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Z Á K O N

z 19. sep tem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov 

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. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 185/2002 Z. z. a zá ko na č. 670/2002 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: 
„ale bo ob ča na, kto ré mu bolo ulo že né dis cip li nár ne
opat re nie zba ve nia vý ko nu exe kú tor ské ho úra du, dis -
cip li nár ne opat re nie vy čiar knu tia zo zo zna mu ad vo ká -
tov, dis cip li nár ne opat re nie vy čiar knu tia zo zo zna mu
ko merč ných práv ni kov, dis cip li nár ne opat re nie zba ve -
nia vý ko nu no tár ske ho úra du ale bo dis cip li nár ne opat -
re nie zba ve nia vý ko nu funk cie pro ku rá to ra.4a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4a znie:
„4a) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb. o ad vo ká cii

v zne ní zá ko na č. 302/1999 Z. z.
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb. o ko merč ných 
práv ni koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon 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.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z.
o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria -
dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te -
¾och pro ku ra tú ry v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V § 5 od sek 5 znie: 
„(5) Za bez ú hon nú sa na úče ly toh to zá ko na ne po va -

žu je fy zic ká oso ba, kto rá bola prá vo plat ne od sú de ná za 
úmy sel ný trest ný čin, a to aj v prí pa de, ak jej bolo od sú -
de nie za úmy sel ný trest ný čin za hla de né, ale bo na kto -
rú sa h¾a dí, ako by ne bo la pre ta ký to trest ný čin od sú -
de ná pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4b) Bez ú hon nos� sa
pre u ka zu je od pi som re gis tra tres tov nie star ším ako tri
me sia ce.5)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 4b a 5 zne jú:
„4b)Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.
    5) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

3. V § 12 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„na ná vrh pred se du súdu, na kto rý má by� sud ca do -
čas ne pri de le ný, a po pred chá dza jú com vy jad re ní pred -
se du súdu, na kto rom sud ca pô so bí“.

 4. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slo vá „štát nej sprá vy
sú dov“ vkla dá čiar ka a slo vá „v Kan ce lá rii Súd nej rady
Slo ven skej re pub li ky“.

 5. V § 13 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „O stá ži 
sud cu v Kan ce lá rii Súd nej rady Slo ven skej re pub li ky
roz ho du je súd na rada po vy jad re ní mi nis tra.“.

 6. V § 14 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pre lo -
ži� sud cu mož no iba na vo¾ né mies to sud cu ur če né mi -
nis trom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.7)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) § 36 ods. 1 zá ko na č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní

ne skor ších pred pi sov.“.

 7. § 14 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
  „(4) Na súd niž šie ho stup ňa súd na rada sud cu pre lo -

ží na zá kla de roz hod nu tia dis cip li nár ne ho se ná tu.“.

 8. V § 18 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak sú
dô vo dy na od vo la nie z funk cie sud cu pod ¾a od se ku 2,
mi nis ter ozná mi túto sku toč nos� súd nej rade.“.

 9. V § 21 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
  „ale bo ak bolo dis cip li nár ne ko na nie za sta ve né z dô vo -
du vzda nia sa funk cie sud cu“.

10. V § 22 od se ky 2 a 3 zne jú: 
„(2) O do čas nom po za sta ve ní vý ko nu funk cie sud cu

roz ho du je 
a) súd na rada, ak ide o pred se du naj vy ššie ho súdu,

pod pred se du naj vy ššie ho súdu a sud cu naj vy ššie -
ho súdu,

b) mi nis ter v ostat ných prí pa doch.

 (3) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 2 písm. b) môže súd -
na rada na ná vrh dotk nu té ho sud cu zru ši� do 30 dní od 
ozná me nia roz hod nu tia.“.

11. V § 22 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie:

„(4) Vý kon funk cie pred se du naj vy ššie ho súdu, pod -
pred se du naj vy ššie ho súdu a sud cu naj vy ššie ho súdu
sa do čas ne po za sta vu je, ak mi nis ter podá súd nej rade
ná vrh na do čas né po za sta ve nie vý ko nu funk cie pred -
se du naj vy ššie ho súdu, pod pred se du naj vy ššie ho
súdu a sud cu naj vy ššie ho súdu a súd na rada do 30 dní
odo dňa do ru če nia ná vr hu mi nis tra ne roz hod ne, že
s do čas ným po za sta ve ním vý ko nu funk cie pred se du
naj vy ššie ho súdu, pod pred se du naj vy ššie ho súdu
a sud cu naj vy ššie ho súdu ne súh la sí.“. 
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Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od seky 5 a 6.

12. V § 24 ods. 7 sa za slo vo „mi nis terstvu“ vkla da jú
slo vá „spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo“)“.

13. V § 24 ods. 7 sa bod ka na kon ci na hrá dza čiar kou
a pri pá ja jú sa slo vá „ale bo na súde, na kto rý bol pri de -
le ný súd nou ra dou pod ¾a zá sad uve de ných v usta no ve -
ní § 11 na vo¾ né mies to sud cu.“.

14. V § 27 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) na ná vrh oso by, kto rá je opráv ne ná poda� ná vrh na

za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia (§ 120 ods. 2),“. 

15. V § 27 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) sta no vi ska pred se du ko lé gia a pred se du se ná tu.“. 

16. V § 28 od sek 1 znie:
„(1) Pred se da súdu, na kto rom je zria de ná sud cov ská 

rada, vy hla su je vý be ro vé ko na nie na ob sa de nie vo¾ né -
ho mies ta sud cu ur če né ho mi nis trom pod ¾a oso bit né ho 
zá ko na.7)“. 

