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Z Á K O N

zo 6. no vem bra  2003,

kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní
 (správ ny po ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.

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. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po -
ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z. sa me ní a do pĺ -
ňa tak to:

1. § 1 znie:

„§ 1

(1) Ten to zá kon sa vz�a hu je na ko na nie, v kto rom v ob -
las ti ve rej nej sprá vy správ ne or gá ny roz ho du jú o prá -
vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos -
tiach fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, ak oso bit ný
zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Správ nym or gá nom je štát ny or gán, or gán územ nej 
samo sprá vy, or gán zá uj mo vej samo sprá vy, fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej zá kon zve ril roz ho do va -
nie o prá vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po -
vin nos tiach fy zic kých osôb a práv nic kých osôb v ob las ti
ve rej nej sprá vy.“.

2. § 2 sa vy púš �a.

3. V § 3 ods. 1 sa slo vá „ob ča nov a or ga ni zá cií“ na hrá -
dza jú slo va mi „fy zic kých osôb a práv nic kých osôb“.

4. V § 3 ods. 2 sa slo vá „ob ča nia a or ga ni zá cie“ vo všet -
kých tva roch na hrá dza jú slo va mi „účast ní ci ko na nia,
zú čast ne né oso by a iné oso by, kto rých sa ko na nie týka,“
v prí sluš nom tva re.

5. V § 3 ods. 3 tre tej vete sa slo vá „ob ča nov a or ga ni zá -
cií“ na hrá dza jú slo va mi „účast ní kov ko na nia a iných
osôb“.

6. V § 3 ods. 4 dru há veta znie: „Správ ne or gá ny dba jú
o to, aby v roz ho do va ní o skut ko vo zhod ných ale bo po -
dob ných prí pa doch ne vzni ka li ne od ô vod ne né roz die ly.“.

7. V § 3 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie: 
„(5) Správ ne or gá ny sú po vin né na úrad nej ta bu li

správ ne ho or gá nu, na in ter ne te, ak ma jú k ne mu prí -
stup, prí pad ne aj iným vhod ným spô so bom zro zu mi te¾ -
ne a včas in for mo va� ve rej nos� o za ča tí,  usku toč ňo va ní
a o skon če ní ko na nia vo ve ciach, kto ré sú pred me tom zá -
uj mu ve rej nos ti ale bo o kto rých to usta no vu je oso bit ný
zá kon. Pri tom sú po vin né och ra ňo va� prá va a prá vom
chrá ne né zá uj my účast ní kov ko na nia a iných osôb.

Úrad ná ta bu ¾a správ ne ho or gá nu musí by� ne pre tr ži te
prí stup ná ve rej nos ti.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

  8. V § 3 ods. 6 sa slo vá „(ods. 1 až 4)“ na hrá dza jú slo -
va mi „uve de ných v od se koch 1 až 5“.

  9. V § 4 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ten,
komu oso bit ný zá kon pri zná va pos ta ve nie účast ní ka ko -
na nia len na čas� ko na nia, má v ko na ní pro ces né prá va
a po vin nos ti len v tej čas ti ko na nia, pre kto rú má pri zna -
né pos ta ve nie účast ní ka ko na nia.“.

10. Nad pis dru hej čas ti znie: 

„DRU  HÁ  ČASŤ

SPRÁV NE OR GÁ NY, ÚČAST NÍ CI KO NA NIA
A ZÚ ČAST NE NÉ OSO BY“.

11. V § 5 ods. 1 sa slo vá „ná rod ný vý bor“ na hrá dza jú
slo vom „obec“.

12. V § 5 sa vy púš �a od sek 2. Sú čas ne sa zru šu je ozna -
če nie od se ku 1.

13. § 6 znie:

„§ 6

(1) Ak je na ko na nie vec ne prí sluš ný or gán, kto rý sa
vnú tor ne čle ní na út va ry opráv ne né pod ¾a zá ko na samo -
stat ne ko na�, správ nym or gá nom prí sluš ným ko na� v pr -
vom stup ni je út var, kto rý usta no vu je zá kon. 

(2) Ak je na ko na nie vec ne prí sluš ný správ ny or gán,
kto rý sa vnú tor ne čle ní, or gá nom prí sluš ným ko na�
v me ne toh to správ ne ho or gá nu v pr vom stup ni je út var
ur če ný zá ko nom, inak út var ur če ný šta tú tom ale bo iným 
pred pi som upra vu jú cim jeho vnú tor né po me ry (ïa lej len
„šta tút“). Ak šta tút ta ký to út var ne ur ču je, prí sluš ným na 
ko na nie je šta tu tár ny or gán správ ne ho or gá nu.

(3) Oso bit né zá ko ny usta no via, v kto rých ve ciach sú
na ko na nie prí sluš né ko mi sie, rady ale bo inak ozna če né
ko lek tív ne or gá ny (ïa lej len „ko mi sia“).“.

14. V § 7 od sek 2 znie:
„(2) Ak ne mož no miest nu prí sluš nos� ur či� pod ¾a od se -

ku 1 ani pod ¾a oso bit né ho zá ko na, spra vu je sa miest na
prí sluš nos� tr va lým po by tom účast ní ka ko na nia a ak
účast ní kom ko na nia je práv nic ká oso ba jej síd lom ale bo
mies tom umies tne nia jej or ga ni zač nej zlož ky, kto rej sa
ko na nie týka. Ak účast ník ko na nia ne má v Slo ven skej
re pub li ke tr va lý po byt, spra vu je sa miest na prí sluš nos�
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jeho iným po by tom pod ¾a oso bit né ho zá ko na a ak nemá 
ta ký po byt, jeho po sled ným tr va lým po by tom v Slo ven -
skej re pub li ke; ak nemá ani ta ký po byt, spra vu je sa
miest na prí sluš nos� mies tom, kde sa ob vyk le zdr žia va.
Ak účast ní kom ko na nia je práv nic ká oso ba, kto rá ne má
v Slo ven skej re pub li ke síd lo, spra vu je sa miest na prí -
sluš nos� jej po sled ným síd lom v Slo ven skej re pub li ke
ale bo po sled ným mies tom umies tne nia jej or ga ni zač nej
zlož ky, kto rej sa ko na nie týka, v Slo ven skej re pub li ke.“.

15. V § 11 ods. 1 sa na kon ci vy púš �a jú slo vá „a ve dú -
ce ho od bo ru ná rod né ho vý bo ru ta jom ní ko vi ná rod né ho
vý bo ru“.

16. V § 13 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „(správ nej ko mi sie) 
ná rod né ho vý bo ru“.

17. V § 13 od sek 2 znie:
„(2) Len čo sa člen ko mi sie do zvie o sku toč nos ti na -

sved ču jú cej jeho vy lú če nie, ozná mi to bez od klad ne pred -
se do vi ko mi sie, kto rý roz hod ne, či je člen ko mi sie z ko na -
nia vy lú če ný. Pred se da ko mi sie ozná mi bez od klad ne
sku toč nos� na sved ču jú cu jeho vy lú če nie ko mi sii, kto rá
roz hod ne, či je z ko na nia vy lú če ný.“.

18. V § 13 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.

19. Nad pis od die lu 3 znie: 

„Od diel  3

Účast ník ko na nia a zú čast ne ná oso ba“.

20. V § 14 ods. 2, § 18 ods. 3, § 21, § 26 ods. 1, § 27
ods. 1, § 39 ods. 1, § 47 ods. 2 dru hej vete, § 49 ods. 2,
§ 54 ods. 2, § 55 ods. 1 a 2 dru hej vete a v § 71 ods. 1 a 2
sa slo vá „práv ny pred pis“ vo všet kých tva roch na hrá dza -
jú slovom „zá kon“ v prí sluš nom tva re.

21. Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý znie:

„§ 15a

(1) Oso bit ný zá kon môže usta no vi�, za akých pod mie -
nok sa na ko na ní ale bo na jeho čas ti má prá vo zú čast ni�
aj iná oso ba než účast ník ko na nia (ïa lej len „zú čast ne ná
oso ba“).

(2) Zú čast ne ná oso ba má prá vo by� upo ve do me ná
o za ča tí ko na nia a o iných po da niach účast ní kov ko na -
nia, zú čast ni� sa na úst nom po jed ná va ní a na miest nej
ob hliad ke, na vr ho va� dô ka zy a do pl ne nie pod kla du roz -
hod nu tia. Oso bit ný zá kon môže usta no vi� zú čast ne nej
oso be viac práv.“.

22. V § 17 ods. 2 sa slo vo „Or ga ni zá cia“ na hrá dza slo -
va mi „Práv nic ká oso ba“.

23. V § 17 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

24. V 17 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pro ti roz -
hod nu tiu o ur če ní spo loč né ho spl no moc nen ca na do ru -
čo va nie sa ne mož no od vo la�.“.

25. V § 19 ods. 1 dru hej vete sa za slo vo „te le gra fic ky“
vkla da jú slo vá „ale bo te le fa xom“.

26. V § 19 ods. 3 text za bod ko čiar kou znie: „sú čas ne
ho po u čí, že inak ko na nie za sta ví.“.

27. V § 19 ods. 4 sa vy púš �a text za bod ko čiar kou
a bod ko čiar ka sa na hrá dza bod kou.

28. V § 23 od sek 1 znie: 
„(1) Účast ní ci ko na nia a ich zá stup co via a zú čast ne né

oso by majú prá vo na ze ra� do spi sov, ro bi� si z nich vý pi -
sy, od pi sy a do sta� kó pie spi sov s vý nim kou zá pis níc
o hla so va ní ale bo do sta� in for má ciu zo spi sov s vý nim -
kou zá pis níc o hla so va ní iným spô so bom.“.

29. V § 23 ods. 2 sa za slo vo „spi sov“ vkla da jú slo vá
„a u ro bi� si vý pis, od pis, môže pos kyt nú� kó piu spi sov
ale bo môže pos kyt nú� in for má ciu zo spi sov iným spô -
so bom“.

30. V § 23 ods. 3 sa text „na zre tím do spi sov sa ne po ru -
ši lo štát ne, hos po dár ske ale bo slu žob né ta jom stvo ale -
bo“ na hrá dza tex tom „sa po stu pom pod ¾a od se kov 1 a 2
ne sprís tup ni la uta jo va ná sku toč nos�, ban ko vé ta jom -
stvo, da ňo vé ta jom stvo, ob chod né ta jom stvo ale bo ne po -
ru ši la“.

31. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Správ ny or gán pos ky tu je kó pie spi sov za úhra du

ma te riál nych ná kla dov spo je ných so zho to ve ním kó pií,
za do vá že ním tech nic kých no si čov a s ich odo sla ním.“.

32. V § 24 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „ad -
re sá to vi ale bo oso be, kto rá sa pre u ká že jeho spl no moc -
ne ním na pre be ra nie zá sie lok“.

33. V § 24 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo na miest -
nom ná rod nom vý bo re“.

34. § 25 znie:

„§ 25

(1) Pí som nos ti ur če né do vlast ných rúk ad re so va né or -
gá nom a práv nic kým oso bám sa do ru ču jú ich za mest -
nan com po ve re ným pri jí ma� pí som nos ti. Ak nie je ur če -
ný za mest na nec na pri jí ma nie pí som nos tí, do ru čí sa
pí som nos� ur če ná do vlast ných rúk tomu, kto je opráv -
ne ný za or gán ale bo práv nic kú oso bu ko na�. 

(2) Ak nemožno do ru či� pí som nos� práv nic kej oso be
na ad re su, kto rú uvied la ale bo je zná ma, ani na ad re su
jej síd la uve de nú v ob chod nom re gis tri ale bo v inom re -
gis tri, v kto rom je za pí sa ná, a jej iná ad re sa nie je správ -
ne mu or gá nu zná ma, pí som nos� sa po va žu je po troch
dňoch od vrá te nia ne do ru če nej zá siel ky správ ne mu or -
gá nu za do ru če nú, a to aj vte dy, ak ten, kto je opráv ne ný
ko na� za práv nic kú oso bu, sa o tom ne do zvie. 

(3) Ak nemožno do ru či� pí som nos� pod ni ka te ¾o vi — fy -
zic kej oso be na ad re su, kto rú uvied la ale bo je zná ma, ani 
na ad re su jej mies ta pod ni ka nia uve de nú v živ nos ten -
skom re gis tri ale bo v inom re gis tri, v kto rom je za pí sa ná,
a jej iná ad re sa nie je správ ne mu or gá nu zná ma, pí som -
nos� sa po va žu je po troch dňoch od vrá te nia ne do ru če nej 
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zá siel ky správ ne mu or gá nu za do ru če nú, a to aj vte dy,
ak sa pod ni ka te¾ — fy zic ká oso ba o tom ne do zvie. 

