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Z Á K O N

z 9. de cem bra 2004

o sú doch 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

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

(1) Ten to zá kon upra vu je
a) zá klad né zá sa dy čin nos ti sú dov,
b) sús ta vu sú dov a pô sob nos� sú dov,
c) vnú tor nú or ga ni zá ciu sú dov,
d) ria de nie a sprá vu sú dov, 
e) sud cov skú samo sprá vu a
f) účas� sú dov pri tvor be roz po čtu sú dov.

(2) Síd la sú dov a ob vo dy sú dov upra vu je oso bit ný zá -
kon.1)

§ 2

Vý kon súd nic tva

(1) Pri vý ko ne súd nic tva súdy v Slo ven skej re pub li ke 
a) pre jed ná va jú a roz ho du jú spo ry a iné práv ne veci

pod ¾a pred pi sov o ob čian skom súd nom ko na ní (ïa -
lej len „ob čian sko práv ne veci“),

b) pre jed ná va jú a roz ho du jú trest né veci pod ¾a pred pi -
sov o trest nom ko na ní (ïa lej len „tres tnop ráv ne
veci“),

c) ko na jú a roz ho du jú o ža lo bách ale bo o op rav ných
pros tried koch pro ti roz hod nu tiam, zá sa hom, iným
opat re niam ale bo ne čin nos ti v ob las ti ve rej nej sprá -
vy, roz ho du jú o zá kon nos ti roz hod nu tí a po stu pu or -
gá nov ve rej nej moci a o ochra ne pred ne zá kon ným
zá sa hom ale bo opat re ním or gá nu ve rej nej moci,
v prí pa doch usta no ve ných zá ko nom roz ho du jú vo
vo leb ných ve ciach, vo ve ciach re fe ren da a vo ve ciach 
po li tic kých strán a hnu tí, ak tak usta no ví zá kon,
a v ïal ších ve ciach, ak to usta no vu je zá kon (ïa lej len 
„správ ne veci“),

d) roz ho du jú v ïal ších ve ciach usta no ve ných zá ko -
nom, práv ne zá väz ným ak tom Eu róp skych spo lo -
čen stiev a Eu róp skej únie ale bo me dzi ná rod nou
zmlu vou, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

 (2) Súdy vy ko ná va jú aj inú čin nos� sú vi sia cu s ich
prá vo mo cou, ak tak usta no ví zá kon, práv ne zá väz ný
akt Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie ale bo
me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná.

 (3) Súd roz ho du je o tom, či vec pred lo že ná súdu pat rí 
do prá vo mo ci súdu, a ne mô že svoj vo¾ ne za miet nu� ná -
vrh na za ča tie súd ne ho ko na nia.

Zá klad né zá sa dy čin nos t i  sú dov

§ 3

(1) Účast ní ci konania2) a stra ny v trest nom konaní3)
sú si v ko na ní pred sú dom rov ní.

(2) Ko na nie pred sú dom je úst ne a ve rej né, ak oso bit -
ný zá kon ne us ta no vu je inak. V ko na ní pred sú dom
sud ca, pro ku rá tor a ad vo kát po u ží vajú úrad ný odev.

(3) Zá kon ný sud ca je sud ca, kto rý vy ko ná va funk ciu
sud cu na prí sluš nom súde a bol ur če ný v sú la de so zá -
ko nom a s roz vr hom prá ce na ko na nie a roz ho do va nie
o pre jed ná va nej veci. Ak súd roz ho du je v se ná te, zá -
kon ný mi sud ca mi sú vše tci sud co via ur če ní pod ¾a roz -
vr hu prá ce na ko na nie a roz ho do va nie v se ná te. 

(4) Zme nu v oso be zá kon né ho sud cu mož no vy ko na�
len v sú la de so zá ko nom a s roz vr hom prá ce.

(5) Roz su dok sa vy hla su je v mene Slo ven skej re pub li -
ky a vždy ve rej ne. Pred pi sy o ko na ní pred súd mi usta -
no via spô sob ve rej né ho vy hlá se nia roz sud kov.

(6) Súd nic tvo vy ko ná va jú sud co via a v tres tnop ráv -
nych ve ciach spo lu so sud ca mi v se ná toch aj prí se dia ci
sud co via z ra dov ob ča nov (ïa lej len „prí se dia ci“). Pri vý -
ko ne súd nic tva majú prí se dia ci rov na ké prá va a po vin -
nos ti ako sud co via ok rem opráv ne nia pred se da� se ná -
tu. 

(7) Po ru še nie prá va na ve rej né pre ro ko va nie veci bez
zby toč ných prie �a hov mož no na mie ta� s�až nos �ou  po -
d¾a toh to ale bo pod ¾a oso bit né ho zá ko na.

(8) Sú čas �ou prá va kaž dé ho na pre ro ko va nie veci
v jeho prí tom nos ti a prá va vy jad ri� sa ku všet kým vy ko -
ná va ným dô ka zom je za pod mie nok usta no ve ných zá -
ko nom prá vo na prí stup k súd ne mu spi su vo svo jich
ve ciach.
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1) Zá kon č. 371/2004 Z. z. o síd lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky a o zme ne zá ko na č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 428/2004 Z. z.

2) Ob čian sky súd ny po ria dok.
3) Trest ný po ria dok.



 § 4

 Ochra nu po riad ku a bez peč nos ti v ob jektoch súdu,
ne ru še ný prie beh súd ne ho ko na nia a ochra nu ve rej né -
ho po riad ku v blíz kos ti ob jektov súdu za bez pe ču je
Zbor vä zen skej a jus tič nej strá že. Po dro bnos ti usta no -
vu je oso bit ný zá kon.4)

§ 5 

Sús ta va sú dov

 (1) Sús ta vu sú dov Slo ven skej re pub li ky tvo ria
a) ok res né súdy, 
b) kraj ské súdy a 
c) Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „naj vy šší 

súd“).

(2) Do sús ta vy sú dov Slo ven skej re pub li ky pat rí aj
Špe ciál ny súd.

(3) Sús ta vu sú dov Slo ven skej re pub li ky ïa lej tvo ria
vo jen ské súdy, kto rý mi sú
a) vo jen ské ob vo do vé súdy a
b) Vyš ší vo jen ský súd. 

Pô sob nos� sú dov

§ 6

(1) Ok res né súdy ko na jú a roz ho du jú ako súdy pr vé -
ho stup ňa v ob čian sko práv nych a v tres tnop ráv nych
ve ciach, ak pred pi sy o ko na ní pred súd mi ne us ta no vu -
jú inak. 

(2) Ok res né súdy ko na jú a roz ho du jú vo vo leb ných
ve ciach, ak to usta no vu je oso bi tný zá kon.2)

§ 7

(1) Kraj ské súdy ko na jú a roz ho du jú ako súdy dru hé -
ho stup ňa v ob čian sko práv nych a v tres tnop ráv nych
ve ciach, v kto rých roz ho do va li v pr vom stup ni ok res né
súdy. 

(2) Pred pi sy o ko na ní pred súd mi usta no vu jú, v kto -
rých ob čian sko práv nych a v tres tnop ráv nych ve ciach
ko na jú a roz ho du jú kraj ské súdy ako súdy pr vé ho
stup ňa.

(3) Kraj ské súdy ko na jú a roz ho du jú v správ nych ve -
ciach v pr vom stup ni, ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je
inak.2)

(4) Kraj ské súdy ko na jú a roz ho du jú aj v iných ve -
ciach, ak to usta no via oso bit né zá ko ny.5)

§ 8

(1) Naj vy šší súd koná a roz ho du je
a) o riad nych op rav ných pros tried koch pro ti roz hod -

nu tiam kraj ských sú dov, Špe ciál ne ho súdu a Vyš -

šie ho vo jen ské ho súdu, ak tak usta no vu jú pred pi sy
o ko na ní pred súd mi,

b) o mi mo riad nych op rav ných pros tried koch pro ti roz -
hod nu tiam ok res ných sú dov, kraj ských sú dov, Špe -
ciál ne ho súdu, naj vy ššie ho súdu a vo jen ských sú -
dov, ak tak usta no vu jú pred pi sy o ko na ní pred
súd mi,

c) spo ry o vec nej prí sluš nos ti me dzi súd mi a or gán mi
ve rej nej sprá vy,

d) o od ňa tí a pri ká za ní veci iné mu ako prí sluš né mu
súdu, ak tak usta no vu je pred pis o ko na ní pred súd -
mi,

e) v iných ve ciach, ak to zá kon ale bo me dzi ná rod ná
zmlu va usta no vu je.

(2) Naj vy šší súd vy ko ná va prie skum roz ho do va cej
čin nos ti sú dov v prá vo plat ne skon če ných ve ciach. 

(3) Naj vy šší súd dbá o jed not ný vý klad a jed not né po -
u ží va nie zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov vlast nou roz ho do va cou čin nos �ou
a tým, že pri jí ma sta no vi ská k zjed no co va niu vý kla du
zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred -
pi sov a zve rej ňu je prá vo plat né súd ne roz hod nu tia zá -
sad né ho výz namu v Zbier ke sta no vísk naj vy ššie ho
súdu a roz hod nu tí sú dov Slo ven skej re pub li ky.

§ 9

(1) Špe ciál ny súd koná a roz ho du je v tres tnop ráv -
nych ve ciach a v iných ve ciach, o kto rých to usta no vu je
pred pis o ko na ní pred súd mi. 

(2) Špe ciál ny súd má pos ta ve nie kraj ské ho súdu.

§ 10

(1) Vo jen ské súdy ko na jú a roz ho du jú v tres tnop ráv -
nych ve ciach, o kto rých to usta no vu je pred pis o ko na ní
pred súd mi, v správ nych ve ciach a v ïal ších ve ciach,
ak tak usta no ví oso bit ný zá kon.5)

(2) Vo jen ské ob vo do vé súdy ko na jú a roz ho du jú ako
súdy pr vé ho stup ňa.

(3) Vyš ší vo jen ský súd koná a roz ho du je ako súd dru -
hé ho stup ňa vo ve ciach, v kto rých roz ho do va li v pr vom
stup ni vo jen ské ob vo do vé súdy. 

(4) Pred pi sy o ko na ní pred súd mi usta no vu jú, v kto -
rých ve ciach roz ho du je Vyš ší vo jen ský súd ako súd pr -
vé ho stup ňa. 

(5) Vo jen ské súdy vy ko ná va jú súd nic tvo aj na úze mí
iné ho štá tu v roz sa hu uve de nom v me dzi ná rod nej
zmlu ve ra ti fi ko va nej a vy hlá se nej spô so bom usta no ve -
ným zá ko nom.
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4) Zá kon č. 4/2001 Z. z. o Zbo re vä zen skej a jus tič nej strá že v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 166/2003 Z. z. o ochra ne súk ro mia pred ne opráv ne ným po u ži tím informačno-technických pros tried kov a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov (zá kon o ochra ne pred od po čú va ním).



DRU HÁ ČASŤ

OR GA NI ZÁ CIA SÚ DOV

PRVÁ  HLA  VA

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

§ 11

(1) Súd nic tvo na súde vy ko ná va jú sud co via a v  trestno -
právnych ve ciach, ak tak usta no vu je ten to zá kon, aj
prí se dia ci.

(2) Na vý ko ne súd nic tva sa po die¾a jú aj súd ni úrad ní -
ci a za mest nan ci súdu, kto rí pl nia úlo hy pri vý ko ne
súd nic tva (§ 92 ods. 1).

(3) Súdy roz ho du jú v se ná toch, ak zá kon ne us ta no ví, 
že vo veci roz ho du je je di ný sud ca (ïa lej len „samo sud -
ca“) ale bo pred se da se ná tu.

(4) Oso bit ný zákon6) usta no vu je, v kto rých ve ciach
môže ko na� a roz hod nú� súd ny úrad ník.

§ 12

(1) Sud co via prí sluš né ho súdu tvo ria plé num súdu.

(2) Plé num roz ho du je vo ve ciach usta no ve ných tým to 
zá ko nom ale bo oso bit ným zá ko nom. 

(3) Plé num zvo lá va a ve die pred se da súdu. Plé num je
uzná ša nias chop né, ak je prí tom ná nad po lo vič ná väč ši -
na všet kých sud cov prí sluš né ho súdu. Ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak, na pri ja tie roz hod nu tia plé na je
pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč ši ny prí tom ných
sud cov. 

§ 13

(1) Zá klad ný člá nok vnú tor nej or ga ni zá cie súdu je
súd ne od de le nie. 

(2) Súd ne od de le nie sa vy tvá ra pre samo sud cu ale bo
se nát. Súd ne od de le nie mož no vy tvo ri� aj pre vyš šie ho
súd ne ho úrad ní ka po ve re né ho ko na ním a roz ho do va -
ním ale bo vy ko ná va ním iných úko nov súdu pod ¾a oso -
bit né ho zákona6) vo ve ciach, v kto rých ne ko ná a ne roz -
ho du je sud ca ale bo se nát.

(3) Súd ne od de le nie sa skla dá zo súd nych úrad ní kov
a z ïal ších za mest nan cov súdu, kto rí pl nia úlo hy pri vý -
ko ne súd nic tva. Za ra de nie súd nych úrad ní kov a ïal -
ších za mest nan cov súdu, kto rí pl nia úlo hy pri vý ko ne
súd nic tva, do súd ne ho od de le nia sa určí v roz vr hu prá -
ce.

(4) Súd ne od de le nie ria di roz vr hom prá ce ur če ný
súd ny úrad ník. 

(5) Samo sud ca, pred se da se ná tu ale bo vyš ší súd ny
úrad ník, pre kto ré ho je súd ne od de le nie vy tvo re né,
ukla dá úlo hy súd nym úrad ní kom a ïal ším za mest nan -
com súdu za ra de ným do prí sluš né ho od de le nia.

(6) Na sú doch sa na vý kon súd nic tva môžu zria ïo va�

ïal šie or ga ni zač né út va ry, kto ré pl nia úlo hy pre jed no
ale bo viac súd nych od de le ní. 

DRU HÁ  HLA  VA

OK RES NÝ SÚD

§ 14

Se nát ok res né ho súdu sa skla dá z pred se du se ná tu
a dvoch prí se dia cich. Pred se da se ná tu ria di a or ga ni -
zu je čin nos� se ná tu.

§ 15

(1) Na ok res nom súde sa zria ïu je ob čian sko práv ne
gré mium a tres tnop ráv ne gré mium. Ďal šie gré mium
môže zria di� pred se da ok res né ho súdu na zá kla de
pred chá dza jú ce ho sú hla su plé na ok res né ho súdu.
Sud ca ok res né ho súdu je čle nom gré mia pod ¾a pre va -
žu jú ce ho ob sa hu svo jej roz ho do va cej čin nos ti ur če né -
ho roz vr hom prá ce. Gré mium musí ma� as poň pia tich
čle nov, inak sa ne zria ïu je. Gré mium je  uznášania -
schopné, ak je prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na všet -
kých jeho čle nov. 

(2) Na čele gré mia je pred se da gré mia. Usta no ve nie
do funk cie a uvo¾ ne nie z funk cie pred se du gré mia
upra vu je oso bit ný zá kon.7)

(3) Gré mium 
a)  pre ro kú va a vy jad ru je sa k pod netom sud cov na pri -

ja tie sta no vi ska k zjed no co va niu vý kla du zá ko nov
a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
ak do šlo k vý kla do vým roz diel nos tiam v prá vo plat -
ných roz hod nu tiach se ná tov ale bo samo sud cov toho 
is té ho gré mia,

b) oboz na mu je sa s roz ho do va cou čin nos �ou sú dov
vyš šie ho stup ňa, a to v zá uj me za cho va nia jed not né -
ho vý kla du a jed not né ho po u ží va nia zá ko nov a iných 
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, ako aj
s roz ho do va cou čin nos �ou Súd ne ho dvo ra Eu róp -
skych spo lo čen stiev, Súdu pr vé ho stup ňa Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp ske ho súdu pre ¾ud ské
prá va,

c) vy jad ru je sa k ná vr hom vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov upra vu jú cich or ga ni zá ciu súd nic -
tva, ko na nie pred súd mi a pos ta ve nie sud cov,

d) pre ro kú va ná vrh roz vr hu prá ce, ak o to po žia da
pred se da súdu,

e) pre ro kú va iné otáz ky, ak tak usta no vu je zá kon.

(4) Pred se da gré mia po od bor nej strán ke ko or di nu je
čin nos� gré mia, naj mä
a) zvo lá va pod ¾a pot re by as poň šty rik rát do roka ro ko -

va nie gré mia, ur ču je jeho prog ram, ve die ro ko va nie
gré mia, roz ho du je o pri zva ní ïal ších osôb na ro ko -
va nie gré mia,

b) sle du je roz ho do va nie se ná tov a samo sud cov, upo -
zor ňu je čle nov gré mia na roz po ry v ich roz ho do va ní,

c) na zá kla de sta no vi ska gré mia po dá va pod nety na
zjed no co va nie vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov vyš ším sú dom,
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6) Zá kon č. 549/2003 Z. z. o súd nych úrad ní koch.
7) § 15 a 16 zá ko na č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



d) sle du je roz ho do va ciu čin nos� sú dov vyš šie ho stup -
ňa a pred kla dá o nej in for má ciu gré miu,

e) spo lu pra cu je pri tvor be roz vr hu prá ce a z po ve re nia
pred se du ok res né ho súdu pre ro kú va ná vrh roz vr hu
prá ce so sud ca mi gré mia.

(5) Pred se da prí sluš né ho gré mia môže po ve ri� vy ko -
ná va ním úloh pod ¾a od se ku 4 nie ktoré ho z čle nov toh to 
gré mia. 

 (6) Na ro ko va ní gré mia sa môžu zú čast ni� aj čle no via
iných gré mií prí sluš né ho ok res né ho súdu, ako aj vyš ší
súd ni úrad ní ci po ve re ní ko na ním a roz ho do va ním ale -
bo vy ko ná va ním iných úko nov súdu pod ¾a oso bit né ho
zá ko na;6) hla so va cie prá vo ne ma jú.

(7) Ak gré mium ne mož no zria di�, pô sob nos� gré mia
vy ko ná va plé num a pô sob nos� pred se du gré mia vy ko -
ná va pred se da súdu.

(8) Pred se da kraj ské ho súdu na ná vrh pred se du prí -
sluš né ho ko lé gia môže roz hod nú� o zria de ní spo loč -
ných gré mií zo sud cov tých sú dov, na kto rých gré mium
ne bo lo zria de né, ale bo vy tvo ri� pod mien ky na ich účas�
na ro ko va ní gré mia iné ho ok res né ho súdu v ob vo de
toh to kraj ské ho súdu. Na po su dzo va nie a rie še nie
prob lé mov via ce rých gré mií môže pred se da kraj ské ho
súdu na ná vrh pred se du ko lé gia zvo la� spo loč né ro ko -
va nie gré mií ok res ných sú dov v ob vo de toh to kraj ské ho 
súdu.

TRE  T IA  HLA  VA

KRAJ SKÝ SÚD

§ 16

(1) Se nát kraj ské ho súdu sa skla dá z troch sud cov,
z kto rých je den je pred se dom se ná tu. Pred se da se ná tu
ria di a or ga ni zu je čin nos� se ná tu. 

(2) Ak má v se ná te viac sud cov funk ciu pred se du se -
ná tu, určí pred se du se ná tu, kto rý ria di a or ga ni zu je
čin nos� se ná tu, roz vrh prá ce. Kaž dý pred se da se ná tu
má prá vo pred se da� se ná tu vo veci, kto rá mu bola pri -
de le ná ako spra vo daj co vi.

§ 17

(1) Na kraj skom súde sa zria ïu je ob čian sko práv ne
ko lé gium, tres tnop ráv ne ko lé gium, ob chod nop ráv ne
ko lé gium a správ ne ko lé gium. Ďal šie ko lé gium môže
zria di� pred se da kraj ské ho súdu na zá kla de pred chá -
dza jú ce ho sú hla su plé na kraj ské ho súdu. Sud ca kraj -
ské ho súdu je čle nom ko lé gia pod ¾a pre va žu jú ce ho ob -
sa hu svo jej roz ho do va cej čin nos ti ur če né ho roz vr hom
prá ce. Ko lé gium musí ma� as poň pia tich čle nov, inak
sa ne zria ïu je. Ko lé gium kraj ské ho súdu je uzná ša -
nias chop né, ak je prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na všet -
kých jeho čle nov. 

