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V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. novembra 2005

o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, �peciálny súd a vojenské súdy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 374 ods. 1 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky
súdny poriadok v znení neskor�ích predpisov, § 92
ods. 1 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona
è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

PRVÁ ÈAS�

V�EOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a úèel úpravy

Táto vyhlá�ka s cie¾om podpori� spravodlivý súdny
proces vykonaný v primeranej lehote a zjednoti� postup
súdov pri vybavovaní súdnej agendy a agendy správy
súdu upravuje
a) základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie

súdu a jednotlivých organizaèných útvarov súdu
vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu
pri výkone súdnictva a pri správe súdu,

b) náhradu nevyhnutných výdavkov osobám zúèastne-
ným na konaní,

c) niektoré postupy súdov pri vybavovaní vecí v obèian-
skom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane
výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach,

d) postup notára pri vykonávaní úkonov v konaní o de-
dièstve,

e) výkon administratívnych a kancelárskych prác na
súde pri výkone súdnictva a správe súdu.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na úèely tejto vyhlá�ky sa súdom rozumejú okres-
né súdy, krajské súdy, �peciálny súd, Vy��í vojenský
súd a vojenské obvodové súdy, ak z tejto vyhlá�ky nevy-
plýva, �e sa tým rozumie len niektorý z týchto súdov.

(2) Ak sa v tejto vyhlá�ke pou�íva pojem predseda se-
nátu, rozumie sa tým aj jediný sudca, ktorý rozhoduje
vo veci (ïalej len �samosudca�), a sudca pre prípravné
konanie, ak z tejto vyhlá�ky nevyplýva nieèo iné.

(3) Ak sa v tejto vyhlá�ke pou�íva pojem súdne osoby,
rozumejú sa nimi sudcovia, súdni úradníci a ïal�í za-
mestnanci súdu pod¾a § 15 ods. 1 a 16.

(4) Ak sa v tejto vyhlá�ke pou�íva pojem súdne pojed-
návanie, rozumie sa tým hlavné pojednávanie, pojed-
návanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie.

(5) Ak sa v tejto vyhlá�ke pou�íva pojem aplikácia, ro-
zumejú sa tým technické a programové prostriedky
schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej re-
publiky (ïalej len �ministerstvo�) urèené na spracova-
nie agendy súdu.

(6) Na oznaèovanie súdnych registrov sa pou�ívajú
skratky súdnych registrov, ktorých preh¾ad je uvedený
v prílohe è. 1 èasti I a v prílohe è. 2 èasti I.

DRUHÁ ÈAS�

SPRAVOVACÍ PORIADOK

P R V Á H L A V A

ORGANIZÁCIA SÚDU

Prvý oddiel

Organizaèné útvary súdu

§ 3

Organizaènými útvarmi súdu sú:
a) súdne oddelenie,
b) v�eobecné súdne oddelenie a
c) ostatné organizaèné útvary súdu.

Súdne oddelenie

§ 4

(1) Súdne oddelenie zriadené pre sudcu alebo senát
sa skladá
a) z vy��ieho súdneho úradníka,
b) z probaèného a mediaèného úradníka, ak ide o trest-

noprávnu agendu,
c) zo súdneho tajomníka a
d) z asistenta.

(2) Súdne oddelenie zriadené pre vy��ieho súdneho
úradníka sa skladá
a) zo súdneho tajomníka a
b) z asistenta.

(3) Ak to vy�aduje rozsah súdnej agendy, mô�u za-
mestnanci súdnych oddelení uvedení v odsekoch 1 a 2
vykonáva� práce aj vo viacerých súdnych oddeleniach;
na tento úèel sa v rozvrhu práce zaradia do viacerých
súdnych oddelení.
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§ 5

(1) Èinnos� súdneho oddelenia zabezpeèuje a za jeho
chod zodpovedá súdny tajomník urèený rozvrhom prá-
ce.

(2) Súdny tajomník pod¾a odseku 1
a) organizuje prácu v súdnom oddelení pod¾a pokynov

sudcu, predsedu senátu alebo vy��ieho súdneho
úradníka, pre ktorého je súdne oddelenie zriadené;
v prípade pochybností si vy�iada pokyn sudcu alebo
predsedu senátu, prípadne vy��ieho súdneho úrad-
níka,

b) dohliada na správne vedenie súdnych spisov a súd-
nych registrov príslu�ného súdneho oddelenia,

c) poskytuje informaènému centru súdu be�né infor-
mácie o stave súdneho konania vo veciach patria-
cich príslu�nému súdnemu oddeleniu,

d) plní ïal�ie úlohy, ak tak ustanovuje táto vyhlá�ka
alebo osobitný predpis.

(3) Sudca, predseda senátu alebo vy��í súdny úrad-
ník, pre ktorého sa súdne oddelenie zriadilo v rámci vý-
konu oprávnení pod¾a osobitného predpisu,1) vykonáva
kontrolu plnenia ulo�ených úloh.

(4) Doh¾ad nad èinnos�ou v�etkých súdnych oddele-
ní príslu�ného súdu vykonáva predseda tohto súdu
a v rozsahu jeho poverenia podpredseda súdu alebo po-
verený zamestnanec súdu.

(5) Podrobnosti o èinnosti a organizácii súdneho od-
delenia ustanoví rozvrh práce.

§ 6

V�eobecné súdne oddelenie

(1) Zamestnanci súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone
súdnictva a ktorí nie sú zaradení do súdneho oddelenia
pod¾a § 4 alebo do organizaèných útvarov pod¾a § 7
ods. 1, zaradia sa do v�eobecného súdneho oddelenia.

(2) Do v�eobecného súdneho oddelenia sú v�dy zara-
dení zamestnanci súdu, ktorí vykonávajú èinnosti pre
viac súdnych oddelení pri výkone súdnictva, najmä do-
zorný úradník, súdni doruèovatelia, súdni vykonávate-
lia a prevádzkovo-technický súdny asistent pridelený
do pojednávacej miestnosti vybavenej �peciálnymi
technickými zariadeniami (ïalej len �technický asis-
tent�).

(3) Èinnos� v�eobecného súdneho oddelenia zabez-
peèuje a za jeho chod zodpovedá dozorný úradník. Do-
h¾ad nad èinnos�ou v�eobecného súdneho oddelenia
vykonáva predseda súdu alebo v rozsahu jeho povere-
nia podpredseda súdu alebo riadite¾ správy súdu.

(4) Podrobnosti o èinnosti a organizácii v�eobecného
súdneho oddelenia ustanoví organizaèný poriadok
súdu.

Ïal� ie organizaèné útvary súdu

§ 7

(1) Organizaènými útvarmi súdu, ktoré sa na súde
zriaïujú a ktoré sa podie¾ajú na výkone súdnictva, sú:
a) podate¾òa,
b) informaèné centrum súdu a
c) na registrových súdoch2) kancelária styku s verej-

nos�ou obchodného registra a kancelária zbierky lis-
tín.

(2) Ïal�ími organizaènými útvarmi súdu, ktoré sa
na súde zriaïujú a ktoré sa podie¾ajú na správe súdu,
sú:
a) registratúrne stredisko,
b) kancelária predsedu súdu,
c) kancelária riadite¾a správy súdu okrem okresných

súdov uvedených v § 12 ods. 3,
d) uètáreò a
e) pokladòa.

(3) Na súde sa na úèel efektívneho výkonu súdnic-
tva a správy súdu mô�u zriaïova� aj iné organizaèné
útvary, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2. Na ich vnútor-
nú organizáciu sa vz�ahujú ustanovenia tejto vyhlá�ky
primerane.

(4) Na krajskom súde sa ïalej zriaïuje oddelenie
vnútornej revízie; podrobnosti ustanovujú osobitné
predpisy.3)

(5) Na Krajskom súde v Bratislave sa okrem organi-
zaèných útvarov pod¾a odsekov 1 a� 4 zriaïuje aj odde-
lenie justiènej pokladnice.

(6) Organizaèné útvary súdu pod¾a odsekov 1 a� 3
sú spoloèné pre celý súd.

(7) Zaradenie zamestnancov súdu do organizaè-
ných útvarov uvedených v odsekoch 1 a� 3 a 5 sa urèí
v organizaènom poriadku; tieto organizaèné útvary ria-
di a za ich chod zodpovedá riadite¾ správy súdu.

(8) Ak predseda súdu v organizaènom poriadku ne-
ustanoví nieèo iné, vykonajú v jednotlivých organizaè-
ných útvaroch súdu uvedených v odsekoch 1 a 2 za-
mestnanci zaradení do týchto organizaèných útvarov
v�etky administratívne a kancelárske práce samostat-
ne, a ak je to potrebné, vy�iadajú si pokyn od riadite¾a
správy súdu.

(9) Na chod organizaèných útvarov súdu uvedených
v odsekoch 1 a� 3 a 5 dohliada predseda súdu a riadite¾
správy súdu.

(10) Podrobnosti o èinnosti a organizácii organizaè-
ných útvarov súdu pod¾a odsekov 1 a� 3 a 5 ustanoví
organizaèný poriadok súdu.
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1) § 13 ods. 5 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 8 zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny

poriadok v znení neskor�ích predpisov.
3) Napríklad § 54 a� 61 zákona è. 757/2004 Z. z., vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 119/2005 Z. z. o vnútornej

revízii súdu.



§ 8

Podate¾òa

Podate¾òa je urèená najmä na prijímanie a evidenciu
podaní adresovaných súdu. Podate¾òa je spoloèná pre
v�etky súdne oddelenia a ïal�ie organizaèné útvary
súdu.

§ 9

Informaèné centrum súdu

Informaèné centrum súdu zabezpeèuje ka�dý pra-
covný deò styk s verejnos�ou, a to najmä poskytovaním
informácií pre úèastníkov konania o stave súdneho
konania, o mediácii pod¾a osobitného predpisu,4)
sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vy-
znaèovaním dolo�ky právoplatnosti a vykonate¾nosti
na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úrad-
ných potvrdení zo súdneho spisu.

§ 10

Kancelária styku s verejnos�ou obchodného
registra a kancelária zbierky listín

Kancelária styku s verejnos�ou obchodného registra
a kancelária zbierky listín plnia úlohy spojené s vyba-
vovaním agendy obchodného registra pod¾a tejto vy-
hlá�ky a osobitného predpisu.5)

§ 11

Registratúrne stredisko

Registratúrne stredisko preberá, eviduje, ochraòuje
a sprístupòuje súdne spisy v právoplatne skonèených
veciach, súdne registre, ostatné evidenèné pomôcky,
ako aj iné písomnosti súdu. Registratúrne stredisko je
spoloèné pre v�etky súdne oddelenia a ïal�ie organi-
zaèné útvary súdu.

§ 12

Kancelária predsedu súdu
a kancelária riadite¾a správy súdu

(1) Kancelária predsedu súdu plní úlohy spojené
s odborným, organizaèným a technickým zabezpeèe-
ním èinnosti predsedu súdu a podpredsedu súdu.

(2) Kancelária riadite¾a správy súdu plní úlohy spoje-
né s odborným, organizaèným a technickým zabezpe-
èením èinnosti riadite¾a správy súdu.

(3) Na okresných súdoch s poètom sudcov ni��ím
ako 15 a na vojenských obvodových súdoch pôsobnos�
kancelárie riadite¾a správy súdu vykonáva kancelária
predsedu súdu.

§ 13

Uètáreò

Uètáreò zabezpeèuje výkon odborných èinností v ob-
lasti úètovníctva súvisiacich s výkonom súdnictva
a správy súdu, ako aj èinností spojených so správou
súdnych poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu.6)

§ 14

Pokladòa

Pokladòa zabezpeèuje výkon pokladniènej slu�by na
súde, ako aj plnenie úloh pod¾a osobitného predpisu.7)

Druhý oddiel

Zamestnanci súdu

§ 15

(1) Zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výko-
ne súdnictva, okrem súdnych úradníkov sú:
a) asistent,
b) súdny doruèovate¾,
c) zamestnanci podate¾ne súdu,
d) technický asistent,
e) dozorný úradník,
f) justièný èakate¾.

(2) Asistent je zamestnanec súdu urèený rozvrhom
práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace s vede-
ním súdnych spisov a súdnych registrov príslu�ného
súdneho oddelenia, opisovanie rozhodnutí súdu, ako
aj inú administratívnu èinnos� urèenú v rozvrhu práce.

(3) Súdny doruèovate¾ je zamestnanec súdu urèený
rozvrhom práce, ktorý obstaráva úkony súvisiace s do-
ruèovaním súdnych písomností.

(4) Zamestnanec podate¾ne je zamestnanec súdu ur-
èený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony sú-
visiace s prijímaním a evidovaním podaní do�lých na
súd.

(5) Technický asistent je zamestnanec súdu urèený
rozvrhom práce, ktorý vykonáva úkony spojené so za-
znamenávaním priebehu súdneho pojednávania pod¾a
§ 56.

(6) Dozorný úradník je zamestnanec súdu urèený
rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony spojené
s výkonom doh¾adu pod¾a tejto vyhlá�ky.

(7) Justièný èakate¾ je zamestnanec súdu urèený
rozvrhom práce, ktorý plní úlohy pod¾a osobitného
predpisu.8)

(8) Podrobnosti o úlohách, ktoré zamestnanci súdu
uvedení v odseku 1 plnia pri výkone súdnictva, urèí
predseda súdu v rozvrhu práce a v organizaènom po-
riadku.
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4) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
5) Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
6) Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskor�ích predpisov.
7) Zákon è. 291/2002 Z. z. o �tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
8) Zákon è. 757/2004 Z. z.



§ 16

(1) Zamestnancom súdu, ktorý plní úlohy pri výkone
správy súdu, je okrem riadite¾a správy súdu zamestna-
nec zabezpeèujúci personálnu agendu, úètovník súdu,
rozpoètár, ekonóm, kontrolór, zamestnanec zabezpe-
èujúci správu majetku, �tatistik, zamestnanec kance-
lárie predsedu súdu, zamestnanec kancelárie riadite¾a
správy súdu, bezpeènostný zamestnanec a zamestna-
nec urèený na vy��ie overovanie.

(2) Okrem zamestnancov súdu pod¾a odseku 1 sa na
správe súdu podie¾ajú aj zamestnanci zabezpeèujúci
prevádzku súdu, ktorými sú najmä zamestnanec za-
bezpeèujúci údr�bu techniky, hospodár, pokladník,
stavebný technik, správca registratúrneho strediska,
knihovník, spojovate¾, zamestnanec zabezpeèujúci
ochranu budov, zamestnanec správy budov, vodiè, in-
formátor, kuriè údr�bár a upratovaèka.

(3) Ak to vy�aduje rozsah èinností vykonávaných
v rámci správy súdu, mô�e jeden zamestnanec súdu vy-
konáva� viacero èinností uvedených v odsekoch 1 a 2.

(4) Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy
súdu a úlohách zamestnancov súdu uvedených v odse-
koch 1 a 2 ustanoví organizaèný poriadok súdu.

§ 17

Poèty zamestnancov súdu uvedených v § 15 ods. 1
a § 16 ods. 1 a 2 sa urèia pod¾a osobitného predpisu.

D R U H Á H L A V A

STYK S VEREJNOS�OU A MÉDIAMI

§ 18

(1) Styk s verejnos�ou a médiami sa realizuje najmä
a) poskytovaním informácií pod¾a osobitného predpi-

su,9)
b) úèas�ou verejnosti a médií na súdnych pojednáva-

niach, ak sú pod¾a predpisov o konaní pred súdmi
verejnosti prístupné.

(2) Pre styk s verejnos�ou je na súde urèená najmä
podate¾òa a informaèné centrum súdu. Styk s médiami
zabezpeèuje na súde hovorca súdu; v odôvodnených
prípadoch predseda súdu.

§ 19

Vstup do budovy súdu

(1) Vstup do budovy súdu majú zabezpeèený v�etci
úèastníci konania, strany v konaní a ïal�ie osoby, ak
sa zúèastòujú na súdnom pojednávaní alebo inom
úkone súdu na predvolanie alebo bez predvolania alebo
ak si zabezpeèujú potrebný úkon, najmä doruèenie po-
dania, vyznaèenie právoplatnosti a nazeranie do súd-

neho spisu, vo vyhradených dòoch a úradných hodi-
nách. Ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú
dotknuté.10)

(2) Ostatné osoby majú zabezpeèený vstup do budo-
vy, ak sa chcú zúèastni� na súdnom pojednávaní ako
verejnos� alebo v prípade podávania s�a�ností alebo
podnetov; to platí aj pre zástupcov médií. Odsek 1 dru-
há veta platí rovnako.

§ 20

Informaèná tabu¾a súdu

Umiestnenie jednotlivých pojednávacích miestností,
informaèného centra súdu, podate¾ne, súdnych odde-
lení a ïal�ích organizaèných útvarov súdu s uvedením
agendy, ktorú vybavujú vrátane údajov o pracovnom
èase, o èase urèenom pre styk s verejnos�ou a o mieste
a èase úradných dní, sa vyznaèí na informaènej tabuli
súdu, ktorá je umiestnená v budove súdu spravidla
v blízkosti vchodu do budovy súdu. Na informaènej ta-
buli súdu sa vyvesia alebo vyznaèia aj ïal�ie údaje a in-
formácie, ak tak ustanoví osobitný právny predpis ale-
bo ak tak rozhodne predseda súdu.

§ 21

Úradná tabu¾a súdu

Na úradnej tabuli súdu umiestnenej v budove súdu
v blízkosti vchodu do budovy súdu sa uverejòujú urèe-
né rozhodnutia súdu, úradné oznámenia alebo iné pí-
somnosti súdu, o ktorých tak ustanoví predseda súdu
alebo riadite¾ správy súdu. Na úradnej tabuli súdu sa
ïalej zverejní údaj o tom, kde a v akom èase mo�no na-
zrie� do rozvrhu práce vrátane jeho dodatkov a stanovi-
ska sudcovskej rady k rozvrhu práce, ako aj spôsob
oboznámenia sa so zoznamom správcov11) a zoznamom
znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov.

Hovorca

§ 22

Na úèel zabezpeèenia komunikácie súdov s verejnos-
�ou a médiami zriaïuje predseda krajského súdu funk-
ciu hovorcu, ktorým mô�e by� len sudca tohto súdu.
Rovnako mô�e postupova� predseda okresného súdu;
ak funkcia hovorcu nie je na okresnom súde zriadená,
hovorcom okresného súdu je predseda tohto súdu.

§ 23

Sudcovia a zamestnanci súdu poskytujú hovorcovi
pri plnení jeho úloh súvisiacich s jeho funkciou potreb-
nú súèinnos�.
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9) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení zákona è. 747/2004 Z. z.

10) Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej strá�e v znení neskor�ích predpisov.
11) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



§ 24

Zásady realizácie komunikácie hovorcu

(1) Poslaním hovorcu je realizova� komunikáciu sú-
dov s verejnos�ou a médiami prostredníctvom princí-
pov reaktívnej a proaktívnej komunikácie.

(2) Podstatou reaktívnej komunikácie súdov je naj-
mä podávanie jasnej, urèitej, zrozumite¾nej a výsti�nej
odpovede na �iados� o poskytnutie informácie alebo vy-
svetlenia ku skutoènostiam týkajúcich sa organizácie
alebo èinnosti súdu.

(3) Podstatou proaktívnej komunikácie súdov je naj-
mä vytvorenie techník systematického poskytovania
jasnej, urèitej a zrozumite¾nej informácie týkajúcej sa
organizácie alebo èinnosti súdov z vlastnej iniciatívy,
najmä organizovaním tlaèových besied so zástupcami
verejnosti a médií.

T R E T I A H L A V A

KONANIE PRED SÚDOM

Prvý oddiel

Miesto a èas úkonov súdu

§ 25

(1) Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v budove
súdu.

(2) Ak sa má nejaký úkon súdu vykona� mimo budo-
vy súdu, najmä v budove alebo priestoroch iného orgá-
nu verejnej moci alebo inej právnickej osoby, je potreb-
né vykonanie úkonu súdu vopred dohodnú� s jej
vedúcim.

(3) Vo vojenských objektoch alebo v objektoch ozbro-
jených zborov mô�e súd vykona� úkony len so súhla-
som príslu�ného slu�obného orgánu.

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepou�ijú, ak ide
o vykonanie dôkazu ohliadkou, ako aj obhliadkou
a prehliadkou alebo ak ide o doruèenie súdnej písom-
nosti vykonávané súdnym doruèovate¾om.

(5) Súdne úkony v budovách a priestoroch tých osôb,
ktoré po�ívajú diplomatické výsady a imunity, mô�u
by� vykonané, ak to pripú��a medzinárodná zmluva.
O takých úkonoch súd vèas vyrozumie ministerstvo
a Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
a po�iada ich o vyslanie zástupcu na taký úkon.

§ 26

Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných
dòoch. Úkony súdu voèi úèastníkom konania alebo
stranám v konaní, ako aj voèi ïal�ím osobám zúèastne-
ným na konaní sa vykonávajú spravidla v urèených
úradných hodinách.

Druhý oddiel

Rozhodovanie súdu v prípravnom
konaní a o predbe�nom opatrení

Rozhodovanie súdu v prípravnom konaní

§ 27

Predseda súdu vypracuje pod¾a konkrétnych pod-
mienok rozvrh slu�ieb, v ktorom urèí potrebný poèet
sudcov, ktorí budú v jednotlivých dòoch v pracovnom
èase rozhodova� najmä o väzbe zadr�anej alebo zatknu-
tej osoby, o vydaní príkazu na zatknutie a o vydaní prí-
kazu na domovú prehliadku pod¾a osobitného predpi-
su;12) v rozvrhu slu�ieb urèí aj ïal�ích sudcov na
zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad
poèas práceneschopnosti, ako aj podrobnosti o postu-
pe uvedenom v § 28. Urèený sudca sa poèas pracovné-
ho èasu zdr�iava na pracovisku.

§ 28

(1) Predseda súdu urèí pracovnú pohotovos� pre
sudcov, ktorí budú v èase od 16.00 hod. do zaèiatku
pracovného èasu v nasledujúci deò a v dòoch pracov-
ného vo¾na a pracovného pokoja plni� úlohy pod¾a oso-
bitného predpisu,13) a umo�ní im prístup do budovy
súdu a do súdnej kancelárie, k priamej telefónnej linke,
faxu a úradnej peèiatke. V prípade potreby urèí aj pra-
covnú pohotovos� asistentov.

(2) Predseda súdu oznámi príslu�nej prokuratúre
a operaènému stredisku príslu�ného velite¾stva Poli-
cajného zboru v obvode súdu adresu a èíslo telefónnej
linky, na ktorej sú urèení sudcovia poèas pracovnej po-
hotovosti dosiahnute¾ní, prípadne urèí ïal�í spôsob za-
bezpeèenia ich dosiahnute¾nosti pod¾a miestnych pod-
mienok. Na túto adresu doruèuje v èase trvania
pracovnej pohotovosti polícia a jej prostredníctvom aj
prokurátor v�etky písomnosti urèené súdu, ak sa
s nimi urèený sudca nedohodne inak. Pri doruèení pí-
somností sudca alebo poverený zamestnanec súdu po-
tvrdí dátum a èas prevzatia.

(3) Ak je potrebné v tomto èase vypoèu� obvineného
a rozhodnú� o väzbe, ustanovi� obhajcu alebo vyda�
príkaz na domovú prehliadku, urèí miesto a èas potreb-
ného úkonu sudca príslu�ný pod¾a predchádzajúcich
odsekov.

(4) Ak bolo rozhodnuté, �e obvinený je vzatý do väz-
by, treba o tom doruèi� príslu�nému spádovému ústa-
vu na výkon väzby príkaz na prijatie do väzby, ktorý po-
pri údajoch zabezpeèujúcich, �e obvinený nebude
zamenený s inou osobou, musí obsahova� aj údaje
o tom, ktorý súd a z akých dôvodov rozhodol o vzatí do
väzby a aké obmedzenia sa majú v prípade kolúznej
väzby voèi obvinenému v ústave na výkon väzby uplat-
ni�. Súd, ktorý príkaz na zatknutie vydal a rozhodol
o väzbe, doruèí uznesenie priamo spádovému ústavu
na výkon väzby v najbli��í pracovný deò. Ak bolo doda-
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12) Trestný poriadok.
13) § 73, 87 a 100 Trestného poriadku.



toène rozhodnuté o uvalení kolúznej väzby alebo o tom,
�e dôvody kolúznej väzby pominuli, doruèí súd toto roz-
hodnutie ústavu na výkon väzby.

§ 29

Peòa�ná záruka

(1) Ak súd prijme peòa�nú záruku,14) urèí súèasne
pod¾a povahy veci lehotu, v ktorej treba peòa�nú zá-
ruku zlo�i�. V nevyhnutných prípadoch umo�ní obvine-
nému alebo inej osobe, aby peòa�nú záruku zlo�ili do
pokladne súdu. Inak týmto osobám ulo�í, aby peòa�nú
záruku zaslali priamo na úèet súdu. To platí aj pre prí-
pad zlo�enia peòa�nej záruky v cudzej mene.

(2) Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peòa�nú
záruku, prepustí ho z väzby ihneï po tom, ako bola pe-
òa�ná záruka na úèet súdu zlo�ená. Výplatu sumy zlo-
�enej na peòa�nú záruku mo�no vykona� len na zákla-
de písomného príkazu predsedu senátu.

§ 30

Ustanovenie obhajcu

(1) Rozhodnutie o ustanovení obhajcu a o oslobodení
od povinnosti obhajova� sudca urobí bezodkladne,
spravidla do troch dní.

(2) Ak ide o neodkladnú vec, rozhodne sudca ihneï,
prípadne poèas nariadenej pracovnej pohotovosti
a vráti spis aj so svojím rozhodnutím prokurátorovi ale-
bo vy�etrovate¾ovi.

§ 31

Nariadenie vy�etrenia du�evného stavu

(1) O návrhu prokurátora na vy�etrenie du�evného
stavu pod¾a osobitného predpisu sudca rozhodne bez-
odkladne, spravidla do troch dní.

(2) Po vydaní príkazu na vy�etrenie du�evného stavu
sudca bezodkladne vráti spis prokurátorovi, ktorý po-
dal návrh.

§ 32

Rozhodovanie o s�a�nosti proti
rozhodnutiu o zaistení majetku

(1) Vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o s�a�nosti
proti rozhodnutiu prokurátora pod¾a osobitného pred-
pisu,15) rozhoduje sudca pre prípravné konanie súdu,
ktorý je príslu�ný na konanie v prvom stupni, a to spra-
vidla do piatich pracovných dní od predlo�enia veci
súdu.

(2) Po rozhodnutí o s�a�nosti proti rozhodnutiu pro-
kurátora o zaistení majetku obvineného na zaistenie
nároku po�kodeného alebo na zaistenie výkonu trestu

prepadnutia majetku súd bezodkladne vráti trestný
spis prokurátorovi, ktorý mu ho so s�a�nos�ou predlo-
�il.

