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Z Á K O N

zo 4. de cem bra 2003

o Jus tič nej aka dé mii 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

Pred met  úpra vy

§ 1

Ten to zá kon upra vu je zria de nie, pred met čin nos ti
a or ga ni zá ciu Jus tič nej aka dé mie (§ 2 ods. 1).

§ 2

(1) Zria ïu je sa Jus tič ná aka dé mia (ïa lej len „aka dé -
mia“).

(2) Aka dé mia je práv nic ká oso ba, kto rá je roz poč to -
vou or ga ni zá ciou Minis ter stva spra vod li vos ti Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) a hos po dá ri
s pros tried ka mi úče lo vo ur če ný mi v štát nom roz po čte
na vzde lá va nie sud cov a pro ku rá to rov.

(3) Síd lom aka dé mie je Tr na va.

§ 3

Pred met čin nos ti

(1) Aka dé mia je vzde lá va cia in šti tú cia s ce lo štát nou
pô sob nos �ou, kto rá za bez pe ču je, or ga ni zu je a vy ko ná -
va vzde lá va nie
a) sud cov, 
b) pro ku rá to rov, 
c) súd nych úrad ní kov.1)

(2) Aka dé mia za bez pe ču je, or ga ni zu je a vy ko ná va aj 
a) od bor nú prí pra vu jus tič né ho ča ka te ¾a po čas prí -

prav nej štát nej služ by, kto rá je pot reb ná na vý kon
funk cie sud cu,

b) vzde lá va nie jus tič né ho ča ka te ¾a za me ra né na zdo -
ko na ¾o va nie a do pĺ ňa nie po ža do va ných ve do mos tí
pot reb ných na vý kon funk cie sud cu,2)

c) vzde lá va nie práv ne ho ča ka te ¾a pro ku ra tú ry na vý -
kon funk cie pro ku rá to ra po čas prí prav nej pra xe.

(3) Aka dé mia ove ru je ve do mos ti a od bor né pred po -
kla dy jus tič ných ča ka te ¾ov pot reb né na vý kon funk cie
sud cu a práv nych ča ka te ¾ov pro ku ra tú ry pot reb né na
vý kon funk cie pro ku rá to ra vy ko na ním od bor nej jus tič -
nej skúš ky (§ 12).

§ 4

Or gá ny aka dé mie

(1) Or gán mi aka dé mie sú
a) rada aka dé mie (ïa lej len „rada“),
b) ria di te¾ aka dé mie (ïa lej len „ria di te¾“).

(2) Na za bez pe če nie čin nos ti aka dé mie a jej or gá nov
slú ži kan ce lá ria aka dé mie.

§ 5

Bez ú hon nos�

(1) Čle no via or gá nov aka dé mie mu sia by� bez ú hon ní
a v pl nom roz sa hu spô so bi lí na práv ne úko ny.

(2) 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.3) 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.4)

§ 6

Rada

(1) Naj vy šším or gá nom aka dé mie je rada; má desa�
čle nov. Pia tich čle nov volí Súd na rada Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „súd na rada“) z ra dov sud cov a pia -
tich čle nov vy me nú va mi nis ter spra vod li vos ti Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“). Dvoch čle nov rady
vy me nú va mi nis ter na ná vrh ge ne rál ne ho pro ku rá to ra
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ge ne rál ny pro ku rá -
tor“). Naj me nej dva ja z pia tich čle nov rady vy me no va -
ných mi nis trom sú sud co via.

(2) Za čle na rady môže by� vy me no va ný
a) sud ca, kto rý spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 5 a ku dňu

vy me no va nia vy ko ná va funk ciu sud cu naj me nej de -
sa� ro kov,

b) pro ku rá tor, kto rý spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 5 a ku
dňu vy me no va nia vy ko ná va funk ciu pro ku rá to ra
naj me nej de sa� ro kov,

c) fy zic ká oso ba, kto rá spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 5,
má vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa zís ka -
né na práv nic kej fa kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej
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1) Zá kon č. 549/2003 Z. z. o súd nych úrad ní koch. 
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3) Trest ný zá kon.
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re pub li ke ale bo má uzna ný dip lom o vy so ko škol -
skom práv nic kom vzde la ní dru hé ho stup ňa vy da ný
vy so kou za hra nič nou školou5) a naj me nej de sa� ro -
kov od bor nej práv nic kej pra xe. 

(3) Funk čné ob do bie čle nov rady je pä� ro kov. Tá istá
oso ba môže by� vy me no va ná za čle na rady naj viac
v dvoch po sebe na sle du jú cich ob do biach.

(4) Člen rady vy ko ná va funk ciu bez ná ro ku na od me -
nu. Člen rady má ná rok na ná hra du vý dav kov, kto ré
mu vznik li s vý ko nom funk cie v rade, pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.6)

 (5) Pred uply nu tím funk čné ho ob do bia za ni ká čle -
no vi rady vý kon funk cie
a) vzda ním sa funk cie, 
b) od vo la ním z funk cie,
c) zá ni kom funk cie sud cu,
d) zá ni kom funk cie pro ku rá to ra,
e) vý ko nom čin nos ti, kto rá je ne zlu či te¾ ná s vý ko nom

funk cie čle na rady, ale bo
f) smr �ou čle na rady.

 (6) Čle na rady vy me no va né ho mi nis trom pod ¾a od -
se ku 1 mi nis ter od vo lá, ak 
a) bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo

jeho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze ná,
b) bol prá vo plat ným roz sud kom súdu od sú de ný za

úmy sel ný trest ný čin, 
c) bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný čin a súd v jeho

prí pa de ne roz ho dol o pod mie neč nom od lo že ní vý ko -
nu tres tu od ňa tia slo bo dy.

 (7) Súd na rada od vo lá čle na rady, kto ré ho zvo li la
pod ¾a od se ku 1, ak 
a) bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo

jeho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze ná,
b) bol prá vo plat ným roz sud kom súdu od sú de ný za

úmy sel ný trest ný čin,
c) bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný čin a súd v jeho

prí pa de ne roz ho dol o pod mie neč nom od lo že ní vý ko -
nu tres tu od ňa tia slo bo dy.

 (8) Čle na rady vy me no va né ho mi nis trom pod ¾a od -
se ku 1 mi nis ter môže od vo la�, ak
a) jeho zdra vot ný stav mu dlho do bo, naj me nej po čas

šies tich po sebe na sle du jú cich me sia cov, ne do vo ¾u -
je riad ne vy ko ná va� funk ciu čle na rady,

b) bez zá važ né ho dô vo du na priek opä tov né mu upo zor -
ne niu po dlh ší čas si ne pl ní úlo hy čle na rady.

 (9) Súd na rada môže od vo la� čle na rady, kto ré ho
zvo li la pod ¾a od se ku 1, ak
a) jeho zdra vot ný stav mu dlho do bo, naj me nej po čas

šies tich po sebe na sle du jú cich me sia cov, ne do vo ¾u -
je riad ne vy ko ná va� funk ciu čle na rady,

b) bez zá važ né ho dô vo du na priek opä tov né mu upo zor -
ne niu po dlh ší čas si ne pl ní úlo hy čle na rady.

(10) Funk cia čle na rady je ne zlu či te¾ ná s funk ciou
čle na súd nej rady, s funk ciou mi nis tra, s funk ciou ge -
ne rál ne ho pro ku rá to ra a s funk ciou ria di te ¾a.

§ 7

Pô sob nos� rady

Rada 
a) na vr hu je mi nis tro vi kan di dá ta na funk ciu ria di te ¾a,
b) na vr hu je ria di te ¾o vi kan di dá ta na funk ciu zá stup cu

ria di te ¾a,
c) vy pra cú va zá sa dy vý be ro vé ho ko na nia na funk ciu

ria di te ¾a a na funk ciu zá stup cu ria di te ¾a,
d) schva ¾u je ná vrh roz po čtu aka dé mie, kto rý jej pred -

kla dá ria di te¾,
e) za bez pe ču je ob sa ho vú ná plň vzde lá va nia sud cov

a pro ku rá to rov ur če nú súd nou ra dou po do ho de
s mi nis trom, kto rú pre mie ta do roč ných štu dij ných
plá nov aka dé mie,

f) schva ¾u je šta tút aka dé mie,
g) dáva ná vrh mi nis tro vi na od vo la nie ria di te ¾a,
h) roz ho du je aj o ïal ších otáz kach v roz sa hu a za pod -

mie nok usta no ve ných v tom to zá ko ne a v šta tú te
aka dé mie.

§ 8

Ria di te¾ a zá stup ca ria di te ¾a 

(1) Aka dé miu na vo nok za stu pu je ria di te¾, kto rý je jej
šta tu tár nym or gá nom. Ria di te ¾a za stu pu je v čase jeho
ne prí tom nos ti zá stup ca ria di te ¾a. Ria di te¾ môže po ve ri� 
aj v iných prí pa doch svoj ho zá stup cu, aby ho za stu po -
val v roz sa hu jeho práv a po vin nos tí. Tá istá oso ba môže 
vy ko ná va� funk ciu ria di te ¾a ale bo funk ciu zá stup cu
ria di te ¾a naj viac dve po sebe na sle du jú ce funk čné ob -
do bia.