(4) Ak si ad re sát vy hra dí do ru čo va nie zá sie lok do poš -
to vé ho prie čin ku, poš ta ad re sá to vi ozná mi prí chod zá -
siel ky, mož nos� pre vza tia a od ber nú le ho tu na pred pí sa -
nom tla či ve, kto ré vlo ží do poš to vé ho prie čin ku. Ak si
ad re sát na zá kla de do ho dy pre be rá zá siel ky na po šte
a ne má pri de le ný prie či nok, poš ta tie to zá siel ky ne oz na -
mu je. V obi dvoch prí pa doch sa dá tum prí cho du zá siel ky
po va žu je za dá tum ulo že nia. Ak si ad re sát ne vy zdvih ne
pí som nos� do troch dní od ulo že nia, po sled ný deň tej to
le ho ty sa po va žu je za deň do ru če nia, aj keï sa ad re sát
o ulo že ní ne do zve del. 

(5) Ak má účast ník ko na nia zá stup cu s pl no mo cen -
stvom na celé ko na nie, pí som nos� ur če ná do vlast ných
rúk sa do ru ču je iba to mu zá stup co vi. Usta no ve nia od se -
kov 1 až 3 sa vz�a hu jú na toto do ru čo va nie. Ak však
účast ník ko na nia má osob ne v ko na ní nie čo vy ko na�, do -
ru ču je sa pí som nos� nie len zá stup co vi, ale aj jemu.“.

35. V § 26 ods. 2 pr vej vete sa slo vá „spô so bom v mies te 
ob vyk lým“ na hrá dza jú slo va mi „na úrad nej ta bu li správ -
ne ho or gá nu“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Správ ny
or gán zve rej ňu je pí som nos� sú čas ne iným spô so bom
v mies te ob vyk lým, naj mä v miest nej tla či, roz hla se ale bo 
na do čas nej úrad nej ta bu li správ ne ho or gá nu na mies te,
kto ré ho sa ko na nie týka.“.

36. V § 27 ods. 2 tre tej vete sa za slo vo „pri pad ne“ vkla -
da jú slo vá „na so bo tu ale bo“.

37. V § 29 od sek 1 znie: 
„(1) Správ ny or gán ko na nie pre ru ší, ak sa za ča lo ko na -

nie o pred bež nej otáz ke ale bo ak bol účast ník ko na nia
vy zva ný, aby v ur če nej le ho te od strá nil ne dos tat ky po da -
nia, ale bo ak účast ník ko na nia nemá zá kon né ho zá stup -
cu ale bo usta no ve né ho opat rov ní ka, hoci ho má ma�,
ale bo ak tak usta no vu je oso bit ný zá kon.“.

38. § 30 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 30

Za sta ve nie ko na nia

(1) Správ ny or gán ko na nie za sta ví, ak 
a) zis tí, že ten, kto po dal ná vrh na za ča tie ko na nia, nie je

účast ní kom ko na nia a ne jde o ko na nie, kto ré môže
za ča� správ ny or gán,

b) účast ník ko na nia vzal svoj ná vrh na za ča tie ko na nia
spä� a ko na nie sa ne tý ka iné ho účast ní ka ko na nia
ale bo ostat ní účast ní ci ko na nia sú hla sia so spä�vza -
tím ná vr hu a ne jde o ko na nie, kto ré môže za ča� správ -
ny or gán,

c) účast ník ko na nia zo mrel, bol vy hlá se ný za mŕt ve ho
ale bo za ni kol bez práv ne ho ná stup cu a ko na nie sa tý -
ka lo len toh to účast ní ka ko na nia,

d) účast ník ko na nia na vý zvu správ ne ho or gá nu v ur če -
nej le ho te ne od strá nil ne dos tat ky svoj ho po da nia
a bol o mož nos ti za sta ve nia ko na nia po u če ný,

e) zis tí, že nie je prí sluš ným na ko na nie a vec ne mož no
po stú pi� prí sluš né mu or gá nu,

f) zis tí, že vo veci už za čal ko na� iný prí sluš ný správ ny
or gán, ak sa správ ne or gá ny ne do hod li inak,

g) zis tí, že pred po da ním ná vr hu vo veci za čal ko na� súd,
ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak,

h) od pa dol dô vod ko na nia za ča té ho na pod net správ ne -
ho or gá nu, 

i) v tej is tej veci sa prá vo plat ne roz hod lo a skut ko vý stav
sa pod stat ne ne zme nil,

j) tak usta no ví oso bit ný zá kon.

(2) Pro ti roz hod nu tiu o za sta ve ní ko na nia pod ¾a od se -
ku 1 písm. b), c), f), g) a h) sa ne mož no od vo la�.

(3) Roz hod nu tie o za sta ve ní ko na nia pod ¾a od se ku 1
písm. b) a c) sa iba vy zna čí v spi se.“.

39. V § 31 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Tro vy,
kto ré v ko na ní vznik li zú čast ne nej oso be, zná ša zú čast -
ne ná oso ba.“.

40. V § 31 ods. 2 sa v čas ti vety pred bod ko čiar kou  za
slo vo „ko na nia“ vkla da jú slo vá „zú čast ne ným oso bám,“. 

41. V § 32 ods. 3 sa slo vá „a so cia lis tic ké or ga ni zá cie“
na hrá dza jú slo va mi „or gá ny územ nej samo sprá vy, fy zic -
ké oso by a práv nic ké oso by“.

42. V § 33 ods. 1 sa za slo vo „ko na nia“ vkla da jú slo vá
„a zú čast ne ná oso ba“.

43. V § 33 ods. 2 sa za slo vo „ko na nia“ vkla da jú slo vá
„a zú čast ne ným oso bám“.

44. V § 35 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „ob čan“.

45. V § 35 ods. 2 sa slo vá „po ru šil štát ne, hos po dár ske, 
slu žob né ta jom stvo ale bo“ na hrá dza jú slo va mi „sprí -
stup nil uta jo va nú sku toč nos�, ban ko vé ta jom stvo, da -
ňo vé ta jom stvo, ob chod né ta jom stvo ale bo po ru šil“.

46. V § 36 sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a prí sluš ných práv -
nych pred pi sov“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Pro ti
roz hod nu tiu o usta no ve ní znal ca sa mož no od vo la�.“.

47. V § 37 ods. 1 sa slo vá „ob ča no vi (or ga ni zá cii), kto -
rý“ na hrá dza jú slo va mi „inej oso be, kto rá“.

48. V § 40 ods. 2 sa slo vá „pre vi ne nie ale bo prie stu pok, 
ale bo o osob nom sta ve ob ča na, ak pat rí o ňom“ na hrá -
dza jú slo va mi „prie stu pok ale bo iný správ ny de likt, ale bo 
o osob nom sta ve fy zic kej oso by, ale bo o exis ten cii práv -
nic kej oso by, ak pat rí o tom“. 

49. § 42 od sek 2 znie:
„(2) Pred ve de nie vy ko ná Po li caj ný zbor na zá kla de pí -

som nej žia dos ti správ ne ho or gá nu.“.

50. V § 45 ods. 1 sa slo vá „až do výš ky 200 Kčs“ na hrá -
dza jú slo va mi „do 5 000 Sk, a to aj opa ko va ne,“, text za
bod ko čiar kou sa vy púš �a a bod ko čiar ka sa na hrá dza
bod kou.

51. § 47 od sek 3 znie:
„(3) V odô vod ne ní roz hod nu tia správ ny or gán uve die,

kto ré sku toč nos ti boli pod kla dom na roz hod nu tie, aký mi 
úva ha mi bol ve de ný pri hod no te ní dô ka zov, ako po u žil
správ nu úva hu pri po u ži tí práv nych pred pi sov, na zá kla -
de kto rých roz ho do val, a ako sa vy rov nal s ná vrh mi a ná -
miet ka mi účast ní kov ko na nia a s ich vy jad re nia mi
k pod kla dom roz hod nu tia.“.

Strana 4080 Zbierka zákonov č. 527/2003 Čiastka 218



52. V § 47 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Po u če -
nie ob sa hu je aj údaj, či roz hod nu tie mož no pre skú ma�
sú dom.“.

53. V § 47 ods. 5 pr vej vete sa slo vá „účast ní kov ko na -
nia“ na hrá dza jú slo va mi „fy zic kej oso by a ná zov práv nic -
kej oso by“.

54. § 47 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Oso bit né zá ko ny usta no vu jú, v kto rých prí pa doch

sa roz hod nu tie, kto rým sa účast ní ko vi ko na nia v pl nom
roz sa hu vy ho vu je, len vy zna čí v spi se a účast ní ko vi ko -
na nia sa na mies to pí som né ho vy ho to ve nia roz hod nu tia
vydá oso bit ný do klad ale bo pos kyt ne pl ne nie.“.

55. V § 48 ods. 2 sa vkla dá nová prvá veta, kto rá znie:
„Pro ti schvá le né mu zmie ru sa ne mož no od vo la�.“.

56. V § 51 ods. 1 pr vej vete sa na kon ci pri pá ja čiar ka
a tie to slo vá: „ak zá kon ne us ta no vu je inak.“.

57. § 51 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ak sa na mies to do ru če nia pí som né ho vy ho to ve nia

roz hod nu tia vy dá va oso bit ný do klad, je dňom ozná me -
nia roz hod nu tia deň pre vza tia do kla du. Ak sa na mies to
do ru če nia pí som né ho vy ho to ve nia roz hod nu tia pos ky -
tu je pl ne nie, je dňom ozná me nia roz hod nu tia deň pri ja -
tia pr vé ho pos kyt nu té ho pl ne nia.“.

58. § 54 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Účast ník ko na nia môže od vo la nie vzia� spä�, kým

sa o ňom ne roz hod lo. Ak účast ník ko na nia vzal od vo la -
nie spä�, ne mô že sa zno va od vo la�.“.

59. V § 57 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja čiar ka a tie to slo vá:
„a upo ve do mí o tom účast ní ka ko na nia“.

60. § 58 znie:

„§ 58

(1) Ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak, od vo la cím
or gá nom je správ ny or gán naj bliž šieho vyš šie ho stup ňa
nad ria de ný správ ne mu or gá nu, kto rý na pad nu té roz -
hod nu tie vy dal. 

(2) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu or gá nu práv nic kej
oso by roz ho du je út var usta no ve ný zá ko nom, a ak ho zá -
kon ne us ta no vu je, út var ur če ný jej šta tú tom; ak ta ký 
 útvar nie je, roz ho du je or gán, kto rý ju zria dil ale bo za lo -
žil.

(3) Ak ne mož no od vo la cí or gán ur či� pod ¾a od se kov 1
a 2, roz ho du je ve dú ci správ ne ho or gá nu na zá kla de ná -
vr hu ním usta no ve nej oso bit nej ko mi sie.“.

61. V § 59 ods. 4 sa za slo vo „roz hod nu tiu“ vkla da jú 
slo vá „od vo la cie ho or gá nu“.

62. V § 60 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo ne prí pust né“
a text za bod ko čiar kou a bod ko čiar ka sa na hrá dza bod -
kou.

63. Za § 60 sa vkla dá § 60a, kto rý znie:

„§ 60a

Usta no ve nia pr vej až tre tej čas ti sa pri me ra ne vz�a hu -
jú aj na ko na nie o od vo la ní.“.

64. V § 61 ods. 1 a 2, § 65 ods. 1 a v § 69 ods. 2 sa vy -
púš �a jú slo vá „(prí sluš né ho or gá nu Slo ven skej ná rod nej
rady)“, „(or gá nu Slo ven skej ná rod nej rady)“ a „(or gán
Slo ven skej ná rod nej rady)“.

65. V § 62 ods. 3 sa vy púš �a slo vo „ob ča na“.

66. V § 63 ods. 4 sa slo vá „sa ob no va po vo lí ale bo na ria -
di“ na hrá dza jú slo va mi „mož no poda� ná vrh na ob no vu
ko na nia ale bo ob no vu ko na nia na ria di�“.

67. V § 66 sa vy púš �a jú slo vá „v ko na ní pred ná rod ný -
mi vý bor mi aj vyš ší or gán ná rod né ho vý bo ru toho is té ho
stup ňa,“.

68. V § 67 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „ob ča na“.

69. V § 67 sa vy púš �a od sek 2. Sú čas ne sa zru šu je
ozna če nie od se ku 1.

70. V § 68 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak  správ -
ny or gán ozná mil, že za čal pre skú ma va� roz hod nu tie mimo 
od vo la cie ho ko na nia, na pre skú ma nie a na roz hod nu tie
o od vo la ní sa ne vz�a hu je le ho ta pod ¾a od se ku 1.“.

71. V § 71 ods. 3 sa slo vá „Roz hod nu tie mož no vy ko -
na�“ na hrá dza jú slo va mi „Vý kon roz hod nu tia mož no na -
ria di�“.

72. V § 72 ods. 2 sa za slo vo „or gán“ vkla da jú slo vá
„ale bo ten, o kom to usta no vu je zá kon,“ a na kon ci sa pri -
pá ja jú tie to slo vá: „ale bo ná vrh na vy ko na nie exe kú cie
súd nym exe kú to rom“. 