(2) Na čele ko lé gia je pred se da ko lé gia. Pred se da ko lé -
gia ria di a ko or di nu je čin nos� ko lé gia po od bor nej
strán ke. Usta no ve nie do funk cie a uvo¾ ne nie z funk cie
pred se du ko lé gia upra vu je oso bit ný zá kon.7)

(3) Ko lé gium kraj ské ho súdu 
a) pre ro kú va a vy jad ru je sa k pod netom sud cov na pri -

ja tie sta no vi ska k zjed no co va niu vý kla du zá ko nov
a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
ak do šlo k vý kla do vým roz diel nos tiam v prá vo plat -
ných roz hod nu tiach se ná tov ale bo samo sud cov toho 
is té ho ko lé gia,

b) pre ro kú va a vy jad ru je sa k pod netom pred se du kraj -
ské ho súdu, pred se dov ok res ných sú dov a pred se du 
ko lé gia na pri ja tie sta no vi ska k zjed no co va niu vý -
kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov, ak do šlo k vý kla do vým roz diel nos -
tiam v prá vo plat ných roz hod nu tiach ok res ných
sú dov v ob vo de kraj ské ho súdu, 

c) oboz na mu je sa s roz ho do va cou čin nos �ou naj vy ššie -
ho súdu, a to v zá uj me za cho va nia jed not né ho vý kla -
du a jed not né ho po u ží va nia zá ko nov a iných vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, ako aj
s roz ho do va cou čin nos �ou Súd ne ho dvo ra Eu róp -
skych spo lo čen stiev, Súdu pr vé ho stup ňa Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp ske ho súdu pre ¾ud ské
prá va,

d) roz ho du je o pred lo že ní pod netu na zjed no te nie vý -
kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov naj vy ššie mu súdu,

e) vy jad ru je sa k ná vr hom vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov upra vu jú cich or ga ni zá ciu súd nic -
tva, ko na nie pred súd mi a pos ta ve nie sud cov,

f) pri pra vu je pod nety na zme ny práv nych úprav tý ka -
jú cich sa ko na nia pred súd mi,

g) pre ro kú va ná vrh roz vr hu prá ce, ak o to po žia da
pred se da súdu,

h) pre ro kú va iné otáz ky, ak tak usta no vu je zá kon.

(4) Pred se da ko lé gia naj mä
a) zvo lá va as poň šty rik rát do roka ro ko va nie ko lé gia,

ur ču je jeho prog ram, ve die ro ko va nie ko lé gia, roz ho -
du je o pri zva ní ïal ších osôb na ro ko va nie ko lé gia, 

b) na zá kla de prá vo plat ných roz hod nu tí kraj ské ho
súdu, ok res ných sú dov v ob vo de kraj ské ho súdu
a pod netov pred se dov gré mií ale bo pred se dov ok res -
ných sú dov v ob vo de kraj ské ho súdu dáva ko lé giu
pri pra ve né pod nety na pri ja tie sta no vi ska k zjed no -
co va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov naj vy ššie mu súdu,

c) upo zor ňu je ko lé gium na roz po ry v roz ho do va ní se -
ná tov ale bo samo sud cov,

d) sle du je roz ho do va ciu čin nos� naj vy ššie ho súdu, a to
v zá uj me za cho va nia jed not né ho vý kla du a jed not -
né ho po u ží va nia zá ko nov a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov,

e) spo lu pra cu je pri tvor be roz vr hu prá ce a z po ve re nia
pred se du kraj ské ho súdu pre ro kú va ná vrh roz vr hu
prá ce so sud ca mi ko lé gia.

(5) Pred se da prí sluš né ho ko lé gia kraj ské ho súdu
môže po ve ri� vy ko ná va ním nie ktorých úloh pod ¾a od se -
ku 4 nie ktoré ho z čle nov toh to ko lé gia. 

(6) Na ro ko va ní ko lé gia kraj ské ho súdu sa môžu zú -
čast ni� aj čle no via iných ko lé gií prí sluš né ho kraj ské ho
súdu, ako aj vyš ší súd ni úrad ní ci po ve re ní ko na ním
a roz ho do va ním ale bo vy ko ná va ním iných úko nov
súdu pod ¾a oso bit né ho zá ko na;6) hla so va cie prá vo ne -
ma jú.

(7) Spor né otáz ky me dzi ko lé gia mi tý ka jú ce sa vý kla -
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du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov kraj ské ho súdu pre ro kú va plé num kraj ské -
ho súdu.

(8) Ak nie ktoré z ko lé gií uve de ných v od se ku 1 ne -
mož no zria di�, sud co via sa za ra dia so zre te ¾om na ob -
sah svo jej roz ho do va cej čin nos ti do iné ho ko lé gia. 

ŠTVR  TÁ  HLA  V A

NAJ VY ŠŠÍ SÚD

§ 18

 Se nát naj vy ššie ho súdu sa skla dá z troch sud cov,
z kto rých je den je pred se dom se ná tu. Ak roz ho du je
o riad nych ale bo mi mo riad nych op rav ných pros tried -
koch pro ti roz hod nu tiam se ná tov naj vy ššie ho súdu,
skla dá sa se nát naj vy ššie ho súdu z pred se du a zo šty -
roch sud cov. Pred pis o ko na ní pred súd mi môže usta -
no vi�, že se nát naj vy ššie ho súdu sa skla dá aj z väč šie ho 
poč tu sud cov. Se nát musí by� vždy zlo že ný z ne pár ne ho 
poč tu sud cov. Pred se da se ná tu ria di a or ga ni zu je čin -
nos� se ná tu. Usta no ve nie § 16 ods. 2 pla tí rov na ko.

§ 19

(1) Sud co vi naj vy ššie ho súdu mož no pri de li� asis ten ta.

(2) Asis tent sud cu naj vy ššie ho súdu je štát nym za -
mest nan com vy ko ná va jú cim štát nu služ bu pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na.8)

§ 20

Plé num naj vy ššie ho súdu

(1) Plé num naj vy ššie ho súdu
a) uzná ša sa na ro ko va com po riad ku naj vy ššie ho súdu

a na po riad ku pre vo¾ bu a od vo lá va nie pred se dov ko lé -
gií, volí a od vo lá va čle nov sud cov skej rady naj vy ššie ho 
súdu,

b) pri jí ma sta no vi ská k zjed no co va niu vý kla du zá ko -
nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
sov v otáz kach tý ka jú cich sa via ce rých ko lé gií ale bo
v otáz kach spor ných me dzi ko lé gia mi,

c) pre ro kú va sprá vy o ap li ká cii zá ko nov a iných vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a na ich pod -
kla de dáva mi nis tro vi spra vod li vos ti Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“) pod nety na no vú
práv nu úpra vu,

d) pre ro kú va a schva ¾u je sprá vy pred se dov ko lé gií naj -
vy ššie ho súdu o čin nos ti tých to ko lé gií a za u jí ma
sta no vi ská k zá važ ným otáz kam spor ným me dzi ko -
lé gia mi,

e) pre ro kú va a schva ¾u je sprá vy o vý sled koch prie -
skum nej čin nos ti a na ich pod kla de dáva mi nis tro vi
pod nety na novú práv nu úpra vu,

f) pre ro kú va iné otáz ky, ak tak usta no vu je zá kon.

(2) Plé num naj vy ššie ho súdu zvo lá va pred se da naj vy ššie -
ho súdu, kto rý na vr hu je jeho prog ram a ve die jeho ro -
ko va nie. Prog ram ro ko va nia schva ¾u je plé num
 najvyš šieho súdu.

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

(4) Plé num naj vy ššie ho súdu sa môže plat ne uzná ša�
za prí tom nos ti naj me nej dvoch tre tín všet kých svo jich
čle nov.

(5) Na za sad nu tí plé na sa môžu zú čast ni� čle no via
Súd nej rady Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „súd na
rada“), ge ne rál ny pro ku rá tor Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „ge ne rál ny pro ku rá tor“) a mi nis ter; pred se da
naj vy ššie ho súdu im na po žia da nie ude lí slo vo. Na za -
sad nu tie plé na môže pred se da naj vy ššie ho súdu pri -
zva� aj iné oso by. Za sad nu tia plé na naj vy ššie ho súdu
sú ne ve rej né. 

§ 21

Ko lé giá naj vy ššie ho súdu

(1) Na naj vy ššom súde sa zria ïu je ob čian sko práv ne
ko lé gium, tres tnop ráv ne ko lé gium, ob chod nop ráv ne
ko lé gium a správ ne ko lé gium. Ďal šie ko lé gium môže
zria di� pred se da súdu na zá kla de pred chá dza jú ce ho
sú hla su plé na naj vy ššie ho súdu. Sud ca naj vy ššie ho
súdu je čle nom ko lé gia pod ¾a pre va žu jú ce ho ob sa hu
svo jej roz ho do va cej čin nos ti ur če né ho roz vr hom prá ce. 
Sud ca môže by� čle nom len jed né ho ko lé gia; to ne vy lu -
ču je mož nos� ko na� a roz ho do va� vo ve ciach pat ria cich
do iné ho ko lé gia, ak sud co via prí sluš né ho ko lé gia ne -
mô žu z dô vo du vy lú če nia vo veci ko na� a roz hod nú�.
Sud cu mož no pre lo ži� do iné ho ko lé gia len s jeho sú hla -
som. 

(2) Na čele ko lé gia je pred se da ko lé gia. Pred se da ko lé -
gia ria di a po od bor nej strán ke ko or di nu je čin nos� ko lé -
gia. Usta no ve nie do funk cie a uvo¾ ne nie z funk cie pred -
se du ko lé gia upra vu je oso bit ný zá kon.7)

(3) Ko lé gium naj vy ššie ho súdu naj mä
a) na ná vrh pred se du ko lé gia, pred se du naj vy ššie ho

súdu ale bo mi nis tra pri jí ma sta no vi ská k zjed no co -
va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných 
práv nych pred pi sov, ak do šlo k vý kla do vým roz diel -
nos tiam v prá vo plat ných roz hod nu tiach se ná tov
toho is té ho ko lé gia, 

b) na ná vrh pred se du ko lé gia, pred se du naj vy ššie ho
súdu ale bo mi nis tra pri jí ma sta no vi ská k zjed no co -
va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných 
práv nych pred pi sov, ak do šlo k vý kla do vým roz diel -
nos tiam v prá vo plat ných roz hod nu tiach sú dov niž -
šie ho stup ňa,

c) oboz na mu je sa s roz ho do va cou čin nos �ou Súd ne ho
dvo ra Eu róp skych spo lo čen stiev, Súdu pr vé ho stup -
ňa Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp ske ho súdu
pre ¾ud ské prá va,

d) pre ro kú va a schva ¾u je ná vr hy roz hod nu tí na uve rej -
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ne nie v Zbier ke sta no vísk naj vy ššie ho súdu a roz -
hod nu tí sú dov Slo ven skej re pub li ky,

e) pre ro kú va ná vrh sprá vy naj vy ššie ho súdu o ap li ká -
cii zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov a pod nety na novú práv nu úpra vu,

f) pre ro kú va ná vrh sprá vy naj vy ššie ho súdu o vý sled -
koch prie skum nej čin nos ti a z toho vy plý va jú ce pod -
nety na novú práv nu úpra vu,

g) pre ro kú va sprá vu o čin nos ti ko lé gia a schva ¾u je jej
pred lo že nie do plé na naj vy ššie ho súdu,

h) pre ro kú va ná vrh roz vr hu prá ce, ak o to po žia da
pred se da naj vy ššie ho súdu,

i) pre ro kú va iné otáz ky, ak tak usta no vu je zá kon. 

(4) Pred se da ko lé gia naj vy ššie ho súdu
a) zvo lá va ro ko va nie ko lé gia, ur ču je jeho prog ram, ve -

die ro ko va nie ko lé gia, roz ho du je o pri zva ní ïal ších
osôb na ro ko va nie ko lé gia, 

b) na vr hu je ko lé giám pri ja tie sta no vísk pod ¾a od se ku 3 
písm. b) až e), 

c) dáva ná vr hy pred se do vi naj vy ššie ho súdu na pri ja -
tie sta no vi ska plé na naj vy ššie ho súdu k zjed no co va -
niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov v otáz kach tý ka jú cich sa via ce -
rých ko lé gií ale bo v otáz kach spor ných me dzi ko lé -
gia mi, 

d) sle du je roz ho do va ciu čin nos� se ná tov a upo zor ňu je
čle nov ko lé gia na roz po ry v roz ho do va ní se ná tov,

e) ria di prie skum nú čin nos� ko lé gia, 
f) spo lu pra cu je pri tvor be roz vr hu prá ce, z po ve re nia

pred se du naj vy ššie ho súdu pre ro kú va ná vrh roz vr -
hu prá ce so sud ca mi ko lé gia.

§ 22

Zjed no co va nie vý kla du a po u ží va nia zá ko nov
a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov

(1) Na za bez pe če nie jed not né ho vý kla du a jed not né -
ho po u ží va nia zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov naj vy šší súd zve rej ňu je súd ne roz -
hod nu tia zá sad né ho výz namu a pri jí ma sta no vi ská
k zjed no co va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov. Na ten to účel
a) prí sluš né ko lé gium naj vy ššie ho súdu zhro maž ïu je

pros tred níc tvom pred se dov niž ších sú dov prá vo -
plat né roz hod nu tia vy da né v zá sad nej práv nej otáz -
ke a vy ža du je k nim sta no vi sko jed not li vých sud cov
prí sluš né ho ko lé gia naj vy ššie ho súdu,

b) plé num naj vy ššie ho súdu ale bo prí sluš né ko lé gium
naj vy ššie ho súdu pri jí ma sta no vi ská k zjed no co va -
niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov, ak je to pot reb né v zá uj me od -
strá ne nia ne jed not nos ti súd ne ho roz ho do va nia ale -
bo ak sa se nát naj vy ššie ho súdu od chý lil od práv ne -
ho ná zo ru ob siah nu té ho v roz hod nu tí iné ho se ná tu
naj vy ššie ho súdu.

(2) Pred pri ja tím sta no vi ska k zjed no co va niu vý kla du 
zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych pred -
pi sov pred se da naj vy ššie ho súdu ale bo pred se da ko lé -
gia naj vy ššie ho súdu môže po žia da� o vy jad re nie iné
ko lé gium naj vy ššie ho súdu, ge ne rál ne ho pro ku rá to ra,
Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 

len „mi nis ter stvo“) ale bo aj iné or gá ny ve rej nej moci,
ako aj ve dec ké in šti tú cie a vy so ké ško ly.

(3) Na za sad nu tí plé na naj vy ššie ho súdu ale bo ko lé -
gia naj vy ššie ho súdu, kto ré pri jí ma sta no vi sko k zjed -
no co va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov, sa zú čas tňu jú zá stup co via
Ge ne rál nej pro ku ra tú ry Slo ven skej re pub li ky a mi nis -
ter stva; pred se da naj vy ššie ho súdu im na po žia da nie
ude lí slo vo. Iné oso by sa na ro ko va ní môžu zú čast ni�,
len ak ich zvo lá va te¾ na ro ko va nie pri zval. 

§ 23

(1) Naj vy šší súd v zá uj me jed not né ho vý kla du a jed -
not né ho po u ží va nia zá ko nov a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov vy dá va v ob čian sko práv nych,
tres tnop ráv nych, ob chod nop ráv nych a správ nych ve -
ciach Zbier ku sta no vísk naj vy ššie ho súdu a roz hod nu tí
sú dov Slo ven skej re pub li ky, v kto rej zve rej ňu je 
a) sta no vi ská naj vy ššie ho súdu k zjed no co va niu vý kla -

du zá ko nov a iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov, kto ré za u ja lo plé num naj vy ššie ho súdu
ale bo ko lé gium naj vy ššie ho súdu, 

b) vy bra né roz hod nu tia naj vy ššie ho súdu ale bo ostat -
ných sú dov. 

(2) Naj vy šší súd za bez pe ču je uve rej ňo va nie Zbier ky
sta no vísk naj vy ššie ho súdu a roz hod nu tí sú dov Slo -
ven skej re pub li ky na in ter ne te. 

§ 24

 Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti naj vy ššie ho
súdu upra vu je or ga ni zač ný po ria dok a po dro bnos ti
o ro ko va ní plé na a ko lé gií naj vy ššie ho súdu upra vu je
ro ko va cí po ria dok, kto ré schva ¾u je plé num naj vy ššie ho 
súdu; ro ko va cí po ria dok naj vy ššie ho súdu sa vy hla su -
je uve rej ne ním v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky.

P IA  TA  HLA  VA

ŠPE CIÁL NY SÚD

§ 25

 Se nát Špe ciál ne ho súdu sa skla dá z troch sud cov,
z kto rých je den je pred se dom se ná tu. Pred se da se ná tu
ria di a or ga ni zu je čin nos� se ná tu.

§ 26

 Plé num Špe ciál ne ho súdu vy ko ná va pô sob nos� ko lé -
gia kraj ské ho súdu; § 17 ods. 3 sa po u ži je pri me ra ne.

Š IES  TA  HLA  V A

VO JEN SKÉ SÚDY

Vo jen ský ob vo do vý súd

§ 27

Se nát vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu sa skla dá zo sud -
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cu, kto rý je pred se dom se ná tu, a z dvoch prí se dia cich.
Pred se da se ná tu ria di a or ga ni zu je čin nos� se ná tu.

§ 28

Plé num vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu vy ko ná va pô -
sob nos� gré mia ok res né ho súdu; § 15 ods. 3 sa po u ži je
pri me ra ne.

Vyš ší  vo jen ský súd

§ 29

 Se nát Vyš šie ho vo jen ské ho súdu sa skla dá z troch
sud cov, z kto rých je den je pred se dom se ná tu. Pred se da 
se ná tu ria di a or ga ni zu je čin nos� se ná tu. Usta no ve nie
§ 16 ods. 2 pla tí rov na ko.

§ 30

 Plé num Vyš šie ho vo jen ské ho súdu vy ko ná va pô sob -
nos� ko lé gia kraj ské ho súdu; § 17 ods. 3 sa po u ži je pri -
me ra ne.

§ 31

Oso bit né usta no ve nia o vo jen ských sú doch

(1) Usta no ve né poč ty sud cov vo jen ských sú dov pod ¾a 
§ 71 ods. 1 písm. a) pr vé ho bodu sa v čase voj ny a voj no -
vé ho stavu9) zvy šu jú na dvoj ná so bok, ak mi nis ter po
do ho de s mi nis trom ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 
len „mi nis ter ob ra ny“) ne roz hod ne inak. 

(2) V čase voj ny ale bo voj no vé ho sta vu sa do pl nia
poč ty sud cov vo jen ských sú dov pod ¾a od se ku 1 sud ca -
mi ok res ných sú dov a sud ca mi kraj ských sú dov na zá -
kla de mo bi li zá cie ozbro je ných síl.10)

(3) Zoz nam sud cov ok res ných sú dov a kraj ských sú -
dov, kto rí na zá kla de mo bi li zá cie ozbro je ných síl budú
po vo la ní na vý kon funk cie sud cu na vo jen ský súd, určí
pred se da Vyš šie ho vo jen ské ho súdu po do ho de s prí -
sluš ným pred se dom kraj ské ho súdu a so sú hla som
dotk nu té ho sud cu. 

TRE T IA  ČASŤ

OR GÁ NY RIA DE NIA A SPRÁ VY SÚ DOV

PRVÁ  HLA  VA

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

§ 32

(1) Úlo hou ria de nia a sprá vy sú dov je vy tvá ra� sú dom 
Slo ven skej re pub li ky pod mien ky na riad ny vý kon súd -
nic tva naj mä v ob las ti per so nál nej, or ga ni zač nej, eko -
no mic kej, fi nanč nej, od bor nej a do hlia da� na riad ny vý -
kon súd nic tva spô so bom a v me dzi ach usta no ve ných
zá ko nom.

(2) Ria de nie a sprá va sú dov ne smú za sa ho va� do roz -
ho do va cej čin nos ti sú dov.

§ 33

(1) Ria de nie a sprá vu sú dov vy ko ná va jú or gá ny ria -
de nia a sprá vy sú dov v roz sa hu a spô so bom usta no ve -
ným zá ko nom.

(2) Or gán mi ria de nia a sprá vy súdu sú pred se da
súdu a pod pred se da súdu.

(3) V roz sa hu usta no ve nom zá ko nom sa na ria de ní
a sprá ve sú dov po die¾a jú aj súd na rada a or gá ny sud -
cov skej samo sprá vy pod ¾a toh to zá ko na.

§ 34

 (1) Mi nis ter stvo vy ko ná va sprá vu sú dov ako ústred -
ný or gán štát nej sprá vy pre súdy.