(2) Ria di te ¾a vy me nú va na ná vrh rady mi nis ter na tri
roky. Rada na zá kla de do siah nu tých vý sled kov vý be ro -
vé ho ko na nia určí po ra die kan di dá tov a pr vých pia tich
kan di dá tov na vrh ne mi nis tro vi na funk ciu ria di te ¾a.
Mi nis ter vy me nu je do funk cie ria di te ¾a toho kan di dá ta, 
kto rý sa umies tnil pod ¾a roz hod nu tia vý be ro vej ko mi -
sie ako prvý v po ra dí.

(3) Za ria di te ¾a môže by� vy me no va ný sud ca ale bo
pro ku rá tor, kto rý
a) spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 5,
b) ku dňu vy me no va nia vy ko ná va funk ciu sud cu ale bo

pro ku rá to ra naj me nej 15 ro kov.

(4) Zá stup cu ria di te ¾a vy me nú va ria di te¾ na ná vrh
rady tak, aby v prí pa de, ak je ria di te ¾om sud ca, bol zá -
stup com ria di te ¾a pro ku rá tor a na opak. Rada na vrh ne
ria di te ¾o vi kan di dá ta na funk ciu zá stup cu ria di te ¾a na
zá kla de vý sled kov vý be ro vé ho ko na nia.

(5) Kan di dá tom na funk ciu zá stup cu ria di te ¾a môže
by� sud ca ale bo pro ku rá tor, kto rý spĺ ňa pred po kla dy
pod ¾a § 5 a vy ko ná va funk ciu sud cu ale bo pro ku rá to ra
naj me nej de sa� ro kov.

(6) Pred uply nu tím funk čné ho ob do bia za ni ká vý kon
funk cie ria di te ¾a a funk cie zá stup cu ria di te ¾a 
a) vzda ním sa funk cie,
b) od vo la ním z funk cie, 
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5) 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 znení neskorších predpisov.
6) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.



c) zá ni kom funk cie sud cu,
d) zá ni kom funk cie pro ku rá to ra ale bo
e) jeho smr �ou.

(7) Mi nis ter od vo lá ria di te ¾a, ak
a) bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo

jeho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze ná,
b) bol prá vo plat ným roz sud kom súdu od sú de ný za

úmy sel ný trest ný čin,
c) bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný čin a súd v jeho

prí pa de ne roz ho dol o pod mie neč nom od lo že ní vý ko -
nu tres tu od ňa tia slo bo dy.

(8) Mi nis ter môže od vo la� ria di te ¾a so sú hla som rady, 
ak
a) jeho zdra vot ný stav mu dlho do bo, naj me nej po čas

šies tich po sebe na sle du jú cich me sia cov, ne do vo ¾u -
je riad ne vy ko ná va� túto funk ciu,

b) bez zá važ né ho dô vo du na priek opä tov né mu upo zor -
ne niu po dlh ší čas si ne pl ní úlo hy čle na rady.

(9) Na od vo la nie zá stup cu ria di te ¾a sa pri me ra ne po -
u ži jú usta no ve nia od se kov 7 a 8.

§ 9

Pô sob nos� ria di te ¾a 

(1) Ria di te¾
a) za stu pu je aka dé miu na vo nok,
b) pred kla dá rade ná vrh roč né ho roz po čtu, roč né ho

aka de mic ké ho plá nu a vý roč nú sprá vu o čin nos ti
aka dé mie,

c) pred kla dá mi nis tro vi ná vrh roz po čtu, kto rý schvá li -
la rada,

d) zod po ve dá rade za riad ne pl ne nie roč ných aka de -
mic kých plá nov a mi nis ter stvu za účel né hos po dá re -
nie s roz poč to vý mi pros tried ka mi aka dé mie,

e) upo zor ňu je mi nis tra na ne pl ne nie úloh čle na rady
a upo zor ňu je ve dú ce ho úse ku na po ru še nie jeho po -
vin nos tí.

(2) Ria di te¾ má prá vo zú čast ni� sa na za sad nu tiach
rady. Má prá vo vy jad ro va� sa k pre ro kú va nej veci;
nemá prá vo hla so va�.

§ 10

Od me ňo va nie čle nov or gá nov aka dé mie

(1) Sud co via, kto rí pô so bia v aka dé mii vo funk cii ria -
di te ¾a ale bo vo funk cii zá stup cu ria di te ¾a, vy ko ná va jú
stáž pod ¾a oso bit né ho pred pi su.7)

(2) Pro ku rá to ri, kto rí pô so bia v aka dé mii vo funk cii
ria di te ¾a ale bo vo  funk cii zá stup cu ria di te ¾a, sú na tie -
to funk cie do čas ne pri de le ní pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.8)

(3) Ria di te ¾o vi pat rí k zá klad né mu pla tu oso bit ný prí -
pla tok vo výš ke zod po ve da jú cej funk čné mu prí plat ku

za ria de nie u pred se du kraj ské ho súdu pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.

(4) Zá stup co vi ria di te ¾a pat rí k zá klad né mu pla tu
oso bit ný prí pla tok vo výš ke zod po ve da jú cej funk čné -
mu prí plat ku za ria de nie u pod pred se du kraj ské ho
súdu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

§ 11

Pe da go gic ký zbor

(1) Vzde lá va nie na jed not li vých úse koch aka dé mie,
na vr ho va nie ob sa hu, me to di ky vý uč by a hod no te nia
za bez pe ču je pe da go gic ký zbor. Vý ber čle nov pe da go -
gic ké ho zbo ru usku toč ňu je rada na ná vr hy mi nis tra,
súd nej rady, sud cov ských rád, ge ne rál ne ho pro ku rá to -
ra a ria di te ¾a zo sud cov ale bo pro ku rá to rov, kto rí vy ko -
ná va jú funk ciu sud cu ale bo pro ku rá to ra naj me nej pä�
ro kov, ale bo z osôb, kto ré majú vy so ko škol ské vzde la -
nie dru hé ho stup ňa do siah nu té štú diom v Slo ven skej
re pub li ke ale bo majú uzna ný dip lom o vy so ko škol -
skom vzde la ní dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou
vy so kou ško lou.5)

(2) Sud co via, kto rí pô so bia ako stá li čle no via pe da go -
gic ké ho zbo ru, vy ko ná va jú stáž pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.7)

(3) Pro ku rá to ri, kto rí pô so bia ako stá li čle no via pe da -
go gic ké ho zbo ru, sú do aka dé mie do čas ne pri de le ní
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.8)

(4) Sud co via, pro ku rá to ri a iní čle no via pe da go gic ké -
ho zbo ru môžu pô so bi� v rám ci aka dé mie aj ako ex ter ní
vy u ču jú ci.

(5) Na pra cov nop ráv ne vz�a hy ex ter ných vy u ču jú cich 
sa vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.9)

Od bor  ná jus t ič  ná skúš ka

§ 12

(1) Ná vrh na vy ko na nie od bor nej jus tič nej skúš ky
(ïa lej len „skúš ka“) jus tič ným ča ka te ¾om pred kla dá
aka dé mii mi nis ter. K ná vr hu pri lo ží aj zá ve reč né hod -
no te nie jus tič né ho ča ka te ¾a vy pra co va né pred se dom
prí sluš né ho kraj ské ho súdu.

(2) Ná vrh na vy ko na nie skúš ky práv nym ča ka te ¾om
pro ku ra tú ry pred kla dá aka dé mii ge ne rál ny pro ku rá -
tor. K ná vr hu pri lo ží aj zá ve reč né hod no te nie práv ne ho
ča ka te ¾a pro ku ra tú ry pod ¾a oso bit né ho zá ko na.10)

(3) Cie ¾om skúš ky je ove ri�, či má jus tič ný ča ka te¾
ale bo práv ny ča ka te¾ pro ku ra tú ry pot reb né ve do mos ti
a je dos ta toč ne pri pra ve ný na to, aby mo hol za stá va�
funk ciu sud cu ale bo funk ciu pro ku rá to ra. 

(4) Vy ko na nie skúš ky za bez pe ču je aka dé mia.

(5) Skúš ka jus tič né ho ča ka te ¾a a skúš ka práv ne ho
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ča ka te ¾a pro ku ra tú ry majú pí som nú a úst nu čas�. Pí -
som ná čas� sa skla dá z od bor né ho tes tu, z vy ho to ve nia
roz hod nu tí v trest nej a v inej než trest nej veci. Pí som nou 
čas �ou skúš ky sa ove ru je spô so bi los� jus tič né ho ča ka -
te ¾a a  práv ne ho ča ka te ¾a pro ku ra tú ry samo stat ne vy ko -
ná va� pro ces né úko ny a po stu py vy plý va jú ce z funk cie,
na kto rú sa pri pra vu je. Na úst nej skúš ke majú jus tič ný
ča ka te¾ a práv ny ča ka te¾ pro ku ra tú ry pre u ká za� ve do -
mos ti z ústav né ho prá va, z or ga ni zá cie a pô sob nos ti sú -
dov a pro ku ra tú ry, z trest né ho prá va, z me dzi ná rod né ho 
prá va, z ob čian ske ho prá va, z ob chod né ho prá va, z fi -
nanč né ho prá va, zo správ ne ho prá va a z pra cov né ho
prá va.

(6) Jus tič ný ča ka te¾ ale bo práv ny ča ka te¾ pro ku ra tú -
ry vy ko ná skúš ku naj ne skôr v po sled ných troch me sia -
coch tr va nia prí prav nej štát nej služ by ale bo prí prav nej
pra xe. 