73. § 73 znie:

„§ 73

Vý kon roz hod nu tia usku toč ňu je správ ny or gán, kto rý
vo veci roz ho dol v pr vom stup ni, ak oso bit ný zá kon  ne -
ustanovuje inak.“.

74. V § 75 ods. 1 sa vy púš �a text za bod ko čiar kou
a bod ko čiar ka sa na hrá dza bod kou.

75. Do te raj ší text § 77 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Vý kon roz hod nu tia sa usku toč ňu je na zá kla de
exe kuč né ho prí ka zu.“.

76. V § 78 ods. 1 sa za slo vo „mzdy“ vkla dá čiar ka a  slo -
vá „ale bo pri ká za ním po h¾a dáv ky“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „pri ká za ním po h¾a dáv ky ale bo pre daj om hnu te¾ ných
vecí ale bo ne hnu te¾ nos ti“.

77. V § 78 ods. 4 sa slo vá „prí sluš nom pe ňaž nom ús ta -
ve (pe ňaž nej or ga ni zá cii)“ na hrá dza jú slo va mi „ban ke
ale bo v po boč ke za hra nič nej ban ky“ a vy púš �a sa dru há
veta.

78. V § 78 ods. 5 sa slo vá „zráž kou zo mzdy a pri ká za -
ním po h¾a dáv ky“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se kov 1
až 4“. 

Čiastka 218 Zbierka zákonov č. 527/2003 Strana 4081



79. V § 79 ods. 3 text za bod ko čiar kou znie: „jed no ra zo -
vo ulo že ná po ku ta ne smie pre vý ši� sumu 50 000 Sk.“.

80. V § 79 ods. 5 dru hej vete  sa vy púš �a jú slo vá „zá stup -
cu miest ne ho ná rod né ho vý bo ru, prí pad ne inej“ a vy púš �a
sa tre tia veta.

81. V § 80 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ods. 1 a 2“.

82. V § 81 sa za slo vo „zmlu va mi“ vkla dá čiar ka a slo vá
„uzav re tý mi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou
ale bo čes ko slo ven ský mi práv ny mi pred pis mi“ sa na hrá -
dza jú slo va mi „kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná,
ale bo zá kon mi“.

83. V ce lom tex te zá ko na sa slo vo „pra cov ník“ vo všet -

kých tva roch na hrá dza slo vom „za mest na nec“ v prí sluš -
nom tva re.

84. V ce lom tex te zá ko na sa vy púš �a jú od ka zy a po -
znám ky pod čia rou k tým to od ka zom. 

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 71/1967 Zb. o správ nom
ko na ní (správ ny po ria dok), ako vy plý va zo zmien a do pl -
ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 215/2002 Z. z. a tým to zá -
ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon 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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528

Z Á K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon 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

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. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne 
do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 209/2002 Z. z., zá ko na č. 401/2002 Z. z., zá ko na
č. 442/2003 Z. z. a zá ko na č. 465/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

 1. V § 1 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na pĺ -
ňa nie toh to po sla nia je pred me tom hlav nej čin nos ti vy -
so kých škôl.“.

 2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 1 sa na kon ci
pri pá ja táto ci tá cia: „§ 56 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li -
vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov“. 

 3. V § 1 ods. 4 písm. f) sa na kon ci za čiar kou pri pá -
ja jú tie to slo vá: „spo lu prá cou pri vý cho ve mi mo riad ne
nad a ných žia kov zá klad ných škôl a stred ných škôl,“.

 4. V § 2 ods. 4 prvá veta znie: „Vy so ké ško ly majú vý -
hrad né prá vo na pos ky to va nie, or ga ni zo va nie a za bez -
pe čo va nie vy so ko škol ské ho vzde lá va nia.“.

 5. V § 2 ods. 5 sa za slo vo „pos ky tu jú“ vkla dá čiar ka
a slo vá „or ga ni zu jú a za bez pe ču jú“.

 6. V § 2 ods. 5 po sled nej vete sa vy púš �a jú slo vá
„a špe cia li zač né štú dium v me di cí ne (§ 46)“.

 7. V § 2 ods. 6 sa za slo vo „pos ky tu je“ vkla dá čiar ka
a slo vá „or ga ni zu je a za bez pe ču je“.

 8. V § 2 ods. 10 po sled nej vete sa slo vo „pä�“ na hrá -
dza slo vom „šes�“.

 9. § 2 sa do pĺ ňa od se kom 17, kto rý znie:
 „(17) Kaž dá vy so ká ško la pos ky tu je uchá dza čom

o štú dium, štu den tom a ïal ším oso bám in for mač né
a po ra den ské služ by sú vi sia ce so štú diom a s mož nos -
�ou uplat ne nia ab sol ven tov štu dij ných prog ra mov
v pra xi.“.

10. V § 4 ods. 1 sa v pís me ne c) vy púš �a jú slo vá „slo -
bod né ho vy jad ro va nia vlast ných ná zo rov po čas vý uč by,“
a za pís me nom c) sa vkla dá nové pís me no d), kto ré znie:
„d) prá vo na slo bod né vy jad ro va nie a zve rej ňo va nie

svo jich ná zo rov,“.

Do te raj šie pís me ná d) a e) sa ozna ču jú ako pís me -
ná e) a f).

11. V § 8 ods. 2 dru há a tre tia veta zne jú: „Čle nov za -
mest na nec kej čas ti aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy -
so kej ško ly vo lia taj ným hla so va ním vo vo¾ bách čle no -
via za mest na nec kej čas ti aka de mic kej obce. Čle nov
štu dent skej čas ti aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so -
kej ško ly vo lia taj ným hla so va ním vo vo¾ bách čle no via
štu dent skej čas ti aka de mic kej obce.“.

12. V § 8 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na tej
is tej ve rej nej vy so kej ško le môže tá istá oso ba vy ko ná -
va� funk ciu čle na aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so -
kej ško ly naj viac dve po sebe na sle du jú ce funk čné ob -
do bia.“.

13. V § 8 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak tak
pred se da aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so kej ško ly
ne u ro bí, zvo lá za sad nu tie aka de mic ké ho se ná tu ve rej -
nej vy so kej ško ly rek tor.“.

14. V § 9 ods. 1 písm. i) sa na kon ci pred čiar kou pri -
pá ja jú tie to slo vá: „všet kých čle nov aka de mic ké ho se -
ná tu ve rej nej vy so kej ško ly“.

15. V § 9 ods. 1 písm. l) sa slo vá „po pre ro ko va ní vo
ve dec kej rade vy so kej ško ly schva ¾u je“ na hrá dza jú slo -
va mi „pred schvá le ním vo ve dec kej rade vy so kej ško ly
pre ro kú va“.

16. V § 10 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Pred se da aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so kej
ško ly môže na tej to ve rej nej vy so kej ško le kan di do va�
na funk ciu rek to ra naj skôr tri me sia ce po skon če ní
funk cie pred se du aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so -
kej ško ly.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 10 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 11.

17. V § 10 ods. 9 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na tej
is tej ve rej nej vy so kej ško le môže tá istá oso ba vy ko ná -
va� funk ciu pro rek to ra ve rej nej vy so kej ško ly naj viac
dve po sebe na sle du jú ce funk čné ob do bia.“.

18. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slo vo „pre ro kú va“ na hrá -
dza slo vom „schva ¾u je“.

19. V § 12 ods. 1 sa v pís me nách h) až k) slo vo „miest“
na hrá dza slo vom „funk cií“.
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20. V § 14 ods. 2 sa za slo vo „za bez pe ču je“ vkla da jú
slo vá „a zod po ve dá za“.

21. V § 15 ods. 3 sa slo vo „mi nis ter stve“ na hrá dza
slo va mi „Mi nis ter stve škol stva Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter stvo“)“.

22. § 16 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 16

Roz po čet ve rej nej vy so kej ško ly

(1) Na fi nanč né za bez pe če nie hlav nej čin nos ti si ve -
rej ná vy so ká ško la zos ta vu je roz po čet po zos tá va jú ci
z vý no sov a ná kla dov (ïa lej len „roz po čet ve rej nej vy so -
kej ško ly“) na ka len dár ny rok a hos po dá ri na jeho zá -
kla de. 

(2) Ve rej ná vy so ká ško la vy ko ná na kon ci ka len dár -
ne ho roka vy úč to va nie svoj ho hos po dá re nia a zúč to va -
nie fi nanč ných vz�a hov s roz po čtom mi nis ter stva
a pred lo ží ich mi nis ter stvu v ter mí ne ur če nom mi nis -
ter stvom.

(3) Vý nos mi ve rej nej vy so kej ško ly sú
a) do tá cie zo štát ne ho roz po čtu pod ¾a § 89 (ïa lej len

„do tá cia“),
b) škol né pod ¾a § 92 ods. 1 až 6,
c) po plat ky spo je né so štú diom pod ¾a § 92 ods. 7 až 10

(ïa lej len „po plat ky spo je né so štú diom“),
d) vý no sy z ïal šie ho vzde lá va nia,1)
e) vý no sy z ma jet ku ve rej nej vy so kej ško ly,
f) vý no sy z du šev né ho vlast níc tva,
g) vý no sy z vlast ných fi nanč ných fon dov,
h) iné vý no sy z hlav nej čin nos ti ve rej nej vy so kej ško ly.

(4) Vý nos mi ve rej nej vy so kej ško ly môžu by� aj do tá -
cie z roz poč tov obcí a z roz poč tov vyš ších územ ných cel -
kov. 

(5) Ná klad mi ve rej nej vy so kej ško ly sú ná kla dy  po -
trebné na za bez pe če nie jej hlav nej čin nos ti a roz vo ja.

(6) Ve rej ná vy so ká ško la môže po vy jad re ní správ nej
rady pri jí ma� úve ry od bánk5a) a po bo čiek za hra nič ných 
bánk.5b)

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5a a 5b zne jú:
„

5a
) § 2 ods. 1 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
 

5b
) § 2 ods. 5 zá ko na č. 483/2001 Z. z.“.

23. Za § 16 sa vkla dá nový § 16a, kto rý vrá ta ne nad -
pi su znie:

„§ 16a

Fi nanč né fon dy ve rej nej vy so kej ško ly

(1) Ve rej ná vy so ká ško la tvo rí naj mä tie to fi nanč né
fon dy:
a) re zerv ný fond,
b) fond rep ro duk cie,
c) šti pen dij ný fond,
d) fond na pod po ru štú dia štu den tov so zdra vot ným

pos tih nu tím,

e) fon dy pod ¾a oso bit ných pred pi sov.6)

(2) Fi nanč né fon dy ve rej nej vy so kej ško ly ok rem fon -
dov pod ¾a od se ku 1 písm. e) sa tvo ria z klad né ho cel ko -
vé ho hos po dár ske ho vý sled ku ve rej nej vy so kej ško ly
(ïa lej len „zisk ve rej nej vy so kej ško ly“), z da rov, z de dič -
stva a z vý no sov z nich, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak. Úče lo vo ur če né pe ňaž né dary sa po u ži jú v sú la de
s ich ur če ním. Cel ko vý hos po dár sky vý sle dok ve rej nej
vy so kej ško ly je sú čet jej hos po dár ske ho vý sled ku
v hlav nej čin nos ti a hos po dár ske ho vý sled ku v pod ni -
ka te¾ skej čin nos ti (§ 18) po zda ne ní.

(3) Ve rej ná vy so ká ško la po u ži je naj me nej 40 % svoj -
ho zis ku na tvor bu re zerv né ho fon du. Re zerv ný fond
po u ží va ve rej ná vy so ká ško la na vy rov na nie stra ty
z pred chá dza jú ce ho roka a na kry tie ne uh ra de nej stra -
ty z mi nu lých ro kov, ak ta kú to stra tu vy ka zu je. Ve rej ná 
vy so ká ško la môže na vy rov na nie stra ty z pred chá dza -
jú ce ho roka a na kry tie ne uh ra de nej stra ty z mi nu lých
ro kov po u ži� iba pros tried ky re zerv né ho fon du. Ak ve -
rej ná vy so ká ško la ne vy ka zu je ne vy rov na nú stra tu
z pred chá dza jú ce ho roka a ne uh ra de nú stra tu z mi nu -
lých ro kov, môže pros tried ky re zerv né ho fon du po u ži�
pros tred níc tvom svoj ho roz po čtu [§ 16 ods. 3 písm. g)]
a na do pl ne nie ostat ných fi nanč ných fon dov ve rej nej
vy so kej ško ly.

(4) Fond rep ro duk cie sa ok rem pros tried kov pod ¾a
od se kov 2 a 3 vy tvá ra z od pi sov hmot né ho a ne hmot né -
ho ma jet ku pod ¾a oso bit né ho predpisu7) a z vý no sov
z pre daja hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku. Fond  re -
produkcie sa po u ží va pod ¾a § 17 ods. 3.