17. V § 29 ods. 1 dru há veta znie: „Čle nov vý be ro vej
ko mi sie vy me nú va pred se da súdu vždy po vy hlá se ní
vý be ro vé ho ko na nia; pred se da súdu vy me nú va troch
čle nov vý be ro vej ko mi sie na ná vrh prí sluš nej sud cov -
skej rady, jed né ho čle na vý be ro vej ko mi sie na ná vrh
súd nej rady a jed né ho čle na vý be ro vej ko mi sie na ná -
vrh mi nis ter stva.“.

18. § 30 sa do pĺ ňa od se kom 12, kto rý znie: 
„(12) Sud ca je po vin ný do dr žia va� pra vid lá bez peč -

nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na;11aa) na úče ly bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci sa sud ca po su dzu je ako za mest na nec.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11aa znie:
„11aa) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z.

o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

19. § 32 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Vy hlá se nie pod ¾a § 31 ods. 1, ozná me nie pod ¾a

§ 31 ods. 3 a ma jet ko vé pri zna nie zve rej ňu je mi nis ter -
stvo na vo¾ ne prí stup nej in ter ne to vej strán ke v sú la de
s ochra nou osob ných úda jov pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na.14a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„14a) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“.

20. V § 34 sa vkla dá nový od sek 1, kto rý znie:
„(1) Kaž dý sud ca má za rov na kých pod mie nok rov na -

ké prá va a po vin nos ti. Sud ca ne mô že by� zvý hod ňo va -
ný ale bo zne vý hod ňo va ný pre jeho práv ne ná zo ry vy -
jad re né v roz ho do va ní ale bo pre jeho ná zo ry a pos to je
sud cu, čle na sud cov skej rady ale bo čle na súd nej
rady.“.

Do te raj šie od se ky 1 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 2 až 7.

21. V § 34 ods. 3 sa nad slo vo „prá ce“ umies tňu je od -
kaz 14b. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14b znie: 

„14b) § 17, 26 a 27 zá ko na č. 335/1991 Zb.  v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.“.

22. V § 41 ods. 1 sa na kon ci tre tej vety bod ka na hrá -
dza bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak o žia -
dos ti v tej to le ho te ne roz hod ne, po va žu je sa za schvá le -
nú.“. 

23. V nad pi se tre tej čas ti sa vy púš �a slo vo „sud cov“.

24. § 116 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 116

Dis cip li nár ne pre vi ne nie

(1) Dis cip li nár nym pre vi ne ním je 
a) za vi ne né ne spl ne nie ale bo po ru še nie po vin nos tí

sud cu, 
b) sprá va nie, kto ré vzbu dzu je opráv ne né po chyb nos ti

o ne zá vis los ti a ne stran nos ti sud cu pri roz ho do va -
ní, o ne za u ja tos ti sud cu voči účast ní kom ko na nia
a o úsi lí ukon či� súd ne ko na nie spra vod li vo a bez
zby toč ných prie �a hov, 

c) ne pre u ká za nie po ža do va ných vý sled kov pod ¾a zá -
sad hod no te nia sud cov schvá le ných pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su28a) na zá kla de hod no te nia prá ce sud -
cu,  

d) ne spl ne nie po vin nos ti poda� ma jet ko vé pri zna nie
pod ¾a § 32 ods. 1 ani v le ho te usta no ve nej pod ¾a
§ 33 ods. 1 ale bo ne spô so bi los� sud cu hod no ver -
ným spô so bom pre u ká za� zdroj ma jet ko vých prí -
rast kov, kto ré zjav ne pre sa hu jú sú hrn jeho pla tov
a iných vy čís le ných príj mov,

e) po ru še nie po vin nos tí pri vý ko ne štát nej sprá vy
súdu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.28aa)

(2) Zá važ ným dis cip li nár nym pre vi ne ním je 
a) ve do mé po ru še nie po vin nos ti sud cu roz ho do va� ne -

stran ne a ne za u ja to, 
b) ko na nie uve de né v od se ku 1 ok rem ko na nia uve de -

né ho v pís me nách c) a d), ak vzh¾a dom na po va hu
po ru še nej po vin nos ti, spô sob ko na nia, mie ru za vi -
ne nia, opa ko va nie ale bo iné pri �a žu jú ce okol nos ti je 
jeho škod li vos� zvý še ná,

c) opa ko va né po ru še nie po vin nos tí pri vý ko ne štát nej
sprá vy súdu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,28aa) po kra -
čo va nie v po ru šo va ní po vin nos tí súd ne ho funk cio -
ná ra na priek vý zve na jeho od strá ne nie ale bo také
po ru še nie po vin nos tí súd ne ho funk cio ná ra, kto ré
váž ne ohroz u je dô ve ry hod nos� a chod súd nic tva, 

d) opa ko va né ne spl ne nie po vin nos ti poda� ma jet ko vé
pri zna nie pod ¾a § 32 ods. 1 ani v le ho te usta no ve nej
pod ¾a § 33 ods. 1, úmy sel né uve de nie ne ú pl ných
úda jov ale bo ne prav di vých úda jov v ma jet ko vom
pri zna ní ale bo v čest nom vy hlá se ní pod ¾a § 32 ale bo
opa ko va ná ne spô so bi los� sud cu hod no ver ným spô -
so bom pre u ká za� zdroj svo jich ma jet ko vých prí -
rast kov, kto ré zjav ne pre sa hu jú sú hrn jeho pla tov
a iných vy čís le ných príj mov,

e) za vi ne né ko na nie sud cu, kto ré má za ná sle dok prie -
�a hy v dis cip li nár nom ko na ní,

f) svoj vo¾ né roz hod nu tie sud cu, kto ré zjav ne nemá
opo ru v práv nom po riad ku, ak tým to roz hod nu tím
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sud ca spô so bí znač nú ško du ale bo iný ob zvláš� zá -
važ ný ná sle dok,

g) za vi ne né ko na nie sud cu, kto ré má za ná sle dok prie -
�a hy v súd nom ko na ní.