(7) Na prí pra vu a vy ko na nie skúš ky pos kyt ne slu žob -
ný úrad jus tič né mu ča ka te ¾o vi a práv ne mu ča ka te ¾o vi
pro ku ra tú ry slu žob né vo¾ no s ná hra dou pla tu v tr va ní
šty roch týž dňov.

§ 13

(1) Skúš ku vy ko ná jus tič ný ča ka te¾ a práv ny ča ka te¾
pro ku ra tú ry pred skú šob nou ko mi siou zlo že nou z pia -
tich čle nov. Čle nov skú šob nej ko mi sie na vr hu je súd na
rada, ge ne rál ny pro ku rá tor, rada pro ku rá to rov, rada
aka dé mie a mi nis ter stvo. Pred se du a ïal ších čle nov
skú šob nej ko mi sie vy me nú va a od vo lá va mi nis ter. 

(2) Mi nis ter vy me nú va rov na kým spô so bom pod ¾a
od se ku 1 aj pia tich ná hrad ní kov skú šob nej ko mi sie.

(3) Čle no via a ná hrad ní ci skú šob nej ko mi sie sa vy -
me nú va jú na tri roky.

(4) Skú šob ná ko mi sia je schop ná uzná ša� sa, ak sú
prí tom ní vše tci jej čle no via. Skú šob ná ko mi sia sa
uzná ša na vý sled ku skúš ky väč ši nou hla sov. Člen skú -
šob nej ko mi sie sa ne smie zdr ža� hla so va nia. Roz hod -
nu tie ko mi sie môže znie� „pro spel s vy zna me na ním“,
„pro spel“ ale bo „ne pros pel“.

(5) Vý sle dok skúš ky ozná mi pred se da skú šob nej ko -
mi sie mi nis tro vi, a ak ide o práv ne ho ča ka te ¾a pro ku ra -
tú ry, aj ge ne rál ne mu pro ku rá to ro vi. 

§ 14

(1) Ak jus tič ný ča ka te¾ ale bo práv ny ča ka te¾ pro ku ra -
tú ry úspeš ne vy ko ná skúš ku, aka dé mia vy sta ví osved -
če nie o jej vy ko na ní, kto ré jus tič né mu ča ka te ¾o vi ria di -
te¾ odo vzdá v prí tom nos ti mi nis tra, a ak ide o práv ne ho
ča ka te ¾a pro ku ra tú ry, aj v prí tom nos ti ge ne rál ne ho
pro ku rá to ra.

(2) Ak jus tič ný ča ka te¾ pri skúš ke ne pros pel, mi nis -
ter mu po vo lí vy ko na� op rav nú skúš ku na zá kla de jeho
pí som nej žia dos ti; ge ne rál ny pro ku rá tor po vo lí vy ko -

na� op rav nú skúš ku práv ne mu ča ka te ¾o vi pro ku ra tú ry 
na zá kla de jeho pí som nej žia dos ti.

(3) Op rav nú skúš ku môže jus tič ný ča ka te¾ ale bo
práv ny ča ka te¾ pro ku ra tú ry vy ko na� naj skôr po troch
me sia coch a naj ne skôr do šies tich me sia cov od ko na -
nia skúš ky.

(4) Ak jus tič ný ča ka te¾ ale bo práv ny ča ka te¾ pro ku ra -
tú ry ne pros pel ani pri op rav nej skúš ke, pred se da kraj -
ské ho súdu ale bo ge ne rál ny pro ku rá tor ho z funk cie
od vo lá pod ¾a oso bit né ho pred pi su.11)

(5) Ak mi nis ter po vo lí vy ko na� skúš ku vyš šie mu súd -
ne mu úrad ní ko vi pod ¾a oso bit né ho zá ko na,1) vz�a hu jú
sa na jej vy ko na nie usta no ve nia § 12 až 14. 

Spo loč  né,  pre  chod né a zá ve  reč  né
usta no ve  nia

§ 15

 Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti or gá nov aka dé -
mie, kan ce lá rie aka dé mie, prie be hu vzde lá va nia v nej,
pos ta ve ní pe da go gic ké ho zbo ru, účast ní kov vzde lá va -
nia a o vnú tor nom čle ne ní aka dé mie upra ví šta tút aka -
dé mie. 

§ 16

(1) Čle no via pr vej rady sa vy me nu jú ale bo zvo lia pod ¾a 
§ 6 ods. 1 naj ne skôr do 60 dní odo dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na; súd na rada o ich zvo le ní pí som -
ne upo ve do mí mi nis tra. Ge ne rál ny pro ku rá tor na vrh ne
mi nis tro vi vy me no va� pod ¾a § 6 ods. 1 čle nov rady do 40
dní odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(2) Prvé za sad nu tie rady zvo lá mi nis ter tak, aby sa
ko na lo do 30 dní od uply nu tia le ho ty na vy me no va nie
čle nov pr vej rady pod ¾a od se ku 1.

(3) Zá sa dy vý be ro vé ho ko na nia na funk ciu ria di te ¾a,
zá stup cu ria di te ¾a a šta tút aka dé mie vy pra cu je rada do 
30 dní od pr vé ho za sad nu tia a pred lo ží ich mi nis tro vi
a ge ne rál ne mu pro ku rá to ro vi.

(4) Rada vy hlá si vý be ro vé ko na nie na funk ciu ria di te -
¾a do 30 dní od schvá le nia zá sad vý be ro vé ho ko na nia.
Mi nis ter vy me nu je ria di te ¾a do 30 dní od ozná me nia vý -
sled ku vý be ro vé ho ko na nia pred lo že né ho mi nis tro vi
pred se dom vý be ro vej ko mi sie.

§ 17

(1) Jus tič ní ča ka te lia, kto rí spĺ ňa jú pod mien ky na
vy ko na nie skúš ky pod ¾a do te raj ších pred pi sov, po va -
žu jú sa za jus tič ných ča ka te ¾ov pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Práv ni ča ka te lia pro ku ra tú ry, kto rí spĺ ňa jú pod -
mien ky na vy ko na nie pro ku rá tor skej skúš ky pod ¾a do -
te raj ších pred pi sov, po va žu jú sa za práv nych ča ka te ¾ov 
pro ku ra tú ry pod ¾a toh to zá ko na. 

(3) Skúš ka vy ko na ná pod ¾a oso bit né ho predpisu12)
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11) § 43 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 312/2001 Z. z. 
 § 236 ods. 2 písm. f) zá ko na č. 154/2001 Z. z.
12) § 63 zá ko na č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní ne skor ších pred pi sov.



a pro ku rá tor ská skúš ka vy ko na ná pod ¾a oso bit né ho
predpisu13) sa po va žu jú za od bor nú jus tič nú skúš ku
pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Prí prav ná služ ba jus tič né ho ča ka te ¾a vy ko na ná
do na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa za po čí ta va 
do od bor nej prí pra vy pod ¾a toh to zá ko na.

§ 18

Aka dé mia za čne svo ju vzde lá va ciu čin nos� pod ¾a § 3
naj ne skôr 1. sep tem bra 2004.

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., zá ko na č. 426/2003 Z. z.
a zá ko na č. 458/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 4 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) volí ur če ný po čet čle nov rady Jus tič nej aka dé mie

pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2a)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie: 
„2a) § 6 ods. 1 zá ko na č. 548/2003 Z. z. o Jus tič nej aka dé mii

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

Čl. III

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., zá ko na č. 670/2002 Z. z., zá ko na 
č. 426/2003 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 505/2003 Z. z. a zá ko na č. 514/2003 Z. z. sa mení
tak to: 

1. V § 35 od sek 2 znie: 
„(2) Vzde lá va nie sud cov za bez pe ču je Jus tič ná aka dé -

mia.“.

2. V § 65 ods. 1 písm. f ) sa vy púš �a jú slo vá „pri ži vot -
nom ju bi leu“.

3. § 79 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 79

Od me na

(1) Na ná vrh prí sluš nej sud cov skej rady môže pred -
se da súdu sud co vi pri zna� od me nu až do výš ky jeho
funk čné ho pla tu
a) za vy ko na nie úloh nad roz sah po vin nos tí vy plý va jú -

cich mu z usta no ve nia § 30,
b) pri do siah nu tí veku 50 ro kov.

(2) Kri té riá na pri zná va nie od mien pri jme sud cov ská
rada vždy na za čiat ku roz poč to vé ho ob do bia a zve rej ní
ich.

(3) Pred se da súdu sud cov skej rade odô vod ní, ak ne -
vy ho vie ná vr hu pod ¾a od se ku 1.“.

Čl. IV

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., zá ko na
č. 425/2002 Z. z., zá ko na č. 426/2003 Z. z. a zá ko na
č. 458/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Do te raj ší text § 61 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od sek mi 2 až 4, kto ré zne jú:

„(2) Jus tič ní ča ka te lia vy ko ná va jú prí prav nú služ bu
na sú doch a v Jus tič nej aka dé mii. Za vý kon prí prav nej
služ by jus tič ných ča ka te ¾ov sa po va žu je aj účas� jus tič -
ných ča ka te ¾ov na všet kých vzde lá va cích pod u ja tiach
za bez pe čo va ných Jus tič nou aka dé miou.