(5) Šti pen dij ný fond sa ok rem pros tried kov pod ¾a od -
se kov 2 a 3 vy tvá ra z čas ti vý no sov zo škol né ho (§ 92
ods. 15) a z čas ti do tá cie na so ciál nu pod po ru štu den -
tov (§ 89 ods. 7) ur če nú na so ciál ne šti pen diá (§ 96). Šti -
pen dij ný fond sa po u ží va na pos ky to va nie šti pen dií
pod ¾a § 95 až 97 a pô ži čiek pod ¾a § 101 ods. 3.

(6) Fond na pod po ru štú dia štu den tov so zdra vot ným 
pos tih nu tím mož no po u ži� na fi nanč né za bez pe če nie
zod po ve da jú cich pod mie nok štú dia štu den tov so zdra -
vot ným pos tih nu tím vzh¾a dom na ich špe ciál ne štu dij -
né pot re by.

(7) Po dro bnos ti tvor by a po u ži tia fi nanč ných fon dov
ve rej nej vy so kej ško ly pod ¾a od se ku 1 usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter -
stvo.“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 7 sa ci tá cia „§ 28
zá ko na č. 563/1991 Zb. o úč tov níc tve v zne ní zá ko na
č. 336/1999 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 28 zá ko na
č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

24. V § 18 od sek 3 znie:
„(3) Ve rej ná vy so ká ško la ve die vo svo jom úč tov níc -

tve vý no sy a ná kla dy spo je né s pod ni ka te¾ skou čin nos -
�ou od de le ne od vý no sov a ná kla dov spo je ných s hlav -
nou čin nos �ou. Ve rej ná vy so ká ško la ve die príj my
a vý dav ky spo je né s pod ni ka te¾ skou čin nos �ou na
samo stat nom bež nom účte ale bo na samo stat ných
bež ných úč toch. Vý no sy a ná kla dy z pod ni ka te¾ skej
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čin nos ti nie sú sú čas �ou roz po čtu ve rej nej vy so kej ško -
ly (§ 16 ods. 1).“.

25. V § 18 sa vy púš �a jú od se ky 4 a 5.

26. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 16 sa ci tá cia
„Zá kon č. 563/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“
na hrá dza ci tá ciou „Zá kon č. 431/2002 Z. z.“.

27. V § 19 ods. 2 sa slo vá „v ban kách.17)“ na hrá dza jú
slo va mi „pod ¾a oso bit ných pred pi sov.17)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17 znie:
„

17
) § 2 ods. 2 zá ko na č. 291/2002 o štát nej pok lad ni ci a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

28. V § 19 od sek 3 znie:
„(3) Roč ná úč tov ná zá vier ka ve rej nej vy so kej ško ly

musí by� ove re ná audítorom18) naj me nej raz za tri
roky.“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 18 sa ci tá cia „Zá -
kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 73/1992 Zb. o au dí to -
roch a o Slo ven skej ko mo re au dí to rov v zne ní  ne -
skorších pred pi sov.“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon
č. 466/2002 Z. z. o au dí to roch a Slo ven skej ko mo re au -
dí to rov.“.

29. V § 20 ods. 3 pís me ná c) až g) zne jú:
„c) ana lý zu vý no sov a ná kla dov s vy čle ne ním vý no sov

a ná kla dov z pod ni ka te¾ skej čin nos ti,
d) vý voj a ko neč ný stav fon dov,
e) stav a po hyb ma jet ku,
f) ana lý zu fi nanč ných to kov,
g) re ka pi tu lá ciu zúč to va nia so štát nym roz po čtom.“.

30. V § 26 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na tej
is tej fa kul te ve rej nej vy so kej ško ly môže tá istá oso ba
vy ko ná va� funk ciu čle na aka de mic ké ho se ná tu fa kul ty 
ve rej nej vy so kej ško ly naj viac dve po sebe na sle du jú ce
funk čné ob do bia.“.

31. V § 26 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak tak 
pred se da aka de mic ké ho se ná tu fa kul ty ve rej nej vy so -
kej ško ly ne u ro bí, zvo lá za sad nu tie aka de mic ké ho se -
ná tu fa kul ty ve rej nej vy so kej ško ly de kan.“.

32. V § 27 ods. 1. písm. h) sa slo vá: „po pre ro ko va ní
vo ve dec kej rade schva ¾u je“ na hrá dza jú slo va mi „pred
schvá le ním vo ve dec kej rade ve rej nej vy so kej ško ly pre -
ro kú va“.

33. V § 28 sa za od sek 3 vkla da jú nové od se ky 4 a 5,
kto ré zne jú:

„(4) Ak aka de mic ký se nát fa kul ty ve rej nej vy so kej
ško ly opa ko va ne ne súh la sí s ná vr hom rek to ra na od vo -
la nie de ka na, môže rek tor od vo la� de ka na so sú hla som
aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so kej ško ly, ak bola
na pl ne ná naj me nej jed na z pod mie nok pod ¾a od se ku 3.

 (5) Pred se da aka de mic ké ho se ná tu fa kul ty môže na
tej to fa kul te kan di do va� na funk ciu de ka na naj skôr tri
me sia ce po skon če ní funk cie pred se du aka de mic ké ho
se ná tu fa kul ty.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 6
až 9.

34. V § 28 ods. 8 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na tej

is tej fa kul te ve rej nej vy so kej ško ly môže tá istá oso ba
vy ko ná va� funk ciu pro de ka na fa kul ty ve rej nej vy so kej
ško ly naj viac dve po sebe na sle du jú ce funk čné ob do -
bia.“.

35. V § 30 ods. 1. písm. c) sa slo vo „pre ro kú va“ na -
hrá dza slo vom „schva ¾u je“.

36. V § 30 ods. 1 sa v pís me nách h) až k) slo vo „miest“
na hrá dza slo vom „funk cií“. 

37. V § 34 ods. 2 sa za slo vá „§ 40 ods. 2“ vkla da jú
slo vá „a 4“. 

38. V § 35 ods. 1 sa za slo vá „sú sú čas ti ve rej ných vy -
so kých škôl“ vkla da jú slo vá „ale bo ich fa kúlt“.

39. V § 38 sa vy púš �a od sek 6. 

40. V § 39 sa za slo vo „pra co vi sko“ vkla da jú slo vá „ve -
rej nej vy so kej ško ly ale bo“.

Do te raj ší text § 39 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa sa
od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Kňaz ský se mi nár môže by� aj samo stat ná práv -
nic ká oso ba, s kto rou má vy so ká ško la uza tvo re nú
zmlu vu. V tom prí pa de sa v kňaz skom se mi ná ri usku -
toč ňu je len vý cho va štu den tov k hod no tám pod po ro va -
ným prí sluš nou cir kvou v sú la de s vnú tor ný mi pred -
pis mi prí sluš nej cir kvi; vy so ko škol ské vzde lá va nie
usku toč ňu je vy so ká ško la ale bo bo ho slo vec ká fa kul -
ta.“.

41. V § 40 od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Správ na rada ve rej nej vy so kej ško ly má štr nás�

čle nov. Čle nov správ nej rady vy me nú va a od vo lá va mi -
nis ter. Šes� čle nov správ nej rady na vr hu je na vy me no -
va nie rek tor so sú hla som aka de mic ké ho se ná tu ve rej -
nej vy so kej ško ly. Šes� čle nov správ nej rady vy be rie
mi nis ter po vy jad re ní rek to ra. Do správ nej rady sa na -
vr hu jú naj mä pred sta vi te lia ve rej né ho ži vo ta vrá ta ne
pred sta vi te ¾ov pod ni ka te¾ skej ob las ti a územ nej samo -
sprá vy a ústred ných or gá nov štát nej sprá vy zod po ved -
ných za škol stvo, fi nan cie, hos po dár stvo a so ciál nu ob -
las�. Jed né ho čle na správ nej rady na vr hu je na
vy me no va nie za mest na nec ká čas� aka de mic ké ho se -
ná tu ve rej nej vy so kej ško ly a jed né ho čle na štu dent ská
čas� aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej vy so kej ško ly. Ná -
vrh na od vo la nie čle na správ nej rady dáva mi nis tro vi
ten or gán, kto rý ho na vr hol na vy me no va nie.  Ak ide
o čle nov správ nej rady na vrh nu tých rek to rom, ná vrh
na ich od vo la nie môže poda� aj se nát ve rej nej vy so kej
ško ly. Člen mi správ nej rady, ok rem čle nov na vrh nu -
tých aka de mic kým se ná tom ve rej nej vy so kej ško ly, ne -
smú by� za mest nan ci prí sluš nej ve rej nej vy so kej ško ly.

 (3) Čle no via správ nej rady ve rej nej vy so kej ško ly,
ok rem čle nov na vrh nu tých aka de mic kým se ná tom ve -
rej nej vy so kej ško ly, sa vy me nú va jú na šes� ro kov. Po
pr vom vy men ova ní tých to čle nov správ nej rady sa žre -
bom určí jed na tre ti na čle nov, kto rých funk čné ob do bie 
sa skon čí po dvoch ro koch, a jed na tre ti na čle nov, kto -
rých funk čné ob do bie sa skon čí po šty roch ro koch. Ná -
vr hy na no vých čle nov pred kla dá rek tor ale bo mi nis ter
tak, aby sa za cho va lo zlo že nie správ nej rady uve de né
v od se ku 2. Funk čné ob do bie čle na na vrh nu té ho za -
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mest na nec kou čas �ou aka de mic ké ho se ná tu ve rej nej
vy so kej ško ly je štvor roč né, funk čné ob do bie čle na na -
vrh nu té ho štu dent skou čas �ou aka de mic ké ho se ná tu
ve rej nej vy so kej ško ly je dvoj roč né.“.

42. V § 40 ods. 5 sa vy púš �a tre tia veta.

43. V § 41 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) na do bud nú� ne hnu te¾ ný ma je tok, kto ré ho cena je

vyš šia ako pä� sto ná so bok sumy, od kto rej sa veci
pod ¾a oso bit né ho predpisu26) po va žu jú za hmot ný
ma je tok, ale bo uro bi� jeho pre vod. Za túto cenu sa
po kla dá suma, za kto rú sa v ur či tom čase a na
ur či tom mies te zvy čaj ne pre dá va taký ale bo
po rov na te¾ ný ne hnu te¾ ný ma je tok,“.

44. V § 41 ods. 1 pís me no c) sa na kon ci pri pá ja jú tie -
to slo vá: „k ma jet ku ve rej nej vy so kej ško ly“.

45. Do te raj ší text § 42 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Na štát ne vy so ké ško ly sa vz�a hu jú usta no ve nia
dru hej čas ti, ak zá kon ne us ta no vu je inak.“.

46. V § 43 od sek 17 znie:
„(17) Na vo jen ské vy so ké ško ly

a) sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 6 ods. 1 písm. b) a k),
§ 9 ods. 1 písm. a), c), g) až i), k), n) a o), § 10 ods. 2, 5
a 9, § 16, 17, § 18 ods. 4, § 22 ods. 4, § 27 ods. 1
písm. b), § 28 ods. 2, 3, 8 a 9, § 40, 41 a § 102 ods. 3,

b) sa vz�a hu jú pri me ra ne usta no ve nia § 6 ods. 1
písm. c) až e), g) a l), § 9 ods. 1 písm. f) a m), § 10
ods. 1, 4, 10 a 11, § 19, 20, 23, § 27 ods. 1 písm. g), i)
a j), § 28 ods. 6 a 7, § 30 ods. 1 písm. c), § 33 ods. 3
písm. c), § 50 ods. 4, § 55, 58, 61, 62, 64, 66, 70, 71,
73, 75, 77, 92, 94 až 101, § 102 ods. 2 a § 107.“.

47. V § 44 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo v čin nej
služ be“.

48. V § 44 od sek 11 znie:
„(11) Na po li caj né vy so ké ško ly

a) sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 6 ods. 1 písm. b), § 9
ods. 1 písm. a), g) až i) a o), § 10 ods. 5 a 11, § 16, 17,
§ 18 ods. 4, § 19, § 22 ods. 4, § 28 ods. 2 a 3, § 34 až
41 a § 102 ods. 3,

b) sa vz�a hu jú pri me ra ne usta no ve nia § 6 ods. 1
písm. a), f) a g), § 10 ods. 10, § 15 ods. 2 písm. h),
§ 20, 58, 66, 92, 94 až 101 a § 102 ods. 2.“.

49. V § 45 od sek 1 znie:
„(1) Zdra vot níc ke vy so ké ško ly vzde lá va jú štu den tov, 

kto rí sa pri pra vu jú pre jed not li vé ka te gó rie zdra vot níc -
kych pra cov ní kov.33)“. 

50. V § 45 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 7.

51. V § 45 ods. 4 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a špe -
cia li zo va né štu dij né od bo ry“.

52. V § 45 ods. 4 pís me no d) znie:
„d) po vo ¾u je v prí sluš ných štu dij ných od bo roch spo je -

nie pr vé ho stup ňa a dru hé ho stup ňa vy so ko škol -

ské ho štú dia do jed né ho cel ku po pred chá dza jú com
vy jad re ní Akre di tač nej ko mi sie,“.

