo¾ be ne bol zvo le ný kan di dát
na pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se du naj -
vy ššie ho súdu, vy ko na jú sa nové vo¾ by na ïal šom za -
sad nu tí súd nej rady.

(2) Súd na rada ihneï po bez vý sled nej opa ko va nej
vo¾ be určí deň a čas ko na nia no vej vo¾ by.

(3) Na no vej vo¾ be bez pros tred ne na sle du jú cej po
bez vý sled nej opa ko va nej vo¾ be sa ne mô žu zú čast ni�
kan di dá ti, o kto rých sa už hla so va lo. 

(4) Pri no vej vo¾ be sa po stu pu je pod ¾a § 27a až 27c.

§ 27e

Ďal šia vo¾ ba

(1) Ak ani v no vej vo¾ be ne zí ska žia dny kan di dát pred -
pí sa ný po čet hla sov, súd na rada určí do 45 dní ïal šie
vo¾ by.

(2) V ïal šej vo¾ be sa o zvo le nie môžu uchá dza� aj kan -
di dá ti, kto rí sa o zvo le nie uchá dza li v pr vej vo¾ be (§ 27a
ods. 2). Z ïal šej vo¾ by sú vy lú če ní kan di dá ti, kto rí sa
uchá dza li o zvo le nie v bez pros tred ne pred chá dza jú cej
vo¾ be.

§ 27f 

Ná vrh na od vo la nie pred se du naj vy ššie ho súdu ale bo
pod pred se du naj vy ššie ho súdu

(1) Ná vrh na od vo la nie pred se du naj vy ššie ho súdu
ale bo pod pred se du naj vy ššie ho súdu podá súd na rada
pre zi den to vi z dô vo dov uve de ných v čl. 147 Ús ta vy Slo -
ven skej re pub li ky. 

(2) O tom to ná vr hu súd na rada roz hod ne do 15 dní od 
zis te nia dô vo du.

§ 27g

Ďal šie per so nál ne ná vr hy v pô sob nos ti súd nej rady

(1) Ná vrh na vo¾ bu kan di dá ta na sud cu, kto rý by mal
pô so bi� za Slo ven skú re pub li ku v me dzi ná rod ných
súd nych or gá noch, môže súd nej rade poda� 
a) člen súd nej rady,
b) mi nis ter spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky,
c) sta vov ská or ga ni zá cia sud cov, 
d) iná sta vov ská práv nic ká or ga ni zá cia.8)

(2) Za kan di dá ta na sud cu, kto rý by mal pô so bi� za
Slo ven skú re pub li ku v me dzi ná rod ných súd nych or gá -
noch, mož no na vrh nú� ob ča na, kto rý

a) zís kal práv nic ké vzde la nie ab sol vo va ním ma gis ter -
ské ho štú dia na práv nic kej fa kul te vy so kej ško ly
v Slo ven skej re pub li ke ale bo má uznaný9) ale bo nos -
tri fi ko va ný do klad o zís ka ní práv nic ké ho vzde la nia
ab sol vo va ním štú dia rov na kej úrov ne na vy so kej
ško le v za hra ni čí,10) 

b) je bez ú hon ný, pre u ká za te¾ ne je výz namnou osob -
nos �ou v od bo re prá va a jeho mo rál ne vlast nos ti dá -
va jú zá ru ku, že funk ciu sud cu bude riad ne vy ko ná -
va�,

c) má tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
d) má plnú spô so bi los� na práv ne úko ny a je zdra vot ne

spô so bi lý na vý kon funk cie sud cu,11)
e) zlo žil od bor nú jus tič nú skúš ku, pro ku rá tor skú

skúš ku, ad vo kát sku skúš ku ale bo skúš ku ko merč -
né ho práv ni ka a as poň pä� ro kov vy ko ná val práv nic -
kú prax.

(3) Ná vrh na kan di dá ta na sud cu, kto rý by mal pô so -
bi� za Slo ven skú re pub li ku v me dzi ná rod nom súd nom
or gá ne, sa po dá va súd nej rade. Ná vrh ob sa hu je
a) meno, priez vis ko, aka de mic ký ti tul kan di dá ta, dá -

tum na ro de nia, pro fe sio nál ny ži vo to pis kan di dá ta
pre u ka zu jú ci spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 2,
dá tum a pod pis na vr ho va te ¾a,

b) do klad o tom, že kan di dát zlo žil od bor nú jus tič nú
skúš ku, ad vo kát sku skúš ku, pro ku rá tor skú skúš -
ku ale bo od bor nú skúš ku ko merč né ho práv ni ka
a že as poň pä� ro kov vy ko ná val práv nic kú prax, 

c) pí som ný sú hlas kan di dá ta s kan di da tú rou,
d) v prí pa de ná vr hu pod ¾a od se ku 1 písm. c) a d) aj do -

klad o pre ro ko va ní ná vr hu v prí sluš ných or gá noch. 
Na ná vr hy, kto ré ne ma jú všet ky ná le ži tos ti usta no ve né 
tým to zá ko nom, sa ne pri hlia da.