§ 33

Rozhodovanie súdu o predbe�nom opatrení

Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane pou�ijú aj pri
rozhodovaní súdu o predbe�nom opatrení pod¾a osobit-
ného predpisu.16)

Tretí oddiel

Informaèno-technické prostriedky,
odpoèúvanie a záznam telekomunikaèných

èinností, agent a vyhotovovanie obrazových,
zvukových a iných záznamov

§ 34

(1) Predseda krajského súdu a predseda Vy��ieho
vojenského súdu urèia potrebný poèet sudcov, ktorí
budú oprávnení rozhodova� o vydávaní súhlasu na po-
u�itie informaèno-technických prostriedkov pod¾a oso-
bitného predpisu17) a o vydávaní príkazu na odpoèúva-
nie a záznam telekomunikaèných èinností, na pou�itie
agenta a na vyhotovovanie obrazových, zvukových
a iných záznamov pod¾a osobitného predpisu12) (ïalej
len �osobitný zais�ovací úkon�). Zároveò urèí ïal�ieho
sudcu, prípadne sudcov, ktorí ich budú zastupova�
v ich neprítomnosti. Na urèenie rozvrhu slu�ieb a pra-
covnej pohotovosti sa primerane pou�ijú ustanovenia
§ 27 a 28. Mená a priezviská týchto sudcov oznámia
predsedovia krajských súdov a Vy��ieho vojenského
súdu prezidentovi Policajného zboru, generálnemu
prokurátorovi Slovenskej republiky, generálnemu ria-
dite¾ovi �elezniènej polície, generálnemu riadite¾ovi
Zboru väzenskej a justiènej strá�e, generálnemu riadi-
te¾ovi Colného riadite¾stva Slovenskej republiky a ria-
dite¾ovi Slovenskej informaènej slu�by; predseda Vy�-
�ieho vojenského súdu aj riadite¾ovi Vojenského
obranného spravodajstva a riadite¾ovi Vojenskej spra-
vodajskej slu�by.

(2) �iados� o súhlas na pou�itie informaèno-technic-
kých prostriedkov a o vydanie príkazu na osobitný zais-
�ovací úkon sa súdu predkladá písomne v troch vyhoto-
veniach a okrem zákonom ustanovených nále�itostí
obsahuje aj údaj o tom, akým spôsobom sa má rozhod-
nutie súdu doruèi� �iadate¾ovi. O �iadosti rozhodne
sudca bezodkladne a svoje rozhodnutie vyznaèí na
v�etkých troch rovnopisoch predlo�enej �iadosti. Dva
rovnopisy �iadosti odovzdá, prípadne doruèí �iadate¾o-
vi a jeden rovnopis zalo�í do osobitného protokolu urèe-
ného na evidenciu utajovaných skutoèností.

(3) Sudca, ktorý súhlas vydal, skúma trvanie dôvo-
dov pou�itia informaèno-technických prostriedkov
a osobitného zais�ovacieho úkonu. V záujme toho mô�e
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14) § 81 Trestného poriadku.
15) § 191 Trestného poriadku.
16) § 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
17) Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pou�itím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení neskor�ích predpisov.



v rozhodnutí urèi� spôsob a lehoty, v ktorých je �iadate¾
povinný poda� informáciu o stave veci. Ak sudca zistí,
�e dôvody pou�itia informaèno-technických prostried-
kov alebo osobitného zais�ovacieho úkonu pominuli,
bezodkladne rozhodne o skonèení ich pou�itia. O skon-
èení pou�ívania informaèno-technických prostriedkov
alebo osobitného zais�ovacieho úkonu �iadate¾ bezod-
kladne písomne informuje súd, ktorý vo veci rozhodol.

�tvrtý oddiel

Zabezpeèenie súdneho pojednávania

§ 35

Pojednávacia miestnos�

(1) V budove súdu mô�e súdne pojednávanie okrem
neverejného zasadnutia prebieha� len v pojednávacej
miestnosti; úprava pojednávacej miestnosti je uvedená
v prílohe è. 7.

(2) Na vidite¾nom mieste pri vchode do pojednávacej
miestnosti sa upevní zoznam pojednávaných vecí pod¾a
§ 38 a pouèenie pre osoby vstupujúce do pojednávacej
miestnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 5.

(3) Odli�ná trvalá alebo prechodná úprava pojedná-
vacej miestnosti, ako je uvedená v tejto vyhlá�ke, je prí-
pustná len so súhlasom predsedu príslu�ného súdu
s prihliadnutím na bezpeènos� súdnych osôb a ïal�ích
osôb prítomných na súdnom pojednávaní.

§ 36

Úèas� verejnosti na súdnom pojednávaní

(1) Ak je verejnos� vylúèená, oznámi súd toto rozhod-
nutie samosudcu alebo senátu zrete¾ne vyvesením na
dverách pojednávacej miestnosti spolu so zákazom
vstupu nepovolaným osobám.

(2) Ak mo�no oèakáva�, �e verejnos� prejaví o prejed-
nanie niektorej veci väè�í záujem, urobí predseda sená-
tu v súèinnosti so správou súdu opatrenia na dôstojný
priebeh súdneho pojednávania. Nariadi najmä prejed-
návanie veci do vhodnej pojednávacej miestnosti s pri-
hliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i mo�-
nosti súdu. Úèas� verejnosti na súdnom pojednávaní je
mo�ná len v rozsahu kapacity pojednávacej miestnosti.
Kapacita pojednávacích miestností je daná poètom
miest na sedenie; údaj o tom je súèas�ou pouèenia po-
d¾a § 35 ods. 2.

§ 37

Súdne pojednávanie mimo budovy súdu

Ak sa súdne pojednávanie uskutoèòuje v iných prie-
storoch ne� v pojednávacej miestnosti v budove súdu,
pou�ijú sa na úpravu týchto priestorov primerane
ustanovenia tejto vyhlá�ky tak, aby bola zachovaná
dôstojnos� súdneho pojednávania.

§ 38

Zoznam prejednávaných vecí

Asistent príslu�ného súdneho oddelenia urobí opat-
renie, aby zoznam v�etkých vecí, v ktorých je nariadené
súdne pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné za-
sadnutie alebo verejné vyhlásenie rozsudku na ten istý
deò, bol vyvesený na dverách alebo ved¾a dverí pojed-
návacej miestnosti. Vzor zoznamu pojednávaných vecí
je uvedený v prílohe è. 6.

Piaty oddiel

Dôstojnos� súdneho pojednávania

§ 39

(1) Sudcovia nosia na súdnom pojednávaní na ob-
èianskom odeve a sudcovia vojenských súdov na vojen-
skej rovno�ate úradný odev.18) Úradný odev je potrebné
udr�iava� v nále�itom stave. Je neprípustné ma� úrad-
ný odev obleèený mimo budovy súdu s výnimkou pod¾a
§ 37.

(2) Obèiansky odev sudcov a ïal�ích zamestnancov
súdu poèas súdneho pojednávania má v�dy zodpove-
da� dôstojnosti funkcie, ktorú zastávajú.

§ 40

(1) Pred zaèatím súdneho pojednávania vyvolá asis-
tent predo dvermi pojednávacej miestnosti nahlas
a zrozumite¾ne vec, v ktorej sa bude kona�. Zároveò
predbe�ne zistí, èi sa dostavili osoby, ktoré boli na súd-
ne pojednávanie predvolané, a vyzve ich na vstup do
pojednávacej miestnosti. Vyvolanie vecí týmto spôso-
bom mô�e by� nahradené vhodným technickým zaria-
dením; mô�e ho obsluhova� asistent, technický asis-
tent, predseda senátu, prípadne niektorý z èlenov
senátu. Pri vyvolaní veci prostredníctvom technického
zariadenia je potrebné zrozumite¾ne uvies�, ktorej po-
jednávacej miestnosti sa vyvolanie veci týka. Nie je prí-
pustné, aby sa okrem predsedu senátu, èlenov senátu
a asistenta niekto ïal�í zdr�iaval v pojednávacej miest-
nosti pred vyvolaním veci.

(2) Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez po-
krývky hlavy; to sa nevz�ahuje na príslu�níkov ozbroje-
ných zborov v slu�be a na �eny, ak je to v súlade s pra-
vidlami spoloèenského správania.

(3) Pri pou�ití pút, predvádzacích retiazok a ïal�ích
donucovacích prostriedkov na predvedenie osôb po-
stupujú príslu�níci Zboru väzenskej a justiènej strá�e
pod¾a osobitného predpisu.10)

(4) Poèas prítomnosti v pojednávacej miestnosti sa
predvedeným donucovacie prostriedky na pokyn pred-
sedu senátu snímu, ponechajú, prípadne znovu pou�i-
jú. Pri rozhodovaní o takom opatrení prihliada predse-
da senátu na informácie Zboru väzenskej a justiènej
strá�e a zvá�i najmä to, èi pod¾a dostupných informácií
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18) Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pou�ívaní úradného
odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom.



o predvádzanom alebo vzh¾adom na správanie sa predvá-
dzaného v priebehu súdneho pojednávania je dôvodné
podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných
osôb alebo iného násilného konania.

§ 41

(1) Pri príchode alebo odchode senátu alebo samo-
sudcu osoby prítomné v pojednávacej miestnosti na vý-
zvu asistenta alebo technického asistenta vstanú. Ak
nie je k dispozícii poradná miestnos�, súdne osoby sú
v úradnom odeve a na svojich miestach u� pri vyvolaní
veci.

(2) Poèas súdneho pojednávania sedia v�etci prítom-
ní vrátane súdnych osôb na svojich miestach. Výsluch
úèastníka konania, ob�alovaného, svedka, po�kodené-
ho a znalca sa vedie po sediaèky, a to tak, �e úèastník
konania, ob�alovaný, svedok, po�kodený alebo znalec
sedí v pojednávacej miestnosti na mieste na to urèe-
nom.

(3) Klás� otázky a vyjadrova� sa mo�no len so súhla-
som alebo na pokyn predsedu senátu.

(4) Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým
bolo udelené slovo, majú by� hlasité a zrozumite¾né.

(5) Obraca� sa na sudcu, prokurátora, obhajcu alebo
právneho zástupcu úèastníka konania v priebehu ko-
nania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvi-
sia, nie je prípustné.

(6) Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sa zdr-
�ia v�etkého, èo by mohlo naru�i� dôstojný a plynulý
priebeh súdneho pojednávania, vrátane prejavovania
súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom súdneho pojed-
návania, výpoveïami osôb a s vyhlásenými rozhodnu-
tiami, ak k vysloveniu názoru neboli vyzvaní predse-
dom senátu.

(7) Úèastníkom a ich právnym zástupcom treba umo�-
ni�, aby sa v priebehu súdneho pojednávania v prípade
potreby navzájom poradili o svojich stanoviskách a ná-
vrhoch. Na ten úèel mo�no súdne pojednávanie na pri-
meraný èas preru�i�.

(8) V pojednávacej miestnosti sa nefajèí, nepo�íva sa
jedlo a nápoje a nepou�ívajú sa mobilné telefóny.

§ 42

(1) V pojednávacej miestnosti sa v�etkým, s výnim-
kou osôb mlad�ích ako 14 rokov, zásadne vyká.

(2) Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzá-
jom oslovujú �pán � pani � sleèna� s pripojením proces-
ného postavenia, v ktorom oslovený vystupuje, alebo
jeho akademického titulu. Iba osoby mlad�ie ako 14 ro-
kov mo�no oslovi�, ak sa to javí úèelné, na prekonanie
ich hanblivosti, len menom.

(3) V prípade, �e je nevyhnutné rozlí�i� osoby s rovna-
kým procesným postavením, mo�no oslovenie pod¾a
predchádzajúceho odseku doplni� i priezviskom kon-
krétnej osoby.

§ 43

(1) Pred vyhlásením rozhodnutia sa senát odoberie
do poradnej miestnosti. Ak nie je k dispozícii poradná
miestnos�, vyzve predseda senátu prítomných, aby po-
jednávaciu miestnos� opustili. Poèas porady senátu
prebiehajúcej v pojednávacej miestnosti mo�no vhod-
ným technickým zariadením umiestneným pred vcho-
dom do pojednávacej miestnosti alebo iným vhodným
spôsobom upozorni� na to, �e vstup do pojednávacej
miestnosti je zakázaný z dôvodu porady senátu.

(2) Pred návratom senátu z poradnej miestnosti za-
riadi asistent, aby úèastníci súdneho pojednávania za-
ujali opä� svoje miesta v pojednávacej miestnosti. Ak sa
porada koná priamo v pojednávacej miestnosti, vyzve
asistent po skonèení porady úèastníkov na návrat do
pojednávacej miestnosti, prípadne sa na výzvu pou�ije
vhodné technické zariadenie.

(3) Obdobne ako senát postupuje aj samosudca.

§ 44

(1) Pred vyhlásením rozsudku vyzve predseda senátu
prítomných, aby povstali. Sám rozsudok vyhlasuje a�
do konca výrokovej èasti v stoji, dôstojným spôsobom,
plynulo, zrozumite¾ne a nahlas.

(2) Po vyhlásení výrokovej èasti rozsudku vyzve pred-
seda senátu prítomných, aby si sadli, a sám tie� v sede
rozsudok odôvodní a dá potrebné pouèenie.

(3) Obdobne sa postupuje aj pri vyhlasovaní výroku
a odôvodnenia uznesenia s tým rozdielom, �e sa celé
uznesenie vyhlasuje v sede.

(4) Po úplnom vyèerpaní obsahu súdneho pojedná-
vania vyhlási predseda senátu súdne pojednávanie za
skonèené a vyzve prítomných, aby opustili pojednáva-
ciu miestnos�.

�iesty oddiel

Niektoré ïal�ie úkony súdu

§ 45

Hospodárnos� postupu

Predseda senátu dbá o to, aby úèastníci konania
a ostatné predvolávané osoby boli úkonmi súdu èo naj-
menej za�a�ované.

§ 46

V�eobecné ustanovenia o predvolaní

(1) Predseda senátu dbá u svedkov a znalcov o to, aby
boli predvolávaní na dobu, keï pravdepodobne dôjde
k ich výsluchu. U svedkov, ktorí majú vypoveda� o tej
istej okolnosti alebo tých istých okolnostiach dôle�i-
tých pre nále�ité zistenie skutkového stavu, dbá o to,
aby boli predvolávaní na rovnakú hodinu, prípadne na
rovnakú hodinu a minútu, a to z dôvodu zabezpeèenia
mo�nosti ich prípadnej konfrontácie.

(2) Predvolanie na jednotlivé úkony súdu sa robí
spravidla písomne. V naliehavých prípadoch, ak to
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umo�òujú predpisy o konaní pred súdmi, aj telegrafic-
ky, telefonicky, telefaxom alebo iným vhodným spôso-
bom; ak bola osoba predvolaná týmto spôsobom, vyko-
ná sa o tom záznam v súdnom spise.

(3) V písomnom predvolaní sa oznaèí vec, miesto, èas
a predmet konania alebo iného úkonu súdu, ïalej sa
uvedie, èi sa má predvolaný ustanovi� ako úèastník ko-
nania, svedok, znalec, tlmoèník a podobne a ktoré pí-
somnosti má prinies� so sebou. Predvolanie je potrebné
doruèi� s dostatoèným èasovým predstihom tak, aby
bola zachovaná zákonná lehota na prípravu na súdne
pojednávanie. Písomnosti urèené man�elom nie je mo�-
né zasiela� v spoloènej obálke.

§ 47

Predvolávanie v osobitných prípadoch

(1) Príslu�níkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov
mo�no predvola� prostredníctvom príslu�ných slu�ob-
ných orgánov. Ak nie je známy útvar, v ktorom vojak
koná slu�bu, po�iada súd o jeho predvolanie príslu�né
vojenské orgány prostredníctvom posádkovej správy,
ak nie je známa, prostredníctvom územnej vojenskej
správy alebo vojenskej polície.

(2) Osoby vo výkone trestu odòatia slobody alebo vo
väzbe sa predvolávajú prostredníctvom ústavu na vý-
kon trestu odòatia slobody alebo ústavu na výkon väz-
by so �iados�ou o ich predvedenie. Ak je predvolaná
osoba vo väzbe v inej veci, treba k �iadosti pripoji� pí-
somný súhlas príslu�ného prokurátora alebo predsedu
senátu s predvedením.

(3) Osoby z výkonu ústavného ochranného lieèenia,
ochrannej výchovy a psychiatrických lieèební sa pred-
volávajú prostredníctvom týchto ústavov, ktoré zabez-
peèia aj ich predvedenie. Ak to vy�aduje bezpeènos� za-
mestnancov týchto ústavov, urobia tieto ústavy vo
výnimoèných prípadoch opatrenia, aby bola pri predve-
dení osôb v ústavnej starostlivosti zaistená bezpeènos�
zamestnancov ústavu.

(4) Ak je predvolávaná osoba, ktorá sa nachádza
v azylovom zariadení, predvoláva sa prostredníctvom
azylového zariadenia, ktoré zabezpeèí jej úèas� na súd-
nom pojednávaní.

(5) Ak súd predvoláva na ten istý deò viac osôb z nie-
ktorého zariadenia uvedeného v odsekoch 1 a� 4, mô�e
predvolanie zhrnú� do jednej písomnosti, na ktorej
predvolané osoby svojím podpisom pri dátume, keï sa
tak stalo, potvrdia, �e boli predvolané; ak do�lo k pred-
volaniu týmto spôsobom, urobí sa o tom záznam do jed-
notlivých súdnych spisov s poukazom na hromadné
predvolanie, ktoré sa zalo�í do jedného zo súdnych spi-
sov; ak je to potrebné, do ostatných súdnych spisov
mo�no zalo�i� fotokópiu hromadného predvolania.

§ 48

Zasielanie písomností súdu
v niektorých prípadoch

(1) Písomnosti urèené osobám, ktoré sú vo výkone
trestu odòatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, doruèujú
sa prostredníctvom ústavov na výkon trestu odòatia slo-
body a ústavov na výkon väzby, v ktorých sú umiestnené.

(2) Písomnosti urèené osobám vo výkone ústavného
ochranného lieèenia a osobám umiestneným v ústave
zdravotníckej starostlivosti sa doruèujú prostred-
níctvom správy príslu�ného zdravotníckeho zariade-
nia. Obdobne sa postupuje u chovancov domovov mlá-
de�e a iných kolektívnych zariadení pre mláde�.

(3) Písomnosti urèené tým, ktorí po�ívajú diploma-
tické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú v ich bytoch
alebo ktorým sa majú písomnosti doruèi� v budovách
alebo miestnostiach chránených diplomatickou imuni-
tou, predlo�ia sa ministerstvu na ïal�í postup.

(4) Písomnosti urèené príslu�níkom ozbrojených síl
a ozbrojených zborov, ktorí nie sú hromadne ubytovaní
vo vojenských objektoch alebo objektoch ozbrojených
zborov, doruèujú sa priamo; v ostatných prípadoch sa
doruèujú prostredníctvom ich velite¾ov alebo náèelní-
kov. Ak nie je známy útvar, v ktorom vojak koná slu�bu,
doruèujú sa písomnosti prostredníctvom posádkovej
správy; ak nie je známa, prostredníctvom územnej vo-
jenskej správy alebo vojenskej polície.

(5) Príslu�nému orgánu obce alebo mestskej èasti,
ktorá vedie matriku, zasiela sa v lehote troch pracov-
ných dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia najmä rovnopis právoplatného
a) rozhodnutia o priezvisku die�a�a, ak sa rodièia o priez-

visku die�a�a nedohodli, ak nie je �iadny z rodièov zná-
my alebo ak matka zanechala die�a po pôrode v zdra-
votníckom zariadení pod¾a osobitného predpisu,

b) rozhodnutia, ktoré má za následok zmenu priezvis-
ka die�a�a, najmä pri osvojení alebo zru�ení osvoje-
nia, a skutoènos�, �e do�lo k urèeniu otcovstva
súhlasným vyhlásením rodièov pred súdom, rozhod-
nutia, ktorým sa urèilo alebo zaprelo otcovstvo, roz-
hodnutia o vyhlásení za màtveho s uvedením, �e
vyhlásenie za màtveho má za následok zánik man-
�elstva dòom právoplatnosti rozhodnutia,

c) rozhodnutia o tom, èi tu man�elstvo je, alebo nie je,
rozhodnutia, ktorým sa man�elstvo rozviedlo alebo
vyhlásilo za neplatné.

Rovnako súd postupuje, ak ide o podanie návrhu na
zru�enie osvojenia pod¾a osobitného predpisu.19)

§ 49

Doruèovanie, vykonávanie dôkazov
a iných úkonov vo vz�ahu k cudzine

Doruèovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov
vo vz�ahu k cudzine upravujú osobitné predpisy,20) prí-
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slu�né medzinárodné zmluvy a právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie.

§ 50

Postup pri výsluchu

(1) Po overení toto�nosti vyslúchanej osoby súd zistí
jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, zamestna-
nie, zamestnávate¾a, bydlisko a vz�ah k úèastníkom
konania. Ak je to potrebné, súd zistí aj rodné èíslo vy-
slúchanej osoby, jej rodinné, majetkové a platové po-
mery, poèet predchádzajúcich man�elstiev, najvy��ie
dosiahnuté vzdelanie, �tátnu príslu�nos�, ako aj iné
údaje o tejto osobe potrebné na konanie.

(2) O tom, �e vyslúchaná osoba bola riadne pouèená
o svojich právach a povinnostiach, urobí súd záznam
do zápisnice; staèí poukáza� na príslu�né ustanovenia
predpisov o konaní pred súdmi a pod¾a potreby sa uve-
die aj vyhlásenie tejto osoby o tom, �e bola pouèená.

(3) Predseda senátu potvrdí na predvolaní a v zápis-
nici o súdnom pojednávaní èas, kedy sa skonèil vý-
sluch svedka.

§ 51

Pribranie tlmoèníka a prekladate¾a

(1) Ak koná obèan pred súdom v inom ako sloven-
skom jazyku, priberie súd tlmoèníka. Tlmoèník mô�e
by� zároveò asistentom. Táto okolnos� sa poznamená
v zápisnici.

(2) Pod¾a ustanovení odseku 1 sa postupuje obdobne
aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých alebo hlucho-
nemých, ak sa nedá s nimi dorozumie� iným spo¾ahli-
vým spôsobom.

(3) Súd priberie prekladate¾a na preklad do�iadania
súdu adresovaného cudziemu justiènému orgánu
a pripojených písomností urèených na doruèenie v cu-
dzine, návrhu na uznanie a výkon rozsudku slovenské-
ho súdu v cudzine a jeho príloh, medzinárodného zatý-
kacieho rozkazu a ïal�ích súdnych písomností
zasielaných do cudziny, iba ak medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo právne
akty Európskeho spoloèenstva a Európskej únie neur-
èujú, �e preklad sa nevy�aduje. Preklad sa vhodným
spôsobom pevne spojí so slovenským znením písom-
nosti v poradí slovenský text a za ním preklad. Ka�dá
písomnos� je spojená so svojím prekladom samostatne;
spájanie rôznych písomností a ich prekladov do jedné-
ho celku nie je mo�né. Zasielanie prekladov do cudziny
bez pripojeného pôvodného slovenského znenia písom-
nosti nie je prípustné.

(4) Súd priberie prekladate¾a aj na preklad do�iada-
nia cudzieho justièného orgánu, ako aj iných písom-
ností uvedených v odseku 3, ak medzinárodná zmluva
alebo právne akty Európskeho spoloèenstva a Európ-
skej únie neustanovujú inak.

Zápisnica v konaní pred súdom

§ 52

Zápisnica o súdnom pojednávaní

(1) Zápisnica o súdnom pojednávaní okrem nále�i-
tostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi ob-
sahuje v�etky podstatné okolnosti a pouèenia poskyt-
nuté súdom. V zápisnici o súdnom pojednávaní sa
uvedie presný èas zaèiatku a skonèenia súdneho po-
jednávania; v zápisnici sa vyznaèí aj doba, poèas ktorej
bolo súdne pojednávanie preru�ené.

(2) Predseda senátu diktuje zápisnicu o súdnom po-
jednávaní nahlas tak, aby prítomní diktované znenie
poèuli, ak predpisy o konaní pred súdmi nepripú��ajú
iný postup. Predseda senátu mô�e vyslúchanému, naj-
mä ak ide o znalca, dovoli�, aby svoju výpoveï do zápis-
nice nadiktoval. Táto skutoènos� sa v zápisnici pozna-
mená.

(3) Zápisnica o súdnom pojednávaní sa spravidla
spisuje pomocou výpoètovej techniky. Ak to predpisy
o konaní pred súdom pripú��ajú, mô�e by� zápisnica
o pojednávaní vyhotovená pod¾a nahlas diktovaného
znenia rýchlopisným záznamom alebo pomocou dikta-
fónu, alebo iným vhodným záznamovým zariadením;
o tom sa k zápisnici pripojí dolo�ka, v ktorej sa uvedie
meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý zápisnicu
pod¾a záznamu vyhotovil. Predseda senátu preverí, èi
obsah vyhotovenej zápisnice je toto�ný s obsahom zá-
znamu, a správnos� vyhotovenia zápisnice potvrdí svo-
jím podpisom. Ak predpisy o konaní pred súdom neur-
èujú inak, netreba záznam uchováva�. Ak je zápisnica
o pojednávaní vyhotovená týmto spôsobom, mo�no
upusti� od prítomnosti asistenta na pojednávaní s vý-
nimkou hlavného pojednávania, verejného zasadania
a neverejného zasadania.

(4) Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovu-
je pomocou diktafónu, predseda senátu do mikrofónu
nadiktuje údaje potrebné na vyplnenie záhlavia zápis-
nice, poèet po�adovaných odpisov zápisnice a procesné
oznaèenie úèastníkov, ktorí po�iadali o kópiu zápisni-
ce. Nesprávnosti záznamu zistené v priebehu súdneho
pojednávania opraví predseda senátu nadiktovaním
správneho znenia, ktoré uvedie slovami �opravuje sa�;
oprava vymazaním záznamu je neprípustná. Ak nadik-
tuje predseda senátu do záznamu vyhotovenie rozhod-
nutia, je potrebné, aby jeho text obsahoval v�etky nále-
�itosti ustanovené predpismi o konaní pred súdmi.

(5) Spravidla sa zapí�e alebo nadiktuje len podstatný
obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy o konaní pred
súdmi neustanovujú inak. Ak je to dôle�ité na posúde-
nie veci, zapí�u sa odpovede vyslúchaných osôb doslov-
ne, prípadne sa v zápisnici uvedú jednotlivé otázky
a odpovede k nim.

(6) Zápisnica sa spisuje alebo diktuje v slovenskom
jazyku. Ak zále�í na doslovnom znení výpovede toho,
kto nevypovedá v slovenskom jazyku, zapí�e asistent
alebo tlmoèník jej príslu�nú èas�, ak je to mo�né, aj
v jazyku, v ktorom vypoèúvaný vypovedal.
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(7) Zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje pred-
seda senátu a asistent, ako aj iné osoby, ak tak ustano-
vujú predpisy o konaní pred súdmi.

§ 53

Zápisnica o inom úkone súdu

Na zápisnicu o inom úkone súdu, najmä o obhliadke
a výsluchu, sa ustanovenia § 52 a 55 pou�ijú primera-
ne.

§ 54

Zápisnica o hlasovaní

(1) O hlasovaní sa spí�e zápisnica. Zápisnica o hlaso-
vaní sa oznaèí samostatným èíslom listu, ktoré nasle-
duje za posledným listom zápisnice o súdnom pojedná-
vaní; to neplatí, ak ide o zápisnicu o hlasovaní
odvolacieho súdu. V zápisnici o hlasovaní sa okrem
v�eobecných nále�itostí ustanovených predpismi o ko-
naní pred súdmi uvedie
a) deò hlasovania,
b) postup pri jednotlivých hlasovaniach a ich výsledok,
c) výrok rozhodnutia s uvedením, èi ide o rozsudok ale-

bo uznesenie,
d) mienka odli�ná od názoru väè�iny, a to v celom znení

so struèným odôvodnením a
e) doba trvania porady.

(2) Zápisnicu o hlasovaní podpí�u v�etci èlenovia se-
nátu a asistent, ak je na porade prítomný. Zápisnica
o hlasovaní sa zalepí do obálky, ktorá sa opatrí nápi-
som �Zápisnica o hlasovaní�, dátumom hlasovania,
spisovou znaèkou veci, ktorej sa hlasovanie týka, a od-
tlaèkom úradnej peèiatky. Ak táto vyhlá�ka neustano-
vuje inak, obálka obsahujúca zápisnicu o hlasovaní sa
opatrí èíslom listu pod¾a odseku 1 a pripojí sa k zápis-
nici o súdnom pojednávaní.