53. V § 45 ods. 4 sa vy púš �a pís me no j).

Do te raj šie pís me no k) sa ozna ču je ako pís me no j). 

54. § 46 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 46

Špe cia li zač né štú dium pra cov ní kov
v zdra vot níc tve s vy so ko škol ským vzde la ním

(1) Špe cia li zač né štú dium pra cov ní kov v zdra vot níc -
tve s vy so ko škol ským vzde la ním (ïa lej len „špe cia li zač -
né štú dium“) je oso bit ným dru hom ïal šie ho vzde lá va -
nia,33a) kto ré môžu usku toč ňo va� len vy so ké ško ly;
za me ria va sa na zís ka nie špe cia li zo va ných po znat kov
pot reb ných na pos ky to va nie zdra vot nej sta rost li vos ti
ale bo na vý kon čin nos tí pot reb ných na pos ky to va nie
zdra vot nej sta rost li vos ti v prí sluš nom špe cia li zač nom
od bo re.

(2) Špe cia li zač né štú dium po zos tá va z prak tic kej
čas ti a te o re tic kej čas ti, pri čom prak tic ké vzde lá va nie
má pre va hu.

(3) Špe cia li zač né štú dium sa ukon čí špe cia li zač nou
skúš kou pred ko mi siou, kto rú vy me nu je de kan prí -
sluš nej fa kul ty vy so kej ško ly. O zís ka ní špe cia li zá cie
vydá vy so ká ško la dip lom o špe cia li zá cii. 

(4) Po dro bnos ti o špe cia li zač nom štú diu upra vu je
oso bit ný pred pis.33a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 33a znie:
„

33a
) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 157/2002 Z. z.

o ïal šom vzde lá va ní pra cov ní kov v zdra vot níc tve.“.

55. V § 47 ods. 4 sa za pís me no f) vkla dá nové pís me -
no g), kto ré znie:
„g) per so nál ne, prie sto ro vé, ma te riál ne, tech nic ké

a in for mač né za bez pe če nie čin nos ti vy so kej ško ly.“.

Do te raj šie pís me no g) sa ozna ču je ako pís me no h). 

56. V § 50 ods. 3 sa za slo vo „Mi nis ter stvo“ vkla da jú
slo vá „vy dá va a“.

57. V § 50 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pri
štu dij ných od bo roch z ob las ti te o ló gie sa pri ich za ra de -
ní ale bo zme ne vy ža du je aj sú hlas kom pe tent nej cir -
kev nej vrch nos ti.“.

58. V § 50 sa vy púš �a od sek 7.

59. V § 51 ods. 4 sa za pís me no h) vkla dá nové pís me -
no i), kto ré znie:
„i) po ža do va né schop nos ti a pred po kla dy uchá dza ča

o štú dium štu dij né ho prog ra mu,“.

Do te raj šie pís mená i) až m) sa ozna ču jú ako pís me -
ná j) až n). 

60. § 51 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Štu dij né prog ra my v štu dij ných od bo roch, kto -

rých ab sol vo va ním sa zís ka vy so ko škol ské vzde la nie
po ža do va né ako sú čas� od bor nej spô so bi los ti na vý kon
po vo la nia le ká ra, zub né ho le ká ra, far ma ce u ta, ses try,
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pô rod nej asis tent ky, ve te ri nár ne ho le ká ra ale bo ar chi -
tek ta, sa usku toč ňu jú v sú la de s oso bit ný mi pred pis -
mi.34a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 34a znie:
„

34a
) Na prí klad § 54 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 277/1994 Z. z., zá kon Slo ven skej ná rod nej rady
č. 138/1992 Zb. o auto ri zo va ných ar chi tek toch
a auto ri zo va ných sta veb ných in ži nie roch v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 10/1992 Zb.
o súk rom ných ve te ri nár nych le ká roch a o Ko mo re
ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub li ky v zne ní
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej
sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.“.

61. V § 53 od sek 6 znie:
„(6) Štu dij né prog ra my dru hé ho stup ňa ale bo štu dij -

né prog ra my pod ¾a od se ku 3, kto ré sa za me ria va jú na
štú dium v ob las ti hu mán ne ho le kár stva a ve te ri nár -
ske ho le kár stva, sú dok to rské štu dij né prog ra my. Ab -
sol ven tom štú dia pod ¾a dok to rských štu dij ných prog -
ra mov (ïa lej len „dok to rské štú dium“) v ob las ti
vše obec né ho hu mán ne ho le kár stva sa ude ¾u je aka de -
mic ký ti tul „dok tor vše obec né ho le kár stva“ (v skrat ke
„MUDr.“). Ab sol ven tom dok to rské ho štú dia v ob las ti
zub né ho hu mán ne ho le kár stva sa ude ¾u je aka de mic ký
ti tul „dok tor zub né ho le kár stva“ (v skrat ke „MDDr.“).
Ab sol ven tom dok to rské ho štú dia v ob las ti ve te ri nár -
ske ho le kár stva sa ude ¾u je aka de mic ký ti tul „dok tor
ve te ri nár ske ho le kár stva“ (v skrat ke „MVDr.“)“.

62. V § 54 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „a na le kár skych
fa kul tách v od bo roch so špe cia li zač nou skúš kou“.

63. V § 54 ods. 12 tre tej vete sa vy púš �a jú slo vá „pra -
cov nop ráv ne i fi nanč né“.

64. V § 54 ods. 16 sa za slo vo „ude ¾u je“ vkla dá v ce -
lom tex te slo vo „aka de mic ký“. 

65. V § 54 ods. 19 sa vy púš �a čiar ka a slo vá „kto ré sa
po su dzu je ako plat“.

66. V § 57 od sek 2 znie:
„(2) Ďal šie pod mien ky ur če né vy so kou ško lou na pri -

ja tie na štú dium pod ¾a § 56 ods. 1 ne smú z h¾a di ska ob -
sa hu ve do mos tí pre kro či� ob sah úpl né ho stred né ho
vzde la nia.37)“.

67. V § 57 ods. 5 pr vej vete sa slo vo „šty ri“ na hrá dza
slo vom „dva“. 

68. V § 58 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 až 5,
kto ré zne jú:

„(3) V pri hláš ke uve die uchá dzač úda je
a) pod ¾a § 73 ods. 2,
b) o pred chá dza jú com za mest na ní,
c) o do siah nu tom vzde la ní vrá ta ne pro spe chu a o vý -

sled koch v zá uj mo vej čin nos ti sú vi sia cej so štu dij -
ným prog ra mom, na kto rý sa uchá dzač hlá si. 

 (4) Úda je uve de né v od se ku 3 môže vy so ká ško la
spracováva�38a) a pos ky to va� iným práv nic kým oso bám
a fy zic kým oso bám na šta tis tic ké úče ly.

 (5) K pri hláš ke do lo ží uchá dzač pot reb né pod kla dy
po ža do va né vy so kou ško lou pod ¾a § 57 ods. 1 a žia dos�
pod ¾a § 57 ods. 4. Spra co vá va� osob né úda je pod ¾a oso -
bit né ho predpisu40) uve de né v pod kla doch a v žia dos ti,

ok rem úda jov uve de ných v od se ku 3, môže vy so ká ško -
la iba po pred chá dza jú com sú hla se dotk nu tej oso by,
kto rý je ne od de li te¾ nou sú čas �ou pri hláš ky. Na spra co -
vá va nie osob ných úda jov uchá dza ča uve de ných v od -
se ku 3 a v tom to od se ku sa vz�a hu je § 73 ods. 4 a 6.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 6
až 12.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 38a znie:
„

38a
) § 4 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne

osob ných úda jov.“.

69. V § 59 ods. 2 sa slo vo „spl ní“ na hrá dza slo va mi
„chce ab sol vo va�“.“

70. V § 63 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Naj -
me nej dva ja čle no via skú šob nej ko mi sie pre štát ne
skúš ky sú vy so ko škol skí uči te lia pô so bia ci vo funk -
ciách pro fe so rov ale bo do cen tov.“.

71. V § 67 ods. 5 sa slo vo „cu dzom“ na hrá dza slo vom
„ang lic kom“.

72. V § 68 ods. 5 sa slo vo „cu dzom“ na hrá dza slo vom
„ang lic kom“.

73. V § 70 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom j), kto ré znie:
„j) na in for mač né a po ra den ské služ by sú vi sia ce so

štú diom a s mož nos �ou uplat ne nia ab sol ven tov
štu dij ných prog ra mov v pra xi.“.

74. V § 71 ods. 3  písm. b) sa za slo vo „zá ko na“ vkla dá
čiar ka a slo vá „a to“. 

75. V § 72 ods. 6 sa na kon ci pia tej vety bod ka na hrá -
dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „inak žia dos� za -
miet ne a roz hod nu tie po tvr dí.“.

76. § 73 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 73

Re gis ter štu den tov

(1) Vy so ká ško la ve die re gis ter štu den tov vy so kej
ško ly. Mi nis ter stvo ve die cen trál ny re gis ter štu den tov
ve rej ných vy so kých škôl, štu den tov vo jen ských vy so -
kých škôl, kto rí ne vy ko ná va jú vo jen skú služ bu, štu -
den tov po li caj ných vy so kých škôl, kto rí nie sú v slu žob -
nom po me re, a štu den tov zdra vot níc kych vy so kých
škôl (ïa lej len „cen trál ny re gis ter štu den tov“). Cen trál -
ny re gis ter štu den tov vznik ne z re gis trov štu den tov vy -
so kých škôl zlú če ním re gis trov štu den tov vy so kých
škôl. Re gis ter štu den tov vy so kej ško ly a cen trál ny re -
gis ter štu den tov slú žia na evi den ciu štu den tov a na
šta tis tic ké úče ly a roz poč to vé úče ly. Vy so ká ško la môže 
vy u ží va� úda je z re gis tra štu den tov aj v elek tro nic kých
pre u ka zoch štu den tov pod ¾a § 67. Na úče ly sú vi sia ce
s pos ky to va ním vzde lá va nia a s ním sú vi sia cich slu žieb 
vy so kej ško ly štu den to vi môže vy so ká ško la vy u ží va�
úda je z re gis tra štu den tov vy so kej ško ly v pl nom roz sa -
hu a úda je z cen trál ne ho re gis tra štu den tov tý ka jú ce sa 
jej štu den tov v roz sa hu úda jov pod ¾a odseku 2
a odseku 3 písm. a), b), d) až f), h) a i).

(2) Do re gis tra štu den tov vy so kej ško ly sa za zna me -
ná va meno, priez vis ko, ti tu ly, rod né čís lo, dá tum na ro -
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de nia u cu dzin cov, mies to na ro de nia, ro din ný stav
a mies to tr va lé ho po by tu štu den ta, po hla vie, byd li sko
v Slo ven skej re pub li ke, ná rod nos�, štát ne ob čian stvo,
čís lo ob čian ske ho pre u ka zu, čís lo pasu u cu dzin cov.
Štruk tú ru in for mač nej vety pre vádz ko va nej da ta bá zy
a jej tech nic ké pod mien ky sta no ví mi nis ter stvo po pre -
ro ko va ní s vy so kou ško lou.

(3) V re gis tri štu den tov vy so kých škôl a v cen trál nom
re gis tri štu den tov sú o jed not li vých štu den toch za zna -
me na né úda je o
a) zá pi se na štú dium, 
b) pred chá dza jú com vzde la ní, 
c) štu dij nom prog ra me, 
d) zá pi se do vyš šie ho roč ní ka ale bo do ïal šej čas ti štú -

dia [§ 51 ods. 4 písm. j)], 
e) pri de le ní uby to va nia v štu dent skom do mo ve,
f) pri zna ní so ciál ne ho šti pen dia (§ 96 ods. 1), 
g) ab sol vo va nej štát nej skúš ke a ude le nom aka de mic -

kom ti tu le, 
h) pre ru še ní štú dia, 
i) skon če ní štú dia.

(4) Úda je v re gis tri štu den tov vy so kej ško ly môžu
spracováva�38a) len oso bit ne po ve re ní za mest nan ci prí -
sluš nej vy so kej ško ly; úda je pod ¾a ods. 3 písm. a), c) až
h) sa za zna me na jú do re gis tra štu den tov prí sluš nej vy -
so kej ško ly do troch dní po roz ho du jú cej uda los ti. Úda -
je v cen trál nom re gis tri štu den tov môžu spra co vá va�
len oso bit ne po ve re ní za mest nan ci mi nis ter stva ale bo
v  roz sa hu prí pust nom pod ¾a odseku 1 oso bit ne po ve re -
ní za mest nan ci vy so kej ško ly.

(5) Vy so ké ško ly môžu pos ky to va� iným práv nic kým
oso bám a fy zic kým oso bám, s kto rý mi majú uzav re tú
do ho du o pos ky to va ní slu žieb vy ža du jú cich po u ži tie
pre u ka zu štu den ta, tie to úda je o štu den to vi:
a) meno a priez vis ko vrá ta ne ti tu lov, 
b) dá tum na ro de nia, 
c) ná zov vy so kej ško ly a fa kul ty, na kto rej štu du je, 
d) formu štú dia,
e) in for má ciu o pre ru še ní ale bo skon če ní štú dia.