(3) Zá važ né dis cip li nár ne pre vi ne nie ne zlu či te¾ né
s funk ciou sud cu je 
a) vý kon funk cie sud cu po čas na ria de nej po ho to vos ti

sud cu a po čas pra cov né ho času v prie sto roch súdu
pod vply vom al ko ho lu, omam ných lá tok ale bo psy -
cho trop ných lá tok, 

b) spá cha nie zá važ né ho dis cip li nár ne ho pre vi ne nia
na priek tomu, že už mu bolo za zá važ né dis cip li nár -
ne pre vi ne nie ulo že né dis cip li nár ne opat re nie, 

c) ne spô so bi los� sud cu hod no ver ným spô so bom pre u -
ká za� zdroj znač ných ma jet ko vých prí rast kov, kto ré 
zjav ne pre sa hu jú sú hrn jeho pla tov a iných vy čís le -
ných príj mov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 28aa znie:
„28aa) § 39a zá ko na č. 335/1991 Zb. v zne ní zá ko na č. 426/2003

Z. z.“.

25. V § 117 od se ky 1 až 6 zne jú:
„(1) Za dis cip li nár ne pre vi ne nie dis cip li nár ny súd

ulo ží nie ktoré z tých to dis cip li nár nych opat re ní:
a) na po me nu tie,
b) zní že nie funk čné ho pla tu až o 15 % na ob do bie naj -

viac troch me sia cov a pri opä tov nom dis cip li nár -
nom pre vi ne ní, kto ré ho sa sud ca do pus til v čase
pred za hla de ním dis cip li nár ne ho po stihu, na ob do -
bie naj viac šies tich me sia cov, 

c) od vo la nie z funk cie pred se du súdu ale bo pod pred -
se du súdu, ak ide o pre vi ne nie pod ¾a § 116 ods. 1
písm. e),

d) vy da nie a zve rej ne nie roz hod nu tia o tom, že  do -
tknutý sud ca v prí sluš nom roku ne pre u ká zal zá ko -
nom usta no ve ným spô so bom zdroj svo jich ma jet ko -
vých prí rast kov.

(2) Dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a od se ku 1 písm. c)
ne mož no ulo ži� pred se do vi naj vy ššie ho súdu a pod -
pred se do vi naj vy ššie ho súdu. Dis cip li nár ne opat re nia
pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� jed not li vo ale bo po pri
sebe. Od vo la nie z funk cie pred se du súdu ale bo pod -
pred se du súdu sa ulo ží vždy, ak sud ca spá chal dis cip li -
nár ne pre vi ne nie pod ¾a § 116 ods. 1 písm. e). Za dis cip -
li nár ne pre vi ne nie pod ¾a § 116 ods. 1 písm. d)
dis cip li nár ny súd ulo ží aj dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a 
§ 117 ods. 1 písm. d). 

(3) Za prie stu pok ale bo za iné po ru še nie zá ko na mož -
no ulo ži� za pod mie nok usta no ve ných oso bit ný mi
predpismi28b) tie to dis cip li nár ne opat re nia:
a) na po me nu tie,
b) po ku tu vo výš ke usta no ve nej oso bit ný mi pred pis -

mi,28b)
c) zá kaz čin nos ti s vý nim kou vý ko nu funk cie sud cu

na čas usta no ve ný oso bit ný mi pred pis mi,28b)
d) pre pad nu tie veci.

(4) Dis cip li nár ne opat re nia pod ¾a od se ku 3 mož no
ulo ži� jed not li vo ale bo po pri sebe; na po me nu tie ne mož -
no ulo ži� spo lu s iným opat re ním uve de ným v od se ku 3.

(5) Za zá važ né dis cip li nár ne pre vi ne nie ale bo za prie -
stu pok, kto rý má sú čas ne po va hu zá važ né ho dis cip li -

nár ne ho pre vi ne nia, dis cip li nár ny súd ulo ží nie ktoré
z tých to dis cip li nár nych opat re ní: 
a) pre lo že nie sud cu na súd niž šie ho stup ňa,
b) zní že nie funk čné ho pla tu o 50 % až 70 % na ob do bie 

troch me sia cov až jed né ho roka, 
c) od vo la nie z funk cie sud cu,
d) od vo la nie z funk cie pred se du súdu ale bo pod pred -

se du súdu, ak ide o zá važ né dis cip li nár ne pre vi ne -
nie pod ¾a § 116 ods. 2 písm. c), ale bo

e) vy da nie a zve rej ne nie roz hod nu tia o tom, že  do -
tknutý sud ca v prí sluš nom roku ne pre u ká zal zá ko -
nom usta no ve ným spô so bom zdroj svo jich ma jet ko -
vých prí rast kov, čím mo hol na ru ši� váž nos�
a dôs toj nos� funk cie sud cu ale bo ohroz i� dô ve ru
v ne zá vis lé, ne stran né a spra vod li vé roz ho do va nie
sú dov.

