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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 20. au gus ta 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 397/1999 Z. z., kto rým sa
usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na strel né

zbra ne a stre li vo v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 296/2000 Z. z.

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a
do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred -
pi sov na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 397/1999
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých
po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na
strel né zbra ne a stre li vo v zne ní na ria de nia vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky č. 296/2000 Z. z. sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. V § 2 písm. b) sa za slo vá „Slo ven skej in for mač nej
služ by“ vkla da jú slo vá „a Ná rod né ho bez peč nost né ho
úra du“.

2. V § 4 od sek 1 znie:
„(1) Vý rob ca ale bo do voz ca za bez pe čí po su dzo va nie

zho dy vlast nos tí strel ných zbra ní a stre li va pros tred -
níc tvom auto ri zo va nej oso by pod ¾a § 11 zá ko na, uve de -
nej v prí lo he č. 2 bode 1.9, kto rá určí poč ty, ter mí ny,
v kto rých sa budú ur če né vý rob ky pred kla da� na po su -
dzo va nie zho dy, a mies to, kde sa po su dzo va nie zho dy
vy ko ná.“.

3. V § 16 sa vkla da jú nové od se ky 1 až 3, kto ré zne jú:
„(1) Vý rob ca ale bo do voz ca pred lo ží auto ri zo va nej

oso be kaž dú vy ro be nú zbraň pod lie ha jú cu ku so vé mu
ove re niu pod ¾a § 9 a 11.

(2) Vý rob ca ale bo do voz ca pred lo ží auto ri zo va nej oso be
zbra ne, kto ré pod lie ha jú ho mo lo gi zá cii pod ¾a § 7 a 8.

(3) Vý rob ca ale bo do voz ca stre li va ale bo stre li vi ny
pred lo ží auto ri zo va nej oso be stre li vo ale bo stre li vi nu
na ty po vú kon tro lu v množ stve ur če nom auto ri zo va nou 
oso bou, za bez pe ču jú com po ža do va ný roz sah kon tro ly
pod ¾a § 13.“.

Do te raj šie od se ky 1 až 3 sa ozna ču jú ako od se ky 4 až 6.

4. V prí lo he č. 1 čas ti Po dro bnos ti o pod mien kach
skú šob nej stre¾ by bode 5 písm. k) sa slo vo „SK“ na hrá -
dza slo vom „Ak“. 

5. V prí lo he č. 1 čas ti Po dro bnos ti o pod mien kach
skú šob nej stre¾ by bode 5 pís me no l) znie:

„l) ply no vé zbra ne sa skú ša jú zvý še ním ús �o vej rých -
lo sti o 10 % nad od po rú ča nie vý rob cu,“.

6. V prí lo he č. 1 čas ti Po dro bnos ti o pod mien kach

skú šob nej stre¾ by sa bod 5 do pĺ ňa pís me nom n), kto ré
znie:

„n) špor to vé zbra ne zho to ve né a po u ží va né vý luč ne
na špor to vú stre¾ bu pod ¾a pra vi diel me dzi ná rod ných
špor to vých zvä zov biat lo nu a špor to vej stre¾ by (zdru že -
ných v ISSF — me dzi ná rod nej špor to vej stre lec kej fe de -
rá cii) sa skú ša jú bež ný mi ná boj mi ur če ný mi na trh.“.

 7. V prí lo he č. 2 čas ti 1 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 1.9 na hrá dza tex tom:

„Iden ti fi kač ná znač ka Úrad nej skú šob ne strel ných
zbra ní a stre li va SKTC-112 Lies ko vec“.

8. V prí lo he č. 2 čas ti 1 sa ove ro va cie znač ky do pĺ ňa jú 
no vou znač kou:

„1.10 Nové ku so vé ove re nie všet kých dru -
hov zbra ní na bí ja ných zo za du, ur če -
ných na po u ži tie stre li va s  bez -
dymovým pra chom“.