(3) Prí prav ná služ ba jus tič né ho ča ka te ¾a sa za čí na
jeho pri ja tím do prí prav nej služ by pred se dom prí sluš -
né ho kraj ské ho súdu (Vyš šie ho vo jen ské ho súdu) po
ab sol vo va ní vý be ro vé ho ko na nia a skon čí sa vy ko na -
ním od bor nej jus tič nej skúš ky. 

(4) Od bor ná jus tič ná skúš ka sa po va žu je za kva li fi -
kač nú skúš ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.7)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) § 20 zá ko na č. 312/2001 Z. z . o štát nej služ be a o zme ne

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

2. § 63 znie: 

„§ 63

(1) Po úspeš nom vy ko na ní od bor nej jus tič nej skúš ky
vy ko ná va jus tič ný ča ka te¾ svo ju funk ciu v stá lej štát nej 
služ be do času, kým bude vy me no va ný za sud cu. Jus -
tič ný ča ka te¾ sa v stá lej štát nej služ be ïa lej od bor ne
pri pra vu je na vý kon funk cie sud cu.

(2) Jus tič ný ča ka te¾ môže po úspeš nom vy ko na ní od -
bor nej jus tič nej skúš ky ko na� a roz ho do va� o tých is -
tých ve ciach ako vyš ší súd ny úrad ník pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su.“.

Čl. V

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 zá ko na č. 312/2001
Z. z., zá ko na č. 669/2002 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z. 
a zá ko na č. 462/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Slo vá „pro ku rá tor ská skúš ka“ vo všet kých tva roch 
sa v ce lom tex te na hrá dza jú slo va mi „od bor ná jus tič ná
skúš ka“ v prí sluš nom tva re.

2. V § 9 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d)do Jus tič nej aka dé mie pod ¾a oso bit né ho zá ko -

na.11a)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) Zá kon č. 548/2003 Z. z. o Jus tič nej aka dé mii a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“. 
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13) § 246 až 248 zá ko na č. 154/2001 Z. z.



3. V § 11 ods. 2 v po sled nej vete sa na kon ci pri pá ja jú
tie to slo vá: „a v Jus tič nej aka dé mii“.

 4. V § 80 od sek 2 znie:
 „(2) Vzde lá va nie pro ku rá to rov za bez pe ču je Jus tič ná

aka dé mia.“.

5. § 115 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 115

Od me na pro ku rá to ra

(1) Ge ne rál ny pro ku rá tor môže na ná vrh rady pro ku -
rá to rov pro ku rá to ro vi pri zna� od me nu až do výš ky jeho
funk čné ho pla tu
a) za vy ko na nie slu žob ných úloh nad roz sah po vin nos -

tí vy plý va jú cich mu z usta no ve nia § 26,
b) pri do siah nu tí veku 50 ro kov.

(2) Kri té riá na pri zná va nie od mien pri jme rada pro -
ku rá to rov vždy na za čiat ku roz poč to vé ho ob do bia
a zve rej ní ich.

(3) Ge ne rál ny pro ku rá tor rade pro ku rá to rov odô vod -
ní, ak ne vy ho vie ná vr hu pod ¾a od se ku 1.“.

6. Za § 245 sa vkla dá § 245a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 245a

Od bor ná jus tič ná skúš ka

(1) Od bor nú jus tič nú skúš ku vy ko ná práv ny ča ka te¾
pro ku ra tú ry pred skú šob nou ko mi siou Jus tič nej aka -
dé mie pod ¾a oso bit né ho zá ko na.11a)

(2) Tam, kde sa v oso bit nom pred pi se po u ží va po jem
pro ku rá tor ská skúš ka, ro zu mie sa tým od bor ná jus tič -
ná skúš ka pod ¾a toh to zá ko na.“.

7. V tre tej čas ti sa vy púš �a pia ty diel.

Čl. VI

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004 ok -
rem usta no ve ní uve de ných v čl. III až V, kto ré na do bú -
da jú účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 225 Zbierka zákonov č. 548/2003 Strana 4175



549

Z Á K O N

z 28. ok tób ra 2003

o súd nych úrad ní koch

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

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je pos ta ve nie a čin nos� súd nych
úrad ní kov.

§ 2

Súd ni úrad ní ci

(1) Súd ni úrad ní ci sú štát ny mi za mest nan ca mi, kto -
rí spĺ ňa jú pred po kla dy pod ¾a oso bit né ho zá ko na.1)

(2) Súd ny mi úrad ník mi sú
a) vyš ší súd ni úrad ní ci,
b) súd ni ta jom ní ci,
c) pro bač ní a me diač ní úrad ní ci.

(3) Funk ciu vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka môže vy ko -
ná va� ten, kto zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho
stup ňa v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te
vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke ale bo má uzna ný
do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní vy da ný
za hra nič nou vy so kou školou2) a kto je bez ú hon ný (od -
sek 4).

(4) Za bez ú hon né ho sa na úče ly toh to zá ko na ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, a v prí pa de ob zvláš� zá važ né ho úmy sel né -
ho trest né ho činu, trest né ho činu zne uží va nia prá vo -
mo ci ve rej né ho či ni te ¾a, trest né ho činu pri jí ma nia
úplat ku a inej ne ná le ži tej vý ho dy, trest né ho činu pod -
plá ca nia a trest né ho činu ne pria mej ko rup cie aj ten,
komu bolo od sú de nie za ta ký to trest ný čin za hla de né
ale bo na kto ré ho sa h¾a dí, ako by ne bol pre ta ký to trest -
ný čin od sú de ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3) Bez ú -
hon nos� sa pre u ka zu je od pi som z re gis tra tres tov nie
star ším ako tri me sia ce.4)

(5) Funk ciu súd ne ho ta jom ní ka môže vy ko ná va� ten, 
kto zís kal úpl né stre do škol ské vzde la nie pod ¾a oso bit -
né ho zá ko na.5)

§ 3

Vyš ší súd ny úrad ník

(1) Vyš ší súd ny úrad ník je opráv ne ný vy ko ná va�
úko ny súdu v ob čian skom súd nom ko na ní, v trest nom
ko na ní, v kon kurz nom ko na ní a inú čin nos� súdu v roz -
sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom.

(2) Úkon mi vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka sú:
a) ko na nie a roz ho do va nie v roz sa hu usta no ve nom

tým to zá ko nom,
b) skut ko vý a práv ny roz bor veci,
c) iné úko ny súdu.

(3) Sud ca môže pí som ne po ve ri� vyš šie ho súd ne ho
úrad ní ka ko na ním a roz ho do va ním
a) vo vy me dze nom ok ru hu vecí pod ¾a roz vr hu prá ce,6)
b) v určitej veci.

(4) Ak sud ca po ve ril súd ne ho úrad ní ka vy ko na ním
úko nu pod ¾a od se ku 3 písm. b), môže súd ny úrad ník
po žia da� sud cu o od ňa tie veci, ak ide o úkon, na ktorý
súd ny úrad ník nie je opráv ne ný, ale bo ak ide o úkon,
kto rý je v roz po re s práv ny mi pred pis mi.

(5) Vyš ší súd ny úrad ník koná a roz ho du je na zá kla de 
po ve re nia sud cu samo stat ne. Po ve re nie je sú čas �ou
roz vr hu práce6) ale bo sú čas �ou súd ne ho spi su.

(6) Skut ko vý a práv ny roz bor veci pri de le nej sud com
vy ko ná vyš ší súd ny úrad ník s ná vr hom na ïal ší pos tup 
v ko na ní a s od ka zom na pra me ne prá va, li te ra tú ru
a ju di ka tú ru sú dov, z kto rej čer pal.

Úko ny vyš š ie  ho súd ne ho úrad ní  ka

§ 4

(1) Vyš ší súd ny úrad ník v prí prav nej štát nej služ be
môže vy ko ná va� úko ny pod ¾a toh to zá ko na ok rem
opráv ne nia roz ho do va� vo veci.

(2) Vyš ší súd ny úrad ník, pro ti kto ré mu sa za ča lo
trest né ko na nie ale bo dis cip li nár ne ko na nie pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na,1) môže až do prá vo plat né ho roz hod nu -
tia vy ko ná va� úko ny pod ¾a toh to zá ko na ok rem opráv -
ne nia roz ho do va� vo veci.
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1) Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) 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.
3) Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Zá kon č. 311/1999 Zb. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) § 26 zá ko na č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(3) Vyš ší súd ny úrad ník vy ko ná va zá pis úda jov do
ob chod né ho re gis tra, zá pis ich zmeny ale bo ne vy ho vie
ná vr hu na zá pis do ob chod né ho re gis tra pod ¾a oso bit -
né ho zá ko na.7)