(6) Dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a od se ku 1 písm. c)
ne mož no ulo ži� pred se do vi naj vy ššie ho súdu a pod -
pred se do vi naj vy ššie ho súdu. Dis cip li nár ne opat re nia
pod ¾a od se ku 5 mož no ulo ži� jed not li vo ale bo po pri
sebe. Od vo la nie z funk cie sud cu, ok rem zá važ né ho dis -
cip li nár ne ho pre vi ne nia pod ¾a § 116 ods. 2 písm. d), ne -
mož no ulo ži� spo lu s iným opat re ním pod ¾a od se ku 5.
Za zá važ né dis cip li nár ne pre vi ne nie pod ¾a § 116 ods. 2
písm. d) dis cip li nár ny súd ulo ží aj dis cip li nár ne opat re -
nie pod ¾a odseku 5 písm. e). Od vo la nie z funk cie pred -
se du súdu ale bo pod pred se du súdu sa ulo ží vždy, ak
sud ca spá chal zá važ né dis cip li nár ne pre vi ne nie pod ¾a
§ 116 ods. 2 písm. c).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 28b znie: 
„28b) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.

o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.“. 

26. V § 117 sa za od sek 6 vkla da jú nové od se ky 7 a 8,
kto ré zne jú:

„(7) Dis cip li nár nym opat re ním za zá važ né dis cip li -
nár ne pre vi ne nie ne zlu či te¾ né s funk ciou sud cu je vždy
od vo la nie z funk cie sud cu. 

(8) Dis cip li nár ny súd pri uk la da ní dis cip li nár ne ho
opat re nia pri hlia da naj mä na roz sah a po va hu po ru še -
nej po vin nos ti, spô sob ko na nia, ná sle dok a mie ru za vi -
ne nia.“.

Do te raj šie od se ky 7 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 9 až
11.

27. V § 119 od sek 3 znie:
„(3) Sud cov dis cip li nár ne ho súdu volí súd na rada na

ob do bie troch ro kov z kan di dá tov na vrh nu tých sud cov -
ský mi ra da mi, mi nis trom a ná rod nou ra dou zo sud cov
vše obec ných sú dov ale bo z iných osôb, kto ré spĺ ňa jú
pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na. Sud cov ské rady, mi -
nis ter a ná rod ná rada na vr hu jú súd nej rade kan di dá -
tov na sud cov dis cip li nár ne ho súdu na zá kla de žia dos ti 
súd nej rady. V žia dos ti na pred lo že nie ná vr hov na kan -
di dá tov súd na rada určí po čet sud cov dis cip li nár ne ho
súdu, kto rých bude vo li� na zá kla de ná vr hu jed not li -
vých na vr ho va te ¾ov, a le ho tu na pred lo že nie ná vr hov
na kan di dá tov, kto rá ne smie by� krat šia ako 45 dní od
do ru če nia žia dos ti. Sud cov ské rady, mi nis ter a ná rod -
ná rada pred lo žia súd nej rade dvoj ná sob ný po čet kan -
di dá tov na sud cov dis cip li nár ne ho súdu, kto rých bude
súd na rada vo li�. Ak bol ten istý kan di dát na vrh nu tý
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via ce rý mi na vr ho va te¾ mi na sud cu dis cip li nár ne ho
súdu, súd na rada si od toho, koho ná vrh bol do ru če ný
ne skôr, bez zby toč né ho od kla du vy žia da nový ná vrh na
kan di dá ta.“.

28. V § 119 sa za od sek 3 vkla da jú nové od se ky 4 až 7, 
kto ré zne jú: 

„(4) Za sud cu dis cip li nár ne ho súdu môže by� zvo le ný
len sud ca, 
a) kto rý vo funk cii sud cu pô so bí naj me nej pä� ro kov, 
b) pro ti kto ré mu sa ne ve die dis cip li nár ne ko na nie,
c) kto ré mu ne bo lo ulo že né dis cip li nár ne opat re nie,
d) kto rý nie je čle nom súd nej rady, pred se dom súdu

ale bo pod pred se dom súdu (ïa lej len „sud ca dis cip -
li nár ne ho súdu“). 

(5) Sud ca dis cip li nár ne ho súdu, kto rý je sud ca, ne -
mô že by� čle nom dis cip li nár ne ho se ná tu, kto rý roz ho -
du je o jeho oso be. Sud ca môže by� zvo le ný za sud cu
dis cip li nár ne ho súdu naj viac dve po sebe na sle du jú ce
funk čné ob do bia. Sud ca dis cip li nár ne ho súdu sa môže
tej to funk cie vzda�, len ak sa sú čas ne vzdá aj funk cie
sud cu.

(6) Za sud cu dis cip li nár ne ho súdu môže by� zvo le ná
aj iná oso ba ako sud ca, kto rá 
a) spĺ ňa pod mien ky na vy me no va nie za sud cu pod ¾a

§ 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e),
b) vy ko ná va práv nic kú prax naj me nej de sa� ro kov,
c) nie je čle nom súd nej rady.

(7) Iná oso ba ako sud ca, kto rá je zvo le ná za sud cu
dis cip li nár ne ho súdu, vy ko ná va funk ciu sud cu dis cip -
li nár ne ho súdu bez ná ro ku na od me nu; má však ná rok
na ná hra du vý dav kov spo je ných s vý ko nom jeho funk -
cie sud cu dis cip li nár ne ho se ná tu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.28c) Iná oso ba ako sud ca môže by� zvo le ná za
sud cu dis cip li nár ne ho súdu naj viac dve po sebe na sle -
du jú ce funk čné ob do bia.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 8 až
13. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 28c znie:
„28c) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.“.