 (2) Or gá nom sprá vy sú dov je v roz sa hu usta no ve nom 
tým to zá ko nom aj ria di te¾ sprá vy prí sluš né ho súdu. 

DRU HÁ  HLA  VA

PRED SE DA SÚDU A POD PRED SE DA SÚDU

Pred se da súdu

§ 35

Pô sob nos� pred se du súdu

(1) Pred se da súdu za bez pe ču je ria de nie a sprá vu
súdu pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a oso bit ných zá ko nov.

(2) Pred se da súdu koná v mene súdu, ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(3) Pred se da súdu vy ko ná va súd nic tvo ako pred se da
se ná tu, člen se ná tu ale bo sud ca pod ¾a roz vr hu prá ce
v roz sa hu ur če nom tak, aby mu to ne brá ni lo pl ni� po -
vin nos ti pod ¾a od se kov 1 a 2.

§ 36

Usta no ve nie do funk cie pred se du súdu

 Pred se du súdu ok rem pred se du naj vy ššie ho súdu
a pred se dov vo jen ských sú dov vy me nú va zo sud cov na
zá kla de vý sled kov vý be ro vé ho ko na nia mi nis ter na pä�
ro kov. Tá istá oso ba môže by� vy me no va ná za pred se du 
súdu naj viac v dvoch po sebe na sle du jú cich ob do -
biach.

§ 37

Vý be ro vé ko na nie na funk ciu pred se du súdu

(1) Vý be ro vé ko na nie na funk ciu pred se du súdu  po -
d¾a § 36 (ïa lej len „vý be ro vé ko na nie“) vy hla su je mi nis -
ter.

(2) Vý be ro vé ko na nie sa vy hla su je ve rej ne, vý ve skou
na in for mač nej ta bu li prí sluš né ho súdu, na in ter ne to -
vej strán ke mi nis ter stva a ozná me ním na všet ky súdy
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v Slo ven skej re pub li ke. Na zá kla de ozná me nia mi nis -
ter stva sú pred se do via sú dov po vin ní in for mo va� o vý -
be ro vom ko na ní všet kých sud cov. Mi nis ter vy hlá si vý -
be ro vé ko na nie naj ne skôr 
a) 90 dní pred uply nu tím funk čné ho ob do bia pred se du 

súdu,
b) do 30 dní odo dňa zá ni ku funk cie pred se du súdu

z dô vo dov pod ¾a § 38 ods. 1 písm. a) až e).

(3) Uchá dza� sa o funk ciu pred se du súdu môže kto -
rý ko¾ vek sud ca súdu toho is té ho stup ňa ale bo súdu
vyš šie ho stup ňa (ïa lej len „uchá dzač“). 

(4) Úče lom vý be ro vé ho ko na nia je ove ri� pred po kla dy
a schop nos ti za bez pe či� riad ny vý kon súd nic tva a sprá -
vu súdu pod ¾a toh to a pod ¾a oso bit ných zá ko nov a ur či� 
ko neč né po ra die úspeš ných uchá dza čov. Do funk cie
pred se du súdu vy me nú va mi nis ter jed né ho z pr vých
troch uchá dza čov, kto rí boli úspeš ní vo vý be ro vom ko -
na ní. Ak bude po čet úspeš ných uchá dza čov niž ší ako
tra ja, môže mi nis ter vy me no va� do funk cie pred se du
súdu uchá dza ča, kto rý bol úspeš ný vo vý be ro vom ko -
na ní, ale bo vy hlá si spô so bom uve de ným v od se ku 2
nové vý be ro vé ko na nie tak, aby sa usku toč ni lo do 30
dní odo dňa skon če nia pred chá dza jú ce ho vý be ro vé ho
ko na nia.

 (5) Vý be ro vé ko na nie usku toč ňu je pä� člen ná vý be ro -
vá ko mi sia, kto rá sa skla dá z
a) dvoch čle nov vo le ných sud cov skou ra dou prí sluš né -

ho súdu, ak ide o vý be ro vé ko na nie na funk ciu pred -
se du ok res né ho súdu, ale bo jed né ho čle na vo le né ho
sud cov skou ra dou kraj ské ho súdu a jed né ho čle na
vo le né ho ko lé giom pred se dov sud cov ských rád, ak
ide o vý be ro vé ko na nie na pred se du kraj ské ho súdu,

b) jed né ho čle na vy me no va né ho súd nou ra dou,
c) pred se du súdu vyš šie ho stup ňa ale bo ním vy me no -

va né ho zá stup cu a 
d) jed né ho čle na vy me no va né ho mi nis trom. 

(6) Čle no via vý be ro vej ko mi sie vo lia spo me dzi seba
pred se du vý be ro vej ko mi sie. Vý be ro vá ko mi sia je uzná -
ša nias chop ná, ak sa na hla so va ní zú čast nia as poň šty -
ria jej čle no via. Jej roz hod nu tie je plat né, ak zaň hla so -
va la nad po lo vič ná väč ši na všet kých jej čle nov.

(7) Ak vý be ro vá ko mi sia na zá kla de vý sled kov vý be ro -
vé ho ko na nia ne vy be rie uchá dza ča na funk ciu pred se -
du súdu, pre to že žia den uchá dzač ne spĺ ňa pred po kla -
dy pod ¾a od se ku 4, mi nis ter vy hlá si spô so bom
uve de ným v od se ku 2 nové vý be ro vé ko na nie tak, aby
sa usku toč ni lo do 30 dní odo dňa skon če nia pred chá -
dza jú ce ho ne ús peš né ho vý be ro vé ho ko na nia. 

(8) Ak úspeš ný uchá dzač po ozná me ní vý sled kov vý -
be ro vé ho ko na nia ešte pred vy me no va ním do funk cie
pred se du súdu od miet ne vy me no va nie do funk cie
pred se du súdu, mi nis ter môže vy me no va� do funk cie
pred se du súdu nie ktoré ho zo zos tá va jú cich úspeš ných 
uchá dza čov ale bo vy hlá si spô so bom uve de ným v od se -
ku 2 nové vý be ro vé ko na nie tak, aby sa usku toč ni lo do
30 dní odo dňa skon če nia pred chá dza jú ce ho vý be ro vé -
ho ko na nia. 

(9) Vý be ro vé ko na nie ad mi nis tra tív ne a or ga ni zač ne

za bez pe ču je prí sluš ný pred se da kraj ské ho súdu, ak
ide o vý be ro vé ko na nie na funk ciu pred se du ok res né ho 
súdu, ale bo mi nis ter stvo, ak ide o vý be ro vé ko na nie na
funk ciu pred se du kraj ské ho súdu.

§ 38

Zá nik funk cie pred se du súdu

(1) Vý kon funk cie pred se du súdu sa skon čí uply nu -
tím jeho funk čné ho ob do bia. Pred uply nu tím funk čné -
ho ob do bia za ni ká vý kon funk cie pred se du súdu
a) vzda ním sa funk cie,
b) zá ni kom funk cie sud cu,11)
c) od vo la ním z funk cie,
d) zá ni kom súdu,
e) smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho. 

(2) Sud ca sa môže vzda� funk cie pred se du súdu pí -
som ným ozná me ním mi nis tro vi. Vý kon funk cie pred -
se du súdu v tom to prí pa de za ni ká uply nu tím ka len dár -
ne ho me sia ca, v kto rom bolo pí som né ozná me nie
o vzda ní sa funk cie do ru če né.

(3) Od vo la nie pred se du súdu môže mi nis tro vi na vrh -
nú�
a) súd na rada,
b) sud cov ská rada prí sluš né ho súdu,
c) pred se da súdu vyš šie ho stup ňa.

(4) Ná vr hom pod ¾a od se ku 3 mi nis ter nie je via za ný;
roz hod ne o ňom do 60 dní odo dňa jeho do ru če nia.

(5) Mi nis ter môže aj bez ná vr hu od vo la� sud cu z funk -
cie pred se du súdu, ak si ne pl ní po vin nos ti pred se du
súdu usta no ve né zá ko nom.

(6) Mi nis ter aj bez ná vr hu od vo lá sud cu z funk cie
pred se du súdu, ak mu zdra vot ný stav ale bo iná pre káž -
ka dlho do bo ne do vo ¾u je, naj me nej po čas šies tich me -
sia cov, riad ne vy ko ná va� po vin nos ti pred se du súdu.

(7) Vý kon funk cie pred se du súdu v prí pa de od vo la nia 
za ni ká dňom na sle du jú cim po dni, keï mu bolo do ru -
če né roz hod nu tie mi nis tra o od vo la ní z funk cie, ak nie
je v roz hod nu tí ur če ný ne skor ší deň.

(8) Ak funk cia pod pred se du súdu nie je ob sa de ná,
mi nis ter po ve rí nie ktoré ho zo sud cov prí sluš né ho
súdu, aby do vy me no va nia no vé ho pred se du súdu pl nil 
úlo hy pod ¾a § 35. 

Pod pred se da súdu

§ 39

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

(2) Funk cia pod pred se du súdu sa zria ïu je na všet -
kých sú doch; na ok res nom súde, len ak je po čet sud -
cov vyš ší ako 15. Ak funk cia pod pred se du súdu nie je
zria de ná, môže pred se da súdu po ve ri� kto ré ho ko¾ vek 
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sud cu prí sluš né ho súdu vy ko ná va ním nie ktorých úko -
nov pat ria cich do pô sob nos ti pred se du súdu.

(3) Pra co vi sko súdu, kto ré vy ko ná va čin nos� mimo
síd la ok res né ho súdu, ria di pod pred se da súdu vy me -
no va ný na ten to účel. 

§ 40

 Pod pred se du súdu vy me nú va na ná vrh pred se du
súdu mi nis ter na pä� ro kov. Tú istú oso bu mož no vy -
me no va� za pod pred se du súdu aj opa ko va ne.

§ 41

 Na zá nik funk cie pod pred se du súdu sa pri me ra ne
vz�a hu jú usta no ve nia § 38; na vrh nú� od vo la nie pod -
pred se du súdu môže mi nis tro vi aj pred se da prí sluš né -
ho súdu. 

§ 42

Po vin nos ti pred se du súdu
a pod pred se du súdu

(1) Pred se da súdu a pod pred se da súdu sa mu sia zdr -
ža� všet ké ho, čo by moh lo na ru ši� váž nos� a dôs toj nos�
funk cie pred se du súdu ale bo pod pred se du súdu ale bo
ohroz i� dô ve ru v ne stran ný a spra vod li vý vý kon tej to
funk cie.

(2) Pred se da súdu a pod pred se da súdu sú po vin ní
a) vy ko ná va� svo ju funk ciu sve do mi to, riad ne a včas

pl ni� svo je po vin nos ti or gá nu ria de nia a sprá vy sú -
dov,

b) voči sud com súdu, kto ré ho sprá vu vy ko ná va jú, pri -
stu po va� ne za u ja to a za cho vá va� za rov na kých pod -
mie nok ich rov na ké prá va a po vin nos ti; ne mô žu zvý -
hod ňo va� ale bo zne vý hod ňo va� sud cu pre jeho
práv ne ná zo ry vy jad re né v roz ho do va ní, 

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

d) kon tro lo va� do dr žia va nie pra vi diel bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na;12) na úče ly bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci sa pred se da súdu a pod pred se da súdu po va žu -
jú za za mest ná va te ¾a,

e) zdr ža� sa ve rej né ho vy slo vo va nia svoj ho ná zo ru o ve -
ciach pre jed ná va ných sú dom; usta no ve nie § 74
ods. 1 písm. e) tým nie je dotk nu té.

(3) Pred se da súdu je po vin ný do hlia da� na do dr žia va -
nie po vin nos tí usta no ve ných sud com tým to zá ko nom
a oso bit ný mi zá kon mi a v prí pa de dô vod né ho po do zre -
nia z ich po ru šo va nia je po vin ný vy ko na� opat re nia ne -
vy hnut né na zis te nie skut ko vé ho sta vu, od strá ne nie
zis te ných ne dos tat kov a vy vo de nie dis cip li nár nej zod -
po ved nos ti ale bo trest nej zod po ved nos ti. 

Oso bit  né usta no ve nia

§ 43

Pred se da naj vy ššie ho súdu a pod pred se da
naj vy ššie ho súdu

(1) Usta no ve nie do funk cie a zá nik funk cie pred se du
naj vy ššie ho súdu a pod pred se du naj vy ššie ho súdu
upra vu je Ús ta va Slo ven skej re pub li ky a oso bit ný zá -
kon.13)

(2) Na pred se du naj vy ššie ho súdu a pod pred se du naj -
vy ššie ho súdu sa ne vz�a hu jú § 36 až 41 toh to zá ko na.

§ 44

Pred se da vo jen ského sú du
a pod pred se da vo jen ského sú du

(1) Pred se du vo jen ské ho súdu a pod pred se du vo jen -
ské ho sú du vy me nú va zo sud cov vo jen ských sú dov mi -
nis ter po do ho de s mi nis trom ob ra ny Slo ven skej re -
pub li ky na pä� ro kov. Tú istú oso bu mož no vy me no va�
za pred se du vo jen ské ho súdu aj opa ko va ne.

(2) Na pred se du vo jen ské ho súdu a pod pred se du vo -
jen ské ho súdu sa ne vz�a hu je § 39 ods. 2 a 3; na vrh nú�
mi nis tro vi od vo la nie pred se du vo jen ské ho súdu ale bo
pod pred se du vo jen ské ho súdu môže aj mi nis ter ob ra ny 
Slo ven skej re pub li ky. 

TRE  T IA  HLA  VA

SUD COV SKÁ SAMO SPRÁ VA

§ 45

Sud cov ská rada

(1) Na ria de ní a sprá ve sú dov sa po die¾a sud cov ská
rada ako or gán sud cov skej samo sprá vy. Sud cov ská
rada sa zria ïu je na ok res nom súde, kraj skom súde,
naj vy ššom súde, Špe ciál nom súde a Vyš šom vo jen -
skom súde. Na ok res ných sú doch s poč tom sud cov
men ším ako 15 a na vo jen ských ob vo do vých sú doch
pô sob nos� sud cov skej rady vy ko ná va plé num. 

(2) Sud cov ská rada má naj me nej troch čle nov a naj -
viac 15 čle nov. Čle nov sud cov skej rady volí plé num prí -
sluš né ho súdu spo me dzi seba v taj nom hla so va ní. Vý -
kon funk cie pred se du súdu a pod pred se du súdu je
ne zlu či te¾ ný s člen stvom v sud cov skej rade; tým nie je
dotk nu té prá vo pred se du súdu a pod pred se du súdu
zú čast ni� sa hla so va ním na vo¾ be čle nov sud cov skej
rady. Ak pô sob nos� sud cov skej rady vy ko ná va plé num, 
pred se da súdu a pod pred se da súdu ne ma jú hla so va cie 
prá vo pri roz ho do va ní plé na vo ve ciach, kto ré sú v pô -
sob nos ti sud cov skej rady. 

(3) Po dro bnos ti o ro ko va ní plé na a o vo¾ bách čle nov
sud cov skej rady upra vu je ro ko va cí po ria dok a vo leb ný
po ria dok plé na schvá le ný plé nom. Pri schva ¾o va ní ro -
ko va cie ho po riad ku a vo leb né ho po riad ku plé na plé -
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num zá ro veň určí po čet čle nov sud cov skej rady v sú la -
de s od se kom 2.

(4) Sud cov ská rada si zo svo jich čle nov volí a od vo lá -
va pred se du sud cov skej rady a as poň jed né ho pod pred -
se du sud cov skej rady.

(5) Ro ko va nie sud cov skej rady zvo lá va, na vr hu je jeho 
prog ram a ve die pred se da sud cov skej rady ale bo ním
po ve re ný pod pred se da sud cov skej rady. Ak pred se da
sud cov skej rady ale bo pod pred se do via sud cov skej
rady nie sú ešte zvo le ní, za sa da nie sud cov skej rady
zvo lá va prí prav ný vý bor zlo že ný z troch funk čne naj -
star ších čle nov sud cov skej rady; za sa da nie sud cov skej 
rady ve die funk čne naj star ší sud ca. Prog ram ro ko va nia 
schva ¾u je sud cov ská rada.

(6) Člen sud cov skej rady má prá vo na za bez pe če nie
pri me ra né ho času na prí pra vu na za sad nu tie sud cov -
skej rady a na prí pra vu ma te riá lov na ro ko va nie sud -
cov skej rady.

(7) Sud cov ská rada 
a) vy jad ru je sa k ná vr hom roz poč tov sú dov, 
b) pre ro kú va sprá vu pred se du súdu o po u ži tí roz poč to -

vých pros tried kov, 
c) pre ro kú va ná vrh roz vr hu prá ce súdu a za u jí ma

k nemu sta no vi sko, 
d) roz ho du je o ná miet kach sud cov vo ve ciach pod ¾a

oso bit né ho zá ko na,14)
e) volí čle nov vý be ro vej ko mi sie pod ¾a § 37 ods. 5 písm. a),
f) po dá va ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia

v prí pa doch usta no ve ných tým to zá ko nom,
g) spo lu roz ho du je o nie ktorých pla to vých ve ciach sud -

cov pod ¾a oso bit né ho zá ko na,15)
h) schva ¾u je ro ko va cí po ria dok sud cov skej rady,
i) roz ho du je v iných ve ciach, ak tak usta no vu je oso bit -

ný zá kon.

(8) Pred se da súdu a pod pred se da súdu majú prá vo
by� prí tom ní na ro ko va ní sud cov skej rady a vy jad ro va�
sa k pre ro kú va ným otáz kam. Sud cov ská rada môže
pri zva� na ro ko va nie ria di te ¾a sprá vy súdu, ak je pred -
me tom ro ko va nia roz po čet súdu, a ve dú ce ho za mest -
nan ca or ga ni zač né ho út va ru mi nis ter stva pod ¾a § 73,
ak je pred me tom ro ko va nia roz vrh prá ce; ak sú tie to
oso by pri zva né na ro ko va nie sud cov skej rady, pred se -
da sud cov skej rady im na po žia da nie ude lí slo vo. Na ro -
ko va nie sud cov skej rady mož no pri zva� aj iné oso by, ak 
tak roz hod ne sud cov ská rada. 

(9) Hla so va nie sud cov skej rady je ve rej né; to ne pla tí,
ak sud cov ská rada volí pred se du sud cov skej rady
a pod pred se du sud cov skej rady. Člen sud cov skej rady
nemá hla so va cie prá vo pri roz ho do va ní o ve ciach, kto ré 
sa ho pria mo tý ka jú. Sud cov ská rada je  uznášania -
schopná, ak sa na jej ro ko va ní zú čast ní nad po lo vič ná
väč ši na všet kých jej čle nov. Na plat nos� uzne se nia
sud cov skej rady je pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč -
ši ny prí tom ných čle nov. 

(10) Po dro bnos ti o spô so be ro ko va nia sud cov skej
rady, o hla so va ní a o pri jí ma ní uzne se ní sud cov skej

rady upra ví ňou schvá le ný ro ko va cí po ria dok sud cov -
skej rady.

(11) Pred se da sud cov skej rady vhod ným spô so bom za -
bez pe čí zve rej ne nie in for má cií o čin nos ti sud cov skej
rady, naj mä ter mín za sad nu tia sud cov skej rady, ná vrh
prog ra mu, uzne se nia sud cov skej rady a zá pis ni cu zo
za sad nu tia sud cov skej rady. Pred se da súdu je po vin ný
na žia dos� pred se du sud cov skej rady zve rej ni� in for -
má cie o čin nos ti sud cov skej rady.

Funk čné ob do bie a zá nik člen stva
v sud cov skej  rade

§ 46

(1) Funk čné ob do bie sud cov ských rád je pä� roč né.
Funk cia čle na sud cov skej rady je čest ná funk cia. 

(2) Člen sud cov skej rady sa môže svoj ho člen stva
a funk cie v sud cov skej rade vzda�. 

(3) Člen stvo v sud cov skej rade za ni ká
a) pre lo že ním čle na sud cov skej rady na súd mimo ob -

vo du sud cov skej rady, 
b) zá ni kom funk cie sud cu,11)
c) smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho.

(4) Sud co vi, kto rý vy ko ná va stáž pod ¾a oso bit né ho
zá ko na, člen stvo v sud cov skej rade po čas vý ko nu stá že
ne za ni ká.

(5) Člen sud cov skej rady môže by� pred uply nu tím
funk čné ho ob do bia pod ¾a od se ku 1 od vo la ný z funk cie
ale bo člen stva v sud cov skej rade
a) z dis cip li nár nych dô vo dov prá vo plat ným roz hod nu -

tím dis cip li nár ne ho se ná tu ale bo
b) ak sa bez váž nych dô vo dov ne zú čas tňu je na ro ko va -

niach sud cov skej rady dlh šie ako šes� me sia cov.