(3) Ak na porade o hlasovaní nemusí by� prítomný
asistent, zápisnicu o hlasovaní spí�e predseda senátu
alebo ním poverený èlen senátu. V zápisnici sa uvedie,
kto ju spísal, a podpí�u ju v�etci èlenovia senátu.

(4) Obálku so zápisnicou o hlasovaní mô�e otvori� len
predseda senátu súdu vy��ieho stupòa pri rozhodova-
ní o opravnom prostriedku a predseda senátu Najvy�-
�ieho súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o mi-
moriadnom opravnom prostriedku, ako aj sudca
poverený vyhotovením rozsudku; po nahliadnutí ju
opä� zalepí, opatrí odtlaèkom úradnej peèiatky, otvore-
nie obálky potvrdí svojím podpisom a uvedie dátum,
kedy sa tak stalo.

(5) Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jed-
noduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jed-
nohlasne a ktorému predchádzala porada len v pojed-
návacej miestnosti bez preru�enia pojednávania;
v zápisnici o súdnom pojednávaní sa v takom prípade

poznamená, �e uznesenie bolo vynesené bez preru�e-
nia súdneho pojednávania.

§ 55

Vydávanie kópií a odpisov zápisnice

(1) Ak úèastník konania alebo strana v konaní po�ia-
da pred zaèatím alebo v priebehu súdneho pojednáva-
nia o kópiu zápisnice o súdnom pojednávaní, súd mu ju
vydá bezodkladne po jej spracovaní technickými pro-
striedkami bezodplatne; ustanovenia osobitného pred-
pisu tým nie sú dotknuté.21)

(2) Ak úèastník konania alebo strana v konaní po�ia-
da o kópiu zápisnice o súdnom pojednávaní po skonèe-
ní súdneho pojednávania, súd mu ju vydá bezodkladne
po uhradení vecných nákladov spojených s vyhotove-
ním kópie zápisnice; § 195 ods. 6 sa pou�ije primerane.

(3) Vydávanie odpisov zápisnice je spoplatnené pod¾a
osobitného predpisu.22)

§ 56

Zaznamenávanie priebehu súdneho
pojednávania pomocou technických prostriedkov

(1) Priebeh súdneho pojednávania mo�no zazname-
na� pomocou technických zariadení a prostriedkov ur-
èených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Takto vy-
hotovený záznam sa uchová na nosièi dát, ktorý sa po
skonèení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu
spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je
nosiè dát ulo�ený.

(2) Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súd-
neho pojednávania pod¾a odseku 1 vykonáva technický
asistent. Ak je to pre konanie potrebné, na pokyn pred-
sedu senátu sa vyhotoví doslovný prepis záznamu po-
d¾a odseku 1; úkony s tým spojené vykonáva asistent.

§ 57

Pou�ívanie úradných peèiatok
súdu a iných peèiatok

(1) Na súde sa pou�ívajú tieto úradné peèiatky:
a) ve¾ká okrúhla peèiatka na vybavovanie súdnej agen-

dy,
b) malá okrúhla peèiatka na vybavovanie agendy sprá-

vy súdu,
c) obdå�niková peèiatka,
d) reliéfna peèiatka,
e) osemhranná peèiatka,
f) podacia peèiatka,
g) peèiatka vy��ieho overovania.

(2) Pravidlá pou�ívania úradných peèiatok súdu uve-
dených v odseku 1 písm. a) a� f) sú uvedené v prílohe
è. 3 a pravidlá pou�ívania úradnej peèiatky uvedenej
v odseku 1 písm. g) sú uvedené v prílohe è. 8 èl. I a II.
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21) § 44 ods. 5 Trestného poriadku.
22) Polo�ka è. 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis

z registra trestov v znení neskor�ích predpisov.



(3) Okrem úradných peèiatok súdu pod¾a odseku 1
sa na súde mô�u pou�íva� aj ïal�ie peèiatky, ktorými sa
vyznaèujú niektoré skutoènosti pod¾a tejto vyhlá�ky
alebo osobitných predpisov.

Písomné vyhotovenie rozsudku

§ 58

(1) Písomné vyhotovenie rozsudku podpísané pred-
sedom senátu alebo samosudcom zalo�ené do súdneho
spisu sa oznaèí na prvej strane slovom �prvopis�. Na
tento úèel mo�no pou�i� aj peèiatku s týmto oznaèením.

(2) Ak sa písomné vyhotovenie rozsudku napí�e ru-
kou, rovnopisy tohto rozsudku sa vyhotovujú pomocou
výpoètovej techniky a jeden rovnopis sa zalo�í do súd-
neho spisu za prvopis. Ak sa písomné vyhotovenie roz-
sudku napí�e pomocou výpoètovej techniky, prvá kó-
pia tohto rozhodnutia sa oznaèí pod¾a odseku 1 a zalo�í
sa do súdneho spisu, ostatné kópie sa pova�ujú za rov-
nopisy tohto rozsudku.

(3) Prvopis a rovnopisy písomných vyhotovení roz-
sudku sa spisujú spravidla pod¾a tlaèív s predtlaèou
�tátneho znaku Slovenskej republiky a textu �Rozsu-
dok�, �V mene Slovenskej republiky�. Rovnako sa po-
stupuje pri spracovaní rozsudku pomocou výpoètovej
techniky.

(4) Rovnopisy rozsudku sa vyhotovujú v takom po-
ète, aby mohli by� doruèené v�etkým osobám, ktorým
sa pod¾a predpisov o konaní pred súdom odpisy roz-
sudkov doruèujú. Rovnopisy rozsudkov sa vyhotovujú
pomocou výpoètovej techniky alebo reprografických
zariadení.

(5) Rozsudky pozostávajúce z viacerých listov sa èís-
lujú od druhej strany. Ak rozsudok pozostáva z nieko¾-
kých listov alebo listín, treba v�etky strany pevne spo-
ji�.

(6) Ak súd vydá opravné uznesenie, oprava sa v opra-
vovanom rozsudku vykoná spravidla tak, �e opravné
uznesenie sa pripojí do súdneho spisu a na prvopise
rozsudku sa uvedie odkaz na èíslo listu, pod ktorým je
opravné uznesenie pripojené k súdnemu spisu.

§ 59

(1) Rozsudky, najmä pri písomnostiach väè�ieho roz-
sahu, sa pí�u �tandardným riadkovaním na oboch
stranách listu. Medzi jednotlivými odsekmi sa vyne-
cháva dvojnásobná medzera. Výrok rozsudku sa pí�e
do samostatného riadku. Ak rozsudok obsahuje viace-
ro výrokov, ka�dý sa uvedie v samostatnom riadku; na
rozlí�enie sa mô�u jednotlivé výroky oznaèi� rímskymi
èíslicami.

(2) Od ¾avého okraja listu sa ponechá vo¾né miesto
v �írke 3 cm, na pravej strane sa konèia jednotlivé riad-
ky 2 cm od okraja listu. Odseky sa zaèínajú po piatich
úderoch medzerníkom od miesta, kde sa inak zaèína
riadok. Od horného okraja listu sa vynechá vo¾né mies-
to v �írke 4 cm a od spodného okraja listu v �írke 3 cm.
Na prednej strane sa zaèína text 3 cm pod oznaèením
�V mene Slovenskej republiky�.

(3) Výrok rozsudku sa uvádza slovom �takto:� a odô-
vodnenie slovom �Odôvodnenie�, ktoré sa pí�u v strede
strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom. Pouèe-
nie o opravnom prostriedku sa uvádza slovom �Pouèe-
nie:�, ktoré sa pí�e na ¾avej strane strany riedeným
a hrubo zvýrazneným písmom.

(4) Èíslo konania sa na rozsudku vyznaèuje iba vpra-
vo v hornej èasti prvej strany rovnopisu. Na ïal�ích lis-
toch sa na prvej strane vpravo hore vyznaèuje spisová
znaèka; na druhej strane a ïal�ích stranách rozsudku
sa uprostred hore vyznaèí poradové èíslo strany.

(5) Oznaèenia viacerých �alobcov alebo �alovaných
v tej istej veci sa v záhlaví rozsudku rozli�ujú arabský-
mi èíslicami.

(6) Podpis predsedu senátu sa uvádza na konci roz-
sudku na pravej strane listu tak, aby v strede tohto lis-
tu ved¾a podpisu predsedu senátu bolo mo�né pripoji�
odtlaèok úradnej peèiatky; je neprípustné, aby podpis
zasahoval do odtlaèku úradnej peèiatky.

(7) Pri písomnom vyhotovení prvopisu rozsudku ale-
bo jeho rovnopisov treba venova� nále�itú pozornos�
gramatickej správnosti a úprave. Je neprípustné, aby
na novej strane bolo umiestnené len miesto a dátum vy-
hlásenia rozsudku, podpis a odtlaèok úradnej peèiat-
ky.

§ 60

Pri písomnom vyhotovení iných rozhodnutí súdu sa
ustanovenia § 58 a 59 pou�ijú primerane.

§ 61

Podpisovanie rozhodnutí

(1) Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú
inak, prvopis rozhodnutia vlastnoruène podpisuje
predseda senátu alebo súdny úradník, ktorý rozhod-
nutie vydal.

(2) V�etky rovnopisy rozhodnutia vlastnoruène pod-
pisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úrad-
ník, ktorý rozhodnutie vydal. Ak predseda senátu nemô-
�e rovnopisy podpísa�, podpí�e ich iný èlen senátu. Ak
samosudca, ktorý rozhodnutie vydal, nemô�e rovnopisy
podpísa�, podpí�e ich iný poverený sudca. Ak súdny
úradník, ktorý rozhodnutie vydal, nemô�e rovnopisy
podpísa�, podpí�e ich iný poverený súdny úradník.

(3) Vlastnoruèný podpis pod¾a odsekov 1 a 2 sa pri-
pája na pravej strane písomného vyhotovenia rozhod-
nutia ved¾a odtlaèku úradnej peèiatky. Je neprípustné,
aby podpis zasahoval do odtlaèku úradnej peèiatky. Ak
pod¾a odsekov 1 a 2 rozhodnutie nepodpisuje predseda
senátu, samosudca alebo súdny úradník, ktorý roz-
hodnutie vydal, uvedie sa pred podpisom zastupujúce-
ho skratka �v zast.�, prípadne �v z.�.

§ 62

Vyznaèovanie právoplatnosti

(1) Len èo sudca zistí, �e rozhodnutie nadobudlo prá-
voplatnos�, zaznamená to na prvopise rozhodnutia za-
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lo�enom v súdnom spise s uvedením dòa, keï nastala
právoplatnos�, a pripojí svoj èitate¾ný podpis a dátum
vyznaèenia. Ak nadobudlo rozhodnutie právoplatnos�
len èiastoène, je to nutné v zázname presne vyjadri�.
Podanie návrhu na doplnenie rozhodnutia nie je pre-
ká�kou toho, aby bola pripojená dolo�ka právoplatnos-
ti.

(2) Pod¾a odseku 1 postupuje aj súdny úradník pri
vyznaèovaní právoplatnosti na rozhodnutiach, ktoré
vydal.

§ 63

Dolo�ka právoplatnosti a vykonate¾nosti

(1) Súd na �iados� vyznaèí na predlo�enom rovnopise
rozhodnutia alebo schváleného zmieru dátum, kedy
rozhodnutie alebo zmier nadobudli právoplatnos� a vy-
konate¾nos�. Vyznaèeniu právoplatnosti ani vykonate¾-
nosti nebráni, ak bol podaný návrh na opravu rozhod-
nutia alebo zmieru.

(2) Právoplatnos�, prípadne vykonate¾nos� sa vyzna-
èuje pripojením dolo�ky právoplatnosti a vykonate¾-
nosti, a to odtlaèkom peèiatky na prvú stranu rovnopi-
su rozhodnutia alebo zmieru, spravidla do ¾avého
horného rohu. Dolo�ku právoplatnosti a vykonate¾nos-
ti podpí�e zamestnanec súdu, ktorý ju pripojil, a uvedie
dátum, kedy sa tak stalo.

(3) Ak dolo�ka právoplatnosti a vykonate¾nosti neob-
sahuje �tátny znak Slovenskej republiky, pripojí sa
k nej aj odtlaèok úradnej peèiatky.

(4) Ak je to potrebné, mo�no osobitne pripoji� dolo�-
ku právoplatnosti a osobitne dolo�ku vykonate¾nosti;
na tento úèel mo�no pou�i� osobitné peèiatky.

§ 64

Vydávanie úradných potvrdení zo súdneho spisu

(1) Na �iados� tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie
alebo obhajovanie svojich práv, mo�no vyda� úradné
potvrdenie o skutoènostiach známych zo súdneho spi-
su, prípadne odpis alebo rovnopis niektorej písomnos-
ti. Vydávanie úradných potvrdení, rovnopisov a odpi-
sov zo súdneho spisu je spoplatnené pod¾a osobitného
predpisu.23)

(2) Zamestnanec súdu, ktorý vyhotovuje odpis alebo
rovnopis písomnosti, spí�e o vydaní úradného potvrde-
nia úradný záznam, ktorý zalo�í do súdneho spisu.

§ 65

Overovanie odpisov a kópií

(1) Overenie odpisov a kópií sa vykoná tak, �e na od-
pis alebo kópiu sa pripojí dolo�ka potvrdzujúca správ-
nos� odpisu alebo kópie. Odpis alebo kópia písomnosti
pozostávajúcej z väè�ieho poètu listov sa v ¾avom hor-
nom rohu spojí a v tomto mieste sa pripojí odtlaèok
úradnej peèiatky; odtlaèkom úradnej peèiatky sa spra-
vidla v pravom dolnom rohu opatrí ka�dá strana kópie
písomnosti. Na poslednej strane kópie písomnosti sa
vyznaèí overovacia dolo�ka v znení �Táto kópia súhlasí
doslovne s originálom nachádzajúcim sa v súdnom spi-
se tunaj�ieho súdu pod sp. zn.:�; k dolo�ke sa pripojí
odtlaèok úradnej peèiatky, dátum a vlastnoruèný pod-
pis zamestnanca súdu, ktorý dolo�ku vyznaèil.

(2) Úkon pod¾a odseku 1 je spoplatnený pod¾a osobit-
ného predpisu.24)

§ 66

Vydávanie osvedèenia o európskom exekuènom
titule a osvedèovanie rozsudkov, súdnych
zmierov a vykonate¾ných verejných listín

(1) Úkony spojené s vydávaním, opravou a zru�ením
osvedèenia o európskom exekuènom titule vykonáva
rozvrhom práce urèený vy��í súdny úradník; postupu-
je pritom pod¾a tejto vyhlá�ky a osobitných predpi-
sov.25)

(2) Osvedèenie o európskom exekuènom titule sa vy-
dáva na �iados� oprávnenej osoby, a to na vzorovom
tlaèive uvedenom v osobitnom predpise.26) Ak iba èas�
alebo èasti rozhodnutia súdu spåòajú po�iadavky pod¾a
osobitného predpisu,27) pre tieto èasti sa vydáva èiast-
kové osvedèenie o európskom exekuènom titule. �ia-
dos� o opravu alebo zru�enie osvedèenia o európskom
exekuènom titule sa podáva na vzorovom tlaèive pod¾a
osobitného predpisu.28)

(3) Osvedèenie o európskom exekuènom titule sa vy-
hotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa
odovzdá �iadate¾ovi a druhé sa zalo�í do príslu�ného
súdneho spisu. O vydaní osvedèenia sa vyhotoví zá-
znam, ktorý sa pripojí k osvedèeniu o európskom exe-
kuènom titule.

(4) �iados� úèastníka konania o vydanie osvedèenia
o európskom exekuènom titule týkajúceho sa verejnej
listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom
schválený zmier, ako aj verejná listina predlo�ená
úèastníkom konania a jeden rovnopis osvedèenia sa
zalo�ia do obalu z mäkkého papiera. Na úèely evidencie
�iadostí pod¾a predchádzajúcej vety sa vedie na súde
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23) Polo�ka 24a a 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
24) Polo�ka 24 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 805/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 143, 30.4.2004), ktorým sa vytvára

európsky exekuèný titul pre nesporné nároky a § 352b Obèianskeho súdneho poriadku.
26) Prílohy è. 1 a� 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 805/2004.
27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 805/2004.
28) Príloha è. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 805/2004.



kniha osvedèení verejných listín pod¾a vzoru è. 10 uve-
deného v prílohe è. 4.

(5) Odseky 1 a� 4 sa primerane pou�ijú aj na osvedèo-
vanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonate¾ných ve-
rejných listín vy�adovaných pod¾a osobitných predpi-
sov.29)

§ 67

Vy��ie overenie listín

(1) Krajský súd na �iados� úèastníka vykoná vy��ie
overenie verejných listín vydaných justiènými orgánmi
alebo listín týmito orgánmi osvedèených, alebo pred
nimi podpísaných, ak majú by� pou�ité v cudzine a boli
vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exe-
kútormi so sídlom v územnom obvode tohto krajského
súdu alebo správnos� týchto listín osvedèili, alebo na
ktorých osvedèili pravos� podpisu, ako aj prekladov vy-
hotovených prekladate¾mi alebo posudkov vyhotove-
ných znalcami.30)

(2) Vy��ím overením pod¾a odseku 1 sa rozumie ove-
renie pravosti
a) podpisov sudcov a odtlaèkov úradných peèiatok súdov,
b) podpisov notárov a odtlaèkov úradných peèiatok no-

társkych úradov,
c) podpisov súdnych exekútorov a odtlaèkov úradných

peèiatok exekútorských úradov a
d) podpisov a odtlaèkov úradných peèiatok znalcov

a prekladate¾ov.

(3) Vy��ie overenie je spoplatnené pod¾a osobitného
predpisu.31) Poplatok sa platí kolkovými známkami, kto-
rých horná èas� sa nalepí na overovanú listinu a zne-
hodnotí sa odtlaèkom úradnej peèiatky a spodná èas� sa
nalepí do knihy vy��ieho overenia krajského súdu.

(4) Krajský súd vedie vlastnú evidenciu vzorov
a) podpisov sudcov okresných súdov a odtlaèkov úrad-

ných peèiatok okresných súdov v jeho územnom ob-
vode, ako aj podpisov a odtlaèkov úradných peèiatok
notárov, súdnych exekútorov so sídlom v územnom
obvode tohto krajského súdu a

b) podpisov a odtlaèkov úradných peèiatok v�etkých
prekladate¾ov a znalcov zapísaných v zozname znal-
cov, tlmoèníkov a prekladate¾ov v Slovenskej repub-
like. Vzory týchto podpisov a odtlaèkov úradných pe-
èiatok poskytne krajskému súdu ministerstvo.32)

(5) Vy��ie overenie vykonáva zamestnanec súdu po-
verený predsedom krajského súdu. Pred vykonaním

vy��ieho overenia zamestnanec súdu preskúma, èi
overenie pravosti podpisu a odtlaèku úradnej peèiatky
na listine patrí do pôsobnosti krajského súdu pod¾a od-
seku 1 a èi predlo�ená listina spåòa nále�itosti ustano-
vené osobitnými predpismi.33)

(6) Ak nebránia vy��iemu overeniu predlo�enej lis-
tiny dôvody uvedené v odseku 5, zamestnanec porov-
ná podpis a odtlaèok úradnej peèiatky na predlo�enej
listine so vzorom podpisu a odtlaèku úradnej peèiat-
ky pod¾a odseku 4 a v prípade súladu pripojí na listi-
nu
a) osvedèenie pod¾a prílohy è. 8 èl. I, ak sa má verejná

listina pou�i� v �táte, ktorý je zmluvnou stranou prí-
slu�nej medzinárodnej zmluvy,34) inak

b) osvedèenie vy��ieho overenia pod¾a prílohy è. 8 èl. II
na úèely konzulárnej superlegalizácie.

(7) Ka�dý vykonávaný úkon vy��ieho overenia sa za-
pí�e do knihy vy��ieho overenia krajského súdu. Vzor
knihy vy��ieho overenia je uvedený v prílohe è. 8 èl. IV.
Na knihu vy��ieho overenia sa primerane pou�ijú usta-
novenia tejto vyhlá�ky o súdnom registri.

Siedmy oddiel

Do�iadanie, vy�adovanie
súèinnosti a styk s cudzinou

§ 68

Do�iadanie

(1) Do�iadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých
úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú údaje
zo súdneho spisu, ktorých znalos� je potrebná na riad-
ne vykonanie úkonu, a to najmä vtedy, ak na vykonanie
úkonov je do�iadaných nieko¾ko súdov. Ak je to potreb-
né, pripojí do�adujúci súd súdne spisy a pouká�e na tie
ich èasti, kde sú potrebné údaje obsiahnuté. Postupné
do�iadanie viacerých súdov v zaslanom súdnom spise
je prípustné len vtedy, ak na riadne vykonanie do�iada-
ného úkonu je potrebná znalos� predchádzajúcich
úkonov. V do�iadaní sa tie� uvedie, èi a ktorý zástupca
úèastníka konania sa má o úkone do�iadaného súdu
upovedomi�. Do�iadaný súd pod¾a povahy veci a pod¾a
toho, èo pri vykonávaní úkonu vy�lo najavo, vykoná aj
ïal�ie nevyhnutné úkony v do�iadaní neuvedené, ak to
mô�e prispie� k urýchlenému a správnemu rozhodnu-
tiu vo veci. Do�iadaný súd dbá na to, aby sa úkon vyko-
nal len v prípadoch, ak úèastníci konania alebo ich
zástupcovia boli vèas upovedomení o èase a mieste

Èiastka 222 Zbierka zákonov è. 543/2005 Strana 5067

29) Napríklad èl. 54, 57 ods. 4, 58 a Prílohy V. a VI. nariadenia Rady (ES) è. 44/2001 z 22. decembra 2000 (Ú. v. ES L 1, 12 16.1.2001)
o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v obèianskych veciach a obchodných veciach, èl. 39, 41, 42 ods. 1 a Prílohy I. a� IV
nariadenia Rady (ES) è. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (Ú. v. EÚ, L 1, 338, 23.12.2003) o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov
v man�elských veciach a vo veciach rodièovských práv a povinností, ktorým sa zru�uje nariadenie Rady (ES) è. 1347/2001 a èl. 33
a Prílohy IV. a V. nariadenia Rady (ES) è. 1347/2000 z 29. mája 2000 (Ú. v. ES L 19, 160, 30.6.2000) o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v man�elských veciach a vo veciach rodièovských práv a povinností k spoloèným de�om man�elov.

30) § 62 zákona è. 97/1963 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
31) Polo�ka 3 písm. b) a c) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych

poplatkoch v znení neskor�ích predpisov.
32) Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33) § 56 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení zákona è. 562/2004

a § 18 vyhlá�ky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z.
34) Dohovor o zru�ení po�iadavky vy��ieho overenia zahranièných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej

republiky è. 213/2002 Z. z.).



súdneho pojednávania, iba ak by do�adujúci súd uvie-
dol, �e úkon sa má vykona� bez úèasti úèastníkov alebo
niektorého z nich.

(2) Do�iadaniu sa vyhovie bezodkladne, najmä v prí-
padoch, ak je na do�adujúcom súde nariadené súdne
pojednávanie.

(3) Ak postupuje do�iadaný súd do�iadanie inému
súdu, oznámi to do�adujúcemu súdu.

(4) Trovy, ktoré vznikli do�iadanému súdu vykonáva-
ním úkonov, do�adujúci súd do�iadanému súdu ne-
uhradzuje. Do�iadaný súd oznámi v správe o vybavení
do�iadania do�adujúcemu súdu vý�ku trov, ktoré mu
vznikli vykonaním do�iadania. Preddavky na vykona-
nie dôkazov zaplatené úèastníkmi zúètuje do�adujúci
súd. O urèení znaleèného rozhoduje v�dy do�adujúci
súd a za�le znaleèné tomu, kto znaleèné vyúètoval; to
platí aj o odmene a náhradách pri tlmoèníckom a pre-
kladate¾skom úkone. Svedoèné urèuje a vypláca do�ia-
daný súd a oznámi do�iadajúcemu súdu, �e sa tak sta-
lo.

§ 69

Vy�adovanie súèinnosti

(1) Súdy sú oprávnené vy�adova� od orgánov obcí, or-
gánov miestnej �tátnej správy, orgánov polície a od
iných orgánov verejnej moci a právnických osôb súèin-
nos� pri plnení svojich úloh, a to najmä oznamovanie
skutoèností, ktoré majú význam pre konanie a rozho-
dovanie.35)

(2) Od orgánov obcí a orgánov miestnej �tátnej sprá-
vy mo�no vy�adova� najmä správy o správaní, majetko-
vých a sociálnych pomeroch obvineného a úèastníkov
konania a o pomeroch mladistvého, ktoré majú pod-
klad vo vlastných poznatkoch týchto orgánov.

(3) Od orgánov polície mô�u súdy vy�adova� najmä
správy o správaní obvineného a úèastníkov konania,
o správaní podmieneène odsúdeného a podmieneène
prepusteného z výkonu trestu odòatia slobody v urèe-
nej skú�obnej dobe a o správaní odsúdeného na úèely
rozhodnutia o zahladení odsúdenia a o pobyte a za-
mestnaní osôb. Ak je to potrebné, orgány polície na �ia-
dos� súdu vykonávajú pátranie po pobyte osoby.

(4) Od zamestnávate¾ov mô�u súdy vy�adova� správy
o správaní ich zamestnancov v zamestnaní a o ich zá-
robkových pomeroch alebo aj o ïal�ích skutoènos-
tiach, ak je to potrebné pre konanie a rozhodnutie.

Úkony súdu v oblast i
právneho styku s cudzinou

§ 70

Informovanie o trestnom konaní cudzinca

(1) O vzatí cudzinca do väzby súd bezodkladne infor-
muje zastupite¾ský orgán �tátu, ktorého je cudzinec

�tátnym obèanom. Ak súdu nie je známa skutoènos�,
ktorý zastupite¾ský orgán je na doruèenie informácie
príslu�ný, za�le informáciu Ministerstvu zahranièných
vecí Slovenskej republiky so �iados�ou o jej sprostred-
kovanie príslu�nému zastupite¾skému orgánu.

(2) Informácia cudziemu zastupite¾skému orgánu
obsahuje údaje o mene a priezvisku cudzinca, dátume
a mieste jeho narodenia, �tátnom obèianstve, adrese
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, èíslo iden-
tifikaèného dokladu cudzinca, oznaèenie trestného
èinu, z ktorého je obvinený, èas, odkedy bola obmedze-
ná jeho osobná sloboda, a miesto výkonu väzby.

(3) O skutoènostiach uvedených v odseku 2 súd in-
formuje aj ministerstvo zaslaním kópie správy zastupi-
te¾skému orgánu, ku ktorej pripojí aj kópiu rozhodnu-
tia o väzbe.

(4) V prípade podania ob�aloby na cudzinca súd po-
stupuje primerane pod¾a odsekov 1 a� 3 s tým, �e k in-
formácii zasielanej ministerstvu pripojí odpis alebo kó-
piu ob�aloby.

(5) O právoplatnom ukonèení trestného konania cu-
dzinca súd informuje ministerstvo kópiou právoplatné-
ho rozsudku a vyplneným trestným listom pre medzi-
národnú výmenu opatreným odtlaèkom úradnej
peèiatky.

§ 71

Zasielanie zatýkacích rozkazov

(1) Súd, ktorý vydal medzinárodný zatýkací rozkaz
pod¾a osobitného predpisu,36) ho za�le ministerstvu
a príslu�nému útvaru polície. Príslu�nými útvarmi po-
lície sú okresné riadite¾stvá Policajného zboru, krajské
riadite¾stvá Policajného zboru, odbory kriminálnej po-
lície a oddelenia pátrania a Národná ústredòa Interpol.