29. V § 119 ods. 9 v dru hej vete sa vy púš �a jú slo vá
„vždy zo sud cov naj vy ššie ho súdu“.

30. V § 119 od sek 10 znie: 
„(10) Dis cip li nár ny se nát pr vé ho stup ňa je troj člen -

ný; je den člen dis cip li nár ne ho se ná tu je zvo le ný z kan -
di dá tov na vrh nu tých sud cov skou ra dou, je den člen
z kan di dá tov na vrh nu tých ná rod nou ra dou a je den
člen z kan di dá tov na vrh nu tých mi nis trom. Od vo la cí
dis cip li nár ny se nát je pä� člen ný; je den člen je zvo le ný
z kan di dá tov na vrh nu tých sud cov skou ra dou, dva ja
čle no via z kan di dá tov na vrh nu tých mi nis trom a dva ja
čle no via z kan di dá tov na vrh nu tých ná rod nou ra dou.“.

31. V § 119 ods. 12 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „sud -
cov skej rady ale bo“. 

32. V § 120 ods. 1 dru hej vete sa za slo vo „ko na ní“
vkla da jú slo vá „ale bo or gán pre jed ná va jú ci prie stu -
pok“.

33. V § 120 od sek 3 znie:

„(3) Ak ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia po -
dá va opráv ne ný or gán pod ¾a od se ku 2 písm. b) až e), je
po vin ný bez zby toč né ho od kla du ozná mi� po da nie ná -
vr hu na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia mi nis tro vi.“.

34. § 126 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie: 
„(5) Sud ca, pro ti kto ré mu sa dis cip li nár ne ko na nie

ve die, a or gán, kto rý ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho
ko na nia po dal, sú po vin ní ozna či� dô ka zy na pre u ká za -
nie svo jich tvr de ní naj ne skôr na úst nom po jed ná va ní.
Dis cip li nár ny súd môže vy ko na� aj také dô ka zy, kto ré
nie sú na vrh nu té. Dis cip li nár ny súd roz ho du je na zá -
kla de skut ko vé ho sta vu zis te né ho z vy ko na ných dô ka -
zov, ako aj na zá kla de sku toč nos tí, kto ré ne bo li spor né, 
ak o nich ale bo o ich pra vos ti nemá dô vod né a zá važ né
po chyb nos ti.“. 

35. V § 129 ods. 7 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak
roz hod nu tie dis cip li nár ne ho se ná tu ne bo lo pri ja té jed -
no my se¾ ne, roz hod nu tie ob sa hu je aj ná zor od liš ný od
ná zo ru väč ši ny aj s jeho struč ným odô vod ne ním. Pred -
se da dis cip li nár ne ho se ná tu do ru čí roz hod nu tie dis cip li nár -
ne ho se ná tu súd nej rade, kto rá za bez pe čí jeho zve rej ne nie
na vo¾ ne prí stup nej in ter ne to vej strán ke.“.

36. V § 133 ods. 3 sa slo vá „ods. 2“ na hrá dza jú slo va -
mi „ods. 3“.

37. § 134 znie:

„§ 134

(1) Dis cip li nár ny po stih za dis cip li nár ne pre vi ne nie,
prie stu pok ale bo za iné po ru še nie zá ko na sa za hla dzu -
je po uply nu tí jed né ho roka od prá vo plat nos ti roz hod -
nu tia o ulo že ní dis cip li nár ne ho opat re nia.

(2) Dis cip li nár ny po stih za zá važ né dis cip li nár ne pre -
vi ne nie, za kto ré ne bo lo ulo že né dis cip li nár ne opat re -
nie od vo la nie z funk cie sud cu, sa za hla dzu je po uply -
nu tí troch ro kov od prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o ulo že ní dis cip li nár ne ho opat re nia.“.

38. V § 135 sa slo vá „§ 117 ods. 5“ na hrá dza jú slo va -
mi „§ 117 ods. 1 písm. d) a § 117 ods. 5 písm. e)“. 

39. V § 148 ods. 6 sa slo vá „nemá ná rok na plat“ na -
hrá dza jú slo va mi „vý kon funk cie sud cu sa mu pre ru ší
do času pri de le nia sud cu na vo¾ né mies to sud cu. Sud -
ca je po vin ný naj ne skôr do 60 dní vy jad ri� sa k pri de le -
niu na ur či tý súd“.

40. Za § 151a sa vkla dá § 151b, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie: 

„§ 151b

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným
od 1. no vem bra 2003

(1) Sud ca zvo le ný do funk cie pred na do bud nu tím
účin nos ti toh to zá ko na ne mu sí pre u ka zo va� bez ú hon -
nos� pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Ak vo¾ né mies to sud cu ur če né mi nis trom pod ¾a
oso bit né ho zá ko na mož no ob sa di� jus tič ným ča ka te -
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¾om, kto rý sa stal jus tič ným ča ka te ¾om pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na, usta no ve nie § 28 ods. 1
sa ne po u ži je. Ak vo¾ né mies to mož no ob sa di� via ce rý mi
jus tič ný mi ča ka te¾ mi, kto rí sa sta li jus tič ný mi ča ka te¾ -
mi pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na, pred -
se da súdu, na kto rom je zria de ná sud cov ská rada, vy -
hla su je vý be ro vé ko na nie iba pre tých to jus tič ných
ča ka te ¾ov. 