9. V prí lo he č. 2 čas ti 3 sa v tex te pri znač ke ozna če nej
čís lom 3.1 slo vá „strel ných zbra ní“ na hrá dza jú slo vom
„hlav ní“.

10. V prí lo he č. 2 sa čas� 3 do pĺ ňa no vou znač kou:

„3.7 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

11. V prí lo he č. 2 čas ti 4 sa v tex te pri znač ke ozna če nej 
čís lom 4.8 slo vo „Kon tro la“ na hrá dza slo vom „Skúš ka“.

12. V prí lo he č. 2 sa čas� 4 do pĺ ňa no vou znač kou:

„4.9 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

13. V prí lo he č. 2 čas ti 5 sa v tex te pri značke ozna če nej 
čís lom 5.6 slo vá „dno vá skrut ka“ na hrá dza jú slo vom
„zá ver“.

14. V prí lo he č. 2 čas ti 5 sa v tex te pri znač ke ozna če nej 
čís lom 5.9 za slo vo „hla veň“ vkla dá čiar ka a slo vo „telo“.

15. V prí lo he č. 2 čas ti 5 (za znač kou 5.20) sa znač ka
Kon tro la stre li va ozna ču je čís lom „5.21“. Do te raj šie
čís la 5.21 a 5.22 sa ozna ču jú ako čís la 5.22 a 5.23.

16. V prí lo he č. 2 sa čas� 5 do pĺ ňa no vou znač kou:
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„5.24 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

17. V prí lo he č. 2 čas ti 6 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 6.4 na hrá dza tex tom:

„Po vin ná skúš ka bez dy mo vým pra chom strel ných
zbra ní s hlad kým vý vr tom na bí ja ných zo za du“.

18. V prí lo he č. 2 čas ti 6 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 6.5 na hrá dza tex tom:

„Do da toč ná skúš ka bez dy mo vým pra chom strel ných 
zbra ní s hlad kým vý vr tom na bí ja ných zo za du“.

19. V prí lo he č. 2 čas ti 6 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 6.6 na hrá dza tex tom:

„Skúš ka piš to lí a ter čov níc (s bežne po u ží va ným pra -
chom)“.

20. V prí lo he č. 2 sa čas� 6 do pĺ ňa no vou znač kou:

„6.11 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

21. V prí lo he č. 2 čas ti 7 sa vy púš �a znač ka ozna če ná
čís lom „7.5“ a do te raj šia znač ka ozna če ná čís lom „7.6“
sa ozna ču je čís lom „7.5“.

22. V prí lo he č. 2 sa čas� 7 do pĺ ňa no vou znač kou:

„7.6 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

23. V prí lo he č. 2 sa čas� 8 do pĺ ňa no vou znač kou:

„8.10 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

24. V prí lo he č. 2 čas ti 9 sa v tex te pri znač ke ozna če nej 
čís lom 9.1 na kon ci pri pá ja jú slo vá „ur če né na trh“.

25. V prí lo he č. 2 sa čas� 9 do pĺ ňa no vou znač kou:

„9.5 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

26. V prí lo he č. 2 čas ti 10 sa v tex te pri znač ke ozna če -

nej čís lom 10.6 za slo vá „sle pé stre li vo“ vkla da jú slo vá
„ale bo stre li vo,“.

27. V prí lo he č. 2 sa čas� 10 do pĺ ňa no vou znač kou:

„10.9 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

28. V prí lo he č. 2 čas ti 11 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 11.4 na hrá dza tex tom:

„Prí stro je vy ro be né na prin cí pe zbra ní; skúš ka vý be -
ro vej vzor ky“.

29. V prí lo he č. 2 sa čas� 11 do pĺ ňa no vou znač kou:

„11.18 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

30. V prí lo he č. 2 čas ti 12 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 12.1 na hrá dza tex tom:

„Skúš ky zbra ní a kon tro la stre li va; skú šob ňa
Iževsk“.