§ 47

 Ak v prie be hu funk čné ho ob do bia sud cov skej rady
za nik ne sud co vi člen stvo v sud cov skej rade, vy ko ná
plé num do pl ňo va cie vo¾ by pot reb né ho poč tu čle nov
sud cov skej rady. Na mies to vo¾ by no vé ho čle na sud cov -
skej rady pod ¾a pred chá dza jú cej vety môže plé num roz -
hod nú� o zní že ní poč tu čle nov sud cov skej rady; to však
ne pla tí, ak by tým po čet čle nov sud cov skej rady bol
men ší ako tra ja sud co via. 

§ 48

Ko lé gium pred se dov sud cov ských rád

(1) Ko lé gium pred se dov sud cov ských rád sa zria ïu je
na prí sluš nom kraj skom súde a skla dá sa z pred se du
sud cov skej rady kraj ské ho súdu a pred se dov sud cov -
ských rád ok res ných sú dov v ob vo de toh to kraj ské ho
súdu. Ro ko va nie ko lé gia pred se dov sud cov ských rád
zvo lá va, na vr hu je jeho prog ram a ve die pred se da sud -
cov skej rady kraj ské ho súdu ale bo ním po ve re ný pred -
se da sud cov skej rady ok res né ho súdu. 
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(2) Do pô sob nos ti ko lé gia pred se dov sud cov ských
rád pat rí 
a) vy jad ro va� sa k ná vr hu roz po čtu a po pri de le ní  pro -

striedkov zo štát ne ho roz po čtu aj k ich na vr ho va né -
mu roz pi su pre kraj ský súd a ok res né súdy v jeho
ob vo de,

b) vy jad ro va� sa k sprá ve o čer pa ní roz po čtu za uply nu -
lý rok,

c) na vr ho va� prog ra mo vé pri o ri ty pre ob las� vý ko nu
súd nic tva,

d) na vr ho va� čle nov vý be ro vej ko mi sie na vý be ro vé ko -
na nie na funk ciu sud cu a pri vý be ro vom ko na ní na
pos tup na súd vyš šie ho stup ňa a na funk ciu pred se -
du kraj ské ho súdu,

e) pre ro kú va� pod nety tý ka jú ce sa ne e tic ké ho sprá va -
nia sa sud cu a za u jí ma� k nim sta no vi ská,

f) roz ho do va� o ïal ších otáz kach, ak tak usta no ví oso -
bit ný zá kon. 

ŠTVR TÁ  ČASŤ

RIA DE NIE SÚ DOV

§ 49

Pred se do via sú dov za bez pe ču jú ria de nie sú dov v ob -
las ti vý ko nu súd nic tva naj mä
a) roz vr hom prá ce,
b) vý ko nom do h¾a du nad do dr žia va ním dôs toj nos ti

a ply nu los ti súd ne ho ko na nia a zá sad sud cov skej
eti ky,

c) vy u ží va ním vý sled kov vnú tor nej re ví zie,
d) vy ba vo va ním s�až nos tí. 

PRVÁ  HLA  VA

ROZ VRH PRÁ CE

§ 50

(1) Na úče ly toh to zá ko na sa roz vr hom prá ce ro zu mie
akt ria de nia pred se du súdu, kto rým sa ria di or ga ni zá -
cia prá ce súdu pri za bez pe čo va ní vý ko nu súd nic tva na
prí sluš ný ka len dár ny rok. 

(2) Roz vrh prá ce ob sa hu je 
a) ur če nie se ná tov, samo sud cov, súd nych úrad ní kov

a no tá rov po ve re ných vy ba vo va ním jed not li vých
dru hov vecí, kto ré do šli na súd, 

b) zlo že nie se ná tov s uve de ním pred se du se ná tu a ïal -
ších sud cov; v roz vr hu prá ce sa tiež uve die, kto rý
z via ce rých pred se dov se ná tov ur če ných do toho is -
té ho se ná tu ria di a or ga ni zu je čin nos� se ná tu,

c) ur če nie spô so bu za stu po va nia se ná tov, sud cov,
samo sud cov, pred se dov se ná tov a súd nych úrad ní -
kov tak, aby bolo mož né za bez pe či� v sú la de s oso bit -
ný mi zá kon mi ko na nie a roz ho do va nie v pre jed ná va -
nej veci v prí pa de vy lú če nia sud cu ale bo súd ne ho
úrad ní ka a v prí pa de ná hlej pre káž ky brá nia cej sud -
co vi ale bo súd ne mu úrad ní ko vi vy ko na� jed not li vé
úko ny,

d) spô sob a pod mien ky vy ko na nia zmien v roz vr hu prá -

ce v prí pa de dlho do bej ne prí tom nos ti sud cu a ak sa
zme ní per so nál ne ob sa de nie súdu,

e) spô sob a pod mien ky vy ko na nia zmien v roz vr hu prá -
ce z dô vo du vý raz ných roz die lov v pra cov nom za �a -
že ní sud cov a po ve re ných za mest nan cov súdu, kto ré 
vznik li z ob jektív nych dô vo dov v prie be hu ka len dár -
ne ho roka,

f) spô sob pri de ¾o va nia vecí samo sud com a se ná tom
v prí pa de ne mož nos ti vy u ži tia tech nic kých  pro -
striedkov a prog ra mo vých pros tried kov spô so be nej
v dô sled ku ich po ru chy zne mož ňu jú cej prí stup k dá -
tam pot reb ným na pri de ¾o va nie vecí v tr va ní naj me -
nej dvoch pra cov ných dní, 

g) roz vrh slu žieb ur ču jú ci samo sud cov ale bo se ná ty
a spô sob ich za stu po va nia v prí pa de, ak ide o ne mož -
nos� pri de ¾o va nia vecí ná hod ným vý be rom, ak ide
o roz ho do va nie o usta no ve ní ob haj cu, o prí ka ze na
zatknu tie, o väz be, o prí ka ze na do mo vú pre hliad ku,
o prí ka ze na od po čú va nie a zá znam te le ko mu ni kač -
ných čin nos tí, o prí ka ze na vy ho to vo va nie ob ra zo -
vých, zvu ko vých ale bo iných zá zna mov, o prí ka ze na
vy šet re nie du šev né ho sta vu, o sú hla se na po u ži tie
informačno-technických pros tried kov pod ¾a oso bit -
né ho zákona5) a o pred bež nom opat re ní pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,

h) usta no ve nie ma xi mál ne ho roz die lu v poč te pri de le -
ných vecí pod ¾a § 51 me dzi se nát mi, samo sud ca mi
a súd ny mi úrad ník mi, 

i) za ra de nia sud cov do jed not li vých gré mií a ko lé gií,
j) spô sob po ve ro va nia no tá rov úkon mi v ko na ní o de -

dič stve,16)
k) za ra de nie súd nych úrad ní kov a ïal ších za mest nan -

cov súdu, kto rí pl nia úlo hy pri vý ko ne súd nic tva, do
jed not li vých súd nych od de le ní,

l) ïal šie ná le ži tos ti, ak tak usta no ví oso bit ný zá kon.

(3) Roz vrh prá ce spo lu so sta no vi skom sud cov skej
rady sú ve rej ne prí stup né. Pred se da prí sluš né ho súdu
je po vin ný za bez pe či� roz vrh prá ce kaž dé mu sud co vi
toh to súdu. Kaž dý má prá vo na zrie� do roz vr hu prá ce
a ro bi� si z neho vý pi sy a od pi sy.

§ 51

Spô sob pri de ¾o va nia vecí pod ¾a
roz vr hu prá ce

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, veci ur če né
pod ¾a pred me tu ko na nia sa v sú la de s roz vr hom prá ce
pri de ¾u jú jed not li vým se ná tom, samo sud com, súd nym
úrad ní kom a no tá rom ná hod ným vý be rom po mo cou
tech nic kých pros tried kov a prog ra mo vých pros tried -
kov schvá le ných mi nis ter stvom tak, aby bola vy lú če ná
mož nos� ovplyv ňo va nia pri de le nia vecí.

(2) Pod mien ka ná hod né ho vý be ru pod ¾a od se ku 1 je
spl ne ná vte dy, ak sa má vec pri de li� jed né mu z as poň
dvoch se ná tov, samo sud cov, súd nych úrad ní kov ale bo
no tá rov. 

(3) Ak nie je mož né pri de li� vec ná hod ným vý be rom
a ide o pot re bu pri de le nia veci na roz hod nu tie bez zby -
toč né ho od kla du v prí pa doch roz ho do va nia o usta no -
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ve ní ob haj cu, o prí ka ze na zatknu tie, o väz be, o prí ka ze
na do mo vú pre hliad ku, o prí ka ze na od po čú va nie a zá -
znam te le ko mu ni kač ných čin nos tí, o prí ka ze na vy ho -
to vo va nie ob ra zo vých, zvu ko vých ale bo iných zá zna -
mov, o prí ka ze na vy šet re nie du šev né ho sta vu,
o sú hla se na po u ži tie informačno-technických  pro -
striedkov,5) o pred bež nom opat re ní pod ¾a oso bit né ho
zá ko na a v ïal ších prí pa doch usta no ve ných oso bit ným
zá ko nom, veci sa pri de ¾u jú v sú la de s roz vr hom prá ce
spô so bom ur če ným v roz vr hu prá ce tak, aby bola vy lú -
če ná mož nos� ovplyv ňo va nia pri de le nia vecí.

(4) Ná hod ným vý be rom po mo cou tech nic kých  pro -
striedkov a prog ra mo vých pros tried kov schvá le ných
mi nis ter stvom sa pod ¾a roz vr hu prá ce ale bo jeho zme -
ny pre roz de ¾u jú už pri de le né veci aj v prí pa de 
a) dlho do bej šes� týž dňov pre sa hu jú cej ne prí tom nos ti

zá kon né ho sud cu, kto ré mu bola vec pri de le ná, 
b) zme ny v ob sa de ní súdu sud ca mi, 
c) vý raz nej ne rov no mer nos ti za �a že nos ti sud cov a 
d) ak bol zá kon ný sud ca, kto ré mu bola vec pri de le ná,

z ko na nia a roz ho do va nia vo veci vy lú če ný.

(5) V ko na ní na Špe ciál nom súde, kraj skom súde
pod ¾a oso bit né ho zákona17) ale bo v ko na ní o riad nych
ale bo mi mo riad nych op rav ných pros tried koch vec vy -
ba ví se nát, kto ré mu bola v sú la de s roz vr hom prá ce pri -
de le ná ná hod ným vý be rom, ak sa sku toč nos ti od ô vod -
ňu jú ce pre roz de le nie veci pod ¾a od se ku 4 ne tý ka jú
všet kých sud cov. 

(6) Ak vznik ne ná hla pre káž ka, kto rá brá ni zá kon né -
mu sud co vi, kto ré mu bola vec pri de le ná, vy ko ná va�
úko ny a roz ho do va� vo veci po krat ší čas ako šes� týž -
dňov, vec bude pri de le ná sud co vi ur če né mu roz vr hom
prá ce na za stu po va nie toh to zá kon né ho sud cu.

(7) Ak bude vec súdu vrá te ná na ïal šie ko na nie a roz -
hod nu tie vo veci, bude pri de le ná sud co vi, kto ré mu bola 
ako zá kon né mu sud co vi pô vod ne pri de le ná; ak ta ké ho -
to sud cu na súde niet, pri de lí sa vec ná hod ným vý be -
rom po mo cou tech nic kých pros tried kov a prog ra mo -
vých pros tried kov schvá le ných mi nis ter stvom pod ¾a
roz vr hu prá ce.

(8) Ak nie je mož né po u ži� tech nic ké pros tried ky
a prog ra mo vé pros tried ky na pri de le nie veci v dô sled ku
ich po ru chy zne mož ňu jú cej prí stup k dá tam pot reb -
ným na pri de ¾o va nie vecí v tr va ní naj me nej dvoch pra -
cov ných dní, veci budú pri de ¾o va né v sú la de s roz vr -
hom prá ce spô so bom ur če ným v roz vr hu prá ce tak, aby 
bola vy lú če ná mož nos� ovplyv ňo va nia pri de le nia vecí.

(9) Súd vydá účast ní ko vi ko na nia po tvr de nie o pre -
vza tí a pri de le ní veci. Evi den cia pri de ¾o va nia vecí na
pre jed na nie musí za bez pe čo va� takú mož nos� kon tro -
ly, aby si kaž dá oso ba, kto rá má na veci práv ny zá u jem,
moh la na zre tím do spi su a evi denč ných po mô cok pre -
ve ri� pri de le nie veci zá kon né mu sud co vi.

§ 52

Tvor ba roz vr hu prá ce

(1) Roz vrh prá ce zos ta vu je pred se da súdu tak, aby

bol za bez pe če ný vý kon súd nic tva. Pri tvor be roz vr hu
prá ce je po vin ný reš pek to va� zá sa du rov no mer nej za �a -
že nos ti sud cov a súd nych úrad ní kov.

(2) Pred se da súdu je po vin ný ná vrh roz vr hu prá ce,
pred tým než ho pred lo ží sud cov skej rade pod ¾a od se -
ku 3, pre ro ko va� so sud ca mi. Pred se da súdu môže po -
ve ri� pred se du gré mia ok res né ho súdu ale bo pred se du
ko lé gia, aby pre ro ko val ná vrh roz vr hu prá ce so sud ca -
mi prí sluš né ho gré mia ale bo ko lé gia; po vin nos� pod ¾a
pr vej vety sa v tom to prí pa de ne up lat ňu je.

(3) Pred se da súdu pred kla dá ná vrh roz vr hu prá ce na
na sle du jú ci ka len dár ny rok sud cov skej rade na pre ro -
ko va nie naj ne skôr do 1. de cem bra ka len dár ne ho roka
spo lu s pri po mien ka mi a vý hra da mi sud cov vzne se ný -
mi pod ¾a od se ku 2.

(4) Roz vrh prá ce vydá pred se da súdu s uve de ním pri -
po mie nok a vý hrad sud cov skej rady bez od klad ne po
jeho pre ro ko va ní v sud cov skej rade, naj ne skôr však do
15. de cem bra ka len dár ne ho roka, kto rý pred chá dza
ka len dár ne mu roku, na kto rý je roz vrh prá ce ur če ný.
Roz vrh prá ce sa zve rej ňu je spo lu so sta no vi skom sud -
cov skej rady.

(5) Ak pred se da súdu ne pred lo ží sud cov skej rade na
pre ro ko va nie ná vrh roz vr hu prá ce v le ho te pod ¾a od se -
ku 3 ale bo ne vy dá roz vrh prá ce v le ho te pod ¾a od se ku 4, 
po va žu je sa ta ké to ko na nie pred se du súdu za zá važ né
dis cip li nár ne pre vi ne nie pod ¾a oso bit né ho zá ko na.18)

(6) Ak pred se da súdu ne vy dá roz vrh prá ce riad ne
a včas, or ga ni zá cia prá ce súdu sa pri za bez pe čo va ní
riad ne ho vý ko nu súd nic tva ria di pô vod ným roz vr hom
prá ce do vy da nia no vé ho roz vr hu prá ce.

(7) Zme ny a do dat ky roz vr hu prá ce, kto ré sa do tý ka jú 
sud cov a súd nych úrad ní kov po ve re ných ko na ním
a roz ho do va ním, vy ko ná pred se da súdu spô so bom ur -
če ným v roz vr hu prá ce po ich pre ro ko va ní v sud cov skej
rade. 

(8) V zá uj me za bez pe če nia tech nic kej rea li zá cie roz -
vr hu prá ce pred se da súdu kon zul tu je prí pra vu ná vr hu
roz vr hu prá ce so za mest nan ca mi súdu, kto rí pl nia úlo -
hy v ob las ti in for ma ti ky. 

DRU HÁ  HLA  VA

DO H¼AD PRED SE DU SÚDU

§ 53

(1) Pred se da súdu do hlia da na do dr žia va nie zá sad
sud cov skej eti ky, zá sad dôs toj nos ti súd ne ho ko na nia
a ply nu los ti súd ne ho ko na nia a na ten to účel
a) do hlia da na riad ny chod súd nych od de le ní, 
b) sle du je a hod no tí pra vi del nos� prá ce sud cov a se ná -

tov v ob las ti or ga ni zá cie a efek ti vi ty prá ce se ná tov
a od de le ní, efek ti vi ty vy u ží va nia pri de le ných  pro -
striedkov a efek ti vi ty vy u ží va nia po jed ná va cích dní, 

c) vy ko ná va pre vier ky súd nych spi sov a ma ni pu lá cie
s nimi,

d) sle du je do dr žia va nie sud cov skej eti ky a sprá va nie
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súd nych úrad ní kov a za mest nan cov súdu, kto rí pl -
nia úlo hy pri vý ko ne súd nic tva, 

e) zú čas tňu je sa na nie ktorých po jed ná va niach,
f) sle du je roz ho do va ciu čin nos� sud cov z h¾a di ska ply -

nu los ti súd ne ho ko na nia,
g) vy ba vu je s�až nos ti.

(2) Pri vy ko ná va ní do h¾a du spo lu pra cu je pred se da
súdu s pred se dom gré mia ale bo pred se dom ko lé gia,
kto rých môže po ve ri� vy ko na ním úko nov pod ¾a od se -
ku 1 v rám ci gré mia ale bo ko lé gia prí sluš né ho súdu. 

(3) Ak pred se da súdu zis tí, že do šlo k po ru še niu zá -
sad sud cov skej eti ky, zá sad dôs toj nos ti súd ne ho ko na -
nia a ply nu los ti súd ne ho ko na nia, je po vin ný pre ro ko -
va� zis te né ne dos tat ky s dotk nu tým sud com, súd nym
úrad ní kom ale bo za mest nan com súdu, kto rý plní úlo -
hy pri vý ko ne súd nic tva, a pod ¾a pot re by ulo ži� opat re -
nia v jeho pô sob nos ti ve dú ce k ná pra ve zis te ných ne -
dos tat kov a k od strá ne niu ich prí čin. 

(4) V rám ci vy ko ná va nia do h¾a du pod ¾a od se ku 1
písm. c) až f) po dá va pred se da súdu mi nis ter stvu pod -
nety k s�až nos tiam pre po ru še nie zá ko na, ak je toho
ná zo ru, že sú spl ne né pod mien ky pod ¾a pred pi su o ko -
na ní pred súd mi.

TRE  T IA  HLA  VA

VNÚ TOR NÁ RE VÍ ZIA

§ 54

 Vnú tor ná re ví zia súdu (ïa lej len „re ví zia“) je druh
kon tro ly súdu a sud cov, kto rý sme ru je k pre ve re niu
ak tu ál ne ho sta vu vý ko nu súd nic tva, k zis te niu prí čin
ne dos tat kov pri vý ko ne súd nic tva a k ná vr hu opat re ní
na ich od strá ne nie. Re ví zia je sú čas �ou vý ko nu súd nic -
tva.

§ 55

(1) Re ví zia sa vy ko ná va 
a) v pä� roč ných ča so vých in ter va loch pod ¾a vo pred sta -

no ve né ho har mo no gra mu re ví zií, kto rý schva ¾u je na 
ná vrh prí sluš né ho pred se du kraj ské ho súdu a pred -
se du naj vy ššie ho súdu súd na rada,

b) mimo rám ca har mo no gra mu re ví zií (ïa lej len „mi -
mo riad na re ví zia“), ak je to ne vy hnut né na pri ja tie
opat re ní v ur či tej ob las ti vý ko nu súd nic tva na nie -
ktorých ale bo na všet kých sú doch. 

(2) Re ví zia pod ¾a od se ku 1 písm. a) je za me ra ná na
a) vý sled ky prá ce súdu a jeho sud cov so zre te ¾om na

vy tvo re né per so nál ne a ma te riál ne pod mien ky a za -
�a že nos� sud cov,

b) na stav a prí či ny star ších ne vy ba ve ných vecí a prie -
�a hy v ko na ní, 

c) do dr žia va nie pro ces ných pred pi sov, ná le ži tos tí zá -
pis níc a roz hod nu tí, zá kon ných le hôt na ko na nie
a roz hod nu tie,

d) včas nos� vy ho to vo va nia a vy pra vo va nia súd nych
roz hod nu tí, 

e) úro veň prí pra vy súd nych po jed ná va ní a prie be hu

súd nych po jed ná va ní, vy u ží va nie po jed ná va cích dní 
a prí či ny od ro čo va nia po jed ná va ní, 

f) úro veň prá ce súd nych od de le ní a kan ce lá rií, úro veň
súd nych pí som nos tí,

g) pre skú ma te¾ nos� pri de ¾o va nia spi sov pod ¾a roz vr hu
prá ce, 

h) dô vod nos� zmien roz vr hu prá ce a do dr žia va nie po -
stu pu tvor by roz vr hu prá ce,

i) za cho vá va nie po žia da viek na špe cia li zá ciu sud cov, 
j) dôs toj nos� sprá va nia sa sud cov, súd nych úrad ní kov 

a ïal ších za mest nan cov súdu, ako aj na dôs toj nos�
pros tre dia súdu,

k) účin nos� vy ba vo va nia s�až nos tí. 