(3) Sud co via dis cip li nár nych sú dov usta no ve ní do
funk cie pod ¾a do te raj ších pred pi sov zos tá va jú vo funk -
ciách až do usta no ve nia sud cov dis cip li nár nych sú dov
pod ¾a toh to zá ko na, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(4) Súd na rada po žia da sud cov ské rady, mi nis tra
a ná rod nú radu o pred lo že nie kan di dá tov za sud cov
dis cip li nár ne ho súdu pod ¾a § 119 ods. 3 do 45 dní odo
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na. Le ho ta na
pred lo že nie kan di dá tov na sud cov dis cip li nár ne ho se -
ná tu je 30 dní. Súd na rada zvo lí čle nov dis cip li nár nych
se ná tov pod ¾a toh to zá ko na do 75 dní od na do bud nu tia 
účin nos ti toh to zá ko na. 

(5) Dis cip li nár ne pre vi ne nia a prie stup ky spá cha né
pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa po su -
dzu jú pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov. 

(6) Dis cip li nár ne ko na nia za ča té pred na do bud nu tím 
účin nos ti toh to zá ko na sa do kon čia pod ¾a do te raj ších
práv nych pred pi sov. 

(7) Dis cip li nár ne ko na nia za ča té pred na do bud nu tím 
účin nos ti toh to zá ko na do kon čia v pr vom stup ni do te -
raj šie dis cip li nár ne se ná ty pr vé ho stup ňa. O od vo la ní
pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár ne ho se ná tu pr vé ho stup -
ňa po da nom pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko -
na roz hod ne do te raj ší od vo la cí dis cip li nár ny se nát. O
od vo la ní pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár ne ho se ná tu pr -
vé ho stup ňa po da nom odo dňa na do bud nu tia účin nos -
ti toh to zá ko na roz hod ne od vo la cí dis cip li nár ny se nát
pod ¾a toh to zá ko na. 

(8) Sud co vi ne mož no ulo ži� za dis cip li nár ne pre vi ne -
nie, kto ré ho sa do pus til pred dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na, prís nej šie dis cip li nár ne opat -
re nie, než aké bolo mož né ulo ži� pod ¾a do te raj ších
pred pi sov.“.

Čl. II

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 v zne -
ní zá ko na č. 267/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 od sek 4 znie: 
„(4) Za bez ú hon nú sa na úče ly toh to zá ko na ne po va -

žu je fy zic ká oso ba, kto rá bola prá vo plat ne od sú de ná za 
úmy sel ný trest ný čin, a to aj v prí pa de, ak jej bolo od sú -
de nie za úmy sel ný trest ný čin za hla de né, ale bo na kto -
rú sa h¾a dí, ako by ne bo la za ta ký to trest ný čin od sú de -
ná pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1a) Bez ú hon nos� sa
pre u ka zu je od pi som re gis tra tres tov nie star ším ako tri
me sia ce.1b)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1a a 1b zne jú: 
„1a) Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 1b) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

2. V § 26 ods. 1 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ak bol
prá vo plat ným roz hod nu tím súdu po zba ve ný spô so bi -
los ti na práv ne úko ny ale bo ak jeho spô so bi los� na
práv ne úko ny bola ob me dze ná, ale bo ak nie je spô so bi -
lý zo zdra vot ných dô vo dov pod ¾a le kár ske ho po sud ku,
roz hod nu tia or gá nu štát nej zdra vot nej sprá vy ale bo or -
gá nu so ciál ne ho za bez pe če nia vy ko ná va� svo ju funk -
ciu dlh šie ako je den rok“. 

3. Za  § 28 sa vkla dá § 29, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie: 

„§ 29

Pre chod né usta no ve nie k úpra vám účin ným
od 1. no vem bra 2003.

Člen súd nej rady zvo le ný do funk cie pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na ne mu sí pre u ka zo va�
bez ú hon nos� pod ¾a toh to zá ko na.“.

Čl. III

Zá kon č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní
zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 12/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 307/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 328/1996 Z. z., zá ko -
na č. 385/2000 Z. z., zá ko na č. 185/2002 Z. z. a zá ko na 
č. 425/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 17 ods. 1 sa tre tia veta na hrá dza to u to ve tou:
„Sud ca môže by� pre lo že ný do iné ho ko lé gia len s jeho
sú hla som.“.

2. V § 19 od sek 2 znie: 
„(2) Pred se da naj vy ššie ho súdu zvo lá va plé num naj -

vy ššie ho súdu, na vr hu je jeho prog ram a ve die jeho ro -
ko va nie. Pred se da naj vy ššie ho súdu je po vin ný zvo la�
plé num, ak o to po žia da pí som ne naj me nej tre ti na sud -
cov naj vy ššie ho súdu ale bo nad po lo vič ná väč ši na všet -
kých čle nov sud cov skej rady naj vy ššie ho súdu s ná vr -
hom prog ra mu ro ko va nia. Ak pred se da naj vy ššie ho
súdu ne zvo lá plé num do de sia tich dní od do ru če nia pí -
som nej žia dos ti, zvo lá ho pred se da sud cov skej rady
naj vy ššie ho súdu ale bo pod pred se da sud cov skej rady
naj vy ššie ho súdu. Prog ram ro ko va nia schva ¾u je plé -
num.“.

3. V § 26 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie: 
„h) aj spô sob a pod mien ky za ra de nia sud cov do jed not -

li vých ko lé gií, ak ide o roz vrh prá ce naj vy ššie ho
súdu.“.