(6) Za mest nan ci pod ¾a od se ku 4 sú po vin ní pri prá ci
s re gis trom do dr žia va� vše obec ne zá väz né práv ne pred -
pi sy o ochra ne osob ných úda jov.40)

(7) Na ucho vá va nie úda jov z re gis tra štu den tov vy so -
kej ško ly a cen trál ne ho re gis tra štu den tov sa vz�a hu je
oso bit ný pred pis.40a)“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 40 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 52/1998 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v in for -
mač ných sys té moch v zne ní zá ko na č. 241/2001 Z. z.“
na hrá dza ci tá ciou „Zá kon č. 428/2002 Z. z.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 40a znie:
„

40a
) § 8 zá ko na č. 395/2002 Z. z. o ar chí voch a re gis tra tú rach

a o do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

77. V § 75 ods. 6 sa slo vo „(§ 76)“ vy púš �a v ce lom tex te.

78. V § 76 ods. 1 sa za slo vo „do cent“ vkla da jú slo vá
„(v skrat ke „doc.“; skrat ka „doc.“ sa uvá dza pred aka de -
mic kým ti tu lom)“ a za slo vo „pro fe sor“ sa vkla da jú slo -
vá „(v skrat ke „prof.“; skrat ka „prof.“ sa uvá dza pred
aka de mic kým ti tu lom)“.

79. V § 76 ods. 3 pís me no b) znie:

„b) vy pra co va nie ha bi li tač nej prá ce a úspeš né ab sol vo -
va nie ha bi li tač né ho ko na nia.“.

80. V § 76 ods. 4 sa slo vá „ha bi li tá cia na zá kla de ha -
bi li tač nej prá ce a úspeš né ho ab sol vo va nia ha bi li tač né -
ho ko na nia“ na hrá dza jú slo va mi „vy pra co va nie ha bi li -
tač nej prá ce a úspeš né ab sol vo va nie ha bi li tač né ho
ko na nia“.

81. V § 77 ods. 4 dru há veta znie:
„Ak vy so ko škol ský uči te¾ ob sa dil funk ciu do cen ta ale -
bo pro fe so ra tre tí raz, pri čom cel ko vý čas jeho pô so be -
nia v tých to funk ciách do sia hol as poň de vä� ro kov,
a má, ak ide o funk ciu  docenta, vedecko-pedagogický
ti tul „do cent“ ale bo „pro fe sor“, a  ak ide o funk ciu pro fe -
so ra, vedecko-pedagogický ti tul „pro fe sor“, zís ka va
prá vo na pra cov nú zmlu vu s to u to vy so kou ško lou na
mies to vy so ko škol ské ho uči te ¾a a na za ra de nie do tej to
funk cie na dobu ur či tú až do do siah nu tia veku 65 ro -
kov.“.

82. Za § 80 sa vkla dá § 80a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 80a

Ochra na osob ných úda jov za mest nan cov

(1) Ak vy so ká ško la vy u ží va na evi den ciu do chádz ky,
kon tro lu prí stu pu do ob jektov, zvý še nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci a na ïal šie úče ly sú vi sia ce
s jej čin nos �ou elek tro nic ký in for mač ný sys tém, má
prá vo na ten to účel ucho vá va� a spracú va� osob né úda -
je za mest nan cov a vy u ží va� ich na uve de né úče ly aj
v elek tro nic kých pre u ka zoch za mest nan cov. Na ucho -
vá va nie a spracú va nie osob ných úda jov za mest nan cov
sa vz�a hu je oso bit ný zá kon.40)

(2) Vy so ká ško la môže pos ky to va� iným práv nic kým
oso bám a fy zic kým oso bám, s kto rý mi má uzav re tú do -
ho du o pos ky to va ní slu žieb vy ža du jú cich po u ži tie pre -
u ka zu za mest nan ca, tie to úda je o za mest nan co vi:
a) meno a priez vis ko vrá ta ne ti tu lov, 
b) dá tum na ro de nia, 
c) ná zov vy so kej ško ly a ná zov jej sú čas ti, na kto rej je

za mest na nec za ra de ný,
d) dá tum skon če nia pra cov né ho po me ru s vy so kou

ško lou.“.

83. V § 81 ods. 4 sa slo vo „Jed na“ na hrá dza slo va mi
„Naj viac jed na“.

84. V § 82 ods. 2 sa vy púš �a pís me no f).

Do te raj šie pís me ná g) a h) sa ozna ču jú ako pís me ná f) 
a g).

85. V § 82 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 7.

86. V § 82 od sek 3 znie:
„(3) Akre di tač ná ko mi sia usku toč ňu je aj kom plex né

akre di tá cie čin nos tí vy so kých škôl (§ 84). V rám ci kom -
plex nej akre di tá cie Akre di tač ná ko mi sia hod no tí aj
úro veň vý skumnej, vý vo jo vej, ume lec kej a ïal šej tvo ri -

Strana 4088 Zbierka zákonov č. 528/2003 Čiastka 218



vej čin nos ti vy so kej ško ly a vy jad ru je sa o jej za čle ne ní
pod ¾a § 2 ods. 13 a 16.“.

87. V § 82 ods. 4 sa slo vá „až 4“ na hrá dza jú slo va mi
„a 3“.

88. V § 82 od se ky 6 a 7 zne jú:
„(6) Spô sob vý be ru čle nov Akre di tač nej ko mi sie,  po -

stup pri vý ko ne pô sob nos ti Akre di tač nej ko mi sie a jej
pra cov ných sku pín pod ¾a toh to pa ra gra fu, ako aj spô -
sob po dá va nia a po dro bnej ší ob sah žia dos tí a pod kla -
dov na čin nos� Akre di tač nej ko mi sie pod ¾a toh to pa ra -
gra fu usta no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky.

 (7) Kri té riá po u ží va né pri po su dzo va ní spô so bi los ti
pod ¾a odseku 2 písm. a) až c), pri vy jad ro va ní sa o za čle -
ne ní vy so kej ško ly pod ¾a § 2 ods. 13 a 16 a pri hod no te -
ní úrov ne vý skumnej, vý vo jo vej, ume lec kej a ïal šej tvo -
ri vej čin nos ti v rám ci kom plex nej akre di tá cie čin nos tí
vy so kej ško ly schva ¾u je na ná vrh Akre di tač nej ko mi sie
po vy jad re ní or gá nov re pre zen tá cie vy so kých škôl mi -
nis ter stvo.“.

89. V § 83 ods. 2 sa slo vá „(§ 82 ods. 8)“ na hrá dza jú
slo va mi „(§ 82 ods. 7)“ a za slo vo „ob sah,“ sa vkla da jú
slo vá „pro fil ab sol ven ta,“. 

90. V § 83 ods. 10 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak
ide o štu dij ný prog ram usku toč ňo va ný na fa kul te, pla tí 
ob me dze nie o naj me nej jed no roč nom od stu pe pre žia -
dos� o akre di tá ciu len pre štu dij né prog ra my usku toč -
ňo va né na tej to fa kul te.“.

91. § 83 sa do pĺ ňa od se kom 12, kto rý znie:
„(12) Pre štu dij né prog ra my v ob las ti te o ló gie je pod -

mien kou akre di tá cie aj sú hlas prí sluš nej cir kev nej
vrch nos ti.“.

92. V § 84 ods. 1 sa za slo vá „čin nos� vy so kej ško ly“
vkla da jú slo vá „v nad väz nos ti na jej dlho do bý zá mer“.

93. V § 84 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) pod kla dy na vy jad re nie Akre di tač nej ko mi sie o za -

čle ne ní vy so kej ško ly pod ¾a § 2 ods. 13 a 16.“. 

94. § 84 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Pri hod no te ní vý skumnej, vý vo jo vej, ume lec kej

a ïal šej tvo ri vej čin nos ti vy so kej ško ly v rám ci kom -
plex nej akre di tá cie čin nos tí Akre di tač ná ko mi sia pri -
hlia da aj na kri té riá po u ží va né pri pe rio dic kom hod no -
te ní pod ¾a oso bit né ho pred pi su.42a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 42a znie:
„

42a
) § 17 zá ko na č. 132/2002 Z. z.“.

95. V § 89 od sek 8 znie:
„(8) Ur če nie do tá cií jed not li vým ve rej ným vy so kým

ško lám pod ¾a od se kov 4, 6 a 7 a do tá cie na pria mu pod -
po ru na roz voj vedy a tech ni ky pod ¾a od se ku 5 sa usku -
toč ňu je na zá kla de me to di ky, kto rú vy pra cú va a kaž do -
roč ne ak tu a li zu je po pred chá dza jú com vy jad re ní
re pre zen tá cie vy so kých škôl mi nis ter stvo.“.

96. V § 92 od sek 10 znie:
„(10) Ve rej ná vy so ká ško la môže po ža do va� po plat ky

za vy da nie do kla dov o štú diu a ich kó pií (§ 67), za vy da -
nie do kla dov o ab sol vo va ní štú dia (§ 68), ak sa po ža -

dujú v cu dzom ja zy ku, za vy da nie kó pií do kla dov
o  absolvovaní štú dia a za uzná va nie rov no cen nos ti do -
kla dov o štú diu [§ 106 ods. 2 písm. a)]. Výš ku po plat kov 
ur ču je vnú tor ný pred pis ve rej nej vy so kej ško ly a je od -
vo de ná od sku toč ných ná kla dov vy so kej ško ly spo je -
ných s tý mi to úkon mi.“.

 97. V § 92 ods. 14 sa slo vo „príj mom“ na hrá dza slo -
vom „vý no som“.

 98. V § 99 dru há veta znie: „Oso bit ným dru hom
pod po ry špor to vých čin nos tí a kul túr nych čin nos tí
štu den tov je pod po ra vy so ko škol ských te lo vý chov ných
jed nôt, vy so ko škol ských špor to vých klu bov, aka de -
mic kých ume lec kých sú bo rov a uni ver zit ných pas to -
rač ných cen tier.“.

 99. § 100 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 100

Pod po ra štu den tov so zdra vot ným pos tih nu tím

Vy so ká ško la vy tvá ra zod po ve da jú ce pod mien ky štú -
dia pre štu den tov so zdra vot ným pos tih nu tím vzh¾a -
dom na ich špe ciál ne štu dij né pot re by bez zni žo va nia
po žia da viek na štu dij ný vý kon.“.

100. V § 102 ods. 2 pís me no e) znie:
„e) vy pra cú va a ak tu a li zu je me to di ku na ur čo va nie do -

tá cií zo štát ne ho rozpočtu20) z ka pi to ly mi nis ter stva
vy so kým ško lám a na jej zá kla de ur ču je tie to do tá -
cie po pred chá dza jú com vy jad re ní or gá nov re pre -
zen tá cie vy so kých škôl (§ 107 ods. 1),“.

101. V § 102 ods. 2 sa vy púš �a pís me no h).

Do te raj šie pís me ná i) až t) sa ozna ču jú ako pís me ná
h) až s). 

102. V § 102 ods. 2 písm. h) sa slo vá „až 3“ na hrá dza -
jú slo va mi „a 2“. 

103. V § 102 ods. 3 sa za pís me no d) vkla dá nové pís -
me no e), kto ré znie:
„e) roz ho du je do 60 dní po vy jad re ní Akre di tač nej ko -

mi sie o pri zna ní prá va vy so kej ško le ude ¾o va� po
úspeš nom ab sol vo va ní štu dij né ho prog ra mu zod -
po ve da jú ci aka de mic ký ti tul (§ 83 ods. 1), o pri zna -
ní prá va vy so kej ško le usku toč ňo va� v štu dij nom
od bo re ha bi li tač né ko na nie a ko na nie na vy me nú -
va nie pro fe so rov (§ 83 ods. 3) a o pri zna ní prá va ne -
vy so koš kol skej in šti tú cii po die¾a� sa na usku toč ňo -
va ní dok to rand ské ho štú dia (§ 86 ods. 2); ak
roz hod ne inak, ako bol ná vrh Akre di tač nej ko mi sie, 
svo je roz hod nu tie zdô vod ní a zdô vod ne nie zve rej -
ní,“.

Do te raj šie pís me ná e) a f) sa ozna ču jú ako pís me ná f)
a g).

104. V § 102 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me na mi h) a i),
kto ré zne jú:
„h) roz ho du je na zá kla de žia dos ti vy so kej ško ly po

klad nom vy jad re ní Akre di tač nej ko mi sie pod ¾a § 85
ods. 3 o za ra de ní vy so kej ško ly me dzi vý skumné
uni ver zi ty,
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  i) roz ho du je na zá kla de vy jad re nia Akre di tač nej ko -
mi sie pod ¾a § 85 ods. 4 a po vy jad re ní or gá nov re -
pre zen tá cie vy so kých škôl o vy ra de ní vý skumnej
uni ver zi ty spo me dzi vý skumných uni ver zít.“.