31. V prí lo he č. 2 čas ti 12 sa pô vod ný text pri znač ke
ozna če nej čís lom 12.2 na hrá dza tex tom:

„Skúš ky zbra ní a kon tro la stre li va; skú šob ňa Kli -
movsk“.

32. V prí lo he č. 2 sa čas� 12 do pĺ ňa no vý mi znač ka mi:

„12.3 Skúš ky zbra ní a kon tro la stre li va;
skú šob ňa Kras no za vodsk

12.4 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

33. V prí lo he č. 2 sa čas� 13 do pĺ ňa no vou znač kou:

„13.3 Ku so vé ove re nie bro kov níc — oce ¾o vé
bro ky“.

Čl. II

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. ok tób ra
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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381

O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 25. au gus ta 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu
v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

pri na kla da ní s ma jet kom štá tu 

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo“) pod ¾a § 8a ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet -
ku štá tu v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá kon“) usta no -
vuje:

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“) v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti mi -
nis ter stva, kto rý mi na úče ly toh to opat re nia sú
a) roz poč to vé or ga ni zá cie zria de né mi nis ter stvom,
b) prí spev ko vé or ga ni zá cie zria de né mi nis ter stvom,
c) štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé

or ga ni zá cie, ku kto rým vy ko ná va mi nis ter stvo
funk ciu zria ïo va te ¾a pod ¾a § 8a ods. 3 písm. a) zá -
ko na.

§  2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

(1) Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie
pod ¾a § 8 ods. 1 zá ko na sa na správ cov uve de ných v § 1
toh to opat re nia vz�a hu je,  ak je pred me tom  pre vo du:
a) vý po čto vá tech ni ka a tech nic ké po čí ta čo vé  pro -

striedky, a to
1. po čí ta če vrá ta ne PC Handu, no te bo oku, lap topu

a pod.,
2. ser ve ry, 
3. ko mu ni kač né  za ria de nia,
4. tla čiar ne,
5. mo ni to ry,
6. sca ne ry,
7. plot te ry,
8. sní ma cie za ria de nia,
9. ro u te ry,

10. ne pre ru ši te¾ né zdro je na pá ja nia,
11. za ria de nia na ar chi vá ciu dát (Stre a mer, Plas mon

a pod.),
b) slu žob né cest né vo zid lá a člny, kto rých  cena ur če -

ná zna lec kým po sud kom za jed not li vú vec je vyš šia
než 50 000 Sk,

c) hnu te¾ ná vec štá tu, ak jej cena ur če ná  zna lec kým
po sud kom za jed not li vú vec pri
1. zdra vot níc kej a ve te ri nár nej tech ni ke a zdra vot -

níc kom a ve te ri nár nom ma te riá li pre sa hu je
100 000 Sk,

2. sof twa ri pre sa hu je 40 000 Sk,
3. tech ni ke a ma te riá li na ochra nu ob jektov pre sa -

hu je 100 000 Sk,
d) hnu te¾ né veci štá tu ne uve de né v pís me nách a) až c),

kto rých cena ur če ná zna lec kým po sud kom za jed -
not li vú vec je vyš šia než 100 000 Sk.

(2) Pre vod hnu te¾ ných vecí štá tu ne uve de ných v od -
se ku 1 mož no rea li zo va� mimo oso bit né ho po nu ko vé ho
ko na nia.