(3) Roz sah re ví zie pod ¾a od se ku 2 ne mož no zú ži�. 

(4) Za me ra nie mi mo riad nych re ví zií na ur či té ob las ti
vý ko nu súd nic tva určí raz roč ne súd na rada na ná vrh
mi nis tra, pred se dov kraj ských sú dov a pred se du naj -
vy ššie ho súdu. Vy chá dza pri tom aj z vlast ných po znat -
kov z vy ba vo va nia s�až nos tí a pod netov fy zic kých osôb
a práv nic kých osôb o úrov ni vý ko nu súd nic tva. 

(5) Pred se do via kraj ských sú dov a pred se da naj vy ššie -
ho súdu môžu z vlast né ho pod netu na ria di� ale bo na
pod net mi nis tra na ria dia mi mo riad nu re ví ziu aj nad
rá mec re ví zií pod ¾a od se ku 2, ak je to ne vy hnut né na
ove re nie pod netov o zá važ ných ne dos tat koch vo vý ko -
ne súd nic tva ale bo zis te nie ich prí čin. 

(6) Na vý kon re ví zie sa ne po u ži je oso bit ný zá kon.19)

§ 56

(1) Vý ko nom re ví zie sa ne smie za sa ho va� do roz ho do -
va cej čin nos ti súdu a sud cu. 

(2) Čle no via od de le ní vnú tor nej re ví zie (ïa lej len „re -
víz ne od de le nie) sú po vin ní vy ko ná va� re ví ziu ne stran -
ne, ob jektív ne a v sú la de s tým to zá ko nom ale bo oso bit -
ným pred pi som. Za čle na re víz ne ho od de le nia môže by� 
vy me no va ný len ten, kto s vy me no va ním vy slo vil sú -
hlas.

(3) Pri re ví zii môžu čle no via re víz ne ho od de le nia na -
hlia da� do spi sov v prá vo plat ne vy ba ve ných ve ciach, ak 
nie je v tom to zá ko ne ustanovené inak. Spis môže by�
vy žia da ný na re ví ziu aj na re víz ne od de le nie.

(4) Vo ve ciach, kde ko na nie ne bo lo prá vo plat ne skon -
če né, môžu čle no via re víz ne ho od de le nia na hlia da� do
spi sov len na účel zis te nia sta vu star ších ne vy ba ve -
ných vecí, zis te nia prie �a hov v ko na ní a zis te nia dô vo -
dov od ro čo va nia po jed ná va ní ale bo ak je re ví zia na ria -
de ná pod ¾a § 55 ods. 5. Súd ny spis musí by� pre ve re ný
na súde, na kto rom je evi do va ný, a v prí tom nos ti oso by
zod po ved nej za úpl nos� a ne po ru ši te¾ nos� spi su a jeho
prí loh.

§ 57

(1) Re ví ziu ok res né ho súdu vy ko ná va re víz ne od de le -
nie prí sluš né ho kraj ské ho súdu. 

(2) Re víz ne od de le nie sa skla dá z ve dú ce ho re víz ne ho
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od de le nia, pod pred se du kraj ské ho súdu a dvoch ïal -
ších sud cov.

(3) Úlo hou ve dú ce ho re víz ne ho od de le nia je or ga ni zo -
va� vý kon re ví zie v sú la de s har mo no gra mom, dba�
o včas nos� re ví zie a do dr ža nie jej za me ra nia, ko or di no -
va� čin nos� ostat ných čle nov re víz ne ho od de le nia a pri -
de ¾o va� im kon krét ne úlo hy, pre ro ko va� v mene re víz -
ne ho od de le nia sprá vu z re ví zie s pred se dom
pre ve ro va né ho súdu. 

(4) Ve dú ce ho re víz ne ho od de le nia vy me nú va na tri
roky pred se da kraj ské ho súdu z dvoch kan di dá tov na -
vrh nu tých ko lé giom pred se dov sud cov ských rád. Tú
istú oso bu mož no vy me no va� za ve dú ce ho re víz ne ho
od de le nia naj viac na dve po sebe na sle du jú ce funk čné
ob do bia. Ve dú ci re víz ne ho od de le nia vy ko ná va súd nic -
tvo pod ¾a roz vr hu prá ce v roz sa hu jed nej pä ti ny prie -
mer né ho za �a že nia sud cu kraj ské ho súdu. 

(5) Ďal ších čle nov re víz ne ho od de le nia vy me nú va
pred se da kraj ské ho súdu na ná vrh ve dú ce ho od de le -
nia. Čle no via od de le nia vy ko ná va jú súd nic tvo pod ¾a
roz vr hu prá ce v roz sa hu dvoch pä tín prie mer né ho za -
�a že nia sud cu kraj ské ho súdu.

(6) Pred se da súdu určí v roz vr hu prá ce pot reb ný po -
čet súd nych úrad ní kov v štát no za mes tna nec kom po -
me re na vy ko ná va nie re ví zie ad mi nis tra tív nych čin -
nos tí na sú doch a na za bez pe če nie ad mi nis tra tív ne ho
cho du re víz ne ho od de le nia. 

(7) Na žia dos� ve dú ce ho re víz ne ho od de le nia môže
pred se da súdu ur či� na vy ko na nie re ví zie aj ïal šie oso -
by, ak to vy ža du je roz sah a za me ra nie re ví zie. 

§ 58

(1) Re ví ziu kraj ské ho súdu vy ko ná va re víz ne od de le -
nie naj vy ššie ho súdu. V rám ci re ví zie kraj ské ho súdu
môže pre ve ri� aj kto rý ko¾ vek ok res ný súd v jeho ob vo -
de.

(2) Re víz ne od de le nie sa skla dá z ve dú ce ho re víz ne ho
od de le nia a z jed né ho stá le ho čle na, kto rých vy me nú va
pred se da naj vy ššie ho súdu na ná vrh pred se dov ko lé gií
na tri roky z ra dov sud cov naj vy ššie ho súdu. Ak je ve -
dú cim re víz ne ho od de le nia sud ca pô so bia ci v ko lé giách 
vše obec né ho súd nic tva, je stá lym čle nom sud ca pô so -
bia ci v správ nom ko lé giu a na opak. Tú istú oso bu mož -
no vy me no va� naj viac na dve po sebe idú ce ob do bia.
Ve dú ci re víz ne ho od de le nia a stá ly člen re víz ne ho od -
de le nia vy ko ná va jú súd nic tvo pod ¾a roz vr hu prá ce
v roz sa hu jed nej pä ti ny za �a že nia sud cu naj vy ššie ho
súdu.

(3) Ďal ších čle nov re víz ne ho od de le nia vy me nú va
pred se da naj vy ššie ho súdu na ná vrh ve dú ce ho re víz -
ne ho od de le nia na ur či tý čas ale bo na ur či tú re ví ziu.
Po čas vý ko nu re ví zie ur če ní čle no via re víz ne ho od de le -
nia vy ko ná va jú súd nic tvo pod ¾a roz vr hu prá ce a v roz -
sa hu, kto rý zoh ¾ad ňu je ča so vú ná roč nos� re ví zie.

(4) Usta no ve nia § 57 ods. 3, 6 a 7 pla tia pri me ra ne. 

§ 59

Re ví ziu na naj vy ššom súde vy ko ná va or gán ur če ný

ro ko va cím po riad kom naj vy ššie ho súdu. Ro ko va cí po -
ria dok určí aj spô sob usta no vo va nia čle nov re víz ne ho
od de le nia pre re ví ziu vo jen ských sú dov a Špe ciál ne ho
súdu.

§ 60

(1) Čle no via re víz ne ho od de le nia môžu po žia da�
o uvo¾ ne nie z čin nos ti v re víz nom od de le ní, ak na svo ju
čin nos� ne ma jú vy tvo re né pod mien ky. To ne pla tí pre
pod pred se du kraj ské ho súdu. O uvo¾ ne ní roz ho du je
pred se da súdu.

(2) Pred se da súdu od vo lá ve dú ce ho re víz ne ho od de le -
nia, jeho stá le ho čle na ale bo čle na, ak
a) mu zdra vot ný stav ne do vo ¾u je, naj me nej po čas

troch me sia cov, riad ne vy ko ná va� re víz nu čin nos�, 
b) voči nemu sa za ča lo dis cip li nár ne ko na nie ale bo

trest né stí ha nie, 
c) ne pl ní si po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom na

vý kon re víz nej čin nos ti.

(3) Pro ti roz hod nu tiu pred se du súdu pod ¾a od se kov 1 
a 2 môže člen re víz ne ho od de le nia poda� ná miet ky do
troch pra cov ných dní odo dňa do ru če nia roz hod nu tia
pred se du súdu. O ná miet kach roz hod ne dis cip li nár ny
súd.

§ 61

(1) Po vy ko na ní re ví zie zos ta via čle no via re víz ne ho
od de le nia sprá vu o vý sled koch re ví zie s ná vr hom opat -
re ní. K sprá ve pri po ja vy jad re nia dotk nu tých osôb, vy -
jad re nie pred se du súdu, kto ré ho sa re ví zia tý ka la, vý -
sle dok pre ro ko va nia sprá vy na pre ve ro va nom súde
a sta no vi sko re víz ne ho od de le nia k po da ným vy jad re -
niam. 

(2) Ve dú ci re víz ne ho od de le nia za šle sprá vu pred se do -
vi prí sluš né ho kraj ské ho súdu, pred se do vi naj vy ššie ho
súdu, súd nej rade a mi nis tro vi, kto rí ne zá vis le od seba
vy hod no cu jú ob sah sprá vy a za šlú ve dú ce mu re víz ne -
ho od de le nia a pre ve ro va né mu sub jek tu svo je sta no vi -
sko k sprá ve a k na vr ho va ným opat re niam.

(3) Pred se da kraj ské ho súdu za bez pe ču je rea li zá ciu
opat re ní v roz sa hu vlast nej pô sob nos ti. 

ŠTVR  TÁ  HLA  VA

SŤAŽ NOS TI NA POS TUP SÚDU A POD NETY

S�až nos t i

§ 62

(1) S�až nos� môže poda� účast ník ko na nia ale bo stra -
na v ko na ní. S�až nos� na pos tup súdu môže sme ro va�
pro ti po ru šo va niu prá va na ve rej né pre ro ko va nie veci
bez zby toč ných prie �a hov ale bo po ru šo va niu zá sad
dôs toj nos ti súd ne ho ko na nia sud ca mi, súd ny mi úrad -
ník mi ale bo za mest nan ca mi súdu, kto rí pl nia úlo hy pri
vý ko ne súd nic tva.

(2) Ano nym né s�až nos ti sa ne vy ba vu jú.

(3) Po da nie s�až nos ti ne smie by� s�a žo va te ¾o vi na
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ujmu; to ne pla tí, ak sa ob sa hom svo jej s�až nos ti do -
pus tí trest né ho činu ale bo prie stup ku.

§ 63

Vy ba vo va nie s�až nos tí

(1) S�až nos ti vy ba vu je pred se da prí sluš né ho súdu,
ak oso bit ný zákon3) ne us ta no vu je inak.

(2) S�až nos ti na pred se du súdu vy ba vu je pred se da
súdu vyš šie ho stup ňa.

§ 64

(1) Úče lom vy ba vo va nia s�až nos ti je zis ti�, či v da nej
veci boli spô so be né prie �a hy v ko na ní ale bo po ru še né
zá sa dy dôs toj nos ti súd ne ho ko na nia, a od strá ne nie
zis te ných ne dos tat kov. 

(2) Or gán, kto rý vy ba vu je s�až nos�, je po vin ný na
účel zis te nia sta vu veci pre šet ri� všet ky sku toč nos ti.
Ak je to na riad ne vy ba ve nie s�až nos ti pot reb né, vy po -
ču je sa s�a žo va te¾ a vy jad ria sa k nej oso by, pro ti kto -
rým s�až nos� sme ru je, ale bo ïal šie oso by, kto ré môžu
po môc� pri pre šet re ní s�až nos ti.

(3) Ak or gán po ve re ný vy ba vo va ním s�až nos ti zis tí, že 
s�až nos� je dô vod ná, pri jme a za bez pe čí vy ko na nie
opat re ní na od strá ne nie ne dos tat kov, a ak je to pot reb -
né, vy vo dí za vznik nu té ne dos tat ky voči zod po ved ným
oso bám dô sled ky.

§ 65

(1) S�až nos� musí by� vy ba ve ná do 30 dní odo dňa jej
do ru če nia or gá nu prí sluš né mu na jej vy ba ve nie. 

(2) Ak le ho tu pod ¾a od se ku 1 ne mož no do dr ža� z dô -
vo du ne mož nos ti za bez pe če nia pod kla dov na riad ne
vy ba ve nie s�až nos ti ale bo v prí pa doch ná roč ných na
pre šet re nie, mož no le ho tu uve de nú v od se ku 1 pre dĺ -
ži�; s�až nos� však musí by� vy ba ve ná naj ne skôr do
troch me sia cov odo dňa jej do ru če nia or gá nu prí sluš -
né mu na jej vy ba ve nie. O kaž dom pre dĺ že ní le ho ty na
vy ba ve nie s�až nos ti a o dô vo doch pre dĺ že nia je or gán
vy ba vu jú ci s�až nos� po vin ný pí som ne upo ve do mi�
s�a žo va te ¾a bez zby toč né ho od kla du, v rám ci le ho ty
pod ¾a od se ku 1.

§ 66

O spô so be vy ba ve nia s�až nos ti a pri ja tých opat re -
niach na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov musí by�
s�a žo va te¾ upo ve do me ný pí som ne. To ne pla tí, ak s�a žo -
va te¾ na pí som nom upo ve do me ní ne tr vá ale bo ak s�a -
žo va te¾ zo mrel, stal sa ne zvest ným ale bo je pre tr va lý
po byt v cu dzi ne ne do siah nu te¾ ný. 

§ 67

Pre šet re nie vy ba ve nia s�až nos ti

(1) Ak je s�a žo va te¾ toho ná zo ru, že s�až nos�, kto rú

po dal na prí sluš nom or gá ne súdu, ne bo la ním riad ne
vy ba ve ná, môže po žia da� do 30 dní od do ru če nia od po -
ve de, s kto rou nie je spo koj ný,
a) pred se du kraj ské ho súdu o pre šet re nie vy ba ve nia

s�až nos ti pred se dom ok res né ho súdu,
b) pred se du Vyš šie ho vo jen ské ho súdu o pre šet re nie

vy ba ve nia s�až nos ti pred se dom vo jen ské ho ob vo do -
vé ho súdu, 

c) mi nis ter stvo o pre šet re nie vy ba ve nia s�až nos ti pred -
se dom kraj ské ho súdu, pred se dom Špe ciál ne ho
súdu a pred se dom Vyš šie ho vo jen ské ho súdu.

(2) Na pre šet re nie vy ba ve nia s�až nos ti sa pri me ra ne
po u ži jú usta no ve nia toh to zá ko na o vy ba vo va ní s�až -
nos tí.

(3) Žia dos� o pre šet re nie vy ba ve nia s�až nos ti sa
spop lat ňu je pod ¾a oso bit né ho zá ko na.20)

§ 68

Oso bit né usta no ve nie o s�až nos tiach

Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, po u ži je sa na vy -
ba vo va nie s�až nos tí oso bit ný zá kon.21)

§ 69

Pod nety

(1) Pod netom sa ro zu mie po da nie fy zic kej oso by ale -
bo práv nic kej oso by, kto rým sa po u ka zu je naj mä na
ne vhodné sprá va nie sa sud cov, súd nych úrad ní kov
ale bo za mest nan cov súdu mimo súd ne ho ko na nia a na
iné ne dos tat ky na sú doch, kto ré ne sú vi sia s ko na ním
a roz ho do va ním v pre jed ná va ných ve ciach. 

(2) Úče lom vy ba vo va nia pod netu je vy ko na nie  po -
trebných opat re ní sme ru jú cich k od strá ne niu zis te -
ných ne dos tat kov a ich prí čin.

(3) Pod net vy ba vu je pred se da súdu; pod net tý ka jú ci
sa sud cov vy ba vu je sud cov ská rada prí sluš né ho súdu.
Sud cov ská rada môže po ve ri� jeho vy ba vo va ním jed né -
ho ale bo via ce rých svo jich čle nov. 

(4) Pod net tý ka jú ci sa vý ko nu funk cie pred se du súdu 
ale bo pod pred se du súdu vy ba vu je mi nis ter stvo; to ne -
pla tí, ak sa pod net týka pred se du naj vy ššie ho súdu
a pod pred se du naj vy ššie ho súdu.

(5) Pod net musí by� pre ro ko va ný s oso bou, voči kto rej 
sme ru je.

(6) Pod net musí by� vy ba ve ný do dvoch me sia cov odo
dňa jeho do ru če nia or gá nu prí sluš né mu na jeho vy ba ve -
nie. Usta no ve nia § 65 ods. 2 a § 66 sa po u ži jú pri me ra ne. 

§ 70

Spo loč né usta no ve nie

Po da nie pod ¾a § 62 ale bo § 69, kto ré bolo do ru če né
súdu, sa po su dzu je pod ¾a jeho ob sa hu.
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20) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1992 Zb. o súd nych po plat koch a po plat ku za vý pis z re gis tra tres tov v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.

21) Zá kon č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach.



PIA  TA  ČASŤ

SPRÁ VA SÚ DOV

PRVÁ  HLA  VA

PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV SPRÁ VY SÚ DOV

Mi nis ter stvo

§ 71

(1) Mi nis ter stvo vy ko ná va sprá vu sú dov tým, že
a) v ob las ti per so nál nej

1. ve die zoz nam pre �a že ných sú dov, ur ču je poč ty
sud cov a ostat ných za mest nan cov sú dov; na vo -
jen ských sú doch ur ču je po čet sud cov po do ho de
s mi nis ter stvom ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „mi nis ter stvo ob ra ny“), 

2. roz ho du je o za po čí ta ní doby práv nic kej čin nos ti
v inom pra cov nom po me re ale bo v ob dob nom pra -
cov nom vz�a hu,

3. spo lu po die ¾a sa na ur čo va ní ob sa ho vej ná pl ne
vzde lá va nia sud cov,

4. ko or di nu je a usmer ňu je od bor nú prí pra vu prí se -
dia cich na vý kon ich funk cie,

b) v ob las ti fi nanč nej
1. ria di tvor bu roz po čtu sú dov,
2. ko or di nu je vý kon ná sled nej fi nanč nej kon tro ly na 

sú doch a vy ko ná va vnú tor ný au dit,19)
3. me to dic ky usmer ňu je vý kon pred bež nej a prie -

bež nej fi nanč nej kon tro ly súd mi,19) ve de nie úč -
tov níc tva súd mi,22) in ves tič nú vý stav bu,23) sprá vu 
ma jet ku štá tu,24) tvor bu a po u ži tie So ciál ne ho
fon du,25) ve rej né ob sta rá va nie pri in ves tič nej vý -
stav be,26)

c) v ob las ti or ga ni zač nej
1. me to dic ky usmer ňu je a kon tro lu je vý kon sprá vy

ok res ných sú dov, kraj ských sú dov a Špe ciál ne ho
súdu pred se da mi tých to sú dov,

2. me to dic ky usmer ňu je čin nos� sú dov na úse ku
ochra ny pred po žiar mi,27) ochra ny uta jo va ných
sku toč nos tí,28) bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci,29)

d) v ob las ti eko no mic kej 
1. ria di a me to dic ky usmer ňu je vý voj, na sa dzo va nie

a vy u ží va nie in for mač ných sys té mov a tech no ló -
gií na sú doch,

2. na zá kla de vy hod no co va nia sta vu súd nych agend 

usku toč ňu je stra te gic ké plá no va nie a prí pra vu
dlho do bých kon cep cií roz vo ja súd nic tva, 

3. spra vu je a za bez pe ču je cen trál ny in for mač ný
sys tém, 

4. me to dic ky  usmer ňu je  pos ky to va nie knižnično-
-informačných slu žieb, zís ka va nie, spra cú va nie,
ucho vá va nie, ochra nu a vy u ží va nie kniž nič ných
fon dov,30)

5. me to dic ky usmer ňu je vý kon ar chív nic tva,31)
e) plní ïal šie úlo hy, ak tak usta no ví zá kon.