4. V § 36 ods. 1 sa za slo vo „sud cov“ vkla da jú slo vá
„a po čet vo¾ ných miest sud cov na jed not li vých sú doch“.

5. Za § 39 sa vkla dá § 39a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie: 
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„§ 39a

 Po vin nos ti súd nych funk cio ná rov

(1) Sud ca, kto rý bol vy me no va ný do funk cie pred se -
du súdu ale bo pod pred se du súdu, sa musí zdr ža� všet -
ké ho, čo by moh lo na ru ši� váž nos� a dôs toj nos� funk cie 
pred se du súdu ale bo pod pred se du súdu ale bo ohroz i�
dô ve ru v ne zá vis lý, ne stran ný a spra vod li vý vý kon tej to
funk cie.

(2) Sud ca, kto rý bol vy me no va ný do funk cie pred se -
du súdu ale bo pod pred se du súdu, je po vin ný
a) vy ko ná va� svo ju funk ciu sve do mi to, riad ne a včas

pl ni� svo je po vin nos ti or gá nu sprá vy sú dov,
b) voči sud com súdu, kto ré ho sprá vu vy ko ná va, pri -

stu po va� ne za u ja to a za cho vá va� za rov na kých pod -
mie nok ich rov na ké prá va a po vin nos ti; ne mô že zvý -
hod ňo va� ale bo zne vý hod ňo va� sud cu pre jeho
práv ne ná zo ry vy jad re né v roz ho do va ní ale bo pre
jeho ná zo ry a pos to je čle na sud cov skej rady ale bo
sud cu,

c) ne ne cha� sa pri vý ko ne svo jej funk cie ovplyv ni�
osob ný mi zá uj ma mi ale bo zá uj ma mi po li tic kých
strán, po li tic kých hnu tí, ve rej nou mien kou ale bo
ozna mo va cí mi pros tried ka mi,

d) vy zva� sud cu, aby sa po dro bil vy šet re niu na zis te nie 
al ko ho lu, kto ré sa vy ko ná va dy cho vou skúš kou prí -
stro jom, kto rým sa určí ob je mo vé per cen to al ko ho -
lu v krvi, ale bo le kár ske mu vy šet re niu od be rom krvi 
ale bo iné ho bio lo gic ké ho ma te riá lu, ak má dô vod né
po do zre nie, že sud ca vy ko ná va funk ciu sud cu po -
čas tr va nia na ria de nej po ho to vos ti ale bo v prie sto -
roch súdu po čas pra cov né ho času sud cu pod vply -
vom al ko ho lu, omam nej lát ky ale bo psy cho trop nej
lát ky, 

e) na vy zva nie pred se du súdu vyš šie ho stup ňa ale bo
pod pred se du súdu vyš šie ho stup ňa po dro bi� sa vy -
šet re niu na zis te nie al ko ho lu, kto ré sa vy ko ná va dy -
cho vou skúš kou prí stro jom, kto rým sa určí ob je mo -
vé per cen to al ko ho lu v krvi, ale bo le kár ske mu
vy šet re niu od be rom krvi ale bo iné ho bio lo gic ké ho
ma te riá lu.

(3) Pred se da súdu je po vin ný, ak po dá va ná vrh na za -
ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia, zis �o va� pot reb né sku -
toč nos ti a za bez pe či� vy ko na nie dô ka zov, kto ré môžu
by� ob sa hom ná vr hu na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na -
nia. 

(4) Pred se da súdu a pod pred se da súdu sú po vinní
zdr ža� sa ve rej né ho vy slo vo va nia svoj ho ná zo ru o ve -
ciach pre jed ná va ných sú dom, kto ré ho sprá vu vy ko ná -
va.“.

6. § 58 znie: 

„§ 58

(1) Na štát nej sprá ve sú dov sa zú čas tňu jú sud cov ské
rady, kto ré sa zria ïu jú na kraj ských sú doch, Vyš šom
vo jen skom súde a naj vy ššom súde. 

(2) Sud cov ská rada sa skla dá naj viac z pät nás tich
sud cov. Čle nov sud cov skej rady volí zhro maž de nie
sud cov v taj nom hla so va ní. 

(3) Sud cov ská rada si zo svo jich čle nov volí a od vo lá -
va pred se du sud cov skej rady a dvoch pod pred se dov
sud cov skej rady. 

(4) Zhro maž de nie sud cov kraj ské ho súdu a Vyš šie ho
vo jen ské ho súdu tvo ria vše tci sud co via tých to sú dov
a sud co via pr vo stup ňo vých sú dov v ich územ nom ob -
vo de. Zhro maž de nie sud cov naj vy ššie ho súdu tvo ria
sud co via toh to súdu. 

 (5) Za sa da nie zhro maž de nia sud cov zvo lá va a ve die
ve ko vo star ší pod pred se da sud cov skej rady. Ak pod -
pred se do via sud cov skej rady nie sú ešte zvo le ní, za sa -
da nie zhro maž de nia sud cov zvo lá va a ve die prí prav ný
vý bor zlo že ný z troch ve ko vo naj star ších sud cov.

 (6) Zhro maž de nie sud cov je schop né uzná ša� sa, ak
je na jeho za sa da ní prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na
sud cov. Na plat nos� uzne se nia zhro maž de nia sud cov je 
pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč ši ny sud cov prí tom -
ných na za sa da ní. Po dro bnos ti o ro ko va ní zhro maž de -
nia sud cov a o vo¾ bách čle nov sud cov skej rady upra vu -
je ro ko va cí po ria dok a vo leb ný po ria dok zhro maž de nia
sud cov schvá le ný zhro maž de ním sud cov.