§  3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 2  zá ko na)

(1) Sú hlas mi nis ter stva sa vy ža du je na plat nos�
zmlu vy o pre vo de sprá vy tých to hnu te¾ ných vecí štá tu:
a) zbra ní vrá ta ne ná hrad ných die lov na zbra ne,
b) mu ní cie vrá ta ne che mic kej mu ní cie,
c) po zo ro va cích prí stro jov na noč né a den né vi de nie,
d) tr ha vín,
e) roz bu šiek — ostrých,
f) roz ne co va čov — ostrých,
g) do zi met ric kých prí stro jov,
h) la bo ra tór nych prí stro jov ob sa hu jú cich rá dio ak tív -

ny žia rič,
i) po ¾né ho pro viant né ho vý stro ja,
j) vý stroj ných sú čias tok  slu žob nej, pra cov nej a  po¾ -

nej rov no ša ty prí sluš ní ka Po li caj né ho zbo ru a ich
do pln kov,

k) pri lieb ba lis tic kých,
l) viest ne prie strel ných,

m) ští tov Po li caj né ho zbo ru ochran ných,
n) ochran ných po riad ko vých pri lieb,
o) slu žob ných  cest ných vo zi diel a čl nov.

(2) Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných
vecí štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co -
via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú hnu te¾ né
veci štá tu uve de né v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) toh to
opat re nia.

§  4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných ve cí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na)

(1) Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných
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vecí štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak jed ným
z účast ní kov zmlu vy je iný správ ca, než je uve de ný v § 1
ods. 1 písm. a) zá ko na, a  pred me tom  zmlu vy o zá me ne
sprá vy sú hnu te¾ né veci uve de né v § 2 ods. 1  písm. a), c) 
a d) toh to opat re nia.

(2) Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných
vecí štá tu uve de ných v § 3 ods. 1 toh to opat re nia sa vy -
ža du je sú hlas mi nis ter stva.

§  5 

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� kúp nej zmlu vy, kto rou sa pre vá dza
vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu, sa  vy ža du je sú hlas
mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re -
nia pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve -
de ných v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 toh to
opat re nia.

§  6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na)

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci  uve de né v § 2 ods. 1
písm. a), c) a d)  a  § 3   ods. 1 toh to opat re nia.

§  7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas
mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re -
nia pre ne chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu uve de -
né v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d)  a  § 3 ods. 1 toh to opat re -
nia.

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, ak ide o ná jom ne -
by to vých prie sto rov na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej
sta rost li vos ti a ná jom ne hnu te¾ nos ti ale bo jej čas ti na
úče ly rea li zá cie pro jek tov ener ge tic kej efek tív nos ti, sa
vy ža du je  sú hlas mi nis ter stva.

(3) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % ce lej vý me ry po zem ku, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak sa ma je tok pre na jí ma naj viac na ïal ších 
pä� ro kov po uply nu tí pä� roč nej le ho ty ná jmu.

§  8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na)

(1) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke hnu te¾ ných vecí
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak ide o hnu te¾ -
né veci uve de né v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a v § 3 ods. 1.

(2) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke ma te riá lu ne do -
tknu te¾ ných zá sob, informačno-technických  pro -
stried kov a spot reb né ho ma te riá lu sa vy ža du je sú hlas
mi nis ter stva.

Zá ve reč  né usta no ve  nia

§ 9

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej
re pub li ky č. 265/2001 Z. z. o úpra ve dis po zič ných
opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej pô -
sob nos ti Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky pri
na kla da ní s ma jet kom štá tu v zne ní opat re nia Mi nis -
ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 609/2002 Z. z.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 15. sep tem bra
2003.

Vla di mír Pal ko v. r.
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382

V Ý  N O S
Úra du pre štát nu služ bu

z 5. septembra 2003,

kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o funk čnom vzde lá va ní
štát nych za mest nan cov na pro ku ra tú re a o jeho skon če ní

Úrad pre štát nu služ bu pod ¾a § 14 ods. 8 zá ko na
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 po
do ho de s  Ge ne rál nou pro ku ra tú rou Slo ven skej re pub -
li ky usta no vu je:

§ 1

Funk čné vzde lá va nie štát nych za mest nan cov na
prokuratúre1) (ïa lej len „funk čné vzde lá va nie“) je za -
me ra né na pre hl bo va nie te o re tic kých ve do mos tí
a prak tic kých skú se nos tí v tých to ob las tiach:
a) plá no va nie v pro ce se ria de nia