105. V § 103 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo fa kul ta“ 
vo všet kých tva roch.

106. V § 104 ods. 2 sa slo vá „so sú hla som“ na hrá dza -
jú slo va mi „po vy jad re ní“ a pred slo vo „ob me dzi�“ sa
vkla da jú slo vá „a so sú hla som naj me nej dvoch z nich“.

107. V § 106 ods. 5 sa za slo vo „do kla dov“ vkla da jú
slo vá „o vzde la ní pod ¾a toh to pa ra gra fu“.

108. Za § 106 sa vkla dá § 106a, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 106a

Uzná va nie od bor ných kva li fi ká cií

Uzná va nie dip lo mov, vy sved če ní, osved če ní a ostat -
ných do kla dov o vzde la ní ale bo ich sú bo rov vy da ných
vy so ký mi ško la mi ale bo iný mi prí sluš ný mi or gán mi
pod ¾a práv nych pred pi sov člen ských štá tov Eu róp skej
únie na úče ly vý ko nu re gu lo va ných po vo la ní a re gu lo -
va ných od bor ných čin nos tí ob čan mi člen ských štá tov
Eu róp skej únie v Slo ven skej re pub li ke upra vu jú oso -
bit né pred pi sy.49a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 49a znie:
„

49a
) Na prí klad zá kon č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných

kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

109. § 108 znie:

„§ 108

Na roz ho do va nie pod ¾a toh to zá ko na, ok rem roz ho -
do va nia vo ve ciach pos ky to va nia so ciál nych šti pen dií
(§ 96 ods. 1) a uk la da nia dis cip li nár nych opat re ní (§ 72
ods. 2 a 4), sa ne vz�a hu je vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis o správ nom ko na ní.50)“.

110. V § 109 od sek 1 znie:
„(1) Vy so ké ško ly môžu od aka de mic ké ho roka

2005/2006 pri jí ma� štu den tov len na štú dium štu dij -
ných prog ra mov pod ¾a toh to zá ko na a usku toč ňo va -
ných na zá kla de kre di to vé ho sys té mu spĺ ňa jú ce ho
rám co vé usmer ne nie pod ¾a § 62 ods. 4. V aka de mic kom 
roku 2003/2004 a v aka de mic kom roku 2004/2005
môžu vy so ké ško ly pri jí ma� štu den tov aj na štú dium
štu dij ných od bo rov zria de ných pod ¾a pred chá dza jú -
cich pred pi sov, ak majú v nich prá vo ko na� štát ne
skúš ky. V aka de mic kom roku 2003/2004 a v aka de mic -
kom roku 2004/2005 môžu vy so ké ško ly a ex ter né vzde -
lá va cie in šti tú cie pri jí ma� štu den tov na dok to rand ské
štú dium vo ved ných od bo roch ale bo v ume lec kých od bo -
roch zria de ných pod ¾a pred chá dza jú cich pred pi sov, ak
majú v nich prá vo ko na� di zer tač né skúš ky a ob ha jo by
di zer tač ných prác a ude ¾o va� vedecko-akademické hod -
nos ti ale bo umelecko-akademické hod nos ti. Štu den ti
štu dij ných od bo rov zria de ných pod ¾a pred chá dza jú -
cich pred pi sov a štu den ti dok to rand ské ho štú dia vo

ved ných od bo roch ale bo v ume lec kých od bo roch zria -
de ných pod ¾a pred chá dza jú cich pred pi sov do kon čia
štú dium pod ¾a pred chá dza jú cich pred pi sov.“.

111. V § 109 ods. 3 sa slo vo „2008“ na hrá dza slo vom
„2009“.

112. V § 109 ods. 4 sa slo vo „2010“ na hrá dza slo vom
„2011“.

113. V § 109 ods. 5 sa slo vo „2011“ na hrá dza slo vom
„2012“.

114. V § 109 ods. 6 sa slo vo „2009“ na hrá dza slo vom
„2010“.

115. V § 109 ods. 7 pr vej a dru hej vete sa slo vo
„2004“ na hrá dza slo vom „2005“.

116. § 109 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) § 83 ods. 11 sa vz�a hu je aj na prá va uve de né

v od se koch 3 až 6.“.

117. Za § 109 sa vkla dá § 109a, kto rý znie:

„§ 109a

(1) Vy so ké ško ly, kto ré pos ky tu jú vy so ko škol ské
dok to rské vzde lá va nie v štu dij nom od bo re sto ma to ló -
gia, pri spô so bia vzde lá va nie oso bit né mu predpisu34a)
tak, aby bolo mož né pri jí ma� štu den tov na toto štú -
dium pod ¾a do te raj šie ho štu dij né ho prog ra mu len do
aka de mic ké ho roka 2003/2004.

(2) Vy so ké ško ly, kto ré pos ky tu jú vy so ko škol ské ma -
gis ter ské vzde lá va nie v štu dij nom od bo re far má cia,
pri spô so bia vzde lá va nie oso bit né mu predpisu34a) tak,
aby bolo mož né zís ka� vzde la nie pod ¾a do te raj šie ho
štu dij né ho prog ra mu len do na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

(3) Vy so ké ško ly, kto ré pos ky tu jú vy so ko škol ské
vzde lá va nie v štu dij nom od bo re ošet ro va te¾ stvo a v štu -
dij nom od bo re ošetrovate¾stvo-rehabilitácia, pri spô so -
bia vzde lá va nie oso bit né mu predpisu34a) tak, aby bolo
mož né zís ka� vzde la nie pod ¾a do te raj šie ho štu dij né ho
prog ra mu len do na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii a aby
bolo mož né zís ka� vy so ko škol ské vzde la nie v štu dij nom 
od bo re ošet ro va te¾ stvo len od de le ne od zís ka nia vy so -
ko škol ské ho vzde la nia v štu dij nom od bo re fy zio te ra -
pia.

(4) Vy so ké ško ly, kto ré pos ky tu jú vy so ko škol ské
vzde lá va nie v štu dij nom od bo re pô rod ná asis ten cia,
pri spô so bia vzde lá va nie oso bit né mu predpisu34a) tak,
aby bolo mož né zís ka� vzde la nie pod ¾a do te raj šie ho
štu dij né ho prog ra mu len do na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

(5) Po vin nos� pri spô so bi� štu dij né prog ra my pod ¾a
od se kov 1 až 4 sa vz�a hu je na všet ky for my štú dia
s tým, že inú ako den nú for mu štú dia možno usku toč -
ňo va� len v štu dij nom od bo re ošet ro va te¾ stvo a v štu dij -
nom od bo re pô rod ná asis ten cia, a to len po zís ka ní sú -
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hla su mi nis ter stva. Mi nis ter stvo môže vy da� sú hlas len 
po pred chá dza jú com vy jad re ní Mi nis ter stva zdra vot -
níc tva Slo ven skej re pub li ky.“. 

118. V § 110 ods. 1 sa vy púš �a od kaz 51.

119. § 110 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Aka de mic ké ti tu ly „ma gis ter“ (v skrat ke „Mgr.“),

„ma gis ter ume nia“ (v skrat ke „Mgr. art.“), „in ži nier“
(v skrat ke „Ing.“), „in ži nier ar chi tekt“ (v skrat ke
„Ing. arch.“), „dok tor vše obec né ho le kár stva“ (v skrat ke 
„MUDr.“), „dok tor zub né ho le kár stva“ (v skrat ke
„MDDr.“) a „dok tor ve te ri nár ske ho le kár stva“ (v skrat -
ke „MVDr.“) sú opráv ne ní po u ží va� ab sol ven ti vy so kých 
škôl, kto rí skon či li štú dium pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov a ne bol im pri zna ný aka de mic ký ti tul. Usta no ve nie
sa ne vz�a hu je na ab sol ven tov Vy so kej ško ly Zbo ru ná -
rod nej bez peč nos ti, vo jen ských vy so kých škôl a Vy so -
kej ško ly po li tic kej Ústred né ho vý bo ru Ko mu nis tic kej
stra ny Čes ko slo ven ska.“.

120. V § 112 sa do te raj ší ne oz na če ný text ozna ču je
ako od sek 1 a od sek 1 sa ozna ču je ako od sek 2.

Čl. II

Zá kon č. 200/1997 Z. z. o Štu dent skom pô žič ko vom
fon de v zne ní zá ko na č. 231/2000 Z. z. sa mení a do pĺ -
ňa tak to:

1. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 2 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 1/1992 Zb. o mzde, od me ne za pra cov nú po ho to -
vos� a o prie mer nom zá rob ku v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon č. 311/2001 Z. z.
Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 3 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 563/1991 Zb. o úč tov níc tve v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1996 Z. z.“
 nahrádza ci tá ciou „Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc -
tve.“.

3. V § 8 ods. 1 pr vej vete sa vy púš �a jú slo vá „a ne po -
be rá v za hra ni čí šti pen dium ani inú fi nanč nú pod po -
ru“.

4. V § 9 ods. 4 sa za slo vá „za mest nan com fon du“
vkla da jú slo vá „po od po čí ta ní dane z príj mu“.

5. V § 10 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „a ne po be ra jú
v za hra ni čí šti pen dium ale bo inú fi nanč nú pod po ru“.

6. V § 12 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Žia da te¾ štu du jú ci v pr vom roku štú dia po dá va

žia dos� o pô žič ku po zá pi se, naj ne skôr do kon ca zim né -
ho se mes tra aka de mic ké ho roka. Ostat ní žia da te lia
štu du jú ci na vy so kých ško lách v Slo ven skej re pub li ke
po dá va jú žia dos� o pô žič ku do 15. júna ka len dár ne ho
roka. Žia dos� sa po dá va pí som ne na tla či ve vy da nom
fon dom na fa kul te vy so kej ško ly, na kto rej sú za pí sa ní
na štú dium, ale bo na vy so kej ško le, ak nie sú za pí sa ní
na štú dium na fa kul te.

(2) Žia da te¾ štu du jú ci na za hra nič nej vy so kej ško le
po dá va žia dos� o pô žič ku fon du v ter mí noch ako žia da -

te lia štu du jú ci na vy so kých ško lách v Slo ven skej re -
pub li ke.“.

 7. V § 12 ods. 5 sa slo vá „20. ok tób ra“ na hrádza jú
slo va mi „31. júla“ a na kon ci od se ku sa pri pá ja táto
veta: „Žia dos ti štu du jú cich v pr vom roku štú dia sa za -
sie la jú do fon du prie bež ne.“.

 8. V § 12 ods. 6 sa slo vá „do 20. ok tób ra ka len dár ne -
ho roku“ na hrá dza jú slo va mi „do 31. júla ka len dár ne -
ho roka“ a na kon ci od se ku sa pri pá ja táto veta: „Žia -
dos ti štu du jú cich v pr vom roku štú dia sa za sie la jú do
fon du prie bež ne.“.

 9. V § 12 od se ky 7 a 8 zne jú:
 „(7) Schvá le nie pô žič ky ria di te¾ fon du ozná mi žia da -

te ¾o vi do 30 dní od do ru če nia žia dos ti na fond. Spo lu
s ozna mom o schvá le ní pô žič ky žia da te ¾o vi za šle zmlu -
vu o pô žič ke v dvoch vý tlač koch vrá ta ne prí loh. Sú čas -
ne o za sla ní zmlu vy in for mu je prí sluš nú fa kul tu ale bo
vy so kú ško lu.

  (8) Zmlu vu o pô žič ke žia da te¾ uzav rie s fon dom naj -
ne skôr do 30 dní od do ru če nia ná vr hu zmlu vy žia da te -
¾o vi. Na žia dos� žia da te ¾a fond určí ná hrad ný ter mín
uzav re tia zmlu vy, a to naj ne skôr do 60 dní od do ru če -
nia žia dos ti pod ¾a od se ku 4. Ne od de li te¾ nou prí lo hou
zmlu vy o pô žič ke je po tvr de nie vy so kej ško ly o štú diu
žia da te ¾a (§ 8 ods. 1) v da nom aka de mic kom roku.“.

10. V § 13 od sek 3 znie:
„(3) Naj vy ššia pos kyt nu tá pô žič ka na ob do bie jed né -

ho aka de mic ké ho roka môže by� 40 000 Sk. Pô žič ka sa
pos ky tu je v ce lých de sa� ti sí coch slo ven ských ko rún
naj viac počas šies tich aka de mic kých ro kov. Spô sob ur -
če nia výš ky pô žič ky pre jed not li vé sku pi ny žia da te ¾ov
určí šta tút fon du.“.