§ 5

V ob čian skom súd nom ko na ní vyš ší súd ny úrad ník
koná a roz ho du je na zá kla de po ve re nia sud cu
a) o ná vr hu na vy da nie pla tob né ho roz ka zu vrá ta ne

roz hod nu tia o one skore ne po da nom od po re, od po re
po da nom bez odô vod ne nia, od po re po da nom ne -
opráv ne nou oso bou a o zru še ní pla tob né ho roz ka zu,

b)  o ná vr hu na vy da nie še ko vé ho pla tob né ho roz ka zu
a zmen ko vé ho pla tob né ho roz ka zu vrá ta ne roz hod -
nu tia o one skore ne po da ných ná miet kach,

c) v ko na ní o de dič stve ok rem
1. spo ru de di čov o de dič ské prá vo,
2. od ňa tia veci po ve re né mu no tá ro vi,
3. vrá te nia veci no tá ro vi s po ky nom na do pl ne nie

ko na nia ale bo zme nu uzne se nia,
4. ko na nia o de dič stve ale bo jeho čas ti, kto ré sa na -

chá dza v cu dzi ne,
5. ko na nia o de dič stve po po ru či te ¾o vi, kto rý zo mrel

v cu dzi ne ale bo bol cu dzím štát nym prí sluš ní -
kom,

6. na ria de nia lik vi dá cie de dič stva,
7. pri vo le nia súdu k úko nom de di čov na pre daj ale -

bo iné opat re nia,
d) o úscho vách,
e) o umo re ní lis tín,
f) v zmie ro va com ko na ní,
g) v exe kuč nom ko na ní pod ¾a oso bit né ho predpisu8)

ok rem schvá le nia prí kle pu sú dom,
h) v ko na ní o vý kon roz hod nu tia o vý cho ve ma lo le tých

detí, o vý kon roz hod nu tia zráž ka mi zo mzdy, pri ká -
za ním po h¾a dáv ky, pre daj om hnu te¾ ných vecí,
odob ra tím veci,

i) v ko na ní o vý kon roz hod nu tia súd nych po h¾a dá vok
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9)

§ 6

V ob čian skom súd nom ko na ní vyš ší súd ny úrad ník
roz ho du je na zá kla de po ve re nia sud cu aj o
a) po riad ko vej po ku te,
b)  zna leč nom, tl moč nom a sve doč nom,
c) pred dav koch na tro vy dô ka zu,
d) súd nych po plat koch, 
e) oslo bo de ní od súd nych po plat kov, 
f) od stra ňo va ní vád po da nia,
g) opat re niach pod ¾a oso bit né ho pred pi su,10)
h) usta no ve ní správ cu de dič stva,
i) prí sluš nos ti a prá vo mo ci súdu na ko na nie,
j) usta no ve ní zá stup cu účast ní ko vi ko na nia,11)
k) prí pus tnos ti ved ¾aj šie ho účast níc tva,

l) pre ru še ní ko na nia,
m) spo je ní vecí na spo loč né ko na nie,
n) vy da ní op rav né ho uzne se nia,
o) pri pus te ní zá me ny účast ní ka ko na nia o pri stú pe ní

ïal šie ho účast ní ka do ko na nia,
p) pri pus te ní zme ny ná vr hu na za ča tie ko na nia,
r) iných pro ces ných roz hod nu tiach.

§ 7

V ob čian skom súd nom ko na ní vyš ší súd ny úrad ník
vy ko ná va
a) do žia da nia,
b) úko ny sú vi sia ce s re kon štruk ciou súd ne ho spi su,
c) úko ny sú vi sia ce s prí pra vou po jed ná va nia,
d) zis �o va nie pod mie nok na vy da nie roz sud ku pre

zmeš ka nie, roz sud ku na zá kla de uzna nia ale bo
vzda nia sa ná ro ku,

e) zis �o va nie pod mie nok na vy hlá se nie kon kur zu,
f) prí pra vu hod no te nia dô ka zov po skon če ní do ka zo -

va nia,
g)  prí pra vu roz hod nu tí pre sud cu,
h) úko ny vo vy ko ná va com ko na ní,
i) úko ny sú vi sia ce s prí pra vou súd ne ho spi su na pred -

lo že nie od vo la cie mu súdu ale bo do vo la cie mu súdu,
j) úko ny v správ nych ve ciach pri prí pra ve veci na roz -

hod nu tie,
k) iné pro ces né úko ny.

§ 8

(1) V trest nom ko na ní vyš ší súd ny úrad ník koná
a roz ho du je na zá kla de po ve re nia sud cu o
a)  vrá te ní veci dô le ži tej pre trest né ko na nie po prá vo -

plat nos ti roz hod nu tia vo veci sa mej,
b) tro vách trest né ho ko na nia,
c) usta no vo va ní ob haj cu,
d) zna leč nom, tl moč nom a o sve doč nom,
e) za po čí ta ní väz by a tres tu,
f) usta no ve ní opat rov ní ka po ško de né mu v prí pa doch,

keï zá kon ný zá stup ca po ško de né ho ne mô že vy ko -
ná va� svo je prá va.

(2) V trest nom ko na ní vyš ší súd ny úrad ník vy ko ná va 
a) úko ny sme ru jú ce k do ru če niu ob ža lo by a pí som nos -

tí súdu,
b) vy ba vu je do žia da nia,
c) opat re nia pot reb né na vý kon ulo že ných tres tov,

ochran ných opat re ní a po riad ko vých po kút,
d) úko ny sú vi sia ce s re kon štruk ciou súd ne ho spi su,
e) prí pra vu hlav né ho po jed ná va nia a iných po jed ná va -

ní vrá ta ne vy hod no te nia do ka zo va nia v prí prav nom
ko na ní,

f) prí pra vu roz hod nu tí,
g) iné pro ces né úko ny.
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7
) Zá kon č. 530/2003 Z. z. o ob chod nom re gis tri a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

8
) Zá kon Národnej rady Slovenskej republiky 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 zmene a doplnení ïalších zákonov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9
) Zá kon č. 65/2001 Z. z. o sprá ve a vy má ha ní súd nych po h¾a dá vok.

10
) § 12 zá ko na č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.

11
) § 30 Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.



§ 9

Súd ny ta jom ník

(1) Súd ny ta jom ník je opráv ne ný vy ko ná va� úko ny
súdu v ob čian skom súd nom ko na ní, v trest nom ko na -
ní, v kon kurz nom ko na ní a inú čin nos� súdu v roz sa hu
usta no ve nom tým to zá ko nom.

(2) Úkon mi súd ne ho ta jom ní ka sú:
a) ko na nie a roz ho do va nie v roz sa hu usta no ve nom

tým to zá ko nom,
b) iné úko ny súdu.

(3) Sud ca môže pí som ne po ve ri� súd ne ho ta jom ní ka
ko na ním a roz ho do va ním
a) vo vy me dze nom ok ru hu vecí pod ¾a roz vr hu prá ce,6)
b) v určitej veci.

(4) Súd ny ta jom ník koná samo stat ne na zá kla de po -
ve re nia sud cu, kto ré je sú čas �ou roz vr hu prá ce.

Úko ny súd ne ho ta jom ní  ka

§ 10

(1) Na úko ny súd ne ho ta jom ní ka sa vz�ahuje usta no -
ve nie § 4 ok rem od se ku 3.

(2) Súd ny ta jom ník koná a roz ho du je v ob čian skom
súd nom ko na ní na zá kla de po ve re nia sud cu
a) v opat rov níc kom ko na ní,
b) v ko na ní sta rost li vos ti o ma lo le tých,
c) v ko na ní o usta nove ní opat rov ní ka oso bám po zba ve -

ným spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo oso bám,
kto rých spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze -
ná, ako aj ne prí tom ným a ne zná mym oso bám,

d) v ko na ní o ur če nie ot cov stva sú hlas ným vy hlá se ním
ro di čov.

(3) Súd ny ta jom ník môže v ob čian skom súd nom ko -
na ní
a) vy zý va� na za pla te nie súd ne ho po plat ku za pri hláš -

ku do kon kurz né ho ko na nia,
b) pri pra vo va� pri hláš ky na prie skum né po jed ná va nie,
c) za bez pe či� do ru če nie pred vo la ní na prie skum né po -

jed ná va nie,
d) za bez pe či� uve rej ne nie dá tu mu ko na nia prie skum -

né ho po jed ná va nia v Ob chod nom ves tní ku,
e) pri pra vi� prie skum né po jed ná va nie,
f) vy ho to vi� roz hod nu tia o upo ve do me ní kon kurz né ho

ve ri te ¾a ne prí tom né ho na prie skum nom po jed ná va -
ní o po pre tí po h¾a dáv ky a ur če ní le ho ty na po da nie
ža lo by,

g) vies� schô dzu kon kurz ných ve ri te ¾ov v prí pa doch
upra ve ných oso bit ným pred pi som,12)

h) evi do va� pri hláš ky po prie skum nom po jed ná va ní,
i) za bez pe či� prá ce spo je né so šta tis tic kým zis �o va -

ním,
j) vy dá va� po tvr de nia o sku toč nos tiach zná mych zo

súd ne ho spi su a vy dá va� úrad né od pi sy, vý pi sy ale -
bo po tvr de nia po ža do va né účast ník mi konania,

k) pri pra vi� súd ny spis pre sud cu vrá ta ne skú ma nia
pod mie nok ko na nia (súd ny ma naž ment),

l) za sta vi� ko na nie na zá kla de spä� vza tia ná vr hu pred
pr vým po jed ná va ním,

m) pri pra vi� súd ny spis pred pred lo že ním veci na roz -
hod nu tie o od vo la ní ale bo do vo la ní,

n) pri pra vi� súd ny spis pred roz hod nu tím sud cu v re -
gis tro vom ko na ní,

o) vy zna čo va� do lož ku prá vo plat nos ti a vy ko na te¾ nos ti
na rov no pi se súd ne ho roz hod nu tia,

p) pri pra vi� a pre ve ri� súd ny spis pred ulo že ním do spi -
sov ne,

r) vy ko ná va� iné úko ny pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

§ 11

Súd ny ta jom ník môže v trest nom ko na ní naj mä
a) za bez pe čo va� pod kla dy na roz hod nu tie o osved če ní

pri pod mie neč nom pre pus te ní, pod mie neč nom
upus te ní od vý ko nu zvyš ku tres tu zá ka zu čin nos ti,
zá ka zu po by tu, ako aj pod kla dy na roz hod nu tie
o zme ne spô so bu vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy
a za hla de ní od sú de nia,

b) za sie la� vy roz u me nie o pod mie neč nom pre pus te ní
a za hla de ní od sú de nia,

c) po dá va� sprá vy re gis tru tres tov,
d) za bez pe čo va� kon tro lu ko reš pon den cie ob vi ne ných

v ko lúz nej väz be,
e) zú čas tňo va� sa náv štev ob vi ne ných v ko lúz nej väz -

be,
f) vy zna čo va� do lož ku prá vo plat nos ti a vy ko na te¾ nos ti

na rov no pi se súd ne ho roz hod nu tia,
g) prá ce sú vi sia ce so šta tis tic kým zis �o va ním,
h) prá ce spo je né s vy dá va ním úrad ných po tvr de ní

o sku toč nos tiach zná mych zo súd ne ho spi su.