1. výz nam a pod sta ta plá no va nia,
2. vplyv vnú tor ných a von kaj ších či ni te ¾ov na vy ty -

čo va nie, ko rek ciu a kon kre ti zá ciu cie ¾ov,
3. dru hy a funk cie cie ¾ov, 
4. dru hy a funk cie plá no va nia,
5. fázy tvor by plá nov,
6. roz sah a stu peň pre pra co va nos ti plá nov,
7. vo¾ ba stra té gie,

b) or ga ni zo va nie v pro ce se ria de nia
1. výz nam a pod sta ta or ga ni zo va nia,
2. dru hy, for my a funk cie or ga ni zá cie,
3. fázy pro ce su or ga ni zo va nia,

c) roz ho do va nie v pro ce se ria de nia
1. výz nam a pod sta ta roz ho do va nia,
2. vz�ah me dzi roz ho do va ním a rie še ním prob lé mu,
3. kla si fi ká cia roz ho do va nia,
4. cha rak ter prob lé mov a me tó dy roz ho do va nia,
5. kri té riá hod no te nia al ter na tív,
6. fázy roz ho do va cie ho pro ce su,

d) kon tro la v pro ce se ria de nia
1. výz nam a pod sta ta kon tro ly,
2. uspo ria da nie prv kov kon trol né ho sys té mu,
3. eta py pro ce su kon tro ly,
4. funk cie kon tro ly,
5. for my kon tro ly,
6. pros tried ky kon tro ly,

e) mo ti vá cia v pro ce se ria de nia
1. výz nam a pod sta ta mo ti vá cie,
2. vz�ah me dzi mo ti vá ciou a vý kon nos �ou,
3. mo ti vač né fak to ry,
4. mo ti vač né ria de nie,
5. ná stro je mo ti vá cie.

§ 2

O za ra de ní štát ne ho za mest nan ca na funk čné vzde -
lá va nie roz ho du je  ve dú ci slu žob né ho úra du na zá kla -
de slu žob ných hod no te ní vy ko na ných v prie be hu tr va -
nia jeho štát no za mes tna nec ké ho po me ru na
pro ku ra tú re.

§ 3

(1) Ob sah,  roz sah a for mu funk čné ho vzde lá va nia
ur ču je ve dú ci slu žob né ho úra du v zá vis los ti od pos ta -
ve nia slu žob né ho úra du v sús ta ve pro ku ra tú ry a v zá -
vis los ti od stup ňa ria de nia,2) kto rý sa vz�a hu je k prí -
sluš né mu štát no za mes tna nec ké mu mies tu.

(2) Mi ni mál ny roz sah funk čné ho vzde lá va nia je pä�
slu žob ných dní.

§ 4

(1) Funk čné vzde lá va nie sa kon čí skúš kou.

(2) Úče lom skúš ky je ove ri�, či štát ny za mest na nec
má pot reb né te o re tic ké ve do mos ti a prak tic ké skú se -
nos ti a či je schop ný vy u ží va� po znat ky zís ka né v prie -
be hu funk čné ho vzde lá va nia pri vý ko ne ria dia cej čin -
nos ti na pro ku ra tú re.

(3) Skúš ka sa skla dá z pí som nej čas ti a z úst nej čas ti. 
Obe čas ti skúš ky sa ko na jú spra vid la v je den deň.

(4) Slu žob ný úrad pí som ne ozná mi štát ne mu za -
mest nan co vi ter mín ko na nia skúš ky as poň je den me -
siac pred dňom jej ko na nia. 