(2) Čin nos ti uve de né v od se ku 1 písm. b), c) dru hom
bo de a písm. e) usku toč ňu je vo vz�a hu k vo jen ským sú -
dom mi nis ter stvo ob ra ny.

§ 72

(1) Mi nis ter stvo ïa lej
a) sle du je a vy hod no cu je stav súd nych agend na zá kla -

de vý ka zov a jus tič nej šta tis ti ky,
b) sle du je pl ne nie po vin nos tí or gá nov ria de nia a sprá vy 

súdu,
c) vy ko ná va pre vier ky súd nych spi sov a pre vier ky

úrov ne súd ne ho ko na nia v sú vis los ti s vý ko nom pô -
sob nos ti mi nis tra ale bo mi nis ter stva pod ¾a toh to
zákona ale bo oso bit né ho zá ko na,32)

d) vy ba vu je s�až nos ti a pod nety, ak tak usta no ví ten to
zá kon.

(2) Na účel pl ne nia úloh pod ¾a od se ku 1 písm. b), c)
a d) je mi nis ter stvo opráv ne né na hlia da� do súd ne ho
spi su a vy žia da� si súd ny spis, ro bi� si z neho od pi sy,
vý pi sy a kó pie; usta no ve nia oso bit né ho pred pi su tým
nie sú dotk nu té.28) 

(3) Pre vza té spi sy je mi nis ter stvo po vin né vrá ti� prí -
sluš né mu súdu v le ho te do 30 dní odo dňa ich pre vza -
tia, ak ne mož no vzh¾a dom na po va hu veci vrá ti� spi sy
v tej to le ho te, môže ju mi nis ter pri me ra ne pre dĺ ži�. 

(4) Ak pri pl ne ní úloh pod ¾a od se ku 1 mi nis ter stvo
zís ka po znat ky o ne jed not nos ti súd ne ho roz ho do va nia, 
podá naj vy ššie mu súdu pod net na pri ja tie sta no vi ska
k zjed no co va niu vý kla du zá ko nov a iných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov.

§ 73

(1) V sú vis los ti s vý ko nom pô sob nos ti pod ¾a § 71
ods. 1 písm. d) pr vé ho bodu mi nis ter stvo za bez pe ču je
a) pre vádz ku a ochra nu in for mač ných sys té mov súdu,
b) ko or di ná ciu ná ku pu tech nic kých a prog ra mo vých
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22) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní zá ko na č. 562/2003 Z. z.
23) Zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
24) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1994 Z. z. o so ciál nom fon de a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 286/1992 Zb. o da niach

z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) Zá kon č. 523/2003 Z. z. o ve rej nom ob sta rá va ní a o zme ne zá ko na č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej

štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 254/1998 Z. z. o ve rej ných prá cach.

27) Zá kon č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po žiar mi v zne ní ne skor ších pred pi sov.
28) Zá kon č. 215/2004 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.
29) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
30) Zá kon č. 183/2000 Z. z. o kniž ni ciach, o do pl ne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 27/1987 Zb. o štát nej pa miat ko vej sta rost li vos ti

a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 68/1997 Z. z. o Ma ti ci slo ven skej v zne ní zá kona č. 416/2001 Z. z.
31) Zá kon 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 v zne ní zá ko na č. 515/2003 Z. z.
32) § 120 a nasl. zá ko na č. 385/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



pros tried kov sú dov v ob vo de prí sluš né ho kraj ské ho
súdu,

c) ko or di ná ciu na sa dzo va nia in for mač ných sys té mov
a ich vý vo ja,

d) ko or di ná ciu na sa dzo va nia čas ti štát ne ho in for mač -
né ho sys té mu,33)

e) bez peč nos� in for mač né ho sys té mu vzh¾a dom na po -
žia dav ky vy plý va jú ce z ochra ny osob ných úda jov
v auto ma ti zo va ných in for mač ných sys té moch,34)

f) ko or di ná ciu spra co va nia štát nej šta tis ti ky, súd nej
šta tis ti ky a vý kaz níc tva spra cúva né ho v in for mač -
ných sys té moch,33)

g) údrž bu tech nic kých a prog ra mo vých pros tried kov,
h) sprá vu li cen cií,
i) ško le nia a se mi ná re tý ka jú ce sa in for mač ných sys -

té mov,
j) na sa dzo va nie a pre vádz ku dá to vých ko mu ni kač -

ných pros tried kov.

(2) Úlo hy pod ¾a od se ku 1 za bez pe ču jú or ga ni zač né
út va ry mi nis ter stva, kto ré zria ïu je mi nis ter stvo na
kaž dom kraj skom súde.

(3) Or ga ni zač ný út var mi nis ter stva pod ¾a od se ku 2
za bez pe ču je pl ne nie úloh pod ¾a od se ku 1 vo vz�a hu
k prí sluš né mu kraj ské mu súdu a ok res ným sú dom
v ob vo de toh to kraj ské ho súdu. 

(4) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 pla tia pri me ra ne aj
pre Špe ciál ny súd, naj vy šší súd a vo jen ské súdy.

§ 74

Pred se da súdu

(1) Pred se da súdu vy ko ná va sprá vu súdu tým, že 
a) za bez pe ču je riad ne ob sa de nie súdu za mest nan ca mi

súdu a vy ba vu je per so nál ne veci sud cov a za mest -
nan cov súdu, 

b) za bez pe ču je chod súdu po strán ke eko no mic kej,
ma te riál nej a fi nanč nej,

c) za bez pe ču je v spo lu prá ci s Jus tič nou aka dé miou
a mi nis ter stvom od bor né vzde lá va nie sud cov a ïal -
ších za mest nan cov súdu, kto rí pl nia úlo hy pri vý ko -
ne súd nic tva,

d) vy ko ná va do h¾ad nad súd ny mi od de le nia mi súdu,
e) za bez pe ču je pos ky to va nie in for má cií o čin nos ti

súdu pre iné or gá ny ve rej nej moci a pre ve rej nos�,
f) plní ïal šie úlo hy vy plý va jú ce z oso bit ných pred pi -

sov.35)

(2) Pred se da ok res né ho súdu ok rem vý ko nu čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 vy ko ná va sprá vu ok res né ho
súdu aj tým, že 
a) ur ču je poč ty prí se dia cich na ok res nom súde, 
b) do hlia da na prí prav nú služ bu jus tič ných ča ka te ¾ov

po čas jej vý ko nu na ok res nom súde,
c) za bez pe ču je od bor nú prí pra vu prí se dia cich ok res -

né ho sú du na vý kon ich funk cie.

 (3) Pred se da kraj ské ho súdu ok rem vý ko nu čin nos tí

uve de ných v od se ku 1 vy ko ná va sprá vu kraj ské ho
súdu aj tým, že
a) ur ču je poč ty prí se dia cich na kraj skom súde,
b) za bez pe ču je vý ber uchá dza čov o funk ciu sud cu

a pri pra vu je pod kla dy na ich vy me no va nie za sud -
cov,

c) ria di a kon tro lu je prí prav nú služ bu jus tič ných ča ka -
te ¾ov v ob vo de kraj ské ho súdu a jej vý kon,

d) za bez pe ču je od bor nú prí pra vu prí se dia cich kraj ské -
ho súdu na vý kon ich funk cie a or ga ni zu je a ko or di -
nu je od bor nú prí pra vu prí se dia cich ok res né ho súdu 
na vý kon ich funk cie.

(4) Pred se da naj vy ššie ho súdu ok rem vý ko nu čin nos -
tí uve de ných od se ku 1 vy ko ná va sprá vu naj vy ššie ho
súdu aj tým, že za bez pe ču je vý kon čin nos tí uve de ných
v § 71 ods. 1 písm. a) pr vom a dru hom bode, písm. b) 
pr vom a dru hom bode, písm. c) dru hom bode  a písm. d) 
štvr tom a pia tom bo de vo vz�a hu k naj vy ššie mu súdu.

(5) Pred se da Vyš šie ho vo jen ské ho súdu vy ko ná va
sprá vu Vyš šie ho vo jen ské ho súdu tým, že za bez pe ču je
vý kon čin nos tí uve de ných v od se koch 1 a 3 vo vz�a hu
k Vyš šie mu vo jen ské mu súdu; pred se da vo jen ské ho
ob vo do vé ho súdu vy ko ná va sprá vu vo jen ské ho ob vo -
do vé ho súdu tým, že za bez pe ču je vý kon čin nos tí uve -
de ných v od se koch 1 a 2 vo vz�a hu k to mu to súdu. 

(6) Pred se da Špe ciál ne ho súdu ok rem čin nos tí uve -
de ných v od se ku 1 vy ko ná va sprá vu Špe ciál ne ho súdu
aj tým, že za bez pe ču je pod kla dy na vý ber uchá dza čov
o funk ciu sud cu na Špe ciál nom súde a vy hla su je vý be -
ro vé ko na nie na ob sa de nie vo¾ né ho mies ta sud cu na
tom to súde.

§ 75

 Po dro bnos ti o or ga ni zá cii prá ce pri vý ko ne sprá vy
súdu usta no ví or ga ni zač ný po ria dok súdu, kto rý vydá
pred se da súdu. 

DRU HÁ  HLA  VA

RIA DI TE¼ SPRÁ VY SÚDU

§ 76

 Ria di te¾ sprá vy súdu je štát ny za mest na nec vy ko ná -
va jú ci štát nu služ bu v štát no za mes tna nec kom po me re
pod ¾a oso bit né ho zá kona.36) 

§ 77

 Ria di te¾ sprá vy súdu or ga ni zu je a ria di eko no mic ký
a ad mi nis tra tív ny chod súdu a koná v mene súdu v roz -
sa hu svo jej pô sob nos ti usta no ve nej zá ko nom ale bo
v roz sa hu ur če nom pred se dom súdu.
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33) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 261/1995 Z. z. o štát nom in for mač nom sys té me.
34) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.
35) Na prí klad § 31 zá ko na č. 215/2004 Z. z.
36) Zá kon č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 78

 (1) Ria di te¾ sprá vy súdu vy ko ná va sprá vu súdu tým,
že za bez pe ču je
a) ria de nie čin nos ti osob né ho úra du,
b) bež ný chod súdu a ochra nu bu dov súdu,
c) hos po dá re nie a na kla da nie s roz poč to vý mi  pro -

striedkami súdu, 
d) ve de nie úč tov níc tva,22)
e) tvor bu a po u ži tie so ciál ne ho fondu25) a uzat vá ra nie

ko lek tív nych zmlúv,
f) sprá vu ma jet ku štá tu,24)
g) ve rej né ob sta rá va nie,37)
h) vý kon pred bež nej a prie bež nej fi nanč nej kon tro ly,19)
i) pos ky to va nie knižnično-informačných slu žieb, zís -

ka va nie, spra cú va nie, ucho vá va nie, ochra nu a  vy -
užívanie kniž nič ných fon dov,30)

j) chod ar chí vu,31) 
k) vý kon štát nej šta tis ti ky.38) 

(2) Ria di te¾ sprá vy kraj ské ho súdu vy ko ná va sprá vu
kraj ské ho súdu, ria di te¾ sprá vy Špe ciál ne ho súdu vy -
ko ná va sprá vu Špe ciál ne ho súdu, ria di te¾ sprá vy naj -
vy ššie ho sú du vy ko ná va sprá vu naj vy ššie ho súdu
a ria di te¾ sprá vy Vyš šie ho vo jen ské ho súdu vy ko ná va
sprá vu Vyš šie ho vo jen ské ho súdu tým, že ok rem čin -
nos tí uve de ných v od se ku 1 ïa lej za bez pe ču je
a) materiálno-technické za bez pe če nie ochra ny uta jo -

va ných sku toč nos tí,28)
b) ria de nie ochra ny pred po žiar mi,27)
c) ria de nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,29)
d) in ves tič nú vý stav bu,23)

e) ško le nia a se mi ná re pre ad mi nis tra tív nych za mest -
nan cov súdu.

(3) Ria di te¾ sprá vy kraj ské ho súdu vy ko ná va sprá vu
ok res ných sú dov v ob vo de prí sluš né ho kraj ské ho súdu 
tým, že čin nos ti uve de né v od se ku 2 usku toč ňu je aj vo
vz�a hu k ok res ným sú dom v ob vo de toh to kraj ské ho
súdu.

(4) Ria di te¾ sprá vy kraj ské ho súdu môže po do ho de
s ria di te ¾om sprá vy ok res né ho súdu v ob vo de toh to
kraj ské ho súdu za bez pe čo va� pre ok res ný súd nie ktoré 
úlo hy pod ¾a od se ku 1, kto ré inak vy ko ná va ria di te¾
sprá vy ok res né ho súdu. 

 (5) Ria di te¾ sprá vy Vyš šie ho vo jen ské ho súdu vy ko -
ná va sprá vu vo jen ských ob vo do vých sú dov tým, že čin -
nos ti uve de né v od se ku 2 usku toč ňu je aj vo vz�a hu
k tým to sú dom. 

TRE  T IA  HLA  VA

CEN TRÁL NY IN FOR MAČ NÝ SYS TÉM

§ 79

(1) Mi nis ter stvo a súdy spra cú va jú in for má cie, osob -
né úda je a iné úda je pri pl ne ní svo jich úloh pod ¾a oso -
bit ných zá ko nov, tý ka jú ce sa ob čian ske ho súd ne ho ko -
na nia a trest né ho ko na nia; mi nis ter stvo spra cú va tiež
in for má cie, osob né úda je a iné úda je zís ka né pri pl ne ní
svo jich úloh vy plý va jú cich z oso bit ných zá ko nov.39)

(2) In for má cie, osob né úda je a iné úda je pod ¾a od se -
ku 1 (ïa lej len „úda je“) tvo ria Cen trál ny in for mač ný
sys tém súd nic tva (ïa lej len „cen trál ny in for mač ný sys -
tém). Cen trál ny in for mač ný sys tém ne pod lie ha re gis -
trá cii pod ¾a oso bit né ho zá ko na.34) 

(3) Pre vádz ku, sprá vu a vý voj cen trál ne ho in for mač -
né ho sys té mu za bez pe ču je mi nis ter stvo v spo lu prá ci
so súd mi.

(4) Cen trál ny in for mač ný sys tém sa ve die v lis tin nej
for me ale bo v elek tro nic kej for me. Vzá jom ná vý me na
úda jov me dzi mi nis ter stvom a súd mi a mi nis ter stvom a 
iný mi or gán mi ve rej nej moci pod ¾a § 80 ods. 1 sa môže
usku toč ňo va� aj elek tro nic kou for mou.

§ 80

(1) Úda je z cen trál ne ho in for mač né ho sys té mu vy u ží -
va jú mi nis ter stvo a súdy pri pl ne ní svo jich úloh. Úda je
z cen trál ne ho in for mač né ho sys té mu sa pos ky tu jú aj
iným or gá nom ve rej nej moci, ak tak usta no ví oso bit ný
zá kon.40)

(2) Úda je z cen trál ne ho in for mač né ho sys té mu nie sú 
ve rej ne prí stup né, ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je
inak.41)

§ 81

(1) Na spra cú va nie a pos ky to va nie osob ných úda jov
pod ¾a § 79 a 80 nie je pot reb ný sú hlas dotk nu tej fy zic -
kej oso by. 

(2) Mi nis ter stvo as poň raz roč ne pre ve ru je, či sú
spra cú va né osob né úda je na ïa lej pot reb né na pl ne nie
úloh mi nis ter stva a sú dov. Ak mi nis ter stvo pre ve ro va -
ním ale bo v prie be hu spra cú va nia osob ných úda jov
zis tí, že nie sú pot reb né na pl ne nie úloh mi nis ter stva
a sú dov, bez od klad ne ta ké to osob né úda je zlik vi du je. 

§ 82

(1) Auto ma ti zo va né in for mač né sys té my vrá ta ne da -
ta báz v nich ob siah nu tých, vy tvo re né a spra vo va né mi -
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37) Zá kon č. 523/2003 Z. z. 
38) Zá kon č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke v zne ní zá ko na č. 215/2004 Z. z.
39) Na prí klad zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov, 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 v zne ní ne skor ších pred pi sov.
40) Na prí klad zá kon č. 428/2002 Z. z., zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších

pred pi sov, zá kon  č. 150/2001 Z. z. o da ňo vých or gá noch a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon -
tro ly v zne ní zá kona č. 182/2002 Z. z., zá kon č. 652/2004 Z. z. or gá noch štát nej sprá vy v col níc tve  a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov.

41) Zá kon č. 530/2003 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



nis ter stvom sú vo vlast níc tve štá tu. Opráv ne nia vy plý -
va jú ce z oso bit né ho zákona42) vy ko ná va mi nis ter stvo.

(2) Auto ma ti zo va né in for mač né sys té my uve de né
v od se ku 1 sú sú čas �ou štát ne ho in for mač né ho sys té -
mu Slo ven skej re pub li ky. 

ŠTVR  TÁ  HLA  V A

ROZ PO ČET SÚ DOV

§ 83

(1) Súdy sú svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi za po je né
na roz po čet mi nis ter stva, ak ten to zá kon ale bo oso bit -
ný zákon43) ne us ta no vu je inak. Vo jen ské súdy sú svo -
jimi príj ma mi a vý dav ka mi za po je né na roz po čet mi nis -
ter stva ob ra ny; tým nie je dotk nu tá čin nos� jus tič nej
pok lad ni ce pod ¾a oso bit né ho zá ko na.44)

(2) Súd za po je ný svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi na
roz po čet mi nis ter stva pod ¾a schvá le né ho roz po čtu sú -
dov samo stat ne hos po dá ri s roz poč to vý mi pros tried ka -
mi, kto ré mu určí mi nis ter stvo v rám ci svo jej roz poč to -
vej ka pi to ly. 

(3) Vý dav ky štát ne ho roz po čtu na fi nan co va nie sys -
té mu súd nic tva sú roz poč to va né v samo stat nom prog -
ra me roz poč to vej ka pi to ly mi nis ter stva.

§ 84

Tvor ba pod kla dov k ná vr hu roz po čtu sú dov

(1) Mi nis ter stvo ako správ ca roz poč to vej ka pi to ly
zod po ve dá za do dr žia va nie zá kon ných po vin nos tí pri
tvor be ná vr hu štát ne ho roz po čtu.

(2) Súdy za po je né svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi na
roz po čet mi nis ter stva vy pra cú va jú pod kla dy na tvor bu
roz po čtu sú dov v spo lu prá ci s or gán mi sud cov skej
samo sprá vy.

(3) Pred se da ok res né ho súdu a ria di te¾ sprá vy ok res -
né ho súdu vy pra cú va jú vec ne odô vod ne ný ná vrh roz -
po čtu, kto rý môže ob sa ho va� aj ná vrh roz poč to vých
pri o rít súdu, a pred se da ok res né ho súdu ho pred lo ží
pred se do vi kraj ské ho súdu do 15. no vem bra roka, kto -
rý pred chá dza roku, v kto rom sa pri pra vu je roz po čet na 
na sle du jú ci rok; rov na ko po stu pu je pred se da kraj ské -
ho súdu, kto rý pri pra vu je roz po čet pre kraj ský súd.

(4) Pred se da kraj ské ho súdu za bez pe čí vy pra co va nie
pod kla dov k ná vr hu roz po čtu za ob vod kraj ské ho súdu
a ten to ná vrh pre ro ku je s pred se da mi ok res ných sú dov 
v jeho ob vo de. Vý sled ky pre ro ko va nia spo lu so vzne se ný -
mi pri po mien ka mi sud cov ských rád k ná vr hu roz po čtu
pre ro ku je mi nis ter s pred se da mi kraj ských sú dov.
Tak to pri pra ve né pod kla dy k tvor be roz po čtu sú dov
pred lo žia za svo je ob vo dy pred se do via kraj ských sú dov
v ter mí ne do 31. de cem bra ka len dár ne ho roka mi nis -
ter stvu a súd nej rade.