§ 12

Pro bač ný a me diač ný úrad ník

(1) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je opráv ne ný vy ko -
ná va� úko ny pro bá cie a me diá cie v roz sa hu usta no ve -
nom oso bit ným zá ko nom.13)

(2) Pred po kla dy na vý kon funk cie a roz sah čin nos ti
pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka usta no vu je oso -
bit ný zá kon.13)

§ 13

Od bor ná prí pra va súd nych úrad ní kov

(1) Súd ny úrad ník, kto rý vy ko ná va na súde prí prav -
nú štát nu služ bu, je po vin ný zú čas tňo va� sa na od bor -
nej prí pra ve.

(2) Cie ¾om od bor nej prí pra vy súd ne ho úrad ní ka je
zís ka nie oso bit ných kva li fi kač ných pred po kla dov pot -
reb ných na vý kon čin nos tí pod ¾a toh to zá ko na. Súd ny
úrad ník vy ko ná va od bor nú prí pra vu pod do h¾a dom
ško li te ¾a, kto ré ho určí slu žob ný úrad.
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12
) Zá kon č. 328/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

13
) Zá kon č. 550/2003 Z. z. o pro bač ných a me diač ných úrad ní koch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



(3) Od bor ná prí pra va súd ne ho úrad ní ka sa usku toč -
ňu je
a) adap tač ným vstup ným vzde lá va ním,
b) adap tač ným prí prav ným vzde lá va ním.

§ 14

(1) Adap tač né vstup né vzde lá va nie súd nych úrad ní -
kov trvá tri me sia ce. Skon čí sa po ho vo rom u pred se du
prí sluš né ho súdu za účas ti ško li te ¾a.

(2) Cie ¾om adap tač né ho vstup né ho vzde lá va nia je
zís ka nie ve do mos tí o
1. územ nom a správ nom uspo ria da ní Slo ven skej re -

pub li ky,
2. or ga ni zá cii a štruk tú re štát nych or gá nov,
3. sú doch, ich pô sob nos ti, or ga ni zá cii a ria de ní,
4.  sud coch ich pos ta ve ní a o vý ko ne súd nic tva,
5. vy ba vo va ní súd nej agen dy,
6. roz vr hu prá ce,
7. pra cov nom po riad ku,
8. spra vo va com po riad ku,
9. práv nej ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí,

10. ve rej nom prí stu pe k in fo má ciám.

(3) Adap tač né prí prav né vzde lá va nie trvá tri me sia -
ce. Skon čí sa vy ko na ním kva li fi kač nej skúš ky pod ¾a
toh to zá ko na.

§ 15

U vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka je cie ¾om adap tač né ho
prí prav né ho vzde lá va nia zís ka nie po dro bných ve do -
mos tí z ob las ti
1. ústav né ho prá va, trest né ho prá va, ob čian ske ho prá -

va, ob chod né ho prá va, správ ne ho prá va, me dzi ná -
rod né ho prá va a pra cov né ho prá va,

2. ju di ka tú ry sú dov,
2. ap li ká cie prá va pri roz ho do va cej čin nos ti súdu,
3. ostat ných čin nos tí súdu,
4. pos ta ve nia štát ne ho za mest nan ca pri vy ko ná va ní

štát nej služ by a slu žob ných pred pi sov,
5. etic ké ho kó de xu štát ne ho za mest nan ca, 
6. pos ta ve nia, pred me tu čin nos ti a po žia dav kách na

vý kon funk cie vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka, 
7. or ga ni zá cie prá ce na súde, spo lu prá ce so sud com

a spô so be vy ko ná va nia úko nov v súd nej agen de.

§ 16

U súd ne ho ta jom ní ka je cie ¾om adap tač né ho prí prav -
né ho vzde lá va nia zís ka nie po dro bných ve do mos tí z ob -
las ti
1. zá kla dov prá va,
2. slu žob ných pred pi sov,
3. or ga ni zá cie prá ce na súde a spô so be vy ko ná va nia

úko nov v súd nej agen de,
4. pos ta ve nia, pred me tu čin nos ti a po žia dav kách na

vý kon funk cie súd ne ho ta jom ní ka.

§ 17

U pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka je cie ¾om
adap tač né ho prí prav né ho vzde lá va nia zís ka nie po dro -
bných ve do mos tí z ob las ti
1. trest né ho prá va,
2. ústav né ho prá va a zá klad ných práv a slo bôd,
3. so ciál ne ho prá va a so cio ló gie,
4. or ga ni zá cie prá ce na súde a spô so be vy ko ná va nia

úko nov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
5. slu žob ných pred pi sov.

Kva l i  f i  kač ná skúš ka
a kva l i  f i  kač ná ko mi  s ia

§ 18

(1) Cie ¾om kva li fi kač nej skúš ky (ïa lej len „skúš ka“)
je ove ri�, či súd ny úrad ník má dos ta toč né a vše stran né
te o re tic ké po znat ky zís ka né po čas od bor nej prí pra vy
pod ¾a toh to zá ko na a či má schop nos� ap li ko va� ich
v pod mien kach čin nos ti súdu. Sú čas �ou skúš ky je
kom plex né hod no te nie pl ne nia úloh súd ne ho úrad ní ka 
po čas od bor nej prí pra vy, kto ré vy ko ná ško li te¾ pí som -
ne.

(2) Skúš ka sa skla dá z pí som nej čas ti a úst nej čas ti.
Obi dve čas ti skúš ky sa ko na jú spra vid la v je den deň.
Slu žob ný úrad určí dá tum ko na nia skúš ky v po sled -
nom týžd ni prí prav nej štát nej služ by, naj ne skôr na po -
sled ný deň jej tr va nia. Slu žob ný úrad pí som ne ozná mi
súd ne mu úrad ní ko vi deň ko na nia skúš ky naj ne skôr
me siac pre do dňom jej ko na nia.

§ 19

(1) Skúš ku vy ko ná súd ny úrad ník pred kva li fi kač -
nou ko mi siou (ïa lej len „ko mi sia“) zria de nou na prí -
sluš nom súde. Ko mi sia má pä� čle nov, z toho tra ja čle -
no via sú sud co via a dva ja sú za mest nan ci v stá lej
štát nej služ be. Vy me nú va ich z ra dov sud cov a zo štát -
nych za mest nan cov pred se da prí sluš né ho kraj ské ho
súdu.

(2) Ko mi sia je uzná ša nias chop ná, ak sú prí tom ní
vše tci jej čle no via. O vý sled ku skúš ky ko mi sia roz ho -
du je hla so va ním väč ši nou hla sov. Pri hla so va ní sa jej
čle no via ne mô žu zdr ža� hla so va nia. Vý sle dok skúš ky
sa hod no tí v pí som ne vy ho to ve nom uzne se ní slo vom
„vy ho vel“ ale bo „ne vy ho vel“ a pred se da ko mi sie ho
ozná mi súd ne mu úrad ní ko vi bez pros tred ne po vy ko -
na ní skúš ky.

§ 20

(1) Ak sa súd ny úrad ník bez dô vod ne ale bo bez ospra -
ve dl ne nia ne do sta ví na deň ko na nia skúš ky, ko mi sia
vydá uzne se nie s hod no te ním „ne vy ho vel“.

(2) Po úspeš nom vy ko na ní skúš ky slu žob ný úrad
vydá súd ne mu úrad ní ko vi osved če nie o vy ko na ní
skúš ky a ve dú ci slu žob né ho úra du vy me nu je súd ne ho
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úrad ní ka do stá lej štát nej služ by odo dňa na sle du jú ce -
ho po dni, keï bola skúš ka vy ko na ná.

(3) Súd ny úrad ník, kto rý pri skúš ke ne vy ho vel, môže 
skúš ku opa ko va� so sú hla som pred se du prí sluš né ho
kraj ské ho súdu iba raz. O vy ko na nie opa ko va nej skúš -
ky musí súd ny úrad ník po žia da� do 15 dní od do ru če -
nia ozná me nia o tom, že skúš ke ne vy ho vel. Pred se da
prí sluš né ho kraj ské ho súdu roz hod ne o mož nos ti vy -
ko na� opa ko va nú skúš ku do 15 dní od do ru če nia žia -
dos ti.