(2) Ak súd nechal vyhotovi� preklad zatýkacieho roz-
kazu do cudzieho jazyka, príslu�nému útvaru polície
sa za�le aj kópia prekladu.

Ôsmy oddiel

Náhrada nevyhnutných výdavkov
osobám zúèastneným na konaní

§ 72

(1) K hotovým výdavkom úèastníka patrí najmä ces-
tovné, stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.

(2) Stratu na zárobku úèastníka, ktorý je v pracov-
noprávnom vz�ahu alebo v obdobnom pracovnom vz�a-
hu, vypoèíta súd z priemerného èistého zárobku
dosiahnutého v predchádzajúcom kalendárnom �tvr�-
roku. Vý�ku priemerného èistého zárobku preuká�e
úèastník potvrdením zamestnávate¾a, u ktorého pra-
cuje, kde je uvedené, èi a akú sumu zamestnávate¾ zra-
zí za èas neprítomnosti v práci a èi úèastník mô�e na-
stúpi� do práce na zvy�ok zmeny.
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35) § 3 Trestného poriadku.
§ 128 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskor�ích predpisov.

36) § 490 Trestného poriadku v znení neskor�ích predpisov.



(3) Úèastníkovi, ktorý nie je v pracovnoprávnom
vz�ahu alebo v obdobnom pracovnom vz�ahu, ale je zá-
robkovo èinný, patrí náhrada za stratu na zárobku vy-
poèítaná zo základu dane z príjmov fyzických osôb,37)
delená poètom pracovných hodín pripadajúcich na ka-
lendárny rok, ktorý osobitný predpis38) pripú��a ako
najvy��í rozsah pracovného èasu zamestnancov v pra-
covnoprávnom vz�ahu alebo v obdobnom pracovnom
vz�ahu. Vý�ku základu dane z príjmov fyzických osôb
preukazuje úèastník posledným platobným výmerom
orgánu vykonávajúceho správu dane, ktorý predchá-
dzal dòu, v ktorom je nárok na náhradu uplatòovaný;
ak nemo�no vý�ku straty na zárobku týmto spôsobom
preukáza�, patrí úèastníkovi náhrada za stratu na zá-
robku za hodinu v sume minimálnej hodinovej mzdy
urèenej pod¾a osobitného predpisu,39) najviac v�ak
osemnásobok tejto sumy za deò.

(4) Ak potrebuje úèastník postihnutý �a�kou teles-
nou chybou alebo chorobou alebo v iných záva�ných
prípadoch sprievodcu, tvoria nevyhnutné výdavky
sprievodcu a jeho u�lý zárobok súèas� trov konania
úèastníka.

§ 73

(1) Nárok na cestovné má úèastník, ktorý nemá trva-
lý alebo prechodný pobyt alebo nepracuje v mieste, kde
sa konanie uskutoèòuje, alebo je predvolaný z miesta,
kde sa doèasne zdr�uje.

(2) Úèastníkovi sa hradia skutoèné, úèelné a hospo-
dárne výdavky cestovného verejným hromadným do-
pravným prostriedkom. Ak pou�il úèastník vlastné mo-
torové vozidlo, hradí sa mu cestovné ako pri ceste
hromadným dopravným prostriedkom okrem prípadov
pod¾a § 74.

(3) Nárok na cestovné má aj úèastník konania, ktorý
býva alebo pracuje v mieste, kde sa konanie uskutoè-
òuje, ak pou�il miestny verejný hromadný dopravný
prostriedok.

§ 74

Ak okolnosti prípadu vy�adujú, aby cesta bola vyko-
naná inak ako verejným hromadným dopravným pro-
striedkom, poskytne sa úèastníkom pri ceste náhrada
pod¾a osobitných predpisov.40) Pod¾a týchto predpisov
sa poskytuje stravné a preukázané výdavky na ubyto-
vanie.

§ 75

Na urèenie vý�ky náhrady nevyhnutných výdavkov
a náhrady straty na zárobku a na urèenie nákladov zá-
konného zástupcu úèastníka alebo jeho zástupcu, kto-
rý nie je advokátom, na urèenie nákladov opatrovníka
ustanoveného úèastníkovi, na urèenie nákladov nevy-

hnutného sprievodcu, ako aj na urèenie vý�ky svedoè-
ného sa primerane pou�ijú ustanovenia § 72 a� 75.

TRETIA ÈAS�

VÝKON ROZHODNUTIA

P R V Á H L A V A

VÝKON NIEKTORÝCH
ROZHODNUTÍ V TRESTNOM KONANÍ

§ 76

Opatrenia na nariadenie výkonu
trestu odòatia slobody

(1) Ak odsúdený bez dostatoèného ospravedlnenia
nenastúpi v urèenej lehote na výkon trestu odòatia slo-
body alebo ak je obava, �e ujde, priká�e predseda sená-
tu, aby bol odsúdený dodaný na výkon trestu do prí-
slu�ného spádového ústavu na výkon trestu odòatia
slobody. Ak pobyt odsúdeného nie je známy, súd to na
príkaze na dodanie na výkon trestu odòatia slobody vý-
slovne uvedie s tým, �e treba vypátra� pobyt odsúdené-
ho. Príkaz na dodanie na výkon trestu odòatia slobody
sa odo�le okresnému riadite¾stvu Policajného zboru
v obvode súdu.

(2) Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako or-
gánmi polície alebo ak sa odsúdený dobrovo¾ne prihlá-
sil na výkon trestu, treba príkaz na dodanie na výkon
trestu odvola�, a to u toho orgánu polície, ktorému bol
zaslaný.

(3) U odsúdeného, ktorý sa zdr�uje v cudzine, sa pri
nariadení výkonu trestu odòatia slobody postupuje
pod¾a osobitného predpisu.

(4) Ak vykonáva odsúdený základnú alebo náhradnú
povinnú vojenskú slu�bu, vyzve ho predseda senátu na
nástup výkonu trestu odòatia slobody prostredníc-
tvom velite¾a útvaru.

(5) U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochran-
nej výchove, za�le súd nariadenie výkonu trestu odòa-
tia slobody ústavu, v ktorom je mladistvý, s tým, aby
bol na výkon trestu dodaný zamestnancom tohto ústa-
vu. Ak to nemo�no zabezpeèi�, po�iada predseda sená-
tu o predvedenie mladistvého na výkon trestu okresné
riadite¾stvo Policajného zboru, v ktorého obvode je ús-
tav.

(6) Ak ide o výkon trestu odòatia slobody dlh�í ako tri
mesiace, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre
mladistvých najmenej dva mesiace pred predpoklada-
ným dòom jeho skonèenia oznámi výchovnému alebo
lieèebnému zariadeniu, z ktorého bol mladistvý dodaný
na výkon trestu, výsledky prevýchovy mladistvého vý-
konom trestu z h¾adiska prípadného prepustenia
z ochrannej výchovy, podmieneèného umiestnenia
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37) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor�ích predpisov.
38) Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor�ích predpisov.
39) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskor�ích predpisov.
40) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskor�ích predpisov.



mimo výchovného zariadenia alebo zru�enia ústavnej
výchovy.

(7) Ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon
trestu odòatia slobody vráti súdu jedno vyhotovenie
nariadenia výkonu trestu odòatia slobody s potvrde-
ním, �e odsúdený nastúpil trest, alebo ihneï oznámi
súdu, �e trest v urèenej lehote nastúpený nebol. Ak je
odsúdený vo výkone iného trestu odòatia slobody, ús-
tav na výkon trestu odòatia slobody potvrdí prijatie na-
riadenia výkonu trestu a na jednom jeho vyhotovení
uvedie pravdepodobný termín nástupu trestu a vráti
ho bez zbytoèného odkladu súdu.

(8) O premiestnení odsúdeného do iného ústavu na
výkon trestu odòatia slobody, o zaèatí ochranného lie-
èenia, o jeho úteku a zadr�aní, o jeho úmrtí, preru�ení
výkonu trestu, o podmieneènom prepustení, ako aj
o tom, �e odsúdený bol v dôsledku výkonu ulo�eného
trestu, udelenia milosti, amnestie alebo z iného dôvodu
prepustený na slobodu, podá ústav na výkon trestu od-
òatia slobody, v ktorom odsúdený naposledy bol, bez-
odkladne správu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupni;
ak ide o podmieneèné prepustenie, podá správu aj
súdu, ktorý o podmieneènom prepustení rozhodol.

§ 77

Podmieneèný odklad výkonu trestu odòatia slobody

(1) Probaèný a mediaèný úradník súdu prvého stup-
òa vy�aduje v lehotách urèených predsedom senátu
najmenej raz roène od právoplatnosti rozhodnutia od-
pis registra trestov a ïal�ie potrebné podklady na po-
súdenie spôsobu �ivota odsúdeného a dodr�iavania
ulo�ených obmedzení. Ak bola odsúdenému ulo�ená
povinnos� nahradi� spôsobenú �kodu, u po�kodeného
zistí, èi odsúdený prejavil v skú�obnej dobe snahu na-
hradi� �kodu.

(2) Probaèný a mediaèný úradník súdu prvého stup-
òa po právoplatnosti rozhodnutia o tom, èi sa odsúde-
ný v skú�obnej dobe osvedèil alebo èi bol nariadený vý-
kon trestu, jeho výsledok bezodkladne oznámi
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky � regis-
tru trestov.

(3) Ak súd do jedného roka od uplynutia skú�obnej
doby nerozhodol bez zavinenia odsúdeného o tom, èi sa
podmieneène odsúdený osvedèil alebo èi sa trest vyko-
ná, predseda senátu urobí v trestnom spise záznam
a poverený zamestnanec súdu prvého stupòa oznámi
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky � regis-
tru trestov, �e odsúdený sa v skú�obnej dobe osvedèil.

(4) Ak bol povolený podmieneèný odklad výkonu
trestu odòatia slobody pri súèasnom prijatí záruky zá-
ujmového zdru�enia obèanov za nápravu odsúdeného
alebo súd o výchovné spolupôsobenie takéto záujmové
zdru�enie obèanov po�iadal, oznámi v �iadosti o vý-
chovné spolupôsobenie záujmovému zdru�eniu obèa-
nov, aké obmedzenia pod¾a osobitného predpisu41) boli

obvinenému ulo�ené. Zároveò ho po�iada, aby pod¾a
obsahu týchto obmedzení zameralo svoje výchovné pô-
sobenie, sledovalo, èi odsúdený obmedzenia dodr�uje,
a podalo súdu ihneï správu o ich prípadnom poru�ova-
ní. Rovnako po�iada o oznámenie zmeny zamestnania
alebo bydliska odsúdeného.

(5) Súd postupuje rovnako aj vtedy, ak po�iada záuj-
mové zdru�enie obèanov o výchovné spolupôsobenie, aj
keï podmieneèný odklad výkonu trestu bol povolený
bez jeho záruky.

§ 78

Podmieneèné prepustenie
z výkonu trestu odòatia slobody

Obdobne ako v § 77 postupuje súd aj v prípadoch
podmieneèného prepustenia odsúdeného z výkonu
trestu odòatia slobody.

§ 79

Zaistenie majetku

Ak rozhodol súd o zaistení majetku,42) príslu�ný or-
gán miestnej �tátnej správy pod¾a v�eobecne záväz-
ných právnych predpisov majetok zabezpeèí a vyhotoví
jeho zoznam, ktorého odpis za�le súdu. Zaistenie sa
vz�ahuje na celý majetok obvineného s výnimkou prí-
padu, ak súd ulo�il trest prepadnutia èasti majetku,
ktorá nebola urèená podielom, ale uvedením jednotli-
vých vecí alebo majetkových práv.

§ 80

Výkon ústavného ochranného lieèenia

(1) Nariadenie výkonu ústavného ochranného lieèe-
nia za�le predseda senátu zdravotníckemu zariadeniu
príslu�nému pod¾a bydliska alebo pobytu osoby, ktorá
sa má ochrannému lieèeniu podrobi�, v dvoch vyhoto-
veniach spolu s jedným odpisom znaleckého posudku
alebo odborného lekárskeho vyjadrenia a jedným rov-
nopisom rozhodnutia, ktorým bolo ochranné lieèenie
ulo�ené. Po dohode so správou zdravotníckeho zariade-
nia urèí predseda senátu deò nástupu na ochranné lie-
èenie. Súèasne upozorní správu zdravotníckeho zaria-
denia, �e k zmene ústavnej formy ochranného lieèenia
na ambulantné alebo k prepusteniu z ochranného lie-
èenia pod¾a osobitného predpisu43) mô�e dôjs� len na
základe právoplatného rozhodnutia okresného súdu,
v ktorého obvode sa ochranné lieèenie vykonáva, a po-
�iada, aby tomuto súdu bola bezodkladne podaná sprá-
va, ak nastanú dôvody pre niektoré z týchto opatrení.
Ïalej po�iada, aby zdravotnícke zariadenie oznámilo
súdu, ktorý výkon ochranného lieèenia nariadil, èi oso-
ba, ktorej bolo ochranné lieèenie ulo�ené, nastúpila
v urèenej dobe jeho výkon.

(2) Predseda senátu vyzve osobu, ktorej bolo ochran-
né lieèenie ulo�ené, aby jeho výkon nastúpila v príslu�-
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41) § 50 ods. 2 Trestného zákona.
42) § 425 Trestného poriadku.
43) § 74 ods. 2 Trestného zákona.



nom zdravotníckom zariadení v urèenom termíne. Ak
nie je táto osoba spôsobilá na právne úkony, urobí tak
prostredníctvom jej zákonného zástupcu. Ak nie je oso-
ba, ktorá sa má podrobi� ochrannému lieèeniu, nebez-
peèná pre svoje okolie, mô�e jej poskytnú� potrebnú le-
hotu na obstaranie jej zále�itostí.

(3) Ak nenastúpi vyzvaná osoba výkon ústavného
ochranného lieèenia v urèenom termíne alebo ak je ne-
bezpeèná pre svoje okolie, po�iada predseda senátu
o jej dodanie do zdravotníckeho zariadenia okresné ria-
dite¾stvo Policajného zboru pod¾a miesta bydliska ale-
bo miesta pobytu osoby.

§ 81

Výkon ambulantného ochranného lieèenia

(1) Nariadenie výkonu ambulantného ochranného
lieèenia za�le predseda senátu zdravotníckemu zaria-
deniu príslu�nému pre túto formu lieèenia pod¾a
bydliska alebo pobytu osoby, ktorej bolo ochranné lie-
èenie ulo�ené, v dvoch vyhotoveniach spolu s jedným
odpisom znaleckého posudku alebo odborného lekár-
skeho vyjadrenia a jedným rovnopisom rozhodnutia,
ktorým bolo ulo�ené. Po dohode so správou zdravotníc-
keho zariadenia urèí predseda senátu termín, do ktoré-
ho sa má výkon ochranného lieèenia zaèa�.

(2) Predseda senátu po�iada správu zdravotníckeho
zariadenia, aby okresnému súdu, v ktorého obvode je
toto zariadenie, navrhlo zmenu formy lieèby na formu
ústavnú, ak sa lieèená osoba odmieta podrobi� ochran-
nému lieèeniu alebo ak sa uká�e ïal�í pobyt lieèenej
osoby na slobode nebezpeèný alebo ak sa dodatoène
zistí, �e vzh¾adom na povahu choroby a lieèebné mo�-
nosti nemo�no oèakáva� splnenie úèelu ochranného
lieèenia ambulantnou formou. Súd tie� zdravotnícke
zariadenie upozorní, �e k prepusteniu z ochranného
lieèenia pod¾a osobitného predpisu43) mô�e dôjs� len na
základe právoplatného rozhodnutia okresného súdu,
v ktorého obvode sa ochranné lieèenie vykonáva. Ïalej
po�iada, aby zdravotnícke zariadenie oznámilo súdu,
ktorý výkon ochranného lieèenia nariadil, èi osoba,
ktorej bolo ochranné lieèenie ulo�ené, do urèenej doby
sa prihlásila na jeho výkon.

(3) Predseda senátu vyzve osobu, ktorej bolo ochran-
né ambulantné lieèenie ulo�ené, aby sa na jeho výkon
prihlásila v príslu�nom zdravotníckom zariadení naj-
neskôr do urèenej doby. Súèasne ju upozorní na ná-
sledky, ak tak neurobí. Ak nie je táto osoba spôsobilá
na právne úkony, urobí tak prostredníctvom jej zákon-
ného zástupcu.

§ 82

Výkon ochranného lieèenia
vo výkone trestu odòatia slobody

(1) Ak nebolo v priebehu výkonu trestu odòatia slo-
body rozhodnuté o upustení od výkonu ochranného lie-
èenia, ktoré tu malo by� vykonané, alebo odsúdený ne-
bol z výkonu tohto ochranného lieèenia prepustený,
po�iada okresný súd tri mesiace pred predpokladaným
ukonèením výkonu trestu odòatia slobody a v prípade

predèasného ukonèenia výkonu trestu ústav na výkon
trestu odòatia slobody o podanie správy o dosiahnu-
tom výsledku ochranného lieèenia. Ak sa nedosiahol
úèel ochranného lieèenia vzh¾adom na då�ku výkonu
trestu odòatia slobody, rozhodne súd o jeho pokraèo-
vaní v zdravotníckom zariadení e�te pred ukonèením
výkonu trestu.

(2) Ak má by� odsúdený po výkone trestu odòatia slo-
body odovzdaný zdravotníckemu zariadeniu na ïal�í
výkon ochranného lieèenia, súd, ktorý o pokraèovaní
v ochrannom lieèení rozhodol, dohodne s príslu�ným
zdravotníckym zariadením dátum nástupu ochranné-
ho lieèenia tak, aby bol toto�ný s dátumom ukonèenia
výkonu trestu odòatia slobody. Ak nedôjde k odovzda-
niu odsúdeného na ïal�í výkon ochranného lieèenia,
ústav na výkon trestu odòatia slobody ho prepustí
a nariadenie ochranného lieèenia vráti súdu; inak na-
riadenie spolu s prílohami vrátane znaleckého posud-
ku a správou o doteraj�om priebehu a výsledkoch lieèe-
nia odovzdá zdravotníckemu zariadeniu.

(3) Ak súd nariadil umiestnenie odsúdeného v de-
tenènom ústave, postupuje sa primerane pod¾a odse-
ku 2.

§ 83

Výkon ochrannej výchovy

(1) Súd za�le výchovnému zariadeniu, v ktorom sa
má zaèa� výkon ochrannej výchovy, v dvoch vyhotove-
niach nariadenie výkonu ochrannej výchovy a odpis
rozhodnutia, ktorým bola ochranná výchova ulo�ená,
s vyznaèenou dolo�kou o právoplatnosti. Výkon tohto
rozhodnutia vykonáva súd za úèasti príslu�ných orgá-
nov �tátnej správy. Výchovné zariadenie, v ktorom sa
výkon ochrannej výchovy zaèal, potvrdí jej nástup na
jednom rovnopise nariadenia ochrannej výchovy a vráti
ho súdu.

(2) Výchovné zariadenie, v ktorom sa ochranná vý-
chova vykonáva, podáva súdu, ktorý ochrannú výcho-
vu ulo�il, správu o podmieneènom umiestnení mimo
výchovného zariadenia, o predå�ení ochrannej výchovy,
o prepustení chovanca z ochrannej výchovy alebo
o tom, �e bol dodaný na výkon trestu odòatia slobody.

§ 84

Udelenie milosti

(1) Udelenie milosti bez zbytoèného odkladu oznámi
odsúdenému predseda okresného súdu alebo vojen-
ského obvodového súdu, v ktorého obvode sa trest od-
òatia slobody vykonáva, a to pod¾a pokynov minister-
stva. Predseda súdu spí�e o oznámení zápisnicu
v dvoch vyhotoveniach, ktorá okrem nále�itostí pod¾a
osobitného predpisu12) obsahuje pouèenie o význame
udelenej milosti, vyjadrenie odsúdeného k udeleniu
milosti, oznaèenie jeho bydliska po prepustení na slo-
bodu, prípadne aj oznaèenie jeho zamestnávate¾a. Zá-
pisnica sa za�le ministerstvu a jej rovnopis sa ponechá
v spise, v ktorom predseda súdu oznámil odsúdenému
udelenie milosti.
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(2) Ak odsúdený nevykonáva trest odòatia slobody
alebo ak mu bol milos�ou odpustený iný druh trestu,
oznamuje udelenie milosti odsúdenému pod¾a odse-
ku 1 predseda súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom
stupni.

§ 85

Podmieneèné udelenie milosti

(1) Ak bol trest alebo jeho zvy�ok odpustený milos�ou
pod urèenými podmienkami, súd, ktorý vo veci rozho-
dol v prvom stupni, sleduje plnenie podmienok.

(2) Predseda súdu v polroèných lehotách oznamuje
ministerstvu plnenie urèených podmienok. Pri poru�e-
ní urèených podmienok predseda súdu predlo�í o tom
bezodkladne správu ministerstvu spolu so súdnym
spisom.

(3) Ak ministerstvo oznámi súdu rozhodnutie prezi-
denta Slovenskej republiky, �e odsúdený v dôsledku
poru�enia urèenej podmienky trest alebo jeho zvy�ok
vykoná, predseda senátu súdu, ktorý rozhodol v prvom
stupni, nariadi jeho výkon a súèasne o tom upovedomí
ministerstvo, Generálnu prokuratúru Slovenskej re-
publiky � register trestov a príslu�ný ústav na výkon
trestu odòatia slobody.

D R U H Á H L A V A

VÝKON ROZHODNUTIA
V OBÈIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Prvý oddiel

V�eobecné ustanovenia

§ 86

O návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozho-
duje a ïalej koná samosudca alebo v rozsahu poverenia
vy��í súdny úradník.

§ 87

Upovedomenie úèastníka o výkone

(1) Ak o to oprávnený po�iada, poverený zamestna-
nec súdu ho vyrozumie, kedy a kde bude úkon vykona-
ný. Ak oprávnený nepríde v urèenom èase na miesto,
kde má by� úkon vykonaný, vykoná sa úkon v jeho ne-
prítomnosti.

(2) Poverený zamestnanec súdu nesmie povinného
vyrozumie� o úkone skôr, ako príde na miesto úkonu,
alebo nesmie kona� tak, aby sa o tom povinný vopred
dozvedel.

§ 88

Opatrenie na zachovanie
poriadku pri výkone rozhodnutia

Pri výkone rozhodnutia sa urobia v�etky opatrenia,
ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri výkone

rozhodnutia; ak je to nevyhnutné, predov�etkým na
ochranu riadneho a dôstojného priebehu, mo�no po-
�iada� o súèinnos� najbli��í útvar Policajného zboru.44)
Osoby, ktoré hrubo ru�ia výkon rozhodnutia, mo�no
vykáza� z miesta jeho uskutoèòovania.

§ 89

Zápisnica o úkone

(1) O ka�dom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa
vyhotoví zápisnica.

(2) Zápisnica obsahuje najmä
a) oznaèenie súdu,
b) miesto, èas a predmet konania,
c) meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zú-

èastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného
úèastníka a jeho zástupcu a mená a priezviská ïal-
�ích osôb, ktoré sa na úkone zúèastòujú,

d) struèné, výsti�né opísanie priebehu úkonu, predo-
v�etkým podané návrhy,

e) zistenie, �e uznesenie o nariadení výkonu rozhodnu-
tia bolo doruèené povinnému,

f) zistenie mena, priezviska a adresy man�ela povinné-
ho.

(3) Zápisnica sa vyhotoví pri skonèení úkonu, a ak je
to mo�né, e�te na mieste úkonu. Okrem osoby, ktorá
zápisnicu spísala, podpí�u zápisnicu úèastníci, ich zá-
stupcovia, ïalej tí, ktorí potvrdzujú príjem peòa�ných
prostriedkov v hotovosti alebo vecí, a osoby pribraté
k úkonu; ïalej podpí�u zápisnicu tí, ktorých vyhláse-
nie je nevyhnutné uvies� v zápisnici.

(4) Výnimoène mo�no vyhotovi� zápisnicu dodatoène
pod¾a poznámok urobených pri úkone; zápisnicu po-
tom podpí�e osoba, ktorá zápisnicu spísala. Takto ne-
mo�no postupova�, ak má by� zápisnicou potvrdený
príjem peòa�ných prostriedkov v hotovosti alebo vecí
alebo ak má zápisnicu podpísa� osoba pribratá k úko-
nu alebo ten, koho vyhlásenie treba uvies� v zápisnici.

(5) Ak sa úèastník alebo jeho zástupca vzdiali pred
podpisom, zaznamená sa to v zápisnici; ak odmietne
podpis, zaznamená sa to v zápisnici a vyznaèia sa dôvo-
dy, ktoré uviedol.

§ 90

Výkon rozhodnutia zrá�kou zo mzdy alebo
z pracovnej odmeny osôb vo výkone

trestu odòatia slobody alebo vo väzbe

(1) Ak je nariaïovaný výkon rozhodnutia zrá�kami zo
mzdy alebo u osôb vo výkone trestu odòatia slobody
alebo vo väzbe zrá�kami z pracovnej odmeny, uvedie sa
v uznesení tie� meno a priezvisko a dátum narodenia
v�etkých oprávnených a ko¾ko pripadá na nich jednot-
livo z vymáhanej sumy.

(2) Ak je povinná osoba vo výkone trestu odòatia slo-
body alebo vo väzbe, je nevyhnutné v uznesení uvies�
tie� dátum jej narodenia.
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Výchovné opatrenia, ústavná
starost l ivos� , pestúnska starost l ivos�
a sledovanie spôsobu výkonu funkcie

opatrovníka osôb pozbavených spôsobi lost i
na právne úkony alebo obmedzených

v spôsobi lost i na právne úkony a doh¾ad
nad správou ich majetku

§ 91

(1) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení,
ktoré ulo�il maloletému die�a�u a hodnotí ich úèinnos�;
postupuje pritom pod¾a osobitného predpisu.45) Ak je to
potrebné v záujme maloletého die�a�a, súd vyzve orgán
sociálnoprávnej ochrany detí, príslu�né zariadenie, ak
je v òom maloleté die�a umiestnené, obec a �kolu, aby
mu predkladali správy o maloletom die�ati v lehotách,
ktoré urèí.

(2) Ak súd nariadil nad maloletým die�a�om ústavnú
starostlivos�46) alebo mu ulo�il ochrannú výchovu, sús-
tavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do
roka hodnotí ich úèinnos�. Na tento úèel súd najmä vy-
�aduje od zariadenia, do ktorého bolo maloleté die�a
umiestnené, pravidelné správy o maloletom die�ati,
prípadne sleduje spôsob ich výkonu náv�tevami sudcu
v zariadení, v ktorom je maloleté die�a umiestnené.

§ 92

(1) Ak bolo maloleté die�a zverené do pestúnskej sta-
rostlivosti, ulo�í súd pestúnovi, aby najmenej dvakrát
do roka predkladal súdu správu o maloletom die�ati.

(2) Správa o nakladaní s majetkom obsahuje najmä
informácie o výnosoch, o investíciách, ako aj úèel a vý�-
ku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.
Správa o maloletom die�ati obsahuje najmä informácie
o jeho zdravotnom stave, jeho vzdelávaní a osobitných
potrebách.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého die�a�a, vy-
�iada si súd od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
správu o vykonávaní pestúnskej starostlivosti.

§ 93

Súd ulo�í opatrovníkovi, ktorý bol ustanovený osobe
pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obme-
dzenej v spôsobilosti na právne úkony, povinnos� pred-
klada� súdu najmenej dvakrát do roka správy o opatro-
vancovi a správy o nakladaní s jeho majetkom
v lehotách, ktoré urèí.47)

�TVRTÁ ÈAS�

KONANIE O DEDIÈSTVE, KONANIE
O ÚSCHOVÁCH, KONANIE O UMORENIE LISTÍN,

INÁ ÈINNOS� SÚDU A ÈINNOS� NOTÁRA
V KONANÍ O DEDIÈSTVE

P R V Á H L A V A

KONANIE O DEDIÈSTVE

§ 94

(1) Po zaèatí konania o dedièstve súd bez zbytoèného
odkladu vykoná �etrenie, pri ktorom zis�uje, èi u� skôr
bolo v tej istej veci konanie o dedièstve a pod akou spi-
sovou znaèkou. Ak zistí, �e v tej istej veci u� konanie
o dedièstve bolo, pripojí súdny spis pôvodného kona-
nia.