(5) Pred se da Špe ciál ne ho súdu a ria di te¾ sprá vy Špe -
ciál ne ho súdu vy pra cú va jú vec ne odô vod ne ný ná vrh

roz po čtu Špe ciál ne ho súdu, kto rý môže ob sa ho va� aj
ná vrh roz poč to vých pri o rít Špe ciál ne ho súdu do 15. no -
vem bra roka, kto rý pred chá dza roku, v kto rom sa pri -
pra vu je roz po čet na na sle du jú ci rok. Ná vrh roz po čtu
Špe ciál ne ho súdu pre ro ku je mi nis ter s pred se dom
Špe ciál ne ho súdu. Tak to pri pra ve né pod kla dy k tvor be
roz po čtu Špe ciál ne ho súdu pred lo ží pred se da Špe ciál -
ne ho súdu v ter mí ne do 31. de cem bra ka len dár ne ho
roka mi nis ter stvu a súd nej rade.

§ 85

Mi nis ter stvo ako správ ca roz poč to vej ka pi to ly vy pra -
cu je ná vrh roz po čtu sú dov za po je ných svo jimi príj ma -
mi a vý dav ka mi na roz po čet mi nis ter stva z pod kla dov
sú dov a vlá dou schvá le ných vý cho dísk roz po čtu ve rej -
nej sprá vy v ter mí ne sta no ve nom Mi nis ter stvom fi nan -
cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo fi nan -
cií“). Vy pra co va ný ná vrh roz po čtu odo šle na ve do mie
pred se do vi Špe ciál ne ho súdu a pred se do vi kraj ské ho
súdu, kto rý s ná vr hom oboz ná mi ok res né súdy.

§ 86

Mi nis ter stvo pred kla dá vý cho di ská pre tvor bu roz po čtu
ve rej nej sprá vy a ná vrh roz po čtu sú dov v ná vr hu štát -
ne ho roz po čtu na vy jad re nie súd nej rade. Vy jad re nie
súd nej rady k ná vr hu roz po čtu sú dov je sú čas �ou ná vr -
hu štát ne ho roz po čtu, kto rý vlá da pred kla dá Ná rod nej
rade Slo ven skej re pub li ky.

§ 87

Mi nis ter stvo roz pi su je pre súdy za po je né svo jimi
príj ma mi a vý dav ka mi na roz po čet mi nis ter stva roz -
poč to vé pros tried ky schvá le né zá ko nom o štát nom roz -
po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok. Roz poč to vé  pro -
striedky pre ok res né súdy v ob vo de prí sluš né ho
kraj ské ho súdu roz pi su je ten to kraj ský súd z roz poč to -
vých pros tried kov preň roz pí sa ných mi nis ter stvom
pod ¾a pr vej vety. V roz pi se sa zoh ¾ad ňu jú pot re by sú -
dov uplat ňo va né v pod kla doch k ná vr hu roz po čtu.

§ 88

Zá ve reč ný účet sú dov

(1) Mi nis ter stvo ako správ ca roz poč to vej ka pi to ly
zos ta vu je ná vrh zá ve reč né ho účtu roz poč to vej ka pi to -
ly, kto rý za hŕ ňa aj ná vrh zá ve reč né ho účtu sú dov, kto -
ré sú svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi za po je né na roz po -
čet mi nis ter stva. Ná vrh zá ve reč né ho účtu sú dov
zos ta vu je mi nis ter stvo v sú čin nos ti s pred se da mi kraj -
ských sú dov.

(2) Zá ve reč ný účet roz poč to vej ka pi to ly pred kla dá
mi nis ter stvo v sú la de s oso bit ným zá ko nom mi nis ter -
stvu fi nan cií a prí sluš né mu vý bo ru Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky v roz sa hu a v ter mí noch ur če ných
mi nis ter stvom fi nan cií.
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42) Zá kon č. 618/2003 Z. z. o au tor skom prá ve a prá vach sú vi sia cich s au tor ským prá vom (au tor ský zá kon).
43) Zá kon č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
44) Zá kon č. 65/2001 Z. z. o sprá ve a vy má ha ní súd nych po h¾a dá vok v zne ní zá ko na č. 608/2004 Z. z.



ŠIES  TA  ČASŤ
SPO LOČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 89

Ak sa v tom to zá ko ne po u ží va po jem samo sud ca, ro -
zu mie sa tým aj sud ca pre prí prav né ko na nie, ak z toh -
to zá ko na ne vy plý va nie čo iné.

§ 90

Na Kraj skom súde v Bra ti sla ve sa zria ïu je Od de le nie
jus tič nej pok lad ni ce, kto ré plní úlo hy pod ¾a oso bit né ho 
zá ko na.44)

§ 91

Ak nie je na Špe ciál nom súde usta no ve ný se nát ale bo 
ak z iné ho dô vo du ne mô že Špe ciál ny súd vy ko ná va�
svo ju prá vo moc pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho
zá ko na, vy ko ná va ju Kraj ský súd v Ban skej Bys tri ci;
se nát kraj ské ho súdu sa v ta kom prí pa de skla dá
z troch sud cov, z kto rých je den je pred se dom se ná tu.

§ 92

Spl no moc ňo va cie usta no ve nie

(1) Mi nis ter stvo vydá vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som správ ny a kan ce lár sky po ria dok pre ok res -
né súdy, kraj ské súdy, Špe ciál ny súd a vo jen ské súdy,
kto rý po dro bnej šie upra ví naj mä or ga ni zá ciu súdu, or -
ga ni zá ciu prá ce, štruk tú ru a úlo hy za mest nan cov
súdu a súd nych od de le ní ale bo iných or ga ni zač ných
út va rov súdu pri vý ko ne súd nic tva a kan ce lár ske prá ce 
na sú doch.

(2) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví po dro bnos ti o
a) vnú tor nej re ví zii súdu,
b) ná le ži tos tiach roz vr hu prá ce, 
c) po u ží va ní úrad né ho ode vu sud ca mi, pro ku rá tor mi

a ad vo kát mi v ko na ní pred súd mi,
d) pra vid lách ur čo va nia miest sud cov a vo¾ ných miest

sud cov na sú doch,
e) spô so be spra co va nia, pos ky to va nia, sprís tup ňo va -

nia a zve rej ňo va nia úda jov v cen trál nom in for mač -
nom sys té me,

f) kri té riách ur če nia a ve de ní zo zna mu pre �a že ných
sú dov.

SIED MA ČASŤ
PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

Pre chod né usta no ve nia

§ 93

(1) Pred se do via ok res ných sú dov a pred se do via kraj -
ských sú dov usta no ve ní do funk cie pred na do bud nu -
tím účin nos ti toh to zá ko na zos tá va jú v tej to funk cii aj
po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na; ich funk cia
za nik ne uply nu tím le ho ty dvoch ro kov odo dňa na do -

bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ak k jej zá ni ku ne dô -
jde skôr. 

(2) Ak v le ho te pod ¾a od se ku 1 za nik ne funk cia nie -
ktoré ho pred se du ok res né ho súdu ale bo kraj ské ho
súdu z dô vo dov usta no ve ných tým to zá ko nom, nový
pred se da súdu bude usta no ve ný do funk cie pod ¾a toh -
to zá ko na.

§ 94

(1) Pod pred se do via ok res ných sú dov a pred se do via
kraj ských sú dov usta no ve ní do funk cie pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na zos tá va jú v tej to funk cii
aj po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na; ich funk cia
za nik ne uply nu tím le ho ty jed né ho roka odo dňa na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ak k jej zá ni ku ne dô -
jde skôr. Pred se do via tých to sú dov sú po vin ní v le ho te
pod ¾a pred chá dza jú cej vety na vrh nú� mi nis tro vi kan -
di dá tov na funk ciu pod pred se du súdu.

(2) Ak v le ho te pod ¾a od se ku 1 za nik ne funk cia nie -
ktoré ho pod pred se du ok res né ho súdu ale bo pod pred -
se du kraj ské ho súdu z dô vo dov usta no ve ných tým to
zá ko nom, nový pod pred se da súdu bude usta no ve ný do
funk cie pod ¾a toh to zá ko na.

§ 95

(1) Sud cov ské rady na kraj ských sú doch vy tvo re né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov vy ko ná va jú čin nos� sud -
cov ských rád ok res ných sú dov, kraj ských sú dov a ko -
lé gií pred se dov sud cov ských rád do 31. de cem bra
2005.

(2) Do 31. de cem bra 2005 sa vy tvo ria na kraj ských
sú doch a ok res ných sú doch sud cov ské rady pod ¾a toh -
to zá ko na.

§ 96

(1) Vo¾ by pr vých pred se dov ko lé gií kraj ských sú dov
vy hlá si pred se da prí sluš né ho kraj ské ho súdu tak, aby
sa vo¾ ba usku toč ni la naj ne skôr do jed né ho roka odo
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(2) Vo¾ by pr vých pred se dov gré mií ok res ných sú dov
vy hlá si pred se da prí sluš né ho ok res né ho súdu tak, aby
sa vo¾ ba usku toč ni la naj ne skôr do jed né ho roka odo
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

§ 97

(1) Kraj ský súd v se ná te zlo že nom z dvoch sud cov
a troch prí se dia cich do kon čí ko na nie vo ve ciach, v kto -
rých už ko nal na hlav nom po jed ná va ní pred dňom na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(2) Vo ve ciach, v kto rých bola po da ná ob ža lo ba a ne -
bo lo za ča té hlav né po jed ná va nie pred dňom na do bud -
nu tia účin nos ti toh to zá ko na, vy ko ná kraj ský súd ko na -
nie v pr vom stup ni v se ná te zlo že nom pod ¾a § 16 ods. 1.

(3) Ak vo veci pod ¾a od se ku 1 do šlo k zme ne v zlo že ní
se ná tu a hlav né po jed ná va nie musí by� vy ko na né zno -
vu, vy ko ná kraj ský súd v pr vom stup ni nové ko na nie
v se ná te zlo že nom pod ¾a § 16 ods. 1.
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§ 98

Všet ky prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce z  pracovno -
právnych vz�a hov, štát no za mes tna nec kých vz�a hov
a iných práv nych vz�a hov osôb vy ko ná va jú cich čin nos -
ti pod ¾a § 73 k 31. mar cu 2005 na kraj ských sú doch
pre chá dza jú k 1. ap rí lu 2005 na mi nis ter stvo.

Oso bit  né usta no ve nia o jus t ič  ných
ča ka te ¾och 

§ 99

Prí prav ná služ ba jus tič né ho ča ka te ¾a

(1) Úče lom prí prav nej služ by je od bor ne pri pra vi�
jus tič né ho ča ka te ¾a na vý kon funk cie sud cu. Prí prav ná 
služ ba jus tič né ho ča ka te ¾a trvá tri roky. Mi nis ter môže
na žia dos� jus tič né ho ča ka te ¾a čias toč ne za po čí ta� do
prí prav nej služ by práv nic kú čin nos� v inom pra cov -
nop ráv nom vz�a hu ale bo v ob dob nom pra cov nom vz�a -
hu, ak jus tič ný ča ka te¾ zís kal po čas jej tr va nia skú se -
nos ti pot reb né na vý kon funk cie sud cu. U jus tič né ho
ča ka te ¾a vo jen ských sú dov toto za po čí ta nie vy ko ná mi -
nis ter po do ho de s mi nis trom ob ra ny.

(2) Jus tič ný ča ka te¾ vy ko ná va prí prav nú služ bu na
súde a v Jus tič nej aka dé mii. Za vý kon prí prav nej služ -
by jus tič né ho ča ka te ¾a sa po va žu je aj účas� jus tič né ho
ča ka te ¾a 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 ale bo 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 zá ko na.36)

§ 100

(1) Do prí prav nej služ by jus tič né ho ča ka te ¾a mož no
pri ja� len toho, kto spĺ ňa pred po kla dy na funk ciu sud -
cu pod ¾a oso bit né ho predpisu45) s vý nim kou veku, skú -
se nos tí a od bor nej jus tič nej skúš ky.

(2) Jus tič ný ča ka te¾ je opráv ne ný vy ko ná va� úko ny
pod ¾a oso bit né ho zá ko na.6)

(3) Jus tič ný ča ka te¾ je po vin ný, a to aj po skon če ní
prí prav nej služ by, za cho vá va� ml čan li vos� o ve ciach,
o kto rých sa doz ve del pri vý ko ne svo jej čin nos ti, v rov -
na kom roz sa hu ako sud ca. Zba vi� tej to po vin nos ti ho
môže pred se da kraj ské ho súdu ale bo pred se da Vyš šie -
ho vo jen ské ho súdu. 

(4) Jus tič ným ča ka te ¾om na vo jen skom súde sa môže 
sta� len pro fe sio nál ny vo jak.

(5) Jus tič ný ča ka te¾ skla dá pri ná stu pe do prí prav nej
služ by do rúk pred se du prí sluš né ho kraj ské ho súdu
ale bo pred se du Vyš šie ho vo jen ské ho súdu ten to s¾ub:
„S¾u bu jem na svo ju čes� a sve do mie, že sa bu dem spra -
vo va� Ús ta vou Slo ven skej re pub li ky a zá kon mi, bu dem

sa sve do mi to pri pra vo va� na vý kon sud cov skej funk cie
a osvo jím si zá sa dy sud cov skej eti ky.“.

(6) Pla to vé po me ry jus tič né ho ča ka te ¾a usta no ví oso -
bit ný zá kon.

§ 101

(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 
zá ko na.6)

§ 102

Zru šo va cie usta no ve nia

 Zru šu jú sa:
1. 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., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na 589/2003
Z. z. a zá ko na č. 267/2004. Z. z.,

2. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1992 Zb.
o síd lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky,
štát nej sprá ve sú dov, vy ba vo va ní s�až nos tí a o vo¾ -
bách prí se dia cich (zá kon o štát nej sprá ve sú dov)
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 12/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 110/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 318/1993 Z. z., zá ko na 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. 426/2003 Z. z.,
zá ko na č. 458/2003 Z. z. a zá ko na č. 530/2003 Z. z.

Čl. II

 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. 462/2003 Z. z., zá ko na č. 505/2003 Z. z., zá ko na
č. 514/2003 Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z., zá ko na
č. 267/2004 Z. z., zá ko na č. 403/2004 Z. z., zá ko na
č. 530/2004 Z. z. a zá ko na č. 586/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 12 ods. 4 sa na kon ci vkla dá čiar ka a slo vá „ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.“.

2. Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:
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„§ 12a

Do čas né pri de le nie sud cu na vý kon
funk cie pred se du súdu

(1) Na vý kon funk cie pred se du súdu na súde niž šie ho 
stup ňa ale bo súde toho is té ho stup ňa súd na rada do -
čas ne pri de lí sud cu, kto rý bol do tej to funk cie vy me no -
va ný pod ¾a oso bit né ho zá ko na.5b) Po čas do čas né ho pri -
de le nia na vý kon funk cie pred se du súdu sud ca
vy ko ná va funk ciu sud cu na súde, na kto rý bol do čas ne
pri de le ný. 

(2) Do čas né pri de le nie sud cu na vý kon funk cie pred -
se du súdu sa skon čí zá ni kom funk cie pred se du súdu;
s jeho sú hla som ho súd na rada pri de lí na súd, z kto ré -
ho bol do čas ne pri de le ný na vý kon funk cie pred se du
súdu.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5b znie:
„5b) Zá kon č. 757/2004 Z. z. o sú doch a o zme ne a do pl ne ní nie -

ktorých zá ko nov.“.

3. V § 15 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Pred se du gré mia ok res né ho súdu vo lia sud co via
prí sluš né ho gré mia taj ným hla so va ním na pä� ro kov
spo me dzi pred se dov se ná tov toh to gré mia. Ná vrh môžu 
poda� čle no via gré mia a pred se da súdu, kto rý ná vr hy
pred lo ží prí sluš né mu gré miu.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 5.

4. V § 15 ods. 5 sa za slo vá „Pred se da ko lé gia“ vkla dá
čiar ka a pri pá ja jú sa slo vá „pred se da gré mia“.

5. V § 16 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Na ná vrh pred se du súdu ale bo na ná vrh naj me -
nej dvoch tre tín čle nov gré mia ok res né ho súdu roz ho -
du je o od vo la ní pred se du gré mia gré mium taj ným hla -
so va ním.“.

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

6. § 27 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Vý kon funk cie pred se du súdu, pod pred se du

súdu, pred se du ko lé gia, pred se du gré mia, sud cu dis -
cip li nár ne ho súdu, čle na od de le nia vnú tor nej re ví zie,
čle na súd nej rady, čle na sud cov skej rady a čin nos�
sud cu vy ko ná va jú ce ho stáž pod ¾a oso bit né ho pred pi su 
sa pri hod no te ní sud cu za po čí ta va do vý ko nu súd nic -
tva.“.

7. V § 29 ods. 2 v dru hej vete sa slo vá „prí sluš nej sud -
cov skej rady“ na hrá dza jú slo va mi „ko lé gia pred se dov
sud cov ských rád“. 

8. V § 30 ods. 10 v dru hej vete sa vy púš �a jú slo vá „a
so sú hla som sud cu“.

9. V § 68 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Po čas za stu po va nia pred se du súdu pat rí pod -
pred se do vi prí sluš né ho súdu funk čný prí pla tok za ria -
dia cu čin nos� vo výš ke pri slú cha jú cej pred se do vi súdu
ale bo jeho po mer ná čas�; to pla tí aj pre sud cu prí sluš -
né ho súdu po ve re né ho za stu po va ním pred se du toh to
súdu, ak pod pred se da súdu nie je usta no ve ný.“.

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3.

10. V § 69 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) pred se do vi ko lé gia kraj ské ho súdu v sume 3 000 Sk

me sač ne a pred se do vi gré mia ok res né ho súdu vo
výš ke 2 000 Sk me sač ne.“.

11. V § 69 od sek 2 znie:
„(2) Funk čný prí pla tok za vý kon funk cie pat rí sud co -

vi Špe ciál ne ho súdu a sud co vi naj vy ššie ho súdu, kto rý
roz ho du je o op rav ných pros tried koch vo ve ciach, na
kto ré je v pr vom stup ni prí sluš ný Špe ciál ny súd, me -
sač ne v sume rov na jú cej sa dvoj ná sob ku prie mer nej
no mi nál nej me sač nej mzdy za mest nan ca v hos po dár stve 
Slo ven skej re pub li ky za pred chá dza jú ci ka len dár ny
rok.“.

12. § 72 a 73 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 72

Plat a prí pla tok po čas do čas né ho pri de le nia

(1) Sud co vi po čas do čas né ho pri de le nia pat rí funk čný
plat pod ¾a pô vod né ho za ra de nia.

(2) Ak je sud ca do čas ne pri de le ný na súd vyš šie ho
stup ňa, pat rí mu prí pla tok po čas do čas né ho pri de le nia 
vo výš ke 5 % zo zá klad né ho pla tu me sač ne. Ak je sud ca
do čas ne pri de le ný na súd vyš ší o dva stup ne, pat rí mu
prí pla tok po čas do čas né ho pri de le nia vo výš ke 10 % zo
zá klad né ho pla tu me sač ne; sú čet prí plat ku za vý kon
funk cie na ur či tom stup ni súdu spo lu s prí plat kom po -
čas do čas né ho pri de le nia a zá klad ným pla tom sud cu
ne smie pre vý ši� 130 % zá klad né ho pla tu sud cu.

(3) Ak je sud ca do čas ne pri de le ný na pre �a že ný súd,
pat rí mu prí pla tok vo výš ke 10 000 Sk me sač ne za pr -
vých šes� me sia cov do čas né ho pri de le nia; pre �a že ným
sú dom je súd za ra de ný do oso bit né ho zo zna mu pre �a -
že ných sú dov, kto rý ve die mi nis ter stvo.

 § 73

Prí pla tok za za stu po va nie

(1) Sud co vi, kto rý vy ko ná va funk ciu sud cu na pre �a -
že nom súde a za stu pu je iné ho sud cu pod ¾a od se ku 4,
pat rí prí pla tok za za stu po va nie vo výš ke 1 000 Sk za
kaž dý od pra co va ný deň za stu po va nia, kto rý je pra cov -
ným dňom. Ná rok na prí pla tok za za stu po va nie má
sud ca od pr vé ho dňa na sle du jú ce ho po uply nu tí šies -
tich týž dňov za stu po va nia. Ak za stu pu jú sud cu pre �a -
že né ho súdu via ce rí sud co via toh to súdu, majú ná rok
na po mer nú čas� prí plat ku za za stu po va nie.

(2) Prí pla tok za za stu po va nie ne pat rí sud co vi, kto rý
za stu pu je iné ho, krát ko do bo ne prí tom né ho sud cu na
zá kla de roz vr hu prá ce.

(3) O pri zna ní prí plat ku ale bo o jeho od ňa tí roz ho du -
je pred se da prí sluš né ho súdu po pred chá dza jú com sú -
hla se sud cov skej rady.