(4) Opa ko va nú skúš ku môže súd ny úrad ník vy ko na�
naj skôr po troch me sia coch a naj ne skôr do šies tich me -
sia cov od jej ne ús peš né ho vy ko na nia. Až do opa ko va -
né ho vy ko na nia skúš ky je súd ny úrad ník v prí prav nej
štát nej služ be.

(5) Na opa ko va nú skúš ku sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia o skúš ke.

(6) Ak súd ny úrad ník ne vy ho vel ani pri opa ko va nej
skúš ke ale bo ne po žia dal do 15 dní o mož nos� jej vy ko -
na nia, skon čí sa jeho štát no za mes tna nec ký po mer
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14)

§ 21

Od bor ná prí pra va súd nych úrad ní kov
v stá lej štát nej služ be

(1) Súd ny úrad ník, kto rý vy ko ná va na súde stá lu
štát nu služ bu, je po vin ný zú čas tňo va� sa na vzde lá va ní 
za me ra nom na zdo ko na ¾o va nie a do pĺ ňa nie po ža do va -
ných ve do mos tí pot reb ných na vý kon jeho čin nos ti.

(2) Spô sob a for my vzde lá va nia upra ví oso bit ný pred -
pis.15)

 § 22

Vyš ší súd ny úrad ník, kto rý zís kal vy so ko škol ské
vzde la nie dru hé ho stup ňa v štu dij nom od bo re prá vo na 
práv nic kej fa kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke 
ale bo má uzna ný do klad o vy so ko škol skom práv nic -
kom vzde la ní dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy -
so kou ško lou, ne pre tr ži te vy ko ná val funk ciu vyš šie ho
súd ne ho úrad ní ka naj me nej tri roky a do sia hol vek naj -
me nej 30 ro kov, môže po žia da� mi nis tra spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“) o vy ko na nie
od bor nej jus tič nej skúš ky pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.15)

Spo loč  né,  pre  chod né
a zá ve  reč  né usta no ve nia

§ 23

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu jú sa
na práv ne vz�a hy súd nych úrad ní kov usta no ve nia oso -
bit né ho zá ko na.1)

(2) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu jú sa
na ko na nie a roz ho do va nie súd nych úrad ní kov usta no -
ve nia oso bit ných pred pi sov.16)

§ 24

(1) Vyš ší súd ny úrad ník, kto rý ku dňu účin nos ti toh -
to zá ko na vy ko ná va čin nos� vyš šie ho súd ne ho úrad ní -
ka, sa po va žu je za vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka pod ¾a
toh to zá ko na; vy lú če nie z roz ho do va nia pod ¾a § 4 ods. 1 
sa na vyš ších súd nych úrad ní kov vy ko ná va jú cich úko -
ny pod ¾a do te raj ších pred pi sov ne po u ži je.

(2) Vyš ší súd ny úrad ník pod ¾a od se ku 1 je po vin ný
vy ko na� do šies tich me sia cov odo dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na kva li fi kač nú skúš ku pod ¾a
§ 17, inak jeho štát no za mes tna nec ký po mer skon čí
uply nu tím prí prav nej štát nej služ by.14)

(3) Súd ny ta jom ník, kto rý je ku dňu na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na súd nym ta jom ní kom pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,1) sa po va žu je za súd ne ho ta jom ní ka
pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Za kva li fi kač nú skúš ku vy ko na nú vyš ším súd -
nym úrad ní kom pod ¾a toh to zá ko na sa po va žu je aj od -
bor ná jus tič ná skúš ka, pro ku rá tor ská skúš ka, ad vo -
kát ska skúš ka, no tár ska skúš ka a od bor ná skúš ka
ko merč né ho práv ni ka.

§ 25

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa:

Čl. I zá ko na č. 425/2002 Z. z. o vyš ších súd nych
úrad ní koch a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 335/1991
Zb. o sú doch a sud coch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 26

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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) Zá kon č. 548/2003 Z. z. o Jus tič nej aka dé mii a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

16
) Ob čian sky súd ny po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Trest ný po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi sov.



550

Z Á K O N

z 28. ok tób ra 2003

o pro bač ných a me diač ných úrad ní koch 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 klad né usta no ve nia

§ 1

(1) Ten to zá kon usta no vu je vý kon pro bá cie a me diá -
cie vo ve ciach, kto ré sa pre jed ná va jú v trest nom ko na -
ní.

(2) Pro bá ciu a me diá ciu vy ko ná va jú pro bač ní a me -
diač ní úrad ní ci.

(3) Pro bač ný a me diač ný úrad ník vy ko ná va čin nos�
v štát no za mes tna nec kom po me re; jeho slu žob ným
úradom1) je súd.

(4) Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky
kon cepč ne a me to dic ky ria di a usmer ňu je vý kon pro bá -
cie a me diá cie. Na ten účel mi nis ter spra vod li vos ti Slo -
ven skej re pub li ky zria di ako svoj po rad ný or gán Radu
pre pro bá ciu a me diá ciu zlo že nú zo sud cov, z pro ku rá to -
rov, pro bač ných a me diač ných úrad ní kov, zo zá stup cov
or gá nov štát nej sprá vy a z od bor ní kov z te ó rie a pra xe;
po dro bnos ti o zlo že ní a zá sa dy jej čin nos ti upra ví šta tút,
kto rý vydá mi nis ter spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky.

§ 2

(1) Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) pro bá ciou 

1. or ga ni zo va nie a vý kon do h¾a du nad ob vi ne ným,
ob ža lo va ným ale bo od sú de ným (ïa lej len „ob vi ne -
ný“),

2. kon tro la vý ko nu tres tu ne spo je né ho s od ňa tím
slo bo dy vrá ta ne ulo že nej po vin nos ti ale bo ob me -
dze nia,

3. do h¾ad nad sprá va ním ob vi ne né ho v prie be hu
skú šob nej doby pri pod mie neč nom pre pus te ní
z vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy,

4. po má ha nie ob vi ne né mu, aby vie dol riad ny ži vot
a vy ho vel pod mien kam, kto ré mu boli ulo že né roz -
hod nu tím pro ku rá to ra ale bo súdu v trest nom ko -
na ní,

b) me diá ciou mi mo súd ne sprost red ko va nie rie še nia
spo ru me dzi po ško de ným a ob vi ne ným.

(2) Me diá cia sa vy ko ná va len so sú hla som po ško de -

né ho a ob vi ne né ho. Ak je ob vi ne ným mla dis tvý, na vy -
ko na nie me diá cie je pot reb ný aj sú hlas jeho zá kon né ho 
zá stup cu.

§ 3

Čin nos� pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka

(1) Pro bač ný a me diač ný úrad ník  na po má ha tomu,
aby trest ná vec moh la by� vo vhod ných prí pa doch pre -
jed na ná v nie ktorom z oso bit ných spô so bov trest né ho
ko na nia2) ale bo aby mo hol by� ulo že ný a riad ne vy ko -
na ný trest ne spo je ný s od ňa tím slo bo dy, ale bo aby
moh la by� väz ba na hra de ná iným vhod ným opat re ním.
Na ten to účel pro bač ný a me diač ný úrad ník 
a) ob sta rá va pod kla dy tý ka jú ce sa oso by ob vi ne né ho

o jeho ro din nom, so ciál nom a pra cov nom pros tre dí,
b) utvá ra pod mien ky na roz hod nu tie o pod mie neč nom

za sta ve ní trest né ho stí ha nia ale bo schvá le ní zmie -
ru,

c) usku toč ňu je úko ny na úče ly uzav re tia do ho dy me -
dzi po ško de ným a ob vi ne ným o ná hra de ško dy, kto -
rá vznik la trest ným či nom, ale bo na úče ly od strá ne -
nia ujmy, kto rá vznik la trest ným či nom,

d) vy ko ná va do h¾ad nad sprá va ním ob vi ne né ho v prie -
be hu skú šob nej doby a kon tro lu vý ko nu tres tov ne -
spo je ných s od ňa tím slo bo dy,

e) usku toč ňu je pri vý ko ne pro bá cie a me diá cie ïal šie
úko ny v trest nom ko na ní.

(2) Pro bač ný a me diač ný úrad ník na zá kla de  roz- 
vrhu prá ce usku toč ňu je v rám ci svo jej pô sob nos ti úko -
ny na pí som ný po kyn pred se du se ná tu, samo sud cu
a v prí prav nom ko na ní pro ku rá to ra. Vo vhod ných prí -
pa doch v ob las ti  me diá cie usku toč ňu je úko ny aj bez
ta ké ho po ky nu, naj mä z pod netu po ško de né ho ale bo
ob vi ne né ho, pri čom o tom pro bač ný a me diač ný úrad -
ník bez zby toč né ho od kla du pí som ne in for mu je prí -
sluš ný or gán čin ný v trest nom ko na ní; na vy ko na nie
me diá cie je pot reb ný pí som ný sú hlas pred se du se ná tu 
ale bo samo sud cu a v prí prav nom ko na ní pro ku rá to ra.

(3) Pri vý ko ne pro bá cie a me diá cie je pro bač ný a me -
diač ný úrad ník opráv ne ný zís ka va� in for má cie a po -
znat ky o oso be ob vi ne né ho a sta no vi ská po ško de né ho,
kto ré sú výz namné pre roz hod nu tie súdu ale bo pro ku -
rá to ra.