§ 5

(1) Štát ny za mest na nec skla dá skúš ku pred oso bit -
nou ko mi siou zria de nou v slu žob nom úra de (ïa lej len
„ko mi sia“). Ko mi sia má pä� čle nov, z toho tra ja čle no via 
sú pro ku rá to ri a dva ja čle no via sú štát ni za mest nan ci
v stá lej štát nej služ be. Čle nov ko mi sie a jej pred se du
vy me nú va a od vo lá va ve dú ci slu žob né ho úra du. 

(2) Ko mi sia je schop ná uzná ša� sa, ak sú prí tom ní
vše tci jej čle no via. Ko mi sia sa uzná ša o vý sled ku skúš -
ky väč ši nou hla sov všet kých čle nov. Člen ko mi sie sa
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1) § 9 ods. 1 zá ko na č. 459/2002 Z. z. o od bor nej prí pra ve za mest nan cov pro ku ra tú ry.
2) Prí lo ha č. 3 k zá konu 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. 411/2002 Z. z.



ne smie zdr ža� hla so va nia. Uzne se nie ko mi sie znie „vy -
ho vel“ ale bo „ne vy ho vel“; uzne se nie sa vy ho to ví pí som ne.

(3) Ak sa štát ny za mest na nec bez dô vod ne ale bo bez
ospra ve dl ne nia ne zú čast ní na skúš ke v ur če nom ter -
mí ne, ko mi sia vydá roz hod nu tie „ne vy ho vel“. To sa
vz�a hu je aj na štát ne ho za mest nan ca, kto rý  vlast nou
vi nou skúš ku ne do kon čil.

(4) Ak sa štát ny za mest na nec ne zú čas tnil na skúš ke
ale bo jej čas ti a svo ju ne ú čas� ospra ve dl nil, slu žob ný
úrad mu na zá kla de pí som nej žia dos ti môže po vo li� vy -
ko na� skúš ku v ná hrad nom ter mí ne. Žia dos� o vy ko na -
nie skúš ky do ru čí štát ny za mest na nec slu žob né mu
úra du do desiatich dní od ur če né ho ter mí nu ko na nia
skúš ky. Slu žob ný úrad žia dos ti vy ho vie, ak štát ny za -
mest na nec pre u ká že dô vod svo jej ne ú čas ti pre dô le ži tú 
osob nú pre káž ku v prá ci.3)

(5) Vý sle dok skúš ky ozná mi pred se da ko mi sie štát -
ne mu za mest nan co vi úst ne bez pros tred ne po vy ko na ní 
skúš ky a ve dú ce mu slu žob né ho úra du pí som ne naj -
bliž ší pra cov ný deň po vy ko na ní skúš ky.

§ 6

Ak štát ny za mest na nec úspeš ne vy ko ná skúš ku, slu -
žob ný úrad mu vydá osved če nie o skúš ke.

§ 7

(1) Ak štát ny za mest na nec ne vy ho vel po žia dav kám
skúš ky, slu žob ný úrad mu na zá kla de jeho pí som nej
žia dos ti po vo lí opa ko va� skúš ku. Skúš ku mož no opa -
ko va� iba raz. Žia dos� o opa ko va nie skúš ky do ru čí štát -
ny za mest na nec  slu žob né mu úra du do desiatich dní
od ur če né ho ter mí nu ko na nia skúš ky.

(2) Opa ko va nú skúš ku môže štát ny za mest na nec vy -
ko na� naj skôr po troch me sia coch a naj ne skôr do šies -
tich me sia cov od ne ús peš né ho vy ko na nia skúš ky.
Opa ko va nú skúš ku štát ny za mest na nec vy ko ná pred
ko mi siou v inom zlo že ní ako pri pr vej skúš ke.

(3) Na opa ko va nú skúš ku sa vz�a hu je usta no ve nie
§ 5. Po úspeš nom vy ko na ní skúš ky sa po stu pu je pod ¾a
usta no ve nia § 6.

§ 8

Ten to vý nos na do bú da účin nos� 15. sep tem bra
2003.

¼u bo mír Plai v. r.
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3) § 141 zá ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.