(2) Po vykonaní úkonu pod¾a odseku 1 súd poverí no-
tára, aby ako súdny komisár prejednal dedièstvo,
a v prípadoch, keï sú splnené zákonné podmienky, vy-
dal osvedèenie o dedièstve. Súd následne bez zbytoèné-
ho odkladu postúpi spis súdnemu komisárovi.

§ 95

(1) Súdny komisár vykoná �etrenie v Notárskom cen-
trálnom registri závetov (ïalej len �register závetov�),
pri ktorom zis�uje,
a) èi je v òom evidovaný závet poruèite¾a, listina o vyde-

dení alebo odvolanie týchto úkonov (ïalej len �zá-
vet�), a u ktorého notára a pod akou znaèkou je ulo-
�ený,

b) èi je v òom evidovaný závet nachádzajúci sa v úscho-
ve súdu a na ktorom súde je ulo�ený.

(2) O výsledku �etrenia pod¾a odseku 1 súdny komi-
sár vykoná záznam v spise.

(3) Ak je závet ulo�ený u súdneho komisára, stav
a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, spí�e o tom
zápisnicu a pripojí k nej osvedèený odpis závetu alebo
jeho osvedèenú kópiu.

(4) Ak je závet ulo�ený u iného notára alebo na súde,
súdny komisár o zistenie stavu a obsahu závetu po�ia-
da. Súd alebo notár zistí stav a obsah tohto závetu.
O zistení spí�e zápisnicu, ku ktorej pripojí osvedèený
odpis závetu alebo jeho osvedèenú kópiu. Osvedèenú
kópiu notárskej zápisnice súd zalo�í do zbierky vyhlá-
sených závetov.

(5) Originál závetu súdny komisár alebo notár uvede-
ný v odseku 4 za�le súdu, ktorý ho ulo�í do zbierky vy-
hlásených závetov; ak bol závet zriadený vo forme no-
társkej zápisnice, zalo�í súd do zbierky vyhlásených
závetov jeho osvedèenú kópiu.
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§ 96

(1) Ak sa v konaní o dedièstve zistí, �e poruèite¾ zane-
chal závet a nejde o prípad pod¾a § 95 ods. 3 a 4, súdny
komisár zistí jeho stav a obsah postupom ustanoveným
v § 95 ods. 3 a 4. V zápisnici tie� uvedie, kto závet odo-
vzdal, prípadne okolnosti, za akých sa na�iel. § 95
ods. 5 platí rovnako.

(2) Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny,
o ktorej povahe ako závete má pochybnosti, ak ten, kto
ju predlo�il, vyhlási, �e listina obsahuje závet poruèite-
¾a.

§ 97

(1) Ak sa v konaní o dedièstve zistí, �e poruèite¾ zane-
chal nieko¾ko závetov, ktoré nie sú toto�né, zistí sa stav
a obsah v�etkých závetov; ak sú závety toto�né, spí�e
sa o ich stave a obsahu len jedna zápisnica, v ktorej sa
uvedie ich poèet.

(2) Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dediè-
stve dozvie, �e poruèite¾ pravdepodobne zanechal zá-
vet, vykoná vy�etrenie, aby zistil miesto ulo�enia záve-
tu alebo osobu, u ktorej sa závet nachádza. Túto osobu
vyzve, aby mu závet bezodkladne odovzdala.

§ 98

(1) Po zistení stavu a obsahu závetu súd umo�ní na-
zrie� do originálu závetu úèastníkom konania.

(2) Originál závetu, ktorý nebol zriadený vo forme no-
társkej zápisnice u notára, mô�e súd po zistení jeho
stavu a obsahu zapo�ièa� súdu, ktorý koná o dedièstve,
súdu, ktorý koná o sporných skutoènostiach dotýkajú-
cich sa závetu, súdu alebo prokurátorovi na úèely
trestného konania alebo súdnemu komisárovi. V ta-
kom prípade sa do zbierky vyhlásených závetov zalo�í
osvedèený odpis alebo osvedèená kópia závetu.
V osvedèujúcej dolo�ke sa uvedie, komu, k akej spiso-
vej znaèke, kedy a pod akou spisovou znaèkou súdu bol
originál závetu zapo�ièaný.

§ 99

(1) Ak závet poruèite¾a vyjde najavo a� po skonèení
konania o dedièstve, súd zistí jeho stav a obsah a obo-
známi s ním osoby, ktoré by pod¾a neho mohli uplatni�
svoje právo na vydanie dedièstva.

(2) Ak ide o listinu o odvolaní závetu, listinu o vyde-
dení alebo listinu o odvolaní vydedenia, súd upovedomí
osoby, ktorým by potvrdil nadobudnutie dedièstva,
schválil dohodu o vyporiadaní dedièstva alebo dohodu
o prenechaní predl�eného dedièstva na úhradu dlhov,
ak by tieto listiny vy�li najavo v konaní o dedièstve.

§ 100

(1) V rámci neodkladného opatrenia mô�e súdny ko-
misár po�iada� toho, kto má u seba veci nepochybne
patriace poruèite¾ovi, k¾úè od bytu poruèite¾a, od iných

miestností, priestorov alebo technické osvedèenie vo-
zidla èi inú listinu umo�òujúcu pou�ívanie predmetov
z dedièstva, aby uvedenú vec zlo�il do úschovy u súdne-
ho komisára.

(2) Ak sa neodkladné opatrenie dotýka dôle�itých zá-
ujmov úèastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo
ak bola �iados� pod¾a odseku 1 bezvýsledná, o neod-
kladnom opatrení rozhodne súd uznesením, ktoré do-
ruèí v�etkým, ktorých sa dotýka.

§ 101

Neodkladné opatrenie zabezpeèením motorového vo-
zidla a iných vecí, ktoré mo�no pou�íva� len na základe
úradného osvedèenia, vykoná sa ulo�ením príslu�ných
úradných dokladov, prípadne k¾úèov do úschovy
u súdneho komisára. Tak sa postupuje len v prípade,
ak sa predmet mô�e ponecha� na mieste, kde je to dovo-
lené a kde je to vhodné vzh¾adom na povahu predmetu,
inak sa predmet umiestni u vhodného uschovávate¾a.

§ 102

(1) Neodkladné opatrenie zapeèatením bytu alebo
iných priestorov poruèite¾a vykoná súdny komisár tak,
aby bolo mo�né zisti�, èi do�lo k neoprávnenému vnik-
nutiu do týchto priestorov.

(2) Zapeèatenie mo�no vykona� len vtedy, ak bol po-
ruèite¾ jediným u�ívate¾om týchto priestorov alebo ak
tomu nebráni iná záva�ná okolnos�. Preká�ka, ktorá
bráni zapeèateniu, uvedie sa v zápisnici o úkone.

(3) O vykonaní tohto neodkladného opatrenia spí�e
súdny komisár zápisnicu a pod¾a okolností upovedomí
tie� vlastníka, prípadne správcu objektu.

§ 103

(1) Neodkladné opatrenie súpisom na mieste vykoná
súdny komisár v prítomnosti úèastníkov. Ak úèastníci
nie sú prítomní alebo známi, tento úkon mo�no vyko-
na� len vtedy, ak bude pri súpise prítomná nezúèastne-
ná osoba ako svedok.

(2) O súpise sa spí�e zápisnica, v ktorej sa opí�u veci,
ktoré sú v byte poruèite¾a alebo na inom mieste. Cen-
nej�ie veci sa opí�u presne, aby sa vylúèila mo�nos� ich
zámeny. Ak niektorý úèastník tvrdí, �e urèitá vec, ktorá
je v byte poruèite¾a alebo na inom mieste, do súpisu ne-
patrí, táto vec sa v súpise uvedie s poznámkou, kto
a aké nároky si na vec robí. Do súpisu vecí sa nezapisu-
jú veci potrebné na pohreb poruèite¾a a bezcenné veci.

(3) Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli pred-
tým zapeèatené, v zápisnici sa uvedie, v akom stave sa
zapeèatenie nachádza a èi sa nezistili stopy neoprávne-
ného vniknutia. V závere zápisnice sa uvedie, èi sa po
skonèení úkonu vstupy do priestorov znova zapeèatili.

(4) Ak sú vidite¾né stopy po násilnom vniknutí do
priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná
a súdny komisár to oznámi orgánom Policajného zbo-
ru.
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(5) Ak je objekt v stave, ktorý by osoby zúèastnené na
úkone ohrozoval na �ivote, zdraví alebo majetku, súpis
sa odlo�í. Súdny komisár to bezodkladne oznámi prí-
slu�ným orgánom, právnickým osobám alebo fyzickým
osobám s po�iadavkou na uskutoènenie opatrení, kto-
rými by sa odstránilo uvedené ohrozenie osôb vstupu-
júcich do objektu na úèel vykonania úkonu.

§ 104

Pri vykonávaní neodkladných opatrení pod¾a § 100
a� 103 mo�no v odôvodnených prípadoch po�iada�
o súèinnos� orgán verejnej moci.

§ 105

(1) Ak má by� vykonaný zákaz výplaty z vkladu na
vkladnej kni�ke, be�nom úète alebo inom podobnom
úète, súdny komisár oznámi banke alebo poboèke za-
hraniènej banky, ktorá vedie úèet, �e s úètom sa ne-
smie naklada� bez súhlasu súdu; v oznámení treba
uvies� identifikaèné údaje úètu.

(2) Obdobne sa postupuje, ak sa má vykona� zákaz
úhrady poh¾adávky poruèite¾a u iných právnických
osôb alebo fyzických osôb.

§ 106

Neodkladné opatrenie zverením vecí osobnej potreby
man�elovi poruèite¾a alebo inému èlenovi domácnosti
vykoná súdny komisár len vtedy, ak s tým osoba, ktorej
majú by� veci zverené, súhlasí. O tomto úkone sa spí�e
zápisnica, ktorá obsahuje opis zverených vecí a pouèe-
nie o zodpovednosti za �kodu na zverených veciach
a o povinnosti vyda� veci po skonèení konania dedièovi
alebo urèenej osobe.

§ 107

Hnute¾né veci, ktoré nemo�no uschova� bez nebezpe-
èenstva �kody alebo nepomerných nákladov, súdny ko-
misár po predchádzajúcom súhlase súdu predá za
cenu, ktorú je mo�né bezodkladne dosiahnu�.

§ 108

(1) Ak sú predmetom konania o dedièstve vlastnícke
alebo iné vecné práva k nehnute¾nostiam, súdny komi-
sár si vy�iada od príslu�nej správy katastra podklady
z katastrálneho operátu týkajúce sa týchto majetko-
vých práv.

(2) Podklady z katastrálneho operátu vyhotovuje
správa katastra bezplatne.48)

§ 109

(1) Pri zis�ovaní zostatku vkladu na vkladnej kni�ke,
be�nom alebo inom úète treba presne oznaèi� banku

alebo poboèku zahraniènej banky, v ktorej sa vedie
úèet, a uvies� pri vkladných kni�kách na meno, be�-
ných alebo iných úètoch meno, priezvisko, dátum na-
rodenia a adresu vkladate¾a alebo majite¾a úètu, prí-
padne ïal�ie potrebné údaje.

(2) Rovnako sa postupuje pri zis�ovaní zostatkov
vkladov pri iných formách sporenia.

§ 110

Stav dlhov za�a�ujúcich dedièstvo sa zistí dopytom
u známych verite¾ov. Platí to najmä o dlhoch na nehnu-
te¾nosti zabezpeèených zálo�ným právom alebo obme-
dzením prevodu nehnute¾nosti. Ak súd vydá uznesenie
pod¾a osobitného predpisu,49) zahrnú sa do súpisu ak-
tív a pasív aj ïal�ie dlhy, ktoré veritelia v urèenej lehote
prihlásili.

§ 111

V konaní o dedièstve, ak e�te súdny komisár nebol
poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny komi-
sár u� tieto úkony nevykonáva (ïalej len �doba súdne-
ho vybavovania�), úkony pod¾a § 97, 98 a § 102 a� 110
robí súd. Súd robí v tejto dobe aj úkony pod¾a § 100
a 101, mô�e v�ak prikáza�, aby sa neodkladné opatre-
nia v nich upravené uskutoènili ulo�ením do úschovy
na súde.

§ 112

(1) Súdny komisár predkladá súdu návrhy súdnych
uznesení s potrebným poètom rovnopisov.

(2) K návrhu uznesenia súdu, ktorým sa konanie
konèí, súdny komisár pripojí návrhy realizaèných po-
ukazov a iných opatrení, ktoré je potrebné urobi� po
právoplatnosti tohto uznesenia.

§ 113

(1) V uznesení súdu vydanom v konaní o dedièstve,
ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv k nehnute¾-
nostiam, uvedú sa okrem v�eobecných nále�itostí aj
údaje potrebné na zápis do katastra nehnute¾ností
pod¾a osobitného predpisu.50)

(2) Právoplatné uznesenie pod¾a odseku 1 sa doruèí
príslu�nej správe katastra na vykonanie zápisu; rovna-
ko sa doruèuje uznesenie súdu, ktorým do�lo k oprave
alebo doplneniu pôvodného uznesenia týkajúceho sa
vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnute¾nos-
tiam.

(3) Ak dôjde v dôsledku dovolania k zru�eniu uznese-
nia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vec-
ných práv k nehnute¾nostiam, súd za�le vyhotovenie
rozsudku príslu�nej správe katastra na obnovenie zá-
pisu v katastri nehnute¾ností na stav pred vydaním
zru�eného uznesenia a jedno vyhotovenie rozsudku aj
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príslu�nému daòovému úradu. Obdobne sa postupuje
aj v prípade povolenia obnovy konania.

§ 114

(1) Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, kto-
rým bolo prejednanie dedièstva skonèené, súd zru�í zá-
kaz výplaty poh¾adávok alebo vydania vecí patriacich
do dedièstva. Urobí tak oznámením, ktoré sa doruèí
v�etkým, ktorých sa to týka. Rovnako postupuje, ak sa
v priebehu konania o dedièstve zistí, �e uvedené poh¾a-
dávky alebo veci nie sú predmetom dedièstva.

(2) Ak má by� zru�ené zabezpeèenie dedièstva, ktoré
sa dotýka okrem úèastníkov aj tretích osôb, súd o tom
vydá uznesenie, ktoré doruèí v�etkým, ktorých sa to
týka. V uznesení uvedie, ktorým dòom sa zabezpeèenie
zru�uje, a to tak, aby odo dòa doruèenia uznesenia po
deò skonèenia neodkladného opatrenia uplynula leho-
ta najmenej jeden mesiac.

§ 115

Ak do dedièstva patril vklad na vkladnej kni�ke na
meno alebo na be�nom úète, prípadne inom úète, súd
oznámi banke alebo poboèke zahraniènej banky, kto
vklad z vkladnej kni�ky alebo zostatok na úète nadobu-
dol. Ak ide o vklad na vkladnej kni�ke na doruèite¾a,
z ktorej výplata je viazaná heslom, ktoré nie je úèastní-
kovi známe, súd oznámi banke alebo poboèke zahra-
niènej banky, komu má vklad pri predlo�ení vkladnej
kni�ky alebo v prípade jej umorenia vyplati�.

§ 116

(1) Pri vydávaní úschov súvisiacich s konaním o de-
dièstve sa postupuje pod¾a § 118 a� 120.

(2) Ak má súd alebo súdny komisár v úschove veci,
vkladné kni�ky alebo listiny, vydá ich súd oprávnené-
mu úèastníkovi. Ak je takých úèastníkov viac, vydá súd
veci tomu, kto ich má pod¾a dohody úèastníkov pre-
vzia�.

§ 117

Ak v dôsledku smrti poruèite¾a prechádzajú práva na
ïal�ie osoby inak ako dedením,51) súd na po�iadanie
príslu�ných orgánov alebo právnických osôb oznámi
mená a adresy osôb, ktorých sa to týka, ak sú obsiah-
nuté v súdnom spise o konaní o dedièstve.

D R U H Á H L A V A

KONANIE O ÚSCHOVÁCH, KONANIE
O UMORENIE LISTÍN A INÁ ÈINNOS� SÚDU

Prvý oddiel

Konanie o úschovách

§ 118

(1) Súd prijme predmet do úschovy52) na základe roz-
hodnutia, ktorým povolil úschovu na súde.

(2) Do úschovy nemo�no prija� listiny, ktorých obsah
súd nemô�e posúdi� alebo odporuje zákonu, veci po-
dliehajúce skaze a veci, ktoré pre ich povahu alebo ve¾-
kos� nemo�no ulo�i� v trezore súdu ani v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky a nepodarilo sa pre ne
nájs� iného vhodného uschovávate¾a.

§ 119

(1) Prijaté peòa�né prostriedky v hotovosti, cenné pa-
piere a iné hnute¾né veci, ktorých povaha to pripú��a,
ulo�ia sa v trezore súdu.

(2) Hnute¾né veci a peòa�né prostriedky ulo�ené
v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný deò
odovzdajú do úschovy v banke alebo poboèke zahraniè-
nej banky. Od tohto postupu mo�no upusti�, ak ide
o úschovu vkladných kni�iek so zostatkami, ktoré
v jednej veci nepresahujú v súète 10 000 Sk, iných cen-
ných papierov znejúcich na hodnotu nepresahujúcu
v súète 10 000 Sk, drobných hnute¾ných vecí nepatrnej
ceny a peòa�nej sumy, ktorá v jednej veci nepresahuje
hodnotu 3 000 Sk. Celková peòa�ná suma v hotovosti,
vý�ka vkladu na vkladných kni�kách alebo vkladových
listoch alebo hodnota cenných papierov ulo�ených na
súde nesmie presiahnu� 10 000 Sk.

(3) Hnute¾né veci a peòa�né prostriedky v hotovosti
z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v poboèke za-
hraniènej banky na základe poukazu súdu, na ktorom
je odtlaèok úradnej peèiatky súdu a podpis sudcu.

(4) Tomu, kto skladá peòa�né prostriedky v hotovosti
do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vlo�enie peòa�-
ných prostriedkov na úèet súdu v banke alebo poboèke
zahraniènej banky.

(5) Poukazy, ktorými sa nariaïuje vydanie hnute¾-
ných vecí alebo výplata peòa�ných prostriedkov vlo�e-
ných na úèet v banke alebo poboèke zahraniènej ban-
ky, podpisuje sudca, ktorý vec vybavuje, a predseda
súdu, ktorý pripojí na poukaz odtlaèok osemhrannej
peèiatky na dolo�ku �Na vykonanie�. Súd súèasne ban-
ku alebo poboèku zahraniènej banky vyzve, aby mu vy-
úètovala náklady spojené s úschovou.

§ 120

(1) Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu
ani na úschovu v banke alebo poboèke zahraniènej
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banky, ulo�ia sa u uschovávate¾a. Súd vyh¾adá vhod-
ného uschovávate¾a, najmä medzi právnickými osoba-
mi zaoberajúcimi sa úschovou vecí.

(2) Pri skonèení úschovy súd poukazom ulo�í uscho-
vávate¾ovi, aby predmet úschovy vydal urèenému prí-
jemcovi; súèasne uschovávate¾a vyzve, aby vyúètoval
náklady spojené s úschovou.

Druhý oddiel

Konanie o umorenie listín

§ 121

Uznesenie53) sa doruèí navrhovate¾ovi s upozornením
na postup pod¾a osobitného predpisu,54) osobe pod¾a
listiny povinnej a iným osobám, o ktorých sa súd do-
zvie, �e majú k veci nejaký vz�ah alebo �e by mohli vec
objasni�.

Tretí oddiel

Iná èinnos� súdu

§ 122

(1) Na úschovy v rámci inej èinnosti súdu sa primera-
ne pou�ijú ustanovenia § 118 a� 120.

(2) Súd za �ivota závetcu vydá závet zo svojej úschovy
iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preuká�e osobit-
ným plnomocenstvom oprávòujúcim prevzia� závet
z úschovy súdu, na ktorom je podpis závetcu úradne
osvedèený. O vydaní závetu spí�e súd zápisnicu a jej
rovnopis za�le závetcovi do vlastných rúk, ak závet
osobne neprevzal. Plnomocenstvo súd zalo�í do súdne-
ho spisu.

T R E T I A H L A V A

ÈINNOS� NOTÁROV V KONANÍ O DEDIÈSTVE

Prvý oddiel

Úschovy u súdneho komisára

§ 123

(1) Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti
s vykonávaním úkonov v konaní o dedièstve
a) peòa�né prostriedky s tým, �e ich ulo�í do svojho tre-

zoru,
b) vkladné kni�ky, iné cenné papiere, cennosti a iné

hnute¾né veci s tým, �e ich ulo�í do svojho trezoru,
ak to ve¾kos� veci dovo¾uje,

c) ostatné hnute¾né veci, ktoré sa nehodia na úschovu
v trezore s tým, �e ich ulo�í u vhodného uschovávate-
¾a.

(2) Na príjem vecí uvedených v odseku 1 do úschovy
sa pou�ijú ustanovenia § 118 ods. 2 a § 119 ods. 1 a 2.

§ 124

(1) Peòa�né prostriedky v hotovosti a hnute¾né veci
z trezoru súdneho komisára sa zlo�ia v banke alebo po-
boèke zahraniènej banky na základe poukazu súdneho
komisára, na ktorom je odtlaèok úradnej peèiatky no-
tára a podpis súdneho komisára. Súdny komisár sú-
èasne upozorní banku alebo poboèku zahraniènej ban-
ky, �e poukaz na vydanie týchto vecí alebo na výplatu
týchto peòa�ných prostriedkov vydá súd.

(2) Pri výplate peòa�ných prostriedkov v hotovosti
a pri vydávaní hnute¾ných vecí zlo�ených súdnym ko-
misárom v banke alebo poboèke zahraniènej banky po-
stupuje súd primerane pod¾a § 119 ods. 5.

(3) Peòa�né prostriedky v hotovosti a veci ulo�ené
v trezore súdneho komisára vydá súdny komisár;
v èase konania a po jeho skonèení ich vydá na základe
poukazu súdu, na ktorom je odtlaèok úradnej peèiatky
súdu a podpis sudcu.

§ 125

(1) Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súd-
neho komisára ani na úschovu v banke alebo poboèke
zahraniènej banky, ulo�í súdny komisár u uschováva-
te¾a. Súdny komisár vyh¾adá vhodného uschovávate¾a
najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa
úschovou vecí.

(2) V èase konania alebo po jeho skonèení súd naria-
di uschovávate¾ovi, aby predmet úschovy zlo�ený súd-
nym komisárom vydal urèenému príjemcovi; súèasne
uschovávate¾a vyzve na vyúètovanie nákladov spoje-
ných s úschovou.

Druhý oddiel

Spoloèné ustanovenia

§ 126

Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky
v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zru�í notár-
sky úrad v obvode niektorého okresného súdu, oznámi
to prezídium notárskej komory najneskôr do 20 dní od
tohto rozhodnutia predsedovi príslu�ného okresného
súdu.

§ 127

(1) Súdny komisár mô�e písomne poveri� notárskeho
kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ïal�ieho za-
mestnanca, ktorí sú u neho v pracovnom pomere, vyko-
návaním jednotlivých úkonov v konaní o dedièstve,
najmä pri predbe�nom vy�etrení a pri zis�ovaní stavu
a obsahu závetu.

(2) Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandi-
dátovi poverenie na vykonanie v�etkých úkonov pod¾a
osobitného predpisu,55) notársky kandidát mô�e za
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súdneho komisára vykona� v�etky úkony v konaní
o dedièstve vrátane vydania osvedèenia o dedièstve.

§ 128

Súdni komisári a jeho zamestnanci zachovávajú ml-
èanlivos� v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmie-
nok ako sudcovia.56)

P IATA ÈAS�

KANCELÁRSKY PORIADOK

P R V Á H L A V A

SÚDNE SPISY, ICH EVIDENCIA A ÚSCHOVA

Prvý oddiel

Prijímanie podaní

§ 129

Prijaté podania, ktorým sa dáva podnet na zaèatie
konania, podate¾òa eviduje pomocou aplikácie. Poda-
te¾òa je urèená na prijímanie podaní ka�dý pracovný
deò v úradných hodinách urèených rozvrhom práce.

§ 130

Prijímanie písomných podaní

(1) Písomné podanie adresované súdu prijíma osob-
ne zamestnanec podate¾ne. Zamestnanec podate¾ne
nesmie prijatie písomného podania odmietnu�; nesmie
tie� podanie ani jeho prílohy u� prijaté vyda�, a to ani
jeho podávate¾ovi. Písomnosti adresované inému sub-
jektu ne� súdu podate¾òa neprevezme.

(2) Zamestnanci súdu podate¾ni bezodkladne odo-
vzdajú písomné podania urèené súdu, ktoré boli doru-
èené na ich adresu.

(3) Veci, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov Tp,
Ntt a P� sa neprijímajú prostredníctvom podate¾ne, ale
sa priamo odovzdávajú sudcovi, ktorý má nariadenú
pohotovos�, alebo zamestnancovi súdu urèenému
rozvrhom práce, ktorý je oprávnený oboznamova� sa
s utajovanými skutoènos�ami. Rovnako sa postupuje
aj pri prijímaní návrhov na vydanie predbe�ného
opatrenia16), ak je podate¾òa súdu mimo prevádzky. Po-
drobnosti o postupe pri prijímaní a evidencii týchto po-
daní ustanoví predseda súdu v rozvrhu práce.

(4) Písomné podania obsahujúce utajované skutoè-
nosti prijíma sudca alebo zamestnanec súdu urèený
rozvrhom práce, ktorý je oprávnený oboznamova� sa
s utajovanými skutoènos�ami.

§ 131

Prijímanie podaní urobených ústne do zápisnice

(1) Podania urobené ústne do zápisnice spisuje v roz-
vrhu práce urèený súdny úradník. Ak je týmto poda-
ním návrh na zaèatie konania alebo �aloba, odovzdá sa
zápisnica o tomto podaní bezodkladne po jej spísaní
podate¾ni na ïal�í postup pod¾a § 129.

(2) Ak bolo trestné oznámenie urobené ústne do zá-
pisnice na súde, zápisnica sa bezodkladne za�le prí-
slu�nej prokuratúre.

§ 132

Prijímanie podaní urobených elektronickými
prostriedkami podpísaných zaruèeným

elektronickým podpisom

Pri prijímaní podaní urobených elektronickými pro-
striedkami podpísaných zaruèeným elektronickým
podpisom sa postupuje pod¾a osobitných predpisov.57)
Takto prijaté podania sa odovzdávajú podate¾ni na ïal-
�í postup pod¾a § 129.

§ 133

Prijímanie podaní urobených
telegraficky, telefaxom a ïalekopisom

Pri prijímaní podania urobeného telegraficky, telefa-
xom alebo ïalekopisom sa postupuje pod¾a § 129. Ak
predpisy o konaní pred súdmi vy�adujú potvrdenie ta-
kýchto podaní písomne alebo ústne do zápisnice alebo
ich doplnenie písomne alebo ústne do zápisnice, prí-
padne predlo�ením originálu v urèenej lehote, je po-
trebné ich takto potvrdi� alebo doplni�. Ak nedôjde k ich
doplneniu v urèenej lehote, na tieto podania sa ïalej ne-
prihliada a táto skutoènos� sa vyznaèí v aplikácii.

§ 134

Priná�anie po�tových zásielok

(1) Po�tové zásielky priná�a aspoò raz denne predse-
dom súdu písomne splnomocnený zamestnanec súdu.
Je oprávnený prevzia� od po�ty v�etky druhy zásielok,
na ktorých prijatie ho predseda súdu písomne splno-
mocnil. Pri preberaní zásielok na po�te preberajúci za-
mestnanec skontroluje, èi zásielky nie sú po�kodené.
Po�kodenú zásielku mo�no prebra� len po spísaní zá-
pisnice priamo na po�te, kde sa uvedie, �e zásielka bola
prevzatá po�kodená; kópia zápisnice sa prilo�í k tejto
zásielke. Taktie� pri preberaní po�tových zásielok na
po�te preberajúci zamestnanec ich skontroluje pod¾a
úradného dodacieho lístka a zistené rozdiely ihneï od-
stráni.

(2) Prijatie zásielky nemo�no odmietnu� z dôvodu, �e
nie je celkom alebo sèasti vyplatená; po�tovné v tomto
prípade platí súd a uvedená suma tvorí trovy konania,
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ktoré platí �tát; ich náhradu si uplatní voèi odosielate-
¾ovi zásielky.

§ 135

Otváranie zásielok

(1) Zamestnanec podate¾ne sa po otvorení zásielky
do�lej písomnosti podpí�e a zariadi, aby sa na nej doda-
toène odtlaèila podacia peèiatka, ktorej dátum sa zho-
duje s dátumom podacej peèiatky na obálke zásielky.

(2) Zamestnanec podate¾ne nesmie otvori� po�tové
zásielky
a) oznaèené ako utajované skutoènosti,
b) adresované súdu do rúk predsedu, podpredsedu

súdu alebo riadite¾a správy súdu,
c) adresované na meno konkrétneho sudcu alebo za-

mestnanca súdu,
d) na ktorých je uvedené, �e sa nesmú otvára� a
e) o ktorých tak rozhodol predseda súdu alebo riadite¾

správy súdu.

(3) Podacia peèiatka sa v prípadoch uvedených v od-
seku 2 odtlaèí na obálke; ak sa otvorila taká po�tová zá-
sielka v podate¾ni omylom, urobí o tom zamestnanec
podate¾ne, ktorý ju otvoril, záznam na obálke �Otvore-
né omylom�, pripojí dátum, kedy sa tak stalo, svoj pod-
pis a predlo�í takú po�tovú zásielku oprávnenej osobe.

§ 136

Podacia peèiatka

(1) Podacia peèiatka obsahuje oznaèenie súdu, dá-
tum, hodinu a minútu, kedy podanie do�lo, èi bolo do-
ruèené osobne, alebo po�tou, údaje o poète rovnopisov
a príloh a zaplatení súdneho poplatku. Hodina a minú-
ta prijatia podania sa na podacej peèiatke vyznaèí, len
ak je to pre konanie potrebné. Ak tvorí prílohu súdny
spis alebo nieko¾ko súdnych spisov, vyznaèia sa také
prílohy slovom �Spis�, �Dva spisy� atï. Na podaní sa po-
známkou vyznaèia aj iné predmety, ktoré do�li a odo-
vzdávajú sa s podaním príslu�nému súdnemu oddele-
niu. Zamestnanec podate¾ne opatrí do�lé podania
a vrátené nedoruèené zásielky podacou peèiatkou
súdu. Nalepené kolky, po vykonaní kontroly ich celist-
vosti a nepo�kodenosti, znehodnotí zamestnanec po-
date¾ne úradnou peèiatkou súdu tak, aby peèiatka bola
èiastoène odtlaèená aj na papierovom podklade, na
ktorom sú nalepené kolky. Ak sú kolky po�kodené, vy-
koná o tom úradný záznam. Ak zásielka do�la v znaène
po�kodenom obale, pripojí sa ved¾a podacej peèiatky
poznámka �Do�lo po�kodené�.

(2) Podacou peèiatkou sa peèiatkujú v�etky rovnopi-
sy podania. Prílohy sa podacou peèiatkou nepeèiatku-
jú. Podacia peèiatka sa, ak je to mo�né, odtlaèí na
prázdne miesto v hornej èasti podania.

(3) Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný
vestník, iné úradné publikácie a periodickú alebo ne-
periodickú tlaè odovzdá zamestnanec podate¾ne bez

odtlaèku podacej peèiatky knihovníkovi, ak neurèí
predseda súdu v rozvrhu práce iný postup.

(4) Na podania urobené ústne do zápisnice a písomné
podania predlo�ené súdu na súdnom pojednávaní sa
podacia peèiatka neodtláèa.

(5) Telefaxové podania doruèené súdu mimo úrad-
ných hodín sa opatria odtlaèkom podacej peèiatky
v deò ich skutoèného prevzatia; pre ïal�ie konanie je
rozhodujúci dátum uvedený na telefaxovom podaní.

§ 137

Rozde¾ovanie po�ty

(1) Do�lé písomnosti roztriedi zamestnanec podate¾-
ne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam ale-
bo iným organizaèným útvarom súdu, ktorým pod¾a
rozvrhu práce patria. Podania obsahujúce kolky odo-
vzdá zamestnanec podate¾ne proti podpisu zamestnan-
ca príslu�ného organizaèného útvaru súdu. Naliehavé
podania58) odovzdá zamestnanec podate¾ne príslu�né-
mu súdnemu oddeleniu ihneï. Ak podanie odovzdá ne-
správne urèenému súdnemu oddeleniu, nápravu za-
bezpeèí toto súdne oddelenie. Ak nemo�no zisti�,
ktorému súdnemu oddeleniu alebo inému organizaè-
nému útvaru súdu vec patrí, vy�iada si zamestnanec
podate¾ne pokyn od dozorného úradníka alebo iného
povereného zamestnanca súdu.

(2) K podaniam do�lým po�tou pripojí zamestnanec
podate¾ne obálku. Ak dôjde v jednej obálke viac podaní,
pripojí sa obálka k tomu z nich, v ktorom je na posúde-
nie, èi sa lehota zachovala, alebo z iných záva�ných dô-
vodov potrebné uvies� presný dátum, kedy sa podanie
odovzdalo na po�tu; k ostatným podaniam sa pripojí fo-
tokópia obálky s poznámkou, kde sa nachádza originál
obálky. Ak obálka nie je potrebná na dôkaz, kedy sa po-
danie podalo na po�tu, alebo na dôkaz o vý�ke zaplate-
ného po�tovného, príslu�ný zamestnanec súdneho od-
delenia obálku zo súdneho spisu vyradí. Na podaniach
odovzdaných osobne poznamená zamestnanec poda-
te¾ne pri odtlaèku podacej peèiatky �Podané osobne�
a pripojí svoj podpis.

§ 138

Príjem peòa�ných prostriedkov v hotovosti,
cenných papierov a hnute¾ných vecí

(1) Písomné podania, ktoré obsahujú peòa�né pro-
striedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnute¾né veci,
oznaèí zamestnanec podate¾ne ved¾a podacej peèiatky
údajom o druhu a vý�ke hodnoty, prípadne struèným
opisom hnute¾ných vecí a svojím podpisom.

(2) Peòa�né prostriedky v hotovosti odovzdá osobne
na potvrdenie pokladni, ktorá zariadi ich ulo�enie na
príslu�ný bankový úèet súdu; potvrdenku o tom nalepí
zamestnanec podate¾ne na podanie. Do�lé po�tové po-
uká�ky alebo �eky na prevzatie peòa�ných prostried-
kov v hotovosti súdom odovzdá zamestnanec podate¾ne
uètárni, ktorá zariadi prevod peòa�ných prostriedkov
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na príslu�ný úèet súdu. O týchto po�tových pouká�-
kách alebo �ekoch vedie zamestnanec podate¾ne jedno-
duchý preh¾ad, z ktorého vyplýva, kedy po�tová pou-
ká�ka alebo �ek do�li, od koho, v akej veci, vý�ka sumy
a potvrdenie o prevzatí po�tovej pouká�ky alebo �eku.

(3) Peòa�né prostriedky v hotovosti na úèel úhrady
súdnych poh¾adávok od úèastníkov konania prijíma na
súde pokladòa. Tieto platby pokladòa odovzdáva den-
ne na bankový úèet súdu. Podávate¾ovi, ktorý chce zlo-
�i� peòa�nú sumu na iný úèel, vydá pokladòa po�tovú
pouká�ku vyplnenú údajmi o úèele platby, spisovou
znaèkou a identifikaèným èíslom súdneho spisu a vy-
zve ho, aby peòa�né prostriedky zlo�il na bankový úèet
súdu.

(4) Nalepené kolky zamestnanec podate¾ne znehod-
notí; pritom postupuje pod¾a § 136 ods. 1. Nenalepené
kolky nalepí na podanie a znehodnotí ich, a to aj vtedy,
ak sa podanie má postúpi� inému súdu alebo inému or-
gánu verejnej moci.

(5) Prijaté zmenky odovzdáva zamestnanec podate¾-
ne osobne proti podpisu poverenému zamestnancovi
príslu�ného súdneho oddelenia, ktorý ich zaeviduje
v knihe do�lých zmeniek pod¾a vzoru è. 5 uvedeného
v prílohe è. 4. Ak podávate¾ zmenku predlo�il osobne,
poverený zamestnanec súdu o tom spí�e úradný zá-
znam pod¾a vzoru è. 6 uvedeného v prílohe è. 4; záznam
sa vypracuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno
dostane podávate¾ a druhé sa zalo�í do súdneho spisu.
Ak bola zmenka doruèená po�tou, úradný záznam po-
d¾a predchádzajúcej vety mo�no nahradi� potvrdením
o prevzatí zmenky, ktorý podávate¾ovi odovzdá súd pri
prvom úkone voèi nemu. Pri úschove zmenky a mani-
pulácii so zmenkou sa postupuje pod¾a § 179 ods. 3
a� 5.

(6) Hnute¾né veci odovzdá zamestnanec podate¾ne na
zaevidovanie zamestnancovi súdu, ktorý je poverený
vedením knihy úschov pod¾a vzoru è. 4 uvedeného
v prílohe è. 4.

(7) Prijaté po�tové pouká�ky s vyznaèením variabil-
ného symbolu a èísla úètu justiènej pokladnice zamest-
nanec podate¾ne odovzdá úètovníkovi justiènej poklad-
nice, ktorý zariadi prevod peòa�ných prostriedkov na
príslu�ný úèet justiènej pokladnice.

(8) Zamestnanci súdu s výnimkou prípadov uvede-
ných v odsekoch 1 a� 7 a oprávnení súdneho vykonáva-
te¾a a súdneho tajomníka v agende justiènej pokladnice
nesmú prija� �iadne peòa�né prostriedky v hotovosti,
cenné papiere ani iné hnute¾né veci.

§ 139

Potvrdenie o prijatí podania

(1) Podávate¾ovi �aloby alebo návrhu na zaèatie ko-
nania zamestnanec podate¾ne vydá potvrdenie o prijatí
podania, ktoré obsahuje
a) oznaèenie súdu a úèastníkov konania,
b) predmet konania,

c) oznaèenie sudcu, senátu alebo súdneho úradníka,
ktorému bola vec pridelená na konanie a rozhodnu-
tie,

d) spisovú znaèku pridelenú aplikáciou,
e) údaj o poète rovnopisov a príloh podania,
f) dátum a èas prijatia podania (hodina a minúta, ak je

to potrebné aj men�ia èasová jednotka),
g) údaj o zaplatení súdneho poplatku kolkovými znám-

kami,
h) podpis zamestnanca podate¾ne, ktorý písomné po-

danie prijal.

(2) Ak bolo súdu doruèené podanie pod¾a odseku 1
po�tou, potvrdenie o prijatí podania sa podávate¾ovi
odovzdá pri prvom úkone súdu voèi nemu.

Druhý oddiel

Doruèovanie súdnych písomností

§ 140

Doruèovanie na súdnom pojednávaní
a pri inom úkone súdu

Ak sa doruèuje písomnos� poèas súdneho pojedná-
vania alebo pri inom úkone súdu, uvedie sa v zápisnici
zo súdneho pojednávania alebo v zápisnici, ktorá sa
spísala pri tomto úkone, �e sa doruèenie vykonalo. Ak
ide o doruèenie rozhodnutia, potvrdí sa jeho prijatie na
prvopise zalo�enom v súdnom spise alebo záznamom
v súdnom spise. Ak prevezme adresát písomnos� na
súde, potvrdí sa prijatie v súdnom spise.

§ 141

Doruèovanie na úradnej tabuli súdu

(1) Ak osobitný predpis59) ustanovuje, �e rozhodnutie
súdu má by� vyvesené na úradnej tabuli súdu alebo ak
má súd vyhlá�kou zverejni� urèené údaje na úradnej
tabuli súdu, vyvesí sa na úradnej tabuli toto rozhodnu-
tie alebo vyhlá�ka a vyznaèí sa v nich, kedy sa tak stalo.
Ak uplynie lehota, poèas ktorej malo by� rozhodnutie
súdu alebo vyhlá�ka vyvesená, snímu sa z úradnej ta-
bule, vyznaèí sa na nich, kedy sa zvesili a odovzdajú sa
na zalo�enie do príslu�ného súdneho spisu.

(2) Úkony spojené s postupom pod¾a odseku 1 vyko-
náva poverený zamestnanec príslu�ného súdneho od-
delenia.

§ 142

Doruèovanie súdnym doruèovate¾om

(1) Doruèenie písomnosti súdu súdnym doruèovate-
¾om sa vykoná na pokyn predsedu súdu, riadite¾a sprá-
vy súdu, predsedu senátu alebo súdneho úradníka.
Súdny doruèovate¾ vykonáva v�etky doruèenia bez
prie�ahov a pod¾a pokynov osoby na doruèenie písom-
nosti súdu súdnym doruèovate¾om.

(2) V�etky písomnosti, ktoré má doruèi� súdny doru-
èovate¾, sa zapisujú do doruèovacej knihy.
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(3) Zápisy do doruèovacej knihy treba vykona� v deò
skutoèného odovzdania písomnosti súdnemu doruèo-
vate¾ovi. Zápisy tvoria ka�dý deò osobitne uzavretú
skupinu oznaèenú dátumom a oddelenú èiarou od zá-
pisov z predchádzajúceho dòa.

(4) Súdny doruèovate¾ vedie mesaèný výkaz, v kto-
rom vyznaèí poèet doruèených písomností, ako aj hod-
notu jednotlivých po�tových poplatkov s cie¾om vyèísli�
úspory na po�tovnom.

§ 143

(1) Poverený zamestnanec súdneho oddelenia riadne
vybavené písomnosti urèené na doruèenie zabalí alebo
zalepí, zoradí pod¾a vytlaèeného doruèovacieho hárku
a odovzdá ich roztriedené pod¾a spôsobu doruèenia za-
mestnancovi súdu, ktorý vykonáva doruèovaciu slu�-
bu; pritom treba dba� na to, aby sa viacero zásielok
urèených tomu istému adresátovi, ak sa nemajú doru-
èi� na doruèenku, zaslalo v jednom obale. Rovnako po-
stupujú aj zamestnanci ostatných organizaèných útva-
rov súdu.

(2) Zamestnanec súdu, ktorý vykonáva doruèovaciu
slu�bu, zabezpeèí hromadné odnesenie zásielok na
po�tu alebo ich odovzdanie súdnemu doruèovate¾ovi;
v naliehavých prípadoch mo�no písomnosti odnies� na
po�tu aj jednotlivo.

(3) Zamestnanec súdu uvedený v odseku 2 si dá od
zamestnanca po�ty potvrdi� prevzatie doporuèených
zásielok na po�tovom podacom hárku, a to peèiatkou
a podpisom v deò skutoèného odovzdania písomností
na po�te; taktie� vedie výkaz o poète odoslaných zásie-
lok, ktorý je potrebný na preverenie správnosti vý�ky
po�tovného.

§ 144

Doruèenky

(1) Ak je potrebné v súvislosti s konaním pred súdom
preukáza�, �e sa doruèenie písomnosti vykonalo, pí-
somnosti súdu sa zasielajú s doruèenkou, ktorá sa pri-
pojí k doruèovanej písomnosti. Pri zakladaní doruèe-
niek do súdneho spisu sa postupuje pod¾a § 181.

(2) Na doruèenke sa uvedie
a) odosielate¾,
b) èíslo konania,
c) oznaèenie doruèovanej písomnosti, napríklad �Roz-

sudok�, �Uznesenie� alebo �Ob�aloba� a
d) adresát.

§ 145

(1) Vrátené doruèenky a nedoruèené zásielky sa e�te
v ten istý deò, keï do�li, odovzdajú príslu�nému súd-
nemu oddeleniu alebo inému organizaènému útvaru
súdu, ktorý ich zalo�í do príslu�ných súdnych spisov.

Deò doruèenia, ako aj vrátenie nedoruèite¾ných zásie-
lok sa na po�tovom podacom hárku nevyznaèuje.

(2) Doruèenky od doporuèených zásielok, ktoré ne-
do�li vèas spä�, vy�iada poverený zamestnanec súdne-
ho oddelenia od dodacej po�ty. Reklamáciu, ktorá sa
týka nedodania doporuèenej po�tovej zásielky alebo
nedodania potvrdenej doruèenky, je potrebné poda� po
predlo�ení podacieho lístka (hárku) a vyplnení povin-
ných údajov na predpísanom tlaèive po�ty na ktorej-
ko¾vek po�te. Reklamáciu je potrebné poda� v lehote
�iestich mesiacov od podania zásielky.

(3) Iné podania ako reklamácie o chybách v poskyto-
vaní po�tových slu�ieb s uvedením struèného skutko-
vého stavu a s odôvodnením mo�no zasiela� príslu�nej
po�te, prípadne po�tovému podniku a Po�tovému regu-
laènému úradu pod¾a osobitného predpisu.60)

§ 146

Doruèovanie niektorých rozhodnutí súdu

(1) Rozhodnutie súdu druhého stupòa v trestnom
konaní doruèuje súd prvého stupòa. To platí aj o doru-
èovaní rozhodnutia súdu druhého stupòa v obèian-
skom súdnom konaní, ak výnimoène z dôvodov urých-
lenia právoplatného skonèenia veci nedoruèí
rozhodnutie súd druhého stupòa sám. Doruèovanie
rozhodnutia o zaistení osôb alebo majetku zabezpeèuje
súd, ktorý rozhodnutie vydal.

(2) Rozhodnutie Najvy��ieho súdu Slovenskej repub-
liky o dovolaní doruèí orgán alebo súd, ktorému bolo
prikázané, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prero-
koval a rozhodol; inak doruèí rozhodnutie dovolacieho
súdu v�dy súd prvého stupòa okrem rozhodnutia o vza-
tí obvineného do väzby alebo rozhodnutia o odlo�ení
alebo preru�ení výkonu rozhodnutia, proti ktorému
bolo podané dovolanie.

(3) Doruèenia, ktoré sa uskutoèòujú na �iados�
iných súdov alebo orgánov verejnej moci (ïalej len �do-
�iadajúci orgán�), vykonávajú sa rovnako ako doruèe-
nia vlastných písomností. Doruèenky od doruèených
písomností sa za�lú do�iadajúcemu orgánu. Ak nebolo
mo�né uskutoèni� doruèenie, doruèenka s nedoruèite¾-
nou písomnos�ou sa za�le do�iadajúcemu orgánu a na
doruèenke sa uvedie, preèo sa doruèenie nevykonalo.
Vrátenie sa uvedie v doruèovacej knihe s uvedením
dòa, kedy sa tak stalo.

§ 147

Do�iadania súdov alebo úradov z iných �tátov o doru-
èenie vybavuje zamestnanec súdu urèený rozvrhom
práce; postupuje pod¾a § 49.
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Tretí oddiel

Súdne registre a ostatné evidenèné pomôcky

§ 148

V�eobecné ustanovenia

(1) Súdny register je zoznam v�etkých vecí patriacich
pod¾a rozvrhu práce príslu�nému sudcovi, senátu ale-
bo poverenému zamestnancovi súdu.

(2) Súdny register má charakter evidenènej pomôc-
ky, je urèený pre vnútornú potrebu súdov a nie je verej-
ne prístupný; ustanovenie osobitného predpisu61) tým
nie je dotknuté.

(3) Súdny register podáva preh¾ad o stave ka�dej za-
písanej veci v ktoromko¾vek �tádiu konania a je podkla-
dom na vypracovanie �tatistického výkazu o èinnosti
súdu.

(4) V súdnom registri sa uvádza najmä spisová znaè-
ka, predmet konania, oznaèenie úèastníkov konania,
dátum podania návrhu, oznaèenie aktuálneho dr�ite¾a
súdneho spisu, vý�ka súdneho poplatku a dátum ka�-
dého úkonu v súdnom spise. V súdnom registri mo�no
uvádza� aj iné údaje via�uce sa na súdny spis. Vo ve-
ciach, v ktorých krajský súd rozhoduje o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiu okresného súdu,
v súdnom registri sa uvádza aj údaj, ktorý okresný súd
súdny spis predlo�il, spisová znaèka tohto súdneho
spisu, oznaèenie úèastníka konania alebo strany v ko-
naní, ktorá podala opravný prostriedok a v poznámko-
vom ståpci skratka súdneho registra súdu prvého stup-
òa, v ktorom je zapísaná vec, v ktorej bol podaný
opravný prostriedok.

(5) Súdy vedú súdne registre ustanovené touto vy-
hlá�kou.

§ 149

Forma vedenia súdnych registrov

(1) Súdne registre sa vedú v elektronickej podobe
prostredníctvom aplikácie.

(2) Ak nie je v aplikácii pre niektoré súdne registre
predpísaná elektronická forma ich vedenia, vedú sa tie-
to súdne registre ruène pod¾a § 154 a� 162.

(3) Bez oh¾adu na to, èi sa vedie súdny register v elek-
tronickej podobe, alebo ruène, ka�dé podanie, ktorým
sa dáva podnet na zaèatie konania alebo na inú èinnos�
súdu, sa zaeviduje prostredníctvom aplikácie; to ne-
platí pre podania, ktoré sa zapisujú do súdnych regis-
trov uvedených v § 130 ods. 3 a pre podania týkajúce sa
vy��ieho overovania listín pod¾a § 66.

§ 150

Zakladanie súdnych registrov

(1) Register sa zakladá v podate¾ni súdu zaznamena-
ním údajov v aplikácii. Ka�dé podanie, ktorým sa dáva

podnet na zaèatie konania alebo inú èinnos� súdu, sa
zapisuje do súdnych registrov príslu�ného súdneho
oddelenia.

(2) Súdny register JP sa zakladá zapísaním poh¾a-
dávky v elektronickej forme, ktorá sa prevádza do tohto
súdneho registra z príslu�ných súdov.

§ 151

Zapisovanie do súdnych registrov

(1) Po zapísaní veci do príslu�ného súdneho registra
v aplikácii, asistent skontroluje správnos� zapísaných
údajov, vykoná lustráciu predchádzajúcich zápisov
a v prípade potreby opraví nesprávne zapísané údaje
alebo doplní chýbajúce údaje.

(2) Do súdnych registrov sa zapisujú aj návrhy na za-
èatie konania
a) adresované inému súdu,
b) vo veciach, o ktorých je príslu�ný rozhodova� iný

súd,
c) ktoré sú nejasné, neúplné alebo nezrozumite¾né.

(3) Ak ide o návrh na zaèatie konania pod¾a odseku 3,
zapí�e sa do súdneho registra, do ktorého by sa inak za-
písal, ak by nemal nedostatky uvedené v odseku 3
písm. a) a� c). Návrhy na zaèatie konania pod¾a odse-
ku 3 písm. a) a b) sa prípisom postúpia príslu�nému
súdu. V prípade nesprávnych, neúplných a nezrozumi-
te¾ných návrhov na zaèatie konania sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu.62)

(4) Asistent zodpovedá za vedenie súdneho registra
a správnos� a úplnos� údajov súdneho spisu a� do jeho
ulo�enia do registratúrneho strediska.

(5) Asistent zodpovedá za správnos� údajov zapísa-
ných do aplikácie. Údaje sa zapí�u pod¾a aktuálneho
stavu konania do jednotlivých formulárových okien
aplikácie. Rozhodnutia súdu zapísané do registra apli-
kácie sa musia zhodova� s údajmi súdom vyhláseného
rozhodnutia.

§ 152

(1) Ak je vec vylúèená na samostatné konanie v trest-
noprávnych veciach, zapí�e sa do súdneho registra se-
nátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom oddelení bol
súdny spis, v ktorom bola vec vylúèená a zapisuje sa
v súdnom registri trestnoprávnych vecí pod novou spi-
sovou znaèkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne
o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vy-
znaèia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou
znaèkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to a� do jej
skonèenia; k veci, v ktorej je nariadená väzba, pripájajú
sa ostatné veci, inak sa nov�ia vec pripája k star�ej
veci.

(2) Ak je vec vylúèená na samostatné konanie v iných
ne� trestnoprávnych veciach, zapí�e sa do súdneho re-
gistra senátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom od-
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delení bol súdny spis, v ktorom bola vec vylúèená; to
neplatí, ak v prípade vylúèenej veci ide o agendu, ktorej
vybavovaním je pod¾a rozvrhu práce poverený iný senát
alebo samosudca, keï sa vec pride¾uje náhodným vý-
berom. Vylúèená vec sa vedie pod novou spisovou znaè-
kou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí
do jedného konania, pripojené veci sa vyznaèia v súd-
nom registri ako veci vedené pod spisovou znaèkou tej
veci, ku ktorej boli pripojené, a to a� do jej skonèenia;
nov�ia vec sa pripája k star�ej veci.

(3) Vec zru�ená na základe odvolania sa zapisuje do
súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo
veci rozhodoval pred jej zru�ením, ak odvolací súd ne-
rozhodne inak; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou
znaèkou. Po zru�ení veci na základe mimoriadneho
opravného prostriedku sa vec zapí�e do súdneho regis-
tra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vo veci roz-
hodoval pred jej zru�ením, ak dovolací súd nerozhodne
inak; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou znaèkou.

(4) Veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu
predlo�ené na rozhodnutie o odvolaní sa zapí�u do súd-
neho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec inak
vybavil pod pôvodnou spisovou znaèkou.

(5) O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje
senát alebo sudca urèený náhodným výberom. Ak
samosudca alebo senát po pridelení veci zistí preká�ku
v konaní,63) vec sa pridelí náhodným výberom s vylúèe-
ním samosudcu alebo senátu súdu z pride¾ovania, kto-
rý vo veci rozhodoval pred povolením obnovy konania.
Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom re-
gistri pod pôvodnou spisovou znaèkou a v konaní roz-
hoduje senát alebo samosudca, ktorý rozhodol vo veci
pred povolením obnovy konania.

(6) Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná ne-
príslu�nos� a nadriadený súd vyslovil na návrh súdu,
ktorému bola vec postúpená, �e na konanie nie je vecne
alebo miestne príslu�ný, vec bude zapísaná do súdne-
ho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vy-
slovil nepríslu�nos� pod pôvodnou spisovou znaèkou.

(7) Ak bola vec zapísaná do nesprávne urèeného súd-
neho registra, mô�e by� prevedená pod¾a pokynu pred-
sedu súdu do správne urèeného súdneho registra s no-
vou spisovou znaèkou najneskôr do 30 dní odo dòa
zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak ne-
dôjde v lehote pod¾a predchádzajúcej vety k prevodu
veci do správne urèeného súdneho registra, vec dokon-
èí senát alebo samosudca pod¾a pôvodného pridelenia.

(8) Ak nemo�no zapísa� vec pôvodnému sudcovi, pre-
to�e sudca prestal by� sudcom, bol pridelený na iný súd
alebo z iných dôvodov, veci uvedené odsekoch 3 a� 7 sa
pridelia náhodným výberom. Ak nemo�no zapísa� vec
pôvodnému senátu, preto�e senát v pôvodnom zlo�ení
neexistuje, veci uvedené v odsekoch 3 a� 7 sa pridelia
senátu, v ktorom je pod¾a rozvrhu práce zaradený sud-
ca, ktorý bol urèený ako referujúci sudca pôvodného
senátu; ak referujúci sudca prestal by� sudcom, bol
pridelený na iný súd alebo vec nemo�no prideli� sená-

tu, v ktorom je zaradený referujúci sudca z iných dôvo-
dov, vec sa pridelí náhodným výberom.

§ 153

Úschova súdnych registrov

(1) Súdny register vedený v elektronickej forme sa na
archívne úèely vytlaèí po roènej uzávierke súdneho
registra pod¾a odseku 2 a uchová sa v tlaèenej forme aj
v elektronickej forme.

(2) Len èo sa v elektronicky vedenom súdnom registri
zapí�e posledná vec v roku, vytlaèí sa jeho písomná for-
ma, ktorá sa opatrí uzávierkou pod¾a § 161 umiestne-
nou trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom re-
gistri. Uzávierku opatrí asistent poverený vedením
súdneho registra odtlaèkom úradnej peèiatky a vlast-
noruèným podpisom. Vytlaèený a uzavretý súdny re-
gister sa odovzdá do príruènej registratúry.

Osobitné ustanovenia o ruènom
vedení súdnych registrov

§ 154

(1) Pri ruènom vedení súdnych registrov sa tieto za-
kladajú ka�dý rok znova.

(2) Súdne registre sa vedú v súdnom oddelení, do
ktorého bola vec pridelená aplikáciou v súlade s rozvr-
hom práce. Ak vybavuje urèitú agendu nieko¾ko súd-
nych oddelení, vedie sa pre ka�dé oddelenie samostat-
ný súdny register.

§ 155

Pri zakladaní súdneho registra na zaèiatku roka sa
oèíslujú v�etky jeho strany, opatrí sa na prvej strane
odtlaèkom úradnej peèiatky súdu, znaèkou súdneho
registra, èíslom príslu�ného súdneho oddelenia, roèní-
kom a údajom o poète listov, z ktorých pozostáva. Toto
oznaèenie sa po zviazaní súdneho registra uvedie aj na
�títku, prípadne na chrbte zväzku. V súdnych regis-
troch sa nesmú vytrháva� strany ani vymieòa� listy.

§ 156

(1) Ka�dé podanie do�lé súdu sa zapí�e do príslu�né-
ho súdneho registra pod spisovou znaèkou, ktorá bola
pridelená aplikáciou alebo sudcom, prípadne asisten-
tom, ak ide o podania zapisované do registrov pod¾a
§ 130 ods. 3. Táto spisová znaèka sa zachová pre
uvedenú vec a� do jej skonèenia, ak táto vyhlá�ka ne-
ustanovuje inak. Ïal�ie podania vz�ahujúce sa na vec
u� zapísanú do súdneho registra sa len pripoja k súd-
nemu spisu v tej istej veci.

(2) Do súdneho registra sa zapisuje písacím strojom,
perom alebo gu¾ôèkovým perom; pre niektoré zhodne
opakujúce sa zápisy mo�no pou�i� peèiatku. Len po-
známky o pohybe súdneho spisu sa vyznaèia v poznám-
kovom ståpci obyèajnou ceruzkou tak, aby sa mohli od-
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stráni�, len èo stratia význam. Ak to ustanovujú
osobitné predpisy, vykonajú sa zápisy do súdneho re-
gistra èerveným atramentom.

§ 157

(1) Úvodné podanie sa zapí�e do príslu�ného súdne-
ho registra v ten deò, keï dôjde do súdneho oddelenia.
Do ståpca �Do�lo� sa v�dy zapí�e dátum uvedený na po-
dacej peèiatke. Ak sa konanie zaèalo bez návrhu, uve-
die sa dátum vydania rozhodnutia, ktorým bolo kona-
nie zaèaté.

(2) Ïal�ie zápisy treba vykona� bez prie�ahov a bez
osobitného príkazu, len èo súdny spis dôjde súdnemu
oddeleniu. Je neprípustné odklada� zápisy a vykonáva�
ich naraz a� po skonèení veci.

(3) V dátumoch sa v�dy uvádza deò, mesiac a rok
s dvoma poslednými èíslicami letopoètu; men�ia èaso-
vá jednotka sa uvádza v odôvodnených prípadoch, naj-
mä ak je to potrebné vzh¾adom na lehotu na rozhodnu-
tie ustanovenú zákonom.

§ 158

Ak vec bola zapísaná do súdneho registra omylom,
preèiarkne sa poradové èíslo èerveno a v poznámkovom
ståpci sa uvedie �Omylom zapísané� a vykonané opatre-
nie s oznaèením súdneho oddelenia, ktorému bola odo-
vzdaná. Za omylom zapísanú sa pova�uje aj vec odo-
vzdaná inému oddeleniu toho istého súdu. Poèet mylne
odovzdaných vecí sa vyznaèí v súdnom registri za po-
sledným zápisom koncom roka. Na �tatistické úèely sa
také veci nevykazujú. Preèiarknutá spisová znaèka sa
v danom súdnom registri viac nepride¾uje.

§ 159

Skonèenie veci sa vyznaèí v súdnom registri pri pora-
dovom èísle odèiarkovacím znamienkom �L�. Na tento
úèel mo�no pou�i� peèiatku.

§ 160

(1) Èísla vecí zapísaných v súdnom registri, ktoré sú
neskonèené v posledný deò v roku, sa uvedú na prvej
strane nového roèníka súdneho registra (ïalej len �re-
gistrový prevod�). Poradové èísla vecí, kde u� súd prvé-
ho stupòa rozhodol, sa v prevode preèiarknu.

(2) Ak sa skonèí vec, ktorá nebola vybavená v pred-
chádzajúcich rokoch, preèiarkne sa èíslo tejto veci v re-
gistrovom prevode na prvej strane be�ného súdneho re-
gistra a výsledok sa vyznaèí v pôvodnom súdnom
registri s uvedením dòa, mesiaca a roka vybavenia.

(3) Veci neskonèené na zaèiatku tretieho roka po
tom, èo sa zapísali, prenesú sa do nového súdneho re-
gistra pred vecami, ktoré v tomto roku dôjdu ako nové.
Predseda súdu mô�e z dôvodu vhodnosti nariadi�, aby
sa takto postupovalo a� na zaèiatku piateho roka. V zá-
pise sa v�ak zachová pôvodná spisová znaèka. Na pô-
vodnom zápise sa prenos poznamená a poradové èíslo
sa odèiarkne. Veci prenesené celým zápisom sa zahà-

òajú do registrového prevodu pod¾a odseku 1. Ak nie je
vec skonèená ani v nasledujúcich troch rokoch, prevá-
dza sa potom znova celým zápisom. To treba vyznaèi� aj
v pôvodnom zápise veci.

§ 161

Len èo sa v súdnom registri zapí�e posledná vec
v roku, opatrí sa súdny register uzávierkou �Roèník ...
uzavretý dòa ...�, ktorá sa vyznaèí trvalým spôsobom za
posledný zápis v súdnom registri; tento záznam èitate¾-
ne podpí�e asistent poverený vedením súdneho regis-
tra a opatrí odtlaèkom úradnej peèiatky súdu.

§ 162

(1) V priebehu roka zostanú súdne registre nezviaza-
né a ulo�ené v zlo�kách z tvrdého obalu.

(2) Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledu-
júceho po roku, v ktorom sa súdny register viedol, dá sa
súdny register zviaza�.

(3) V súdnom oddelení zostanú súdne registre ulo�e-
né potrebný èas, spravidla do odèiarknutia poslednej
veci. Potom sa odovzdajú do príruènej registratúry.

§ 163

Súdne registre okresného súdu

(1) Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom
súde vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci
a) trestnoprávne T, Nt, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b) obèianskoprávne C, Cd, Ccud,
c) obchodnoprávne Cb, Zm, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd,

CbBu, CbHs, Cbi,
d) konkurzné a re�trukturalizaèné K, R, NcKR,
e) opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm,

Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,
f) správne S, Scud,
g) dedièské D, Dd, Dcud,
h) výkonu rozhodnutia E, Ed, Ecud,
i) exekuèné Er, Erd, Ercud,
j) platobných rozkazov Ro, Rob,

k) úschov Ú,
l) umorovania listín UL a

m) justiènej pokladnice JP.

(2) Na registrových súdoch2) sa okrem súdnych regis-
trov pod¾a odseku 1 vedú aj súdne registre vo veciach
registrácie v obchodnom registri Re, Nre, Exre, Nsre,
Pok a Vym.

(3) Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych
registrov okresného súdu pod¾a odseku 1, sú uvedené
v prílohe è. 1 èasti II a registrových súdov v prílohe è. 2
èasti II.

§ 164

Súdne registre krajského súdu

(1) Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa ve-
die v súdnych registroch pre prvostupòovú agendu
a pre odvolaciu agendu. Súdne registre na krajskom
súde pod¾a prvej vety sa vedú pre agendu obèiansko-
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právnu, správnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu
a pre Krajský súd v Bratislave register justiènej poklad-
nice.

(2) Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom
súde v prvostupòovej agende vedú pre veci
a) obèianskoprávne registre C, Cd, Cudz,
b) obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb,

Cbnl,
c) správne registre S, Sd, Sn, Sp, Saz, Scud,
d) trestnoprávne registre T, Ntr, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc,

Ntt, Td,
e) justiènej pokladnice register JP.

(3) Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom
súde v druhostupòovej agende vedú pre veci
a) obèianskoprávne, registre Co, CoD, CoP, CoE, Co-

Pom, NcC,
b) obchodnoprávne Cob, CoZm, CoKR, Ncb,
c) správne So, NcS,
d) trestnoprávne To, Tpo, Tos, Nto.

(4) Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych
registrov krajského súdu pod¾a odsekov 2 a 3, sú uve-
dené v prílohe è. 1 èasti III.

§ 165

Súdne registre �peciálneho súdu

(1) Na evidenciu súdnych spisov na �peciálnom súde
sa vedú pre agendu v trestnoprávnych veciach súdne
registre T�, P� a Nt�; súdny register P� sa èlení na od-
diely P�v, P�o, P�d a P�s a súdny register Nt� sa èlení na
oddiely Ntt�, Ntok�, Ntod� a Ntol�.

(2) Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych
registrov �peciálneho súdu pod¾a odseku 1, sú uvede-
né v prílohe è. 1 èasti IV.

§ 166

Súdne registre vojenských súdov

(1) Na evidenciu súdnych spisov na vojenskom obvo-
dovom súde sa vedú súdne registre uvedené v § 163
ods. 1 písm. a) s výnimkou súdnych registrov Pr a M.

(2) Na evidenciu súdnych spisov sa na Vy��om vojen-
skom súde v prvostupòovej agende vedú súdne registre
uvedené v § 164 ods. 2 písm. d) a v odvolacej agende
súdne registre uvedené v § 164 ods. 3 písm. d).

§ 167

Ostatné evidenèné pomôcky

(1) Ostatnými evidenènými pomôckami sú najmä
a) kalendár,
b) zoznam odoslaných súdnych spisov pod¾a vzoru

è. 13 uvedeného v prílohe è. 4,
c) úhrnný dodací lístok doporuèených zásielok,
d) po�tový podací lístok,
e) doruèovacia kniha súdneho doruèovate¾a pod¾a vzo-

ru è. 9 uvedeného v prílohe è. 4,
f) zoznam súdnych spisov odovzdaných do registra-

túrneho strediska,
g) menoslov k súdnym registrom,

h) zoznam väzieb pod¾a vzoru è. 11 uvedeného v prílohe
è. 4,

i) zoznam podmieneène odsúdených, odsúdených
k peòa�ným trestom a trestom zákazu èinnosti.

(2) Na evidenèné pomôcky uvedené v odseku 1 sa
ustanovenie § 148 ods. 2 vz�ahuje rovnako.

(3) Ak to povaha evidenèných pomôcok uvedených
v odseku 1 pripú��a, mô�u sa vies� aj v elektronickej
forme.

�tvrtý oddiel

Tvorba a obeh súdneho spisu

§ 168

Súdny spis

(1) V�etky písomnosti, ktoré sa vz�ahujú na tú istú
vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia,
tvoria súdny spis.

(2) Súdny spis sa zakladá v podate¾ni súdu po prijatí
podania, ktorým sa dáva podnet na zaèatie konania za-
znamenaním tohto podania v aplikácii a vytlaèením
spisového obalu, do ktorého podate¾òa zalo�í podanie
a potvrdenie o prijatí podania; ak ide o podania pod¾a
§ 130 ods. 3, súdny spis zalo�í asistent príslu�ného
súdneho oddelenia.

(3) Asistent, ktorý prevzal z podate¾ne súdny spis,
skontroluje správnos� údajov zapísaných na spisovom
obale v podate¾ni súdu a v prípade zistenia chýb opraví
nesprávne zapísané údaje na spisovom obale.

§ 169

Spisový obal a jeho nále�itosti

(1) Ka�dý súdny spis sa zakladá do spisového obalu
a je poèas celého jeho vybavovania ulo�ený v spisovom
obale. Po�kodený spisový obal sa nahradí novým a po-
nechá sa ako súèas� súdneho spisu.

(2) Na spisovom obale sa vyznaèuje
a) oznaèenie súdu,
b) oznaèenie súdneho oddelenia,
c) spisová znaèka,
d) identifikaèné èíslo súdneho spisu,
e) titul, meno a priezvisko sudcu, prípadne súdneho

úradníka alebo oznaèenie senátu, ktorému bola vec
náhodným spôsobom pridelená,

f) predmet konania,
g) ak ide o zberný spis súdu druhého stupòa aj oznaèe-

nie súdu prvého stupòa, proti rozhodnutiu ktorého
opravný prostriedok smeruje vrátane spisovej znaè-
ky súdu prvého stupòa,

h) údaj o trovách konania,
i) údaj týkajúci sa vedenia súdnej �tatistiky,
j) údaj týkajúci sa úschovy súdneho spisu v registra-

túrnom stredisku.

(3) Okrem údajov pod¾a odseku 2 sa na obale súdne-
ho spisu vyznaèujú aj ïal�ie údaje, ak je to pre konanie
potrebné, najmä odtlaèok peèiatky �Predbe�né opatre-
nie�, ak bolo vydané predbe�né opatrenie, odtlaèok pe-
èiatky �Väzba�, ak ide o väzobné veci, poznámka �Ob-
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chodné tajomstvo�, ak je predmetom konania
obchodné tajomstvo, ako aj prítomnos� údajov v súd-
nom spise, ktoré sú predmetom ochrany pod¾a osobit-
ných predpisov.64)

(4) Vzh¾ad spisového obalu a rozlo�enie údajov pod¾a
ods. 1 písm. a) a� j) na spisovom obale sa upravuje po-
d¾a vzoru è. 16 uvedeného v prílohe è. 4. Súdy prispôso-
bia spisový obal v súlade s touto vyhlá�kou aj vtedy, ak
sa vec z technických dôvodov, organizaèných dôvodov
alebo z iných dovolených dôvodov, pridelí inak ako
v podate¾ni prostredníctvom aplikácie.

(5) Údaje vyznaèované na spisovom obale sa zapisu-
jú na spisový obal priebe�ne pri ich vzniku tak, aby boli
presné a aktuálne.

(6) Ak je to z dôvodu rozsiahlosti spisového materiálu
potrebné, súdny spis sa ulo�í do jedného alebo viace-
rých zväzkov z tvrdých dosiek, ktoré sa oèíslujú rím-
skymi èíslicami. Na ka�dom balíku sa ïalej uvedie spi-
sová znaèka súdneho spisu, oznaèenie úèastníkov
konania, prípadne strán v konaní, predmet konania
a ak je to potrebné aj ïal�ie údaje dôle�ité na identifiká-
ciu súdneho spisu.

(7) Za dodr�anie podmienok ustanovených v odse-
ku 4 je zodpovedný predseda príslu�ného súdu. Za
riadne administratívne zaznamenávanie príslu�ných
údajov pod¾a odseku 5 je zodpovedný ten zamestnanec
súdu, na ktorého úrovni aktuálne vzniká údaj, ktorý
má by� uvedený na spisovom obale.

§ 170

Spisová znaèka

(1) Ka�dý súdny spis dostane spisovú znaèku. Spi-
sová znaèka sa skladá z oznaèenia a z poradového èísla
súdneho registra, do ktorého je vec zapísaná, a ozna-
èenia príslu�ného kalendárneho roka, napríklad
2Ro/180/2004, 4C/51/2005; spisová znaèka súdne-
ho spisu vo veciach zapisovaných do registra JP sa
skladá z kódu súdu, druhu poh¾adávky, poradového
èísla, súdneho registra JP a posledných dvoch èísel le-
topoètu.

(2) V trestnoprávnych veciach zaslaných súdu pro-
kurátorom po podaní ob�aloby sa spisová znaèka vy-
znaèuje na spisovom obale nad spisovou znaèkou pro-
kuratúry.

(3) Spisová znaèka, ktorú vec dostane na súde dru-
hého stupòa, napí�e sa na spisový obal súdneho spisu
súdu prvého stupòa len obyèajnou ceruzou. Spisová
znaèka, ktorú vec dostane na súde druhého stupòa,
trvale sa vyznaèí na predkladacej správe.

(4) Spisová znaèka, ktorú vec dostane na do�iada-
nom súde, vyznaèí sa trvale na prípise, kde je uvedené
do�iadanie. Na spisovom obale sa vyznaèí len obyèaj-
nou ceruzou a po vrátení súdneho spisu sa táto znaèka
zo spisového obalu odstráni.

(5) Zmena spisovej znaèky sa mô�e vykona�, len ak
tak ustanovuje táto vyhlá�ka.

§ 171

Identifikaèné èíslo súdneho spisu

Okrem spisovej znaèky sa ka�dej novej veci okrem
vecí zapisovaných do súdneho registra JP pride¾uje
identifikaèné èíslo súdneho spisu. Identifikaèné èíslo
súdneho spisu slú�i na identifikáciu súdneho spisu po-
èas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky. Identi-
fikaèné èíslo súdneho spisu je nemenné.

§ 172

Èíslovanie listov súdneho spisu

(1) Èísluje sa ka�dý list súdneho spisu od èísla 1
vzostupne a� do skonèenia veci.

(2) Jednotlivé písomnosti sa opatria pri zaradení do
súdneho spisu spisovou znaèkou a èíslom listu, a to
v pravom hornom rohu; spisovou znaèkou sa písom-
nos� opatrí, len ak u� táto nie je v písomnosti vyznaèe-
ná. Takto sa oznaèí aj nedoruèená zásielka. Rovnopisy
podaní, doruèenky a tie prílohy, ktoré po skonèení veci
treba úèastníkom vráti�, sa neèíslujú. V konaní o pre-
skúmanie rozhodnutí iných orgánov sa spisovou znaè-
kou a èíslom listu oznaèí jedno vyhotovenie preskúma-
vaného rozhodnutia; po skonèení konania sa toto
rozhodnutie nevracia.

(3) V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach,
ktoré zasiela prokuratúra súdu, sa pokraèuje v èíslova-
ní listov bez preru�enia.

(4) V odvolacom konaní sa pokraèuje nadväzne v èís-
lovaní písomností v súdnom spise súdu prvého stupòa.
Rovnako sa postupuje vo veciach, v ktorých sa povolila
obnova konania a tam, kde sa v konaní pokraèuje po
zru�ení pôvodného rozhodnutia na základe s�a�nosti
pre poru�enie zákona, dovolania alebo po zru�ení roz-
hodnutia súdu nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky.

(5) V súdnom spise vo veciach zapisovaných do súd-
neho registra D, ktorý vrátil okresnému súdu súdny
komisár, sa pokraèuje na súde v èíslovaní listov bez
preru�enia.

(6) Obálka so zápisnicou o hlasovaní sa oznaèí samo-
statným èíslom listu pod¾a § 54 ods. 2; to neplatí, ak ide
o obálku o hlasovaní odvolacieho súdu.

(7) Èíslovanie listov súdneho súpisu pod¾a predchá-
dzajúcich odsekov vykonáva asistent príslu�ného súd-
neho oddelenia.

§ 173

Èíslo konania

(1) Spisová znaèka a k nej pripojené èíslo listu písom-
nosti alebo vyhotoveného rozhodnutia tvorí èíslo kona-
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nia, napríklad 2T/185/2004-14, 4Cb/91/2004-132.
Ak písomnos� alebo rozhodnutie obsahuje viacej èísiel
listov, uvedie sa v èísle konania len prvé èíslo listu.

(2) Èíslom konania sa oznaèia v�etky rovnopisy roz-
hodnutia, v�etky písomnosti, ktoré sa majú vybavi�,
ako aj obálky a doruèenky.

§ 174

Obsah súdneho spisu

(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, ka�dý súdny spis
od jeho zalo�enia obsahuje v tomto poradí tieto listiny:
a) spisový preh¾ad,
b) zoznam poplatkov a trov konania,
c) potvrdenie o prijatí podania,
d) ka�dé podanie, na základe ktorého mo�no zaèa� ko-

nanie pred súdom,
e) prílohovú obálku,
f) zoznam pripojených spisov.

(2) Za usporiadanie súdneho spisu pod¾a odseku 1
od zaèatia konania a� do jeho skonèenia je zodpovedný
asistent príslu�ného súdneho oddelenia.

§ 175

Spisový preh¾ad

(1) Spisový preh¾ad slú�i na struènú informáciu o ob-
sahu súdneho spisu; zapisujú sa do neho v�etky pí-
somnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu. Do spiso-
vého preh¾adu sa zapisuje najmä názov a oznaèenie
písomnosti a èíslo listu ulo�enej písomnosti pod¾a po-
radia ulo�enia. Spisový preh¾ad sa neoznaèuje èíslom
listu, do spisového obalu sa vkladá pred list èíslo 1.

(2) V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach sa
v�dy vedie spisový preh¾ad; zalo�í ho u� vy�etrovate¾
alebo policajný orgán. V trestnoprávnej veci vylúèenej
na samostatné konanie zalo�í spisový preh¾ad súd. Vy-
lúèené èasti pôvodného súdneho spisu sa vyznaèia po-
známkou v ståpci spisového preh¾adu pôvodného súd-
neho spisu.

(3) V iných ne� trestnoprávnych veciach sa zalo�í
v záujme rýchlej orientácie spisový preh¾ad do súdnych
spisov, pri ktorých mo�no predpoklada�, �e budú ob-
siahlej�ie, alebo spravidla po tom, èo súdny spis do-
siahne 50 listov.

§ 176

Zoznam poplatkov a trov konania

Ako ïal�ia v poradí sa do súdneho spisu zakladá lis-
tina �Zoznam poplatkov a trov konania�, do ktorej sa
v priebehu konania zapisuje údaj o zaplatení súdneho
poplatku, zaplatené preddavky na trovy dôkazov, vy-
èíslené trovy navrhovate¾a, trovy odporcu, vyèíslené
trovy, ktoré vznikli �tátu a iné súvisiace údaje.

§ 177

Potvrdenie o prijatí podania

V príslu�nom poradí sa do súdneho spisu zakladá
v jednom vyhotovení potvrdenie o prijatí podania pod¾a

§ 139; to neplatí pre veci zapisované do súdneho regis-
tra JP a do súdnych registrov uvedených v § 130 ods. 3.

§ 178

Podanie

(1) V príslu�nom poradí sa do súdneho spisu zakladá
ka�dé podanie, ktoré je návrhom na zaèatie konania,
podnetom na zaèatie konania, ktoré mo�no zaèa� aj bez
návrhu, rozhodnutie o zaèatí konania z úradnej moci,
z obsahu ktorého vyplýva predmet konania, o ktorom
sa vedie súdny spis vrátane jeho príloh.

(2) V�etky ïal�ie podania, ktoré boli doruèené súdu,
s výnimkou podaní doruèených súdu na súdnom po-
jednávaní, zalo�ia sa do súdneho spisu prostredníc-
tvom podate¾ne a opatria sa odtlaèkom podacej pe-
èiatky v poradí, v akom boli doruèené súdu.

(3) Podaním v agende justiènej pokladnice je prevod
správy súdnej poh¾adávky z príslu�ného súdu, na kto-
rom poh¾adávka vznikla.

§ 179

Prílohová obálka

(1) Ak je to vzh¾adom na predmet konania potrebné,
do súdneho spisu sa ako ïal�ia nále�itos� súdneho spi-
su zakladá prílohová obálka, ktorá má formát pod¾a
potreby. Do prílohovej obálky sa zakladajú listinné dô-
kazy predlo�ené úèastníkmi konania. Na prílohovej
obálke sa uvedie spisová znaèka veci, ako aj údaje
o tom, aké listiny obsahuje, kto a kedy ich súdu predlo-
�il.

(2) Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vlo-
�enie do prílohovej obálky, uschovávajú sa osobitne
a na prílohovej obálke sa urobí poznámka o tom, kde sú
ulo�ené.

(3) Predlo�ená zmenka sa do prílohovej obálky neza-
kladá; do prílohovej obálky sa zalo�í fotokópia zmenky,
na ktorej sa vyznaèí spisová znaèka a èíslo konania.
Originál predlo�enej zmenky sa vlo�í do obálky, na kto-
rú sa pripojí odtlaèok úradnej peèiatky súdu, vyznaèí
sa spisová znaèka, dátum prijatia zmenky a pripojí sa
podpis povereného zamestnanca súdu. Obálka sa
uschováva v trezore súdu. V odôvodnených prípadoch
mo�no originál zmenky uschova� u právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá v tomto odbore vykonáva
podnikate¾skú èinnos�, o èom sa v súdnom spise urobí
záznam. Miesto ulo�enia zmenky alebo jeho zmena sa
vyznaèí aj v knihe do�lých zmeniek.

(4) Ak je originál zmenky potrebný na konanie, o vy-
bratí zmenky z trezoru súdu sa spí�e úradný záznam
pod¾a vzoru è. 7 prílohy è. 4. Vybratie zmenky sa taktie�
vyznaèí na obálke, v ktorej je ulo�ená, a to odtlaèkom
úradnej peèiatky súdu, dátumom, kedy sa tak stalo,
a podpisom povereného zamestnanca súdu. Rovnako
sa postupuje aj vtedy, ak je zmenka potrebná na vyko-
nanie iného úkonu, napríklad indosácie zmenky.

(5) Po právoplatnom skonèení veci je potrebné origi-
nály prílohy vráti� osobám, ktoré ich predlo�ili. Vráte-
nie príloh potvrdí príjemca svojím podpisom a dátu-
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mom priamo na prílohovej obálke, pokia¾ neboli
vrátené po�tou. Fotokópie príloh sa nevracajú. Zmenka
sa vracia osobne, o èom sa v dvoch vyhotoveniach spí�e
úradný záznam pod¾a vzoru è. 8 prílohy è. 4; jedno vy-
hotovenie sa odovzdá osobe, ktorá si zmenku prevzala,
a druhé vyhotovenie sa zalo�í do súdneho spisu.

§ 180

Zoznam pripojených spisov

Ak sú k súdnemu spisu pripojené iné spisy, do súd-
neho spisu sa ako ïal�ia nále�itos� zakladá zoznam
pripojených spisov, do ktorého sa zaznamenáva údaj
o dátume pripojenia iného spisu k tomuto súdnemu
spisu, èíslo, pod ktorým sa vedie pripojený spis, a dá-
tum vylúèenia pripojeného spisu.

§ 181

Zakladanie dokladov o doruèovaní
a doruèení súdnych zásielok

Doklady o doruèovaní a o doruèení súdnych zásielok
sa do súdneho spisu zakladajú tak, �e sa pevne spoja
s písomnos�ou, ktorá je predmetom doruèovania, prí-
padne s jej posledným listom. Tento spôsob sa nepou�i-
je, ak formát dokladu o doruèovaní a doruèení umo�-
òuje samostatné zalo�enie do súdneho spisu alebo ak
sa písomnos� doruèuje viacerým adresátom a pripoje-
nie dokladov o doruèovaní a o doruèení nie je mo�né za-
lo�i� pod¾a predchádzajúcej vety, keï sa doklady o do-
ruèovaní a o doruèení pevne spoja so samostatným
hárkom alebo s hárkami kancelárskeho papiera. Do
súdneho spisu sa potom zakladajú za listinu, ktorá
bola predmetom doruèovania.

§ 182

Viazanie súdneho spisu

(1) Písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu, sú
u� v priebehu vybavovania súdneho spisu vzájomne
pevne zviazané tak, aby spôsob viazania neumo�òoval
dodatoèné vynímanie listiny zo súdneho spisu, jej od-
stránenie alebo nahradenie.

(2) Viazanie súdneho spisu mo�no zabezpeèi� viaza-
ním �pagátom, rýchloviazaèom alebo iným vhodným
spôsobom.

(3) Viazanie súdneho spisu zakladá a vedie asistent
príslu�ného súdneho oddelenia.

§ 183

Kontrolná peèiatka

(1) V�etky vyhotovenia rozhodnutí, ktorých rovnopi-
sy sa musia vyhotovi�, a v�etky písomné úpravy sudcu
a súdneho úradníka asistentovi príslu�ného súdneho
oddelenia, ktoré sa musia v urèitej lehote vykona�,
opatrí asistent odtlaèkom kontrolnej peèiatky, v kto-
rom sa vyznaèí deò, kedy písomnos� do�la do súdneho
oddelenia a kedy sa vypravila.

(2) Kontrolnú peèiatku vyplní dátumom a podpisom
asistent, ktorý písomnos� vypravil, prièom vyznaèí aj
spôsob vypravenia.

(3) Kontrolná peèiatka sa nepou�ije, ak sa úprava
sudcu alebo súdneho úradníka asistentovi urobí
v elektronickej forme.

§ 184

Súdny spis o vylúèenej veci

(1) Základom súdneho spisu o vylúèenej veci je rov-
nopis uznesenia o vylúèení veci na samostatné kona-
nie. Do súdneho spisu o vylúèenej veci sa ïalej vlo�í fo-
tokópia ob�aloby alebo návrhu na zaèatie konania,
prípadne fotokópie tých èastí pôvodného súdneho spi-
su, ktoré sú v òom naïalej potrebné a ktoré sú pod¾a
uvá�enia predsedu senátu, ktorý o vylúèení rozhodol,
nevyhnutné na rozhodnutie o vylúèenej veci. Vylúèenie
veci sa vyznaèí v súdnom registri. Na spisovom obale
vylúèenej veci sa uvedie spisová znaèka veci, z ktorej
bola vec vylúèená, poznámkou �Vylúèené z ...�.

(2) Na kópie písomností pre súdne spisy o vylúèenej
veci sa pripojí dolo�ka potvrdzujúca ich správnos�; § 65
sa pou�ije primerane.

§ 185

Vzájomné návrhy

Ak je z podania zrejmé, �e ide o vzájomný návrh od-
porcu vo veci, v ktorej u� bolo zaèaté konanie, pripojí sa
také podanie ku súdnemu spisu o tejto veci; do súdne-
ho registra sa nezapisuje. Ak v�ak odporca podá proti
navrhovate¾ovi samostatný návrh, kde sa uplatòuje
poh¾adávka proti navrhovate¾ovi, zapí�e sa do súdneho
registra ako nová vec a po spojení so súvisiacim súd-
nym spisom sa táto súvislos� vyznaèí v súdnom registri
pri oboch zápisoch.

§ 186

Spojenie vecí a vylúèenie veci

(1) Ak dôjde v priebehu konania ku spojeniu vecí, za-
lo�í sa o tom do súdnych spisov, ktoré boli s pôvodným
súdnym spisom spojené, rovnopis uznesenia súdu
o spojení vecí. Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa konanie skonèilo, zalo�í sa do jednotlivých súdnych
spisov rovnopis tohto rozhodnutia. Ak sa spojenie súd-
nych spisov v priebehu konania zru�í, zalo�í sa o tom
do jednotlivých súdnych spisov rovnopis uznesenia
a súdne spisy sa vedú ïalej samostatne. Spojenie súd-
nych spisov sa vyznaèí v súdnom registri v poznámko-
vom ståpci pri v�etkých spojených súdnych spisoch,
ako aj na spisovom obale spájaných súdnych spisov
poznámkou �Spojené s ...�.

(2) Pri spojení vecí sa súdny spis trvalo zaradí do súd-
neho spisu, ku ktorému je pripojený, a oznaèí sa èíslom
listu; po právoplatnom skonèení konania sa spojené
spisy nerozde¾ujú.
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(3) Ak dôjde po spojení vecí v priebehu konania k vy-
lúèeniu veci na samostatné konanie, postupuje sa po-
d¾a § 184.

§ 187

Súdne spisy v konaní o obnove konania

Súdny spis pôvodného konania, ktorého obnova sa
navrhuje, pripojí sa k návrhu na obnovu konania ako
príloha, vlo�í sa do obalu z mäkkého papiera a obal sa
oznaèí ïal�ím èíslom listu, ktoré nasleduje po oèíslova-
ní návrhu na obnovu a trvale pripojených príloh. Na
obale sa vyznaèí spisová znaèka pripojeného súdneho
spisu. Ak bol návrh na obnovu konania právoplatne za-
mietnutý, do pôvodného súdneho spisu sa zalo�í rov-
nopis koneèného právoplatného rozhodnutia o obnove,
súdny spis základného konania sa zo súdneho spisu
o obnove vylúèi a ulo�í sa v príruènej registratúre pod
pôvodnou spisovou znaèkou; vylúèenie spisu s uvede-
ním dòa vylúèenia sa vyznaèí na obale. Ak sa návrhu
na obnovu konania právoplatne vyhovelo, zalo�í sa
súdny spis z konania o povolení obnovy konania vráta-
ne rovnopisu koneèného rozhodnutia o obnove kona-
nia do spisu základného konania ako nasledujúce èíslo
listu. V základnom konaní sa potom pokraèuje pod pô-
vodnou spisovou znaèkou.

§ 188

Súdne spisy opatrovníckych vecí
a vecí starostlivosti o maloletých

(1) Súdny tajomník príslu�ného súdneho oddelenia
v�dy po prijatí nového návrhu vo veciach zapisovaných
do súdneho registra P vykoná lustráciu v súdnom re-
gistri.

(2) Ak sa postupom pod¾a odseku 1 zistí, �e na súde
u� je vedený právoplatne ukonèený súdny spis o malo-
letom die�ati a súdu sa doruèí nový návrh na zaèatie
konania týkajúci sa toho istého maloletého die�a�a,
predchádzajúci právoplatne ukonèený súdny spis sa
natrvalo pripojí k novému návrhu a zapí�e sa do zozna-
mu pripojených spisov.

(3) Ak sa postupom pod¾a odseku 1 zistí, �e na súde
je vedený súdny spis o maloletom die�ati, ktorý nie je
právoplatne ukonèený, a súdu sa doruèí nový návrh na
zaèatie konania týkajúci sa toho istého maloletého
a zároveò nový návrh sa pridelí na konanie a rozhodo-
vanie inému sudcovi, súdny tajomník uvedený v odse-
ku 1 o tom bezodkladne upovedomí sudcov konajúcich
vo veciach toho istého maloletého. Ak dôjde k spojeniu
vecí,65) postupuje sa pod¾a § 186. Ak k spojeniu vecí ne-
dôjde, bezodkladne po právoplatnom ukonèení jednej
z nich sa súdny spis v tejto veci pripojí spôsobom pod¾a
odseku 2 k veci, ktorá nie je právoplatne ukonèená.

(4) Na konci súdneho spisu vo veciach toho istého
maloletého sa zalo�í obal z mäkkého papiera, kam sa

ukladajú v�etky právoplatné rozhodnutia vrátane prá-
voplatných rozhodnutí z pripojených súdnych spisov.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a� 4 sa primerane pou�ijú
aj vo veciach pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilos-
ti na právne úkony zapisovaných do súdneho regis-
tra Ps.

(6) Do súdnych spisov opatrovníckych vecí a vecí sta-
rostlivosti o maloletých sa zakladá preh¾ad o osobných
a majetkových pomeroch úèastníkov konania.

§ 189

Súdne spisy v konkurzných, vyrovnacích
a re�trukturalizaèných veciach

(1) Neoddelite¾nou súèas�ou súdneho spisu v kon-
kurzných, vyrovnacích a re�trukturalizaèných veciach
sú prihlá�ky.

(2) Ka�dá prihlá�ka sa zalo�í do obalu z mäkkého pa-
piera, na ktorom sa uvedie èíslo prihlá�ky a èíslo kona-
nia. Jednotlivé listy prihlá�ky sa oèíslujú; prihlá�ky sa
zvia�u. Takto upravené prihlá�ky sa vlo�ia do jedného
obalu alebo pod¾a potreby do viacerých obalov z tvr-
dých dosiek, na ktorých sa uvedie spisová znaèka a èís-
la prihlá�ok, ktoré tento obal obsahuje.

(3) Na potreby konkurzného, vyrovnacieho alebo re�-
trukturalizaèného konania sa vyhotoví struèný pre-
h¾ad v�etkých prihlá�ok; preh¾ad sa zakladá do základ-
ného spisu.

§ 190

Súdne spisy v agende obchodného registra

(1) Pre ka�dú zapísanú osobu66) sa zakladá jeden
spoloèný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zaklada-
jú jednotlivé súdne spisy týkajúce sa tejto zapísanej
osoby (ïalej len �registrový spis�).

(2) Na obale registrového spisu sa vyznaèí najmä
a) oznaèenie registrového súdu,
b) obchodné meno zapísanej osoby, prípadne meno

a priezvisko zapísanej osoby, ak sa lí�i od obchodné-
ho mena,

c) oznaèenie oddielu a èíslo vlo�ky,
d) ak dôjde k výmazu zapísanej osoby, na obale regis-

trového spisu sa tie� vyznaèí poznámka o vymazaní
zapísanej osoby z obchodného registra.

(3) Súèas�ou registrového spisu je aj obal z mäkkého
papiera, kam sa ukladajú listiny urèené na ulo�enie do
zbierky listín.

§ 191

Predkladanie súdnych spisov súdu druhého stupòa

(1) K súdnym spisom, ktoré sa predkladajú súdu
druhého stupòa na rozhodnutie o opravnom prostried-
ku, pripojí sa v dvoch vyhotoveniach predkladacia
správa, ktorú podpí�e predseda senátu. Okrem vyhoto-
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venia napadnutého rozhodnutia obsiahnutého v súd-
nom spise je potrebné prilo�i� aj jeden jeho rovnopis do
súdneho spisu súdu druhého stupòa; vo väzobných ve-
ciach v dvoch vyhotoveniach.

(2) Ak lehota na podanie riadneho opravného pro-
striedku u� v�etkým oprávneným osobám uplynula
a orgán, proti ktorého rozhodnutiu opravný prostrie-
dok smeruje, sám mu nevyhovie, predlo�í vec na
rozhodnutie predseda senátu súdu prvého stupòa
nadriadenému súdu. Ak je to potrebné, doruèí odpis
alebo rovnopis opravného prostriedku prokurátorovi
a osobe, ktorá by mohla by� rozhodnutím o opravnom
prostriedku priamo dotknutá, s výnimkou s�a�nosti
prokurátora proti nevzatiu obvineného do väzby
v trestnom konaní.

(3) Ak sa súdu druhého stupòa predkladá väzobná
vec, vyznaèí sa to na predkladacej správe; na tento úèel
mo�no pou�i� odtlaèok peèiatky �Väzba� èervenej farby.

(4) S prihliadnutím na okolnosti prípadu a na rozsah
súdneho spisu vo veciach pod¾a osobitného predpisu67)
súd prvého stupòa predlo�í odvolaciemu súdu súdny
spis len v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o odvola-
ní; kópiu spisového preh¾adu predlo�í v�dy. Ak to odvo-
lací súd pova�uje za potrebné, súd prvého stupòa mu
na po�iadanie predlo�í celý súdny spis alebo jeho vy�ia-
danú èas�.

§ 192

Zberné spisy súdu druhého stupòa

(1) Na súde druhého stupòa sa v súvislosti s rozho-
dovaním o opravných prostriedkoch vo veciach zapísa-
ných do súdnych registrov súdu druhého stupòa, ná-
vrhoch na odòatie a prikázanie veci alebo o námietkach
zaujatosti zakladá pre ka�dú z týchto vecí zberný spis.

(2) Zberný spis sa skladá z predkladacej správy, po-
tvrdenia o prijatí podania, rovnopisu napadnutého roz-
hodnutia, vyhotovenia rozhodnutia súdu druhého
stupòa a zo zápisnice o hlasovaní súdu druhého stup-
òa. Do zberného spisu sa mô�e zalo�i� aj koncept roz-
hodnutia súdu druhého stupòa. Opatrenia súdu dru-
hého stupòa, ktoré musia by� evidentné zo súdneho
spisu, najmä nariadenie verejného alebo neverejného
zasadnutia, predvolanie svedkov, vybavujú sa v�dy
v rámci súdneho spisu súdu prvého stupòa.

§ 193

Vyznaèovanie niektorých rozhodnutí

(1) Ak sa rozhodnutím súdu zahladilo odsúdenie ale-
bo bola povolená obnova konania, vyznaèí sa táto sku-
toènos� na prvej strane vyhotoveného rozsudku, ktoré-
ho sa zahladenie odsúdenia alebo obnova konania
týka, a tie� na spisovom obale. Vyznaèenie urobí súd,
ktorý rozhodol o zahladení odsúdenia alebo povolil ob-
novu konania.

(2) Ak bolo rozhodnutím o s�a�nosti pre poru�enie
zákona pôvodné rozhodnutie súdu zru�ené alebo zme-

nené alebo ak bola odsúdenému udelená milos�, alebo
ak sa na neho vz�ahuje amnestia, vyznaèí sa táto sku-
toènos� na prvej strane vyhotoveného rozhodnutia a na
spisovom obale s vyznaèením príslu�ného èísla listu.
Rovnako sa postupuje, ak bolo rozhodnutie zru�ené
dovolacím súdom alebo Ústavným súdom Slovenskej
republiky. Vyznaèenie urobí súd, ktorého rozhodnutie
je ním dotknuté; ak v�ak ide o rozhodnutie súdu u� ne-
existujúceho, urobí vyznaèenie súd, ktorý má súdne
spisy v úschove.

Manipulácia so súdnym spisom

§ 194

Evidencia súdnych spisov v prípade
povolenia práce v domácom prostredí

(1) Ak má sudca povolenú prácu v domácom prostre-
dí, súdne spisy odná�ané z budovy súdu na úèel �túdia
alebo vyhotovenia rozhodnutia zapí�e do zoznamu od-
ná�aných súdnych spisov, kde uvedie najmä spisovú
znaèku odná�aných súdnych spisov, dátum ich odne-
senia a dátum ich prinesenia spä� do budovy súdu.

(2) Zoznam pod¾a odseku 1 vedie príslu�né súdne od-
delenie.

§ 195

Nazeranie do súdneho spisu

(1) Nazera� do súdneho spisu mo�no na súde v infor-
maènom centre súdu, v odôvodnených prípadoch aj
v príslu�nom súdnom oddelení, ale v�dy pod doh¾adom
povereného zamestnanca súdu. Nazera� do súdneho
spisu mo�no len v pracovných dòoch a v presne urèe-
nom èase. Údaje o tom, kde a kedy mo�no nazrie� do
súdneho spisu, uvedú sa na informaènej tabuli súdu.
Podrobnosti o nazeraní do súdneho spisu urèí predse-
da súdu.

(2) Vo výnimoèných prípadoch mo�no so súhlasom
predsedu senátu umo�ni� nazretie do súdneho spisu
v�dy v prítomnosti povereného zamestnanca súdu aj
mimo budovy súdu, najmä v ústave na výkon väzby ale-
bo ústave na výkon trestu odòatia slobody. Do súdneho
spisu mo�no nazrie� aj na do�iadanom súde; odsek 1
platí rovnako.

(3) Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, uro-
bí e�te pred nazretím do súdneho spisu potrebné opat-
renia tak, aby bola zabezpeèená ochrana utajovaných
skutoèností, údajov chránených pod¾a osobitných
predpisov a oprávnených záujmov úèastníkov konania.

(4) Ak o nazretie do súdneho spisu �iada súèasne via-
cero oprávnených osôb, ich poradie sa urèí tak, �e do
súdneho spisu najprv nazrú osoby, ktoré nepotrebujú
pod¾a predpisov o konaní pred súdom súhlas predsedu
senátu na nazretie do súdneho spisu, a potom osoby,
ktoré tento súhlas potrebujú; ak ide o viacero osôb,
ktoré súhlas nepotrebujú alebo ktoré súhlas potrebu-
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jú, ich poradie urèí poverený zamestnanec súdu uvede-
ný v odseku 1.

(5) Ak sudca, ktorý má povolenú prácu v domácom
prostredí, má pri sebe súdne spisy, do ktorých �iada
oprávnená osoba nazrie�, alebo ak nie je mo�né získa�
súhlas predsedu senátu s nazretím do súdneho spisu,
alebo ak súdny spis nie je k dispozícii z iných vá�nych
dôvodov, dohodne poverený zamestnanec informaèné-
ho centra súdu s oprávnenou osobou a so sudcom ná-
hradný termín vrátane hodiny, keï bude mo�né do
súdneho spisu nazrie�, a vykoná úkony potrebné na za-
dová�enie súdneho spisu na dohodnutý termín.

(6) O nazretí do súdneho spisu vyhotoví poverený za-
mestnanec súdu uvedený v odseku 1 úradný záznam
pod¾a vzoru è. 1 uvedeného v prílohe è. 4. Ak sa zo súd-
neho spisu vyhotovujú fotokópie, vyhotoví zamestna-
nec uvedený v odseku 1 úradný záznam pod¾a vzoru
è. 2 uvedeného v prílohe è. 4. Ak sa vy�aduje na nazre-
tie do súdneho spisu, vyhotovovanie výpisov, odpisov
alebo fotokópií súhlas predsedu senátu,68) v úradnom
zázname o nazretí do súdneho spisu a v zázname o vy-
hotovení fotokópií zo súdneho spisu sa uvedie aj titul,
meno a priezvisko sudcu, ktorý nazretie do súdneho
spisu povolil.

(7) Poverený zamestnanec, ktorý je pri nazeraní do
súdneho spisu prítomný, zodpovedá za neporu�enie
obsahu súdneho spisu.

(8) Ustanovenia odsekov 1 a� 7 sa primerane pou�ijú
aj na nazeranie do súdnych spisov ulo�ených v regis-
tratúrnom stredisku.

§ 196

Zasielanie súdneho spisu na nazretie

Na odôvodnenú �iados� oprávnenej osoby mo�no so
súhlasom predsedu senátu, prípadne predsedu súdu
zasla� súdny spis alebo jeho èas�, alebo èasti aj inému
súdu, aby sa tam mohlo do nich nazrie�. Úkon je spo-
platnený pod¾a osobitného predpisu.69)

§ 197

Po�ièiavanie súdneho spisu

(1) Súdny spis sa po�ièiava na písomnú �iados�. Súd-
ny spis mo�no po�ièa� najmä inému súdu, minister-
stvu, prokurátorovi, orgánom polície, Zboru väzenskej
a justiènej strá�e, znalcovi alebo inému orgánu verejnej
moci. Pri po�ièiavaní súdneho spisu je nevyhnutné
urobi� potrebné opatrenia v záujme ochrany utajova-
ných skutoènosti a údajov chránených pod¾a osobit-
ných predpisov.

(2) Súdny spis iného súdu mo�no po�ièa� len vtedy,
ak tvorí prílohu súèasne po�ièaného vlastného súdne-
ho spisu; po�ièanie sa oznámi súdu, o ktorého súdny
spis ide.

(3) Po�ièa� súdny spis v právoplatne neskonèených
veciach mo�no len so súhlasom predsedu senátu;
v ostatných prípadoch súhlas nie je potrebný. Po�ièaný
súdny spis sa zasiela po�tou v�dy doporuèene.

(4) Ak nemo�no súdny spis v právoplatne neskonèe-
nej veci z objektívnych dôvodov po�ièa�, na odôvodne-
nú �iados� subjektu uvedeného v odseku 1 vyhotoví
súd, o ktoré súdny spis ide, kópiu èasti alebo celého
súdneho spisu, ktorú po�ièia namiesto originálu súd-
neho spisu; odsek 7 platí rovnako. Na vyhotovovanie
kópie èasti alebo celého súdneho spisu sa § 65 ods. 1
pou�ije primerane; náklady spojené s vyhotovovaním
kópií zná�a súd, ktorý ich vyhotovuje.

(5) �iados� o po�ièanie súdneho spisu spolu s prípi-
som, ktorý je adresovaný orgánu, ktorému sa súdny
spis odosiela, spolu s doruèenkou o prevzatí súdneho
spisu sa zalo�í v náhradnom spisovom obale súdneho
spisu, ktorý po vrátení súdneho spisu tvorí súèas� súd-
neho spisu.

(6) Pred po�ièaním súdneho spisu alebo jeho predlo-
�ením vy��iemu súdu preskúma poverený zamestna-
nec súdneho oddelenia, èi súdny spis je riadne uspo-
riadaný a èi sú v trestných veciach vykonané v�etky
neodkladné úkony vykonávacieho konania.

(7) Po�ièané súdne spisy sa zapisujú do zoznamu
odoslaných súdnych spisov, ktorý vedie poverený za-
mestnanec súdneho oddelenia. Vrátenie súdneho spi-
su urguje tento zamestnanec pod¾a potreby spravidla
v polroèných lehotách.

§ 198

Rekon�trukcia súdneho spisu

(1) Rekon�trukcia súdneho spisu sa vykoná na
návrh alebo aj bez návrhu, ak sa súdny spis celkom ale-
bo èiastoène znièil alebo stratil. Rekon�trukciu vyko-
náva súd, ktorý vo veci konal v prvom stupni; rekon-
�trukciu súdneho spisu uvedeného v § 192 vykonáva
súd druhého stupòa. Stratu alebo znièenie súdneho
spisu predseda súdu pre�etrí; o výsledku sa spí�e zá-
pisnica.

(2) Súd70) vykoná rekon�trukciu súdneho spisu po-
d¾a záznamov v súdnych registroch, vyhotoví zápisni-
cu, v ktorej uvedie dátum ka�dého súdneho pojednáva-
nia, dátum rozhodnutia vo veci, údaje o opravnom
prostriedku a o spôsobe jeho vybavenia. Zároveò vyho-
toví overené odpisy svojho rozhodnutia a iných písom-
ností, dokladov od iného súdu, �tátneho orgánu alebo
inej in�titúcie. Na overené odpisy rovnopisov uvedie do-
lo�ku, �e odpis nahrádza znièenú alebo stratenú listi-
nu.

(3) Z dôvodu vykonávanej rekon�trukcie súdneho
spisu súd mô�e po�iada� tretie osoby, úèastníkov kona-
nia alebo ich zástupcov, aby predlo�ili rovnopisy poda-
ní, rovnopisy alebo odpisy rozhodnutí a iné písomnosti,
ktoré im súd po vyhotovení odpisu vráti.
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(4) Ak nemo�no získa� potrebné údaje na rekon-
�trukciu súdneho spisu postupom pod¾a odsekov 2 a 3,
súd vykoná pre�etrenie na úèel osvedèenia konania,
vypoèuje úèastníkov konania, zabezpeèí vyjadrenia
svedkov, znalcov, prípadne vykoná iné osvedèenia. Vý-
sledok pre�etrení zapí�e do zápisnice o rekon�trukcii.

(5) Zápisnica o rekon�trukcii je záznam, ktorý na-
hrádza listiny, najmä rôzne podania, zápisnice o súd-
nom pojednávaní a prílohy. Rovnopis zápisnice o re-
kon�trukcii sa doruèí známym úèastníkom. Ak
úèastníci vznesú námietky proti zneniu zápisnice, súd
ich k zápisnici pripojí.

(6) Údaj o tom, �e bola vykonaná rekon�trukcia súd-
neho spisu, vyznaèí sa èervenou farbou na obale rekon-
�truovaného súdneho spisu poznámkou REKON-
�TRUKCIA; na tento úèel mo�no pou�i� odtlaèok
peèiatky.

(7) Ak sa v priebehu rekon�trukcie súdneho spisu
nájde súdny spis, súd rekon�trukciu zastaví. Ak sa po
skonèení rekon�trukcie súdneho spisu nájde súdny
spis, zápisnica o rekon�trukcii sa zalo�í do nájdeného
súdneho spisu.

Úschova súdnych spisov

§ 199

V�eobecné ustanovenia

(1) Na úèely úschovy súdnych spisov sa ukonèeným
spisom s výnimkou pod¾a odseku 2 rozumie súdny spis
v právoplatne skonèenej veci, v ktorom u� nie je potreb-
né �iadne ïal�ie opatrenie a v ktorom sa vykonala po-
platková a spisová kontrola.

(2) Súdny spis vecí starostlivosti o maloletých pod¾a
§ 188 sa pova�uje za ukonèený dòom, keï maloletý do-
siahol plnoletos�. Súdny spis opatrovníckych vecí po-
d¾a § 188 ods. 5 sa pova�uje za ukonèený dòom právo-
platnosti rozhodnutia súdu o vrátení spôsobilosti na
právne úkony alebo smr�ou osoby pozbavenej alebo ob-
medzenej v spôsobilosti na právne úkony. Registrový
spis pod¾a § 190 sa pova�uje za ukonèený dòom právo-
platnosti rozhodnutia súdu o výmaze zapísanej osoby
z obchodného registra.

§ 200

Registratúrny plán

Registratúrny plán je pomôcka urèená na úèelné
a systematické ukladanie súdnych spisov, evidenè-
ných pomôcok a iných písomností súdu. Èlení registra-
túru súdu do vecných skupín a urèuje súdnym spisom
registratúrnu znaèku, znak hodnoty a lehotu ulo�enia;
registratúrny plán sa uvádza v prílohe è. 10.

§ 201

Znak hodnoty

(1) Znakom hodnoty �A� sa oznaèuje súdny spis, kto-
rý ma trvalú dokumentárnu hodnotu pod¾a kritérií
hodnotenia záznamu, napríklad obsah, pôvodca, obdo-

bie vzniku, jedineènos� vyhotovenia, hodnovernos�
alebo nosiè záznamu. Súdny spis oznaèený znakom
hodnoty �A� je urèený na odovzdanie do trvalej archív-
nej starostlivosti príslu�ného archívu.

(2) Znak hodnoty �A� je záväzný spravidla pre ukon-
èené spisy, ktorých pôvodcom je súd. Výnimku tvoria
významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týka-
júce èinnosti súdu.

§ 202

Lehota ulo�enia

(1) Lehota ulo�enia je poèet rokov, poèas ktorých súd
potrebuje ukonèený spis na svoju èinnos�. Urèuje, po
ko¾kých rokoch od ukonèenia sa súdny spis stane
predmetom vyraïovacieho konania. Vyjadruje ju arab-
ská èíslica. Lehota zaèína plynú� 1. januára roku na-
sledujúcom po roku, v ktorom bol súdny spis ukonèe-
ný. Do jej uplynutia ostane ukonèený spis ulo�ený
v registratúrnom stredisku v pôvodnom registratúr-
nom usporiadaní.

(2) Lehotu ulo�enia mo�no v odôvodnených prípa-
doch a po prerokovaní s príslu�ným archívom predå�i�.
Lehotu ulo�enia nie