(4) Po li caj ný or gán,3) vy šet ro va te¾ a pro ku rá tor in -
for mu jú pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka o prí pa -
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1) § 7 ods. 1 písm. b) bod 5 zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
2) Na prí klad § 307 až 313 Trest né ho po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) § 12 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.



doch, kto ré sú vhod né na vy ko na nie me diá cie, a naj mä
v ko na ní pro ti mla dis tvým po stu pu jú tak, aby sa me -
diá cia moh la vy u ži� od vzne se nia ob vi ne nia. 

(5) Pro bač ný a me diač ný úrad ník vy ko ná va ochran -
ný do h¾ad pod ¾a oso bit né ho zá ko na.4)

§ 4

Sú čin nos� pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka
so štát ny mi or gán mi a s ïal ší mi in šti tú cia mi

(1) Ak je to účel né, pro bač ný a me diač ný úrad ník pri
vý ko ne pro bá cie a me diá cie po stu pu je v sú čin nos ti
s or gán mi so ciál ne ho za bez pe če nia, so ško la mi a škol -
ský mi za ria de nia mi, zdra vot níc ky mi za ria de nia mi,
s re gis tro va ný mi cir kva mi a ná bo žen ský mi spo loč nos -
�a mi, so zá uj mo vý mi zdru že nia mi ob ča nov, s nad á cia -
mi a ïal ší mi in šti tú cia mi, kto ré pos ky tu jú vše obec ne
pro speš né služ by.

(2) V sú vis los ti s vý ko nom pro bá cie a me diá cie je
pro bač ný a me diač ný úrad ník opráv ne ný ob ra ca� sa na 
štát ne or gá ny, obce, iné práv nic ké oso by a fy zic ké oso -
by so žia dos �ou o pos kyt nu tie pot reb ných úda jov.
Práv nic ké oso by a fy zic ké oso by sú po vin né bez zby toč -
né ho od kla du žia dos ti pro bač né ho  a me diač né ho
úrad ní ka vy ho vie�.

(3) Ak od miet ne štát ny or gán, obec, iná práv nic ká
oso ba ale bo fy zic ká oso ba bez dô vod ne vy ho vie� do žia -
da niu pod ¾a od se ku 2, pred lo ží pro bač ný a me diač ný
úrad ník vec prí sluš né mu or gá nu čin né mu v trest nom
ko na ní na ïal šie ko na nie.

(4) Ak je ve de né trest né ko na nie pro ti ob vi ne né mu
vo väz be ale bo vo vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo
ak je vo väz be, ale bo vo vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy
spo lu pá cha te¾ ale bo po ško de ný, po stu pu je pro bač ný
a me diač ný úrad ník pri vý ko ne svo jej pô sob nos ti v sú -
čin nos ti so Zbo rom vä zen skej a jus tič nej strá že a s prí -
sluš ným or gá nom čin ným v trest nom ko na ní; ak je
taká oso ba v ko lúz nej väz be, na usku toč ne nie náv šte vy 
je pot reb ný pí som ný sú hlas prí sluš né ho or gá nu čin né -
ho v trest nom ko na ní.

§ 5

Pred po kla dy na vý kon funk cie pro bač né ho
a me diač né ho úrad ní ka

(1) Za pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka môže by�
vy me no va ný ob čan Slo ven skej re pub li ky, kto rý
a) spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5)
b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa ab -

sol vo va ním ma gis ter ské ho práv nic ké ho, uči te¾ ské -
ho, te o lo gic ké ho ale bo iné ho spo lo čen sko ved né ho
štu dij né ho prog ra mu ale bo má uzna ný do klad o ta -

kom vy so ko škol skom vzde la ní vy da ný za hra nič nou
vy so kou ško lou. 

(2) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je po vin ný zú čas tňo -
va� sa na od bor nej prí prave. Spô sob a for my od bor nej
prí pravy a kva li fi kač nej skúš ky usta no ví oso bit ný
pred pis.6)

§ 6

Prá va a po vin nos ti pro bač né ho
a me diač né ho úrad ní ka

(1) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je pri vý ko ne svo jej 
funk cie po vin ný do dr žia va� po vin nos ti pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.7)

(2) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je pri vý ko ne svo jej 
funk cie po vin ný ria di� sa po kyn mi pred se du se ná tu,
samo sud cu a v prí prav nom ko na ní pro ku rá to ra; tie to
po ky ny ne mô žu sme ro va� k spô so bu a vý sled ku vy ko -
ná va nej me diá cie. 

(3) Pro bač ný a me diač ný úrad ník musí reš pek to va�
a chrá ni� ¾ud ské prá va a slo bo dy, dôs toj nos� člo ve ka
a zdr ža� sa ko na nia, kto ré by moh lo vies� k zma re niu
úče lu trest né ho ko na nia ale bo kto ré by vzbu dzo va lo
po chyb nos ti o jeho ne stran nos ti. 

(4) Pri ne do dr ža ní po vin nos tí pod ¾a od se ku 1, 2 ale -
bo 3 môže pred se da se ná tu ale bo samo sud ca a v prí -
prav nom ko na ní pro ku rá tor vec pro bač né mu a me -
diač né mu úrad ní ko vi  od ňa�.

(5) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je opráv ne ný zis �o -
va� sta no vi sko strán trest né ho ko na nia k pod mie neč -
né mu za sta ve niu trest né ho stí ha nia, zmie ru, ulo že niu
tres tu ne spo je né ho s tres tom od ňa tia slo bo dy a k iným
úko nom vy ko ná va ným  pri pro bá cii a me diá cii.

(6) Ak po ru ší ob vi ne ný, nad kto rým vy ko ná va do -
h¾ad pro bač ný a me diač ný úrad ník, pod mien ky ob me -
dze ní ale bo po vin nos tí, in for mu je o tom pro bač ný a me -
diač ný úrad ník pred se du se ná tu ale bo samo sud cu a v prí -
prav nom ko na ní pro ku rá to ra.

(7) Pro bač ný a me diač ný úrad ník má prá vo pri vý ko -
ne svo jej čin nos ti na hlia da� do trest ných spi sov, ro bi�
si z nich vý pi sky a po znám ky, prí pad ne kó pie; tým to
nie sú dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su
o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí.8)

§ 7

Ml čan li vos�

(1) Pro bač ný a me diač ný úrad ník je po vin ný za cho -
vá va� ml čan li vos� pod ¾a oso bit né ho pred pi su;9) po vin -
nos ti ml čan li vos ti sa ne mô že do vo lá va� vo vz�a hu k po -
li caj né mu or gá nu, vy šet ro va te ¾o vi,  pro ku rá to ro vi
ale bo súdu.
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4) Zá kon č. 448/2002 Z. z. o ochran nom do h¾a de a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 140/1961 Zb. Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

5) § 14 zá ko na č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Zá kon č. 549/2003 Z. z. o súd nych úrad ní koch.
7) § 53 zá ko na č. 312/2001 Z. z. 
8) Zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 418/2002 Z. z. 

 9) § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z. 



(2) Pro bač né ho a me diač né ho úrad ní ka nemožno
v sú vis los ti s vy ko na nou me diač nou čin nos �ou vy slú -
cha� ku skut ko vým okol nos tiam, o kto rých sa doz ve del
pri sprost red ko va ní rie še nia spo ru ale bo v sú vis los ti
s ním a kto ré sa ne pre ja vi li v do ho de uzav re tej me dzi
ob vi ne ným a po ško de ným. Tým nie je dotk nu tá po vin -
nos�  pre ka zi� trest ný čin ale bo ozná mi� spá cha nie
trest né ho činu.10)

Čl. II

Zá kon č.   448/2002 Z. z. o ochran nom do h¾a de a kto -
rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 140/1961 Zb. Trest ný
zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. V § 5 ods. 2 sa slo vá „pred na ria de ním vý ko nu tres -
tu od ňa tia slo bo dy“ na hrá dza jú slo va mi „pred ná stu -
pom do vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy“.

2. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ak pred se da se ná tu pre ru ší vý kon tres tu od ňa -

tia slo bo dy na čas dlh ší ako  tri me sia ce, roz hod ne zá ro -
veň o tom, či sa má ochran ný do h¾ad vy ko ná va� po čas
pre ru še nia vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy.“.

3. § 6 znie:

„§ 6

Ochran ný do h¾ad vy ko ná va pro bač ný a me diač ný

úrad ník ok res né ho súdu, v kto ré ho ob vo de je mies to
po by tu oso by, kto rej bol ochran ný do h¾ad ulo že ný, a to   
v roz sa hu ur če nom v roz hod nu tí súdu. Pri tom dbá, aby
sa do práv od sú de né ho za sa ho va lo len v mie re ne vy -
hnut ne pot reb nej na do siah nu tie úče lu ochran né ho
do h¾a du.“.

4. V § 9 ods. 2 písm. a) sa slo vá „út var Po li caj né ho
zbo ru“ na hrá dza jú slo va mi „pro bač ný a me diač ný
úrad ník“. 

Čl. III

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a
do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z. a zá ko na
č. 267/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 4 sa za slo vá „súd nych úrad ní kov“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „súd nych ta jom ní kov, pro bač ných
a me diač ných úrad ní kov“.

2. V § 2 ods. 6 sa za slo vá „súd nych úrad ní kov“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „práv ne vz�a hy súd nych ta jom ní kov,
práv ne vz�a hy pro bač ných a me diač ných úrad ní kov“.

Čl. IV

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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10) § 167 a 168 Trest né ho zá ko na v zne ní ne skor ších pred pi sov.