(4) Pri vo¾ be kan di dá ta na sud cu, kto rý by mal pô so -
bi� za Slo ven skú re pub li ku v me dzi ná rod nom súd nom
or gá ne, sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia § 6 ods. 7,
§ 27a ods. 3 a § 27b až 27e. 

(5) Pri ná vr hoch pod ¾a od se kov 1 a 2 môže súd na
rada kan di dá tov vy po ču�, a to pred svo jím roz hod nu -
tím. Ná vrh je schvá le ný, ak zaň v taj nom hla so va ní hla -
so va la nad po lo vič ná väč ši na všet kých čle nov súd nej
rady. Na opa ko va né a nové hla so va nie o ná vr hoch sa
pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia § 27c ods. 3 a § 27d.

§ 27h

Sú čin nos� sú dov a or gá nov ve rej nej moci so súd nou
ra dou

(1) Súdy a or gá ny ve rej nej moci sú po vin né pos kyt -
nú� súd nej rade sú čin nos� pri vý ko ne jej pô sob nos ti,
naj mä sú po vin né pos kyt nú� súd nej rade na po žia da -
nie do ku men ty a in for má cie, kto ré súd na rada pot re -
bu je na jej roz ho do va nie.

(2) V sú vis los ti s vý ko nom pô sob nos ti súd nej rady sú
po ve re ní čle no via súd nej rady opráv ne ní vy ko na� úko -
ny pot reb né na zis te nie sku toč nos tí a za bez pe če nie dô -
ka zov ne vy hnut ných na roz ho do va nie súd nej rady,
súd na rada je naj mä opráv ne ná na hliad nu� do spi su
or gá nu ve rej nej moci ale bo súd ne ho spi su a ro bi� si
z nich od pi sy, vý pi sy a kó pie.

(3) Pri vý ko ne pô sob nos ti v sú vis los ti s opráv ne ním
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súd nej rady poda� ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho
ko na nia voči sud co vi je súd na rada opráv ne ná po ža do -
va� od dis cip li nár ne zod po ved né ho sud cu sta no vi sko
k dis cip li nár ne mu pre vi ne niu a k ve ciam sú vi sia cim
s dis cip li nár nym pre vi ne ním.

(4) Čle no via súd nej rady sú po vin ní za cho vá va� ml -
čan li vos� o sku toč nos tiach, kto ré sa doz ve de li pri vý ko -
ne opráv ne ní súd nej rady pod ¾a od se kov 1 a 2.

§ 27i

Člen súd nej rady má prá vo na za bez pe če nie pri me ra -
né ho času na prí pra vu na za sad nu tie súd nej rady a na
prí pra vu ma te riá lov na ro ko va nie súd nej rady.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 8, 9, 10 a 11 zne jú:
„8) § 33 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb. o ad vo -

ká cii.
§ 35 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb. o ko -
merč ných práv ni koch.
§ 29 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá -
roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.

  9) § 106 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

10) Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu Slo ven skej
re pub li ky č. 141/1991 Zb. o nos tri fi ká cii dip lo mov a iných do -
kla dov o štú diu na za hra nič ných vy so kých ško lách.

11) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.
o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. II

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z. z. a zá ko na č. 139/2003 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V § 7 ods. 1 sa pís me no b) do pĺ ňa ôsmym bodom, kto -
rý znie:
„8. Kan ce lá ria Súd nej rady Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996
Z. z., zá ko na  č. 358/1997 Z. z., zá ko na č. 377/1998
Z. z., zá ko na č. 348/1999 Z. z., zá ko na č. 441/2000
Z. z., zá ko na č. 82/1994 Z. z., zá ko na č. 445/2001 Z. z., 
zá ko na č. 502/2001 Z. z., zá ko na č. 506/2001 Z. z., zá -
ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 559/2001 Z. z., zá ko -
na č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 427/2002 Z. z. a zá ko na 
č. 163/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 2 ods. 1 písm. a) tre �om bo de sa za slo va mi „Kan -
ce lá ria ve rej né ho ochran cu práv“ vy púš �a bod ka a na
kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „a Kan ce lá ria Súd nej
rady Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia
ok rem usta no ve nia uve de né ho v čl. I  § 9, kto ré na do bú -
da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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