11. V § 13 od sek 5 znie:
„(5) Pô žič ka sa pos ky tu je v dvoch splát kach. Prvú

splát ku vo výš ke 50 % pô žič ky fond vy pla tí v le ho te do
14 dní po do ru če ní uzav re tej zmlu vy na fond. Dru hú
po lo vi cu pô žič ky fond vy pla tí v me sia ci feb ru ár na sle -
du jú ce ho ka len dár ne ho roka. Ak je pô žič ka schvá le ná
v prie be hu aka de mic ké ho roka, výš ka pô žič ky na prí -
sluš ný aka de mic ký rok pod ¾a od se ku 3 sa zni žu je o jed -
nu de sa ti nu za kaž dý uply nu lý me siac od za čiat ku aka -
de mic ké ho roka. Ak je uzav re tá zmlu va o pô žič ke
do ru če ná na fond v me sia coch ja nu ár až jún v da nom
aka de mic kom roku, fond vy pla tí pô žič ku jed no razo -
vo.“.

12. V § 14 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ob sa ho vo uce le -
nej čas ti“ a slo vo „škol skom“ sa na hrá dza slo vom „aka -
de mic kom“.

13. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 sa ci tá cia
„§ 18a a pís me no b) zá ko na č. 172/1990 Zb. o vy so kých 
ško lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“ na hrá dza ci tá -
ciou „§ 52 a 109 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
v zne ní zá ko na č. 528/2003 Z. z.“.

14. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9a sa ci tá cia
„§ 18a písmeno b) zá ko na č. 172/1990 Zb. o vy so kých
ško lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“ na hrá dza ci tá -
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ciou „§ 53 a 109 zá ko na č. 131/2002 Z. z. v zne ní zá ko -
na č. 528/2003 Z. z.“.

15. V § 14 sa vy púš �a jú od se ky 4 a 5.

Do te raj šie od se ky 6 a 7 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5.

16. V § 14 ods. 4 pr vej vete sa slo vá „od se ku 5“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 13 ods. 6“ a v dru hej vete sa za slo vá
„bude úro či�“ vkla da jú slo vá „od za čiat ku omeš ka nia“.

Čl. III

Zá kon č. 132/2002 Z. z. o vede a tech ni ke sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 8 ods. 7 sa slo vá „od se kov 2,“ na hrá dza jú slo -
va mi „od se ku 2 písm. c) a d) a od se kov“.

2. V § 17 od sek 3 znie:
„(3) Pe rio dic ké hod no te nie vý skumu a vý vo ja jed no -

tiek pe rio dic ké ho hod no te nia   ok rem vy so kých škôl
usku toč ňu je ko mi sia na pe rio dic ké hod no te nie vý -
skumu a vý vo ja (§ 18). Pe rio dic ké hod no te nie vy so kých
škôl usku toč ňu je Akre di tač ná komisia31a) v rám ci kom -
plex nej akre di tá cie čin nos tí vy so kých škôl pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na.31b)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 31a a 31b zne jú:
„

31a
) § 81 zá ko na č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

 
31b

) § 84 zá ko na č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.

3. Za § 21 sa vkla dá § 21a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 21a

Pre chod né usta no ve nia

(1) Spl ne nie pod mien ky usta no ve nej v § 8 ods. 6 na
pos kyt nu tie fi nanč ných pros tried kov zo štát ne ho roz -
po čtu pod ¾a § 8 ods. 2 písm. a) a b) sa vy ža du je od 1. ja -
nu ára 2005.

(2) Mi nis ter škol stva vydá osved če nie o vy ko na ní pe -
rio dic ké ho hod no te nia a o spô so bi los ti vy ko ná va� čin -
nos ti v ob las ti vý skumu a vý vo ja pod ¾a toh to zá ko na vy -
so kej ško le, kto rej bolo pod ¾a pred chá dza jú cich
predpisov36a) pri zna né prá vo ko na� štát ne skúš ky v štu -
dij ných od bo roch ma gis ter ské ho, in ži nier ske ho ale bo
dok to rské ho štú dia. Plat nos� toh to osved če nia sa
skon čí dňom skon če nia pr vej kom plex nej akre di tá cie
tej to vy so kej ško ly.31b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 36a znie:
„

36a
) § 109 ods. 4 a 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. v znení zákona
č. 528/2003 Z. z.“.

Čl. IV

Zá kon č. 401/2002 Z. z. o zria de ní Slo ven skej zdra -
vot níc kej uni ver zi ty a o do pl ne ní 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 v zne ní zá ko na č. 209/2002 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

Do te raj ší text § 3 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa sa 
od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Slo ven ská zdra vot níc ka uni ver zi ta v Bra ti sla ve

je po vin ná usku toč ňo va� ïal šie vzde lá va nie pod ¾a do te -
raj ších predpisov4) až do roku 2010.“.

Čl. V

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 110/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na č. 140/1998 Z. z., zá -
ko na č. 241/1998 Z. z., zá ko na č. 80/2000 Z. z., zá ko -
na č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 131/2002 Z. z., zá ko na
č. 219/2002 Z. z., zá ko na č. 450/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 138/2003 Z. z. a zá ko na
č. 445/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 54 ods. 5 sa za prvú vetu vkla da jú vety, kto ré
zne jú:
„Od bor nú spô so bi los� na vý kon špe cia li zo va ných pra -
cov ných čin nos tí mož no zís ka� len v akre di to va ných
špe cia li zač ných štu dij ných prog ra moch a od bor nú
spô so bi los� na vý kon cer ti fi ko va ných pra cov ných čin -
nos tí mož no zís ka� len v akre di to va ných cer ti fi kač ných 
štu dij ných prog ra moch (ïa lej len „akre di to va ný prog -
ram“). O prá ve vzde lá va cej usta no viz ne usku toč ňo va�
akre di to va ný prog ram roz ho du je mi nis ter stvo zdra vot -
níc tva. Mi nis ter stvo zdra vot níc tva si na roz ho do va nie
o prá ve vzde lá va cej usta no viz ne usku toč ňo va� akre di -
to va ný prog ram a na vý kon ïal ších čin nos tí v ob las ti
akre di tá cie ïal šie ho vzde lá va nia zdra vot níc kych pra -
cov ní kov zria ïu je Akre di tač nú ko mi siu Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky na ïal šie vzde lá va -
nie zdra vot níc kych pra cov ní kov ako svoj po rad ný or -
gán. Po dro bnos ti o čin nos ti akre di tač nej ko mi sie
a akre di tá cii upra ví šta tút akre di tač nej ko mi sie, kto rý
vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva.“.

2. V § 56 od sek 2 znie:
„(2) Vý uč bo vé zá klad ne vy so kých škôl, kto ré pos ky -

tu jú vy so ko škol ské vzde lá va nie za me ra né na prí pra vu
zdra vot níc kych pra cov ní kov a na ïal šie vzde lá va nie
zdra vot níc kych pra cov ní kov, sú kli ni ky, ús ta vy a le -
kár ne.“.

3. V § 56 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 8.

4. V § 56 ods. 3 sa na kon ci pr vej vety pri pá ja jú tie to
slo vá: „a ïal šie vzde lá va nie zdra vot níc kych pra cov ní -
kov so stre do škol ským vzde la ním“.

5. V § 56 ods. 4 a 5 sa slo vá „2 až 4“ na hrá dza jú slo va -
mi „2 a 3“.

6. V § 56 sa vy púš �a jú od se ky 7 a 8.

7. Za § 56b sa vkla da jú § 56c a 56d, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:
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„§ 56c

Pod mien ky akre di tá cie, do kla dy o akre di tá cii,
po vin nos ti vzde lá va cej usta no viz ne

(1) O akre di tá ciu vzde lá va cej ak ti vi ty, kto rá pod lie ha
akre di tá cii, môže po žia da� vzde lá va cia usta no vi zeň,
kto rá spĺ ňa tie to pod mien ky:
a) má v pred me te čin nos ti vzde lá va ciu čin nos� a vzde -

lá va štu den tov v rov na kej ka te gó rii zdra vot níc kych
pra cov ní kov, v kto rej žia da usku toč ňo va� špe cia li -
zač ný štu dij ný prog ram ale bo cer ti fi kač ný štu dij ný
prog ram,

b) vy pra cu je pro jekt a pe da go gic kú do ku men tá ciu špe -
cia li zač né ho štu dij né ho prog ra mu ale bo cer ti fi kač -
né ho štu dij né ho prog ra mu,

c) za bez pe čí zod po ve da jú ci lek tor ský zbor na vzde lá va -
ciu ak ti vi tu,

d) za bez pe čí zod po ve da jú ce materiálno-technické pod -
mien ky na vzde lá va ciu ak ti vi tu (§ 56).

(2) Žia dos� ob sa hu je ná zov, ad re su, iden ti fi kač né
čís lo vzde lá va cej usta no viz ne, cha rak te ris ti ku čin nos ti 
vzde lá va cej usta no viz ne a ná zov špe cia li zač né ho štu -
dij né ho prog ra mu ale bo cer ti fi kač né ho štu dij né ho
prog ra mu, v kto rom žia da vy da nie po tvr de nia o akre di -
tá cii. Sú čas �ou žia dos ti sú do kla dy a do ku men tá cia
pre u ka zu jú ce spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 1
písm. a) až d).

(3) Vzde lá va cej usta no viz ni, kto rá spĺ ňa pod mien ky
akre di tá cie usta no ve né tým to zá ko nom, vydá mi nis ter -
stvo zdra vot níctva po tvr de nie o akre di tá cii.

(4) Po tvr de nie o akre di tá cii sa vy dá va na pä� ro kov.

(5) Po tvr de nie o akre di tá cii nie je pre nos né a ne pre -
chá dza na práv ne ho ná stup cu.

(6) Vzde lá va cia usta no vi zeň, kto rej mi nis ter stvo
zdra vot níc tva vy da lo po tvr de nie o akre di tá cii, je po vin -
ná
a) usku toč ňo va� akre di to va nú vzde lá va ciu ak ti vi tu

pod ¾a schvá le nej pe da go gic kej do ku men tá cie a za
ta kých pod mie nok, za akých bolo po tvr de nie o akre -
di tá cii vy da né; pred kla da� všet ky zme ny tý ka jú ce sa

pe da go gic kej do ku men tá cie akre di to va nej vzde lá va -
cej ak ti vi ty na schvá le nie akre di tač nej ko mi sii,

b) vies� ad mi nis tra tív nu agen du o usku toč ňo va ní
akre di to va nej vzde lá va cej ak ti vi ty vrá ta ne men ných
zo zna mov štu den tov, kto rí sa na akre di to va nom
prog rame zú čas tňu jú, a men ných zo zna mov štu -
den tov, kto rí v prí sluš nom škol skom roku akre di to -
va ný prog ram ab sol vo va li a zís ka li dip lom o špe cia li -
zá cii ale bo cer ti fi kát, 

c) pred kla da� akre di tač nej ko mi sii na zá kla de vý zvy
ča so vý plán, mies ta usku toč ňo va nia akre di to va nej
vzde lá va cej ak ti vi ty a zo zna my štu den tov pod ¾a pís -
me na b),

d) ozná mi� akre di tač nej ko mi sii zme ny síd la a ná zvu,
zru še nie a zá nik vzde lá va cej usta no viz ne.

(7) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva odo be rie po tvr de nie
o akre di tá cii, ak vzde lá va cia usta no vi zeň ne pl ní po vin -
nos ti pod ¾a od se ku 6 písm. a) až d).

§ 56d

Vy dá va nie dip lo mov o špe cia li zá cii a cer ti fi ká tov

Vzde lá va cia usta no vi zeň vy dá va ab sol ven to vi špe cia -
li zač né ho štu dij né ho prog ra mu akre di to va né ho pod ¾a
toh to zá ko na dip lom o špe cia li zá cii a ab sol ven to vi cer -
ti fi kač né ho štu dij né ho prog ra mu akre di to va né ho  po -
d¾a toh to zá ko na cer ti fi kát.“.

8. § 80l sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Do zís ka nia akre di tá cie štu dij né ho prog ra mu

v prí sluš nom špe cia li zač nom od bo re ale bo cer ti fi kač -
nej prí pra ve pr vou vzde lá va cou in šti tú ciou pod ¾a toh to
zá ko na (§ 56c a 56d) po vin ne usku toč ňu je ïal šie vzde -
lá va nie zdra vot níc kych pra cov ní kov pod ¾a do te raj ších
predpisov15b) Slo ven ská zdra vot níc ka uni ver zi ta v Bra -
ti sla ve, naj ne skôr však do roku 2010.“.

Čl. VI

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
 okrem usta no ve nia v čl. I sto desiatom bode, kto ré na -
do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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529

O Z N Á M E N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 11, 20 a 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov 

opat re nie z 2. de cem bra 2003 č. 06/Z/2003, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, kto rým sa usta no vu je roz sah re gu lá cie cien v ob las ti zdra vot níc tva 
(ozná me nie č. 479/2002 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Opat re ním sa ur ču jú ma xi mál ne ceny no vých lie kov, zdra vot níc kych po mô cok a den tál nych vý rob kov a vy ko ná va jú
sa zme ny pri nie ktorých lie koch.

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 15. de cem bra 2003.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 19/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky.
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