(4) O za stu po va nie sud cu ide vte dy, ak za stu po va ný
sud ca pre �a že né ho súdu ne vy ko ná va na súde, na kto rý 
bol pri de le ný, svo ju sud cov skú funk ciu 
a) pre ne prí tom nos� tr va jú cu viac ako šes� týž dňov

a jeho sud cov ská agen da ur če ná roz vr hom prá ce na
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prí sluš ný ka len dár ny rok je pri de ¾o va ná iné mu sud -
co vi ale bo via ce rým sud com toh to súdu a

b) na toto sud cov ské mies to ne bol do čas ne pri de le ný
iný sud ca.

(5) Prí pla tok za za stu po va nie vo výš ke funk čné ho prí -
plat ku za stu po va né ho sud cu pat rí aj sud co vi, kto rý na
zá kla de po ve re nia prí sluš né ho or gá nu a v roz sa hu ním
ur če nom za stu pu je ne prí tom né ho sud cu vy ko ná va jú -
ce ho ria dia cu funk ciu ale bo vyš šiu sud cov skú funk ciu. 
Rov na ký prí pla tok pat rí aj sud co vi, kto rý bol do čas ne
pri de le ný na za stu po va nie ne prí tom né ho sud cu vy ko -
ná va jú ce ho ria dia cu funk ciu ale bo vyš šiu sud cov skú
funk ciu. Ná rok na prí pla tok za za stu po va nie má sud ca
od pr vé ho dňa za stu po va nia.“.

13. V § 120 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré
znie:
„f) sud cov ská rada pro ti pred se do vi súdu ale bo sud co vi

prí sluš né ho súdu.“.

14. V § 120 ods. 5 v pr vej vete sa slo vá „do dvoch“ na -
hrá dza jú slo va mi „do šies tich“.

15. V § 141 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Funk cia prí se dia ce ho trvá aj po uply nu tí toh to ob do -
bia do prá vo plat nos ti roz hod nu tia vo veci, ak je to  po -
trebné na do kon če nie veci, v kto rej je prí se dia cim.“.

16. V § 150a ods. 2 sa vy púš �a slo vo „riad nom“.

Čl. III

Zá kon č. 166/2003 Z. z. o ochra ne súk ro mia pred ne -
opráv ne ným po u ži tím informačno-technických  pro -
striedkov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá -
kon o ochra ne pred od po čú va ním) sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. V § 4 ods. 1 sa nad slo vom „sud cu“ vy púš �a od kaz 6 
vrá ta ne po znám ky pod čia rou.

2. V § 4 ods. 3 sa vy púš �a slo vo „prí sluš né mu“ a za
slo vo „súdu“ sa vkla da jú slo vá „prí sluš né mu pod ¾a
§ 4a“.

3. Za § 4 sa vkla dá § 4a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 4a

Prí sluš nos� súdu

(1) Na roz ho do va nie o po u ži tí informačno-technických
pros tried kov pod ¾a toh to zá ko na je vec ne prí sluš ný
a) Vyš ší vo jen ský súd vo vz�a hu k vo jen ským ob -

jektom, vo jen ským za ria de niam, oso bám vy ko ná va -
jú cim vo jen skú služ bu a ci vil ným za mest nan com
v pô sob nos ti Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub -
li ky v sú vis los ti s ich pra cov nou čin nos �ou ale bo ak
je žia da te ¾om Vo jen ské spra vo daj stvo; to ne pla tí, ak
ide o vec pat ria cu do prá vo mo ci Špe ciál ne ho súdu,

b) kraj ský súd v ostat ných prí pa doch.

(2) Na roz ho do va nie o sú hla se na po u ži tie
informačno-technických pros tried kov pod ¾a od se ku 1
písm. b) je miest ne prí sluš ný kraj ský súd, v kto ré ho ob -
vo de  má síd lo žia da te¾ o vy da nie sú hla su na ich po u ži tie 
ale bo jeho or ga ni zač ný út var; ale bo kraj ský súd, v kto ré -

ho ob vo de sa na chá dza ob jekt Zbo ru vä zen skej a jus tič -
nej strá že, ak sa majú po u ži� informačno-technické
pros tried ky v tom to ob jekte.“. 

4. Za § 9 sa vkla dá § 10, kto rý znie:

„§ 10

Ak bol po da ný ná vrh na vy da nie sú hla su na po u ži tie
informačno-technických pros tried kov pod ¾a oso bit -
ných zá ko nov pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh -
to zá ko na, prí sluš ný na roz ho do va nie je súd ur če ný
pod ¾a do te raj ších pred pi sov.“.

Čl. IV 

 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., zá ko na
č. 267/2003 Z. z., zá ko na č. 453/2003 Z. z., zá ko na
č. 550/2003 Z. z., zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z., zá ko na
č. 403/2004  Z. z.  a zá ko na č. 612/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Pre súd nych úrad ní kov v slu žob nom úra de, kto -

rým je súd, plní úlo hy pred sta ve né ho pred se da súdu
ale bo sud ca po ve re ný pred se dom súdu.“.

2. V prí lo he č. 1 v 7. pla to vej trie de sa za slo vá „v prí -
sluš nom od bo re štát nej služ by“ vkla da jú slo vá „a na
úse ku vý ko nu súd nic tva“.

Čl. V

Zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní zá ko na č. 36/1967 Zb., zá ko na č. 158/1969
Zb., zá ko na č. 49/1973 Zb., zá ko na č. 20/1975 Zb., zá -
ko na č. 133/1982 Zb., zá ko na č. 180/1990 Zb., zá ko na 
č. 328/1991 Zb., zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na
č. 263/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 5/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 46/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 22/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 58/1996 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 281/1996 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 359/1997 Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z.,
zá ko na č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 169/1998 Z. z., zá -
ko na č. 187/1998 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko -
na č. 233/1998 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 318/1998
Z. z., zá ko na č. 331/1998 Z. z., zá ko na č. 46/1999 Z. z., 
ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 166/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 223/1999 Z. z.,
zá ko na č. 303/2001 Z. z., zá ko na č. 501/2001 Z. z., zá -
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ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na č. 232/2002 Z. z., zá ko -
na č. 424/2002 Z. z., zá ko na č. 451/2002 Z. z., zá ko na
č. 480/2002 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 620/2002 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 75/2003 Z. z., zá ko na
č. 353/2003 Z. z., zá ko na č. 530/2003 Z. z., zá ko na
č. 589/2003 Z. z., zá ko na č. 204/2004 Z. z., zá ko na
č. 371/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z., zá ko na
č. 420/2004 Z. z. a zá ko na č. 428/2004 Z. z. sa mení
tak to:

V § 246 sa vy púš �a od sek 3. 

Čl. VI

 Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb.
o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok)
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 63/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko na č. 397/2000 Z. z., zá -
ko na č. 561/2001 Z. z., zá ko na č. 526/2002 Z. z., zá ko -
na č. 527/2002 Z. z., zá ko na č. 357/2003 Z. z., zá ko na
č. 514/2003 Z. z. a zá ko na č. 420/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 31 sa odsek 1 do pĺ ňa pís me nom o), kto ré znie:
„o) roz ho du je o op rav ných pros tried koch pro ti roz hod -

nu tiu dis cip li nár nej ko mi sie.“.

2. V § 93 ods. 2 dru há veta znie:
„O op rav nom pros tried ku roz ho du je pre zí dium ko -

mo ry; v ko na ní o op rav nom pros tried ku po stu pu je pre -
zí dium ko mo ry pod ¾a dis cip li nár ne ho po riad ku.“. 

3. § 93 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Pro ti roz hod nu tiu pre zí dia ko mo ry, kto rým bola

no tá ro vi ulo že ná sank cia, môže no tár poda� ža lo bu
pod ¾a oso bit né ho zákona6d) do 15 dní odo dňa do ru če -
nia roz hod nu tia.“. 

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6d znie:
„6d) § 247 Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.“.

Čl. VII

 Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod -
nej rady č. 96/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 130/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 421/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 500/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 564/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 11/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 295/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 252/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z., zá ko na
č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 233/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 389/1999 Z. z.,
zá ko na č. 6/2001 Z. z., zá ko na č. 453/2001 Z. z., zá ko -
na č. 205/2002 Z. z., zá ko na č. 515/2003 Z. z.,  zá ko na
č. 369/2004 Z. z., zá ko na č. 535/2004 Z. z., zá ko na
č. 583/2004 Z. z. a zá ko na č. 615/2004 Z. z.  sa mení
tak to:

1. V § 27 ods. 2 sa vy púš �a jú body 2, 3 a 4.

2. V § 27 ods. 3 v dru hom bode sa vy púš �a veta za
bod ko čiar kou.

Čl. VIII

Zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní
zá ko na č. 10/2000 Z. z., zá ko na č. 400/2000 Z. z., zá -
ko na č. 263/2002 Z. z., zá ko na č. 320/2002 Z. z., zá ko -
na č. 321/2002 Z. z., zá ko na č. 512/2002 Z. z., zá ko na
č. 545/2003 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z. a zá ko na
č. 382/2004 Z. z. sa mení tak to:

V § 94 ods. 4 sa vy púš �a slo vo „ok res ným“.

Čl. IX

Zá kon č. 549/2003 Z. z. o súd nych úrad ní koch sa
mení tak to:

§ 22 znie:

„§ 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, má ná rok vy ko na� od bor nú jus tič nú
skúšku15) naj ne skôr do troch me sia cov od do ru če nia
žia dos ti mi nis tro vi spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li -
ky.“.

Čl. X

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 sa mení tak -
to:

V § 14 od sek 5 znie:
„(5) Na vy ko na nie jus tič nej skúš ky vyš šie ho súd ne ho 

úrad ní ka pod ¾a oso bit né ho zákona1) sa vz�a hu jú usta -
no ve nia § 12 až 14.“.

Čl. XI

Zá kon č. 371/2004 Z. z. o síd lach a ob vo doch sú dov
Slo ven skej re pub li ky a o zme ne zá ko na č. 99/1963 Zb.
Ob čian sky súd ny po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi -
sov v zne ní zá ko na č. 428/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. V čl. I sa v nad pi se pod § 2 slo vo „ob vod ných“ na -
hrá dza slo vom „ok res ných“.

2. V čl. I sa do te raj ší text § 18 ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom  2, kto rý znie:

„(2) Do 1. júla 2005 je síd lom Špe ciál ne ho súdu mes -
to Bra ti sla va a jeho ob vo dom je celé úze mie Slo ven skej
re pub li ky.“.

3. V čl. III sa slo vá „ok rem čl. I § 7 a 9 a čl. II dru hé ho
bodu, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. júla 2005“ na hrá -
dza jú slo va mi „ok rem čl. I § 5, kto rý na do bú da účin -
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nos� 1. júla 2005, a čl. I § 7 a 9 a čl. II dru hé ho bodu,
kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2006.“.

Čl. XII

Zá kon č. 379/1997 Z. z. o pre vádz ko va ní súk rom -
ných bez peč nost ných slu žieb a po dob ných čin nos tí,
o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos -
ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov a o do pl ne ní zá ko na č. 65/1965 Zb.
Zá kon ní ka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon
o súk rom ných bez peč nost ných služ bách) v zne ní zá ko -
na č. 225/2000 Z. z., zá ko na č. 440/2001 Z. z., zá ko na
č. 418/2002 Z. z. a zá ko na č. 181/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 9 sa vy púš �a jú od se ky 3 a 4. 

2. Za § 9 sa vkla dá § 9a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 9a

Po su dzo va nie bez ú hon nos ti a spo ¾ah li vos ti 

(1) Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“) ale bo kraj ské ria di te¾ stvo si na po -
sú de nie bez ú hon nos ti a spo ¾ah li vos ti vy žia da vy jad re -
nie Po li caj né ho zbo ru (ïa lej len „po lí cia“), a ak vý sled ky 
po sú de nia spo ¾ah li vos ti oso by pod ¾a § 9 ods. 2 písm. g)
ne u mož ňu jú vy slo vi� jed no znač ný zá ver o jej spo ¾ah li -
vos ti, vy žia da si aj sta no vi sko oso bit nej ko mi sie. Oso -
bit ná ko mi sia môže za u ja� sta no vi sko k spo ¾ah li vos ti
oso by aj bez žia dos ti. Sta no vi skom oso bit nej ko mi sie je
mi nis ter stvo ale bo kraj ské ria di te¾ stvo via za né. 

(2) Oso bit nú ko mi siu pod ¾a od se ku 1 zria ïu je mi nis -
ter vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“).
Čle no via ko mi sie mu sia by� opráv ne ní oboz na mo va� sa 
s uta jo va ný mi sku toč nos �a mi pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.4a) 

(3) Mi nis ter stvo ale bo kraj ské ria di te¾ stvo môže na
po sú de nie bez ú hon nos ti ale bo spo ¾ah li vos ti po žia da�
o vy jad re nie aj iný štát ny orgán5) ale bo obec, v kto rej sa
žia da te¾ zdr žia va ale bo sa v po sled ných pia tich ro koch
zdr žia val; títo sú po vin ní žia dos ti mi nis ter stva ale bo
kraj ské ho ria di te¾ stva o vy jad re nie vy ho vie� v le ho te 14
dní od jej do ru če nia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 4a a 5 zne jú:
„4a) Zá kon č. 215/2004 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.
5) Na prí klad zá kon č. 153/2001 Z. z. o pro ku ra tú re v zne ní ne -

skor ších pred pi sov.“.

3. V § 10 ods. 4 sa slo vá „mi nis trom vnút ra Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“)“ na hrá dza jú slo -
vom „mi nis trom“. 

4. V § 20 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Od vo la nie pro ti roz hod nu tiu o po za sta ve ní
opráv ne nia pod ni ka� nemá od klad ný úči nok.“. 

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3.

5. V § 21 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „kto ré je prá vo -
plat né“. 

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

„(4) Od vo la nie pro ti roz hod nu tiu o od ňa tí li cen cie
nemá od klad ný úči nok.“.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 5.

7. V § 57 ods. 2 sa slo vá „ods. 2“ na hrá dza jú slo va mi
„ods. 2 a 3“ a slo vá „ods. 2 až 4“ sa na hrádz ajú slo va mi
„ods. 2 až 5“.

Čl. XIII

Zá kon č. 190/2003 Z. z. o strel ných zbra niach a stre -
li ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 19 sa do pĺ ňa od sek mi 3 a 4, kto ré zne jú:
„(3) Po li caj ný út var v sú vis los ti so spo ¾ah li vos �ou

pod ¾a od se ku 2 písm. g) po žia da o sta no vi sko út var Po -
li caj né ho zbo ru. Ak vý sled ky po sú de nia spo ¾ah li vos ti
oso by ne u mož ňu jú vy slo vi� jed no znač ný zá ver o jej
spo ¾ah li vos ti, út var Po li caj né ho zbo ru po žia da o sta no -
vi sko k spo ¾ah li vos ti oso bit nú ko mi siu. Út var Po li caj né -
ho zbo ru môže po žia da� oso bit nú ko mi siu o sta no vi sko
k spo ¾ah li vos ti oso by aj bez žia dos ti. Oso bit ná ko mi sia
za šle svo je sta no vi sko po li caj né mu út va ru, kto rý je ním 
via za ný. 

(4) Oso bit nú ko mi siu pod ¾a od se ku 3 zria ïu je mi nis -
ter vnút ra Slo ven skej re pub li ky. Čle no via ko mi sie mu -
sia by� opráv ne ní oboz na mo va� sa s uta jo va ný mi sku -
toč nos �a mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su.21a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21a znie:
„21a) Zá kon č. 215/2004 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.“.

2. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slo vo „a“ na hrá dza slo vom
„ale bo“. 

3. V § 19 ods. 2 pís me ná a) a b) zne jú: 
„a) koho trest né stí ha nie za trest né činy uve de né v od se -

ku 1 bolo prá vo plat ne pod mie neč ne za sta ve né do
troch ro kov odo dňa uply nu tia skú šob nej doby, 

b) koho trest né stí ha nie za trest né činy uve de né v od -
se ku 1 bolo za sta ve né roz hod nu tím súdu ale bo roz -
hod nu tím pro ku rá to ra o schvá le ní zmie ru, ak od
prá vo plat nos ti toh to roz hod nu tia ne up ly nu li tri
roky.“.

4. V § 25 ods. 1 písm. c) sa slo vá „na do bud nu tím prá -
vo plat nos ti roz hod nu tia“ na hrá dza jú slo vom „roz hod -
nu tím“.

5. V § 32 ods. 1 písm. a) sa slo vá „na do bud nu tím prá -
vo plat nos ti roz hod nu tia“ na hrá dza jú slo vom „roz hod -
nu tím“.

Čl. XIV

Zá kon č.140/1961 Zb. Trest ný zá kon v zne ní zá ko na
č. 120/1962 Zb., zá ko na č. 53/1963 Zb., zá ko na
č. 184/1964 Zb., zá ko na č. 56/1965 Zb., zá ko na
č. 81/1966 Zb., zá ko na č. 148/1969 Zb., zá ko na
č. 45/1973 Zb., zá ko na č. 43/1980 Zb., zá kon né ho
opat re nia č. 10/1989 Zb., zá ko na č. 159/1989 Zb., zá -
ko na č. 47/1990 Zb., zá ko na č. 84/1990 Zb., zá ko na
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č. 175/1990 Zb., zá ko na č. 457/1990 Zb., zá ko na
č. 545/1990 Zb., zá ko na č. 490/1991 Zb., zá ko na
č. 557/1991 Zb., zá ko na č. 60/1992 Zb., ná le zu Ústav -
né ho súdu Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky
zo 4. sep tem bra 1992 uve rej ne né ho v čiast ke 93/1992
Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 177/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 102/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 100/1996 Z. z.,
zá ko na č. 13/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá -
ko na č. 10/1999 Z. z., zá ko na č. 183/1999 Z. z., zá ko -
na č. 399/2000 Z. z., zá ko na č. 253/2001 Z. z., zá ko na
č. 485/2001 Z. z., zá ko na č. 237/2002 Z. z., zá ko na
č. 421/2002 Z. z., zá ko na č. 448/2002 Z. z., zá ko na
č. 553/2002 Z. z., zá ko na č. 457/2003 Z. z. a zá ko na
č. 403/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 184a ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „strel nú zbraň,
jej sú čas� ale bo kom po nent ale bo“ a vy púš �a jú sa slo vá
„ale bo bez ozna če nia zbra ne ur če né ho na jej iden ti fi ká -
ciu pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská
re pub li ka via za ná“.

2. V § 184a sa vy púš �a od sek 2. Do te raj šie od se ky 3
až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 2 až 4.

3. V § 184a ods. 2 až 4 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo 2“.

4. Za § 184a sa vkla dá § 184b, kto rý znie:

„§ 184b

(1) Kto sebe ale bo iné mu vy ro bí, do ve zie, vy ve zie, pre -
ve zie, pre pra ví, za do vá ži ale bo drží strel nú zbraň, jej
sú čas� ale bo kom po nent bez po vo le nia ale bo bez ozna -
če nia zbra ne ur če né ho na jej iden ti fi ká ciu pod ¾a me dzi -
ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -

ná, ale bo takú čin nos� spro stred ku je, po tres ce sa
od ňa tím slo bo dy na tri roky až osem ro kov.

(2) Rov na ko ako v od se ku 1 sa pá cha te¾ po tres ce, ak
na strel nej zbra ni sfal šu je, ne do vo le ne za hla dí, od strá -
ni ale bo inak po zme ní ozna če nie ur če né na jej iden ti fi -
ká ciu a sle do va nie pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy, kto -
rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.  

(3) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až de sa� ro kov sa
pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1
ale bo 2
a) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny, 
b) vo väč šom roz sa hu ale bo
c) za bran nej po ho to vos ti štá tu.

(4) Od ňa tím slo bo dy na osem ro kov až dva nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se -
ku 1 ale bo 2
a) vo ve¾ kom roz sa hu ale bo
b) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny pô so bia cej vo via ce -

rých štá toch.

(5) Od ňa tím slo bo dy na de sa� ro kov až pät nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1
ale bo 2 ako člen zlo či nec kej sku pi ny.“.

5. V § 185 ods. 1 sa slo vo „dva“ na hrá dza slo vom „tri“.

6. V § 185 ods. 3 sa slo vá „tri roky“ na hrá dza jú slo va -
mi „pä� ro kov“.

7. V § 185 ods. 4 sa slo vo „pä�“ na hrá dza slo vom
„osem“.

8. V § 185 ods. 5 sa slo vo „osem“ na hrá dza slo vom
„de sa�“.

Čl. XV

Účin nos�

 Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2005 ok rem
čl. I § 23 ods. 2, kto rý na do bú da účin nos� 30. sep tem bra
2005, a čl. XI, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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