 (7) Ro ko va nia sud cov skej rady zvo lá va a ve die jej
pred se da ale bo ním po ve re ný pod pred se da sud cov skej
rady. Prog ram ro ko va nia schva ¾u je sud cov ská rada.
Pred se da súdu a pod pred se da súdu majú prá vo by�
prí tom ní na ro ko va ní sud cov skej rady. Po dro bnos ti
o spô so be ro ko va nia sud cov skej rady, o hla so va ní
a pri jí ma ní uzne se ní sud cov skej rady upra vu je ňou
schvá le ný ro ko va cí po ria dok.

 (8) Hla so va nie sud cov skej rady je ve rej né; to ne pla -
tí, ak sud cov ská rada roz ho du je o vo¾ be pred se du sud -
cov skej rady a pod pred se du sud cov skej rady, keï je
hla so va nie sud cov skej rady taj né. Člen sud cov skej
rady nemá hla so va cie prá vo pri roz ho do va ní o ve ciach,
kto ré sa ho pria mo do tý ka jú. Na plat nos� uzne se nia
sud cov skej rady je pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč -
ši ny jej čle nov. Ak roz hod nu tie sud cov skej rady pod ¾a
od se ku 10 písm. c) až f) ne bo lo pri ja té jed no my se¾ ne,
uzne se nie ob sa hu je aj ná zor od liš ný od ná zo ru väč ši ny
aj s jeho odô vod ne ním.

 (9) Pred se da sud cov skej rady za bez pe čí zve rej ne nie
in for má cií o čin nos ti sud cov skej rady na vo¾ ne prí stup -
nej in ter ne to vej strán ke, naj mä ter mín za sad nu tia
sud cov skej rady, ná vrh prog ra mu, pri ja té uzne se nia
sud cov skej rady, zá pis ni cu z hla so va nia a zá pis ni cu zo
za sad nu tia sud cov skej rady. Pred se da súdu je po vin ný
na žia dos� pred se du sud cov skej rady zve rej ni� in for -
má cie o čin nos ti sud cov skej rady.

(10) Sud cov ská rada plní naj mä tie to úlo hy:
a) vy jad ru je sa k ná vr hom roz poč tov sú dov a k čer pa -

niu roz poč to vých pros tried kov, 
b) pre ro kú va roz vrh prá ce sú dov a zú čas tňu je sa na

vy hod no co va ní ich pl ne nia, 
c) spo lu pra cu je pri hod no te ní prá ce sud cov a vy jad ru -

je sa k hod no te niu vy pra co va né mu pred se dom
súdu,

d) vy jad ru je sa k spl ne niu pod mie nok usta no ve ných
zá ko nom pre funk čný pos tup sud cov, 

e) za u jí ma sta no vi ská k vý be ru kan di dá tov na vy me -
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no va nie sud cov a k ná vr hom na pri de le nie sud cov
na súdy vyš šie ho stup ňa,

f) vy jad ru je sa k ná vr hom na vy me no va nie pred se dov
se ná tov a k ná vr hom na ich od vo la nie z funk cie, 

g) vy jad ru je sa k ná vr hom na vy me no va nie a od vo la nie 
pred se dov a pod pred se dov sú dov,

h) schva ¾u je ro ko va cí po ria dok sud cov skej rady.“.

7. § 58b sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie: 
„(4) Sud co vi, kto rý vy ko ná va stáž pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,7) člen stvo v sud cov skej rade po čas vý ko nu
stá že ne za ni ká.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) § 13 zá ko na č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme -

ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.“. 

8. Za § 73a sa vkla dá § 73b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie: 

„§ 73b

Pre chod né usta no ve nie k úpra vám účin ným
od 1. no vem bra 2003

Čle no via sud cov skej rady pod ¾a toh to zá ko na sa zvo -
lia do troch me sia cov odo dňa na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na. Zvo le ním sud cov skej rady pod ¾a toh to
zá ko na sa skon čí člen stvo v sud cov skej rade čle nom
sud cov skej rady zvo le ným ale bo vy me no va ným pod ¾a
do te raj ších pred pi sov.“.

Čl. IV

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1992 Zb.
o síd lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky, štát -
nej sprá ve sú dov, vy ba vo va ní s�až nos tí a vo¾ bách prí se -
dia cich (zá kon o štát nej sprá ve sú dov) v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 12/1993 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 110/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 318/1993 Z. z., zá ko na č. 328/1996 Z. z.
a zá ko na č. 385/2000 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. § 5 sa vy púš �a. 

2. V § 11 od sek 1 znie: 
„(1) Pred se du naj vy ššie ho súdu v čase jeho ne prí tom -

nos ti, ale bo keï je funk cia pred se du naj vy ššie ho súdu
ne ob sa de ná, za stu pu je v roz sa hu jeho práv a po vin nos -
tí pod pred se da naj vy ššie ho súdu. Pred se da naj vy ššie -
ho súdu môže po ve ri� aj v iných prí pa doch pod pred se -
du naj vy ššie ho súdu, aby ho za stu po val v roz sa hu jeho
práv a po vin nos tí.“. 

3. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slo vá „z prá va z hos po dá re -
nia s ná rod ným ma jet kom“ na hrá dza jú slo va mi „zo
sprá vy s ma jet kom štá tu“.

4. V § 12 ods. 2 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „pod ¾a § 20 a § 27 ods. 1 písm. a) toh to zá ko na“.

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2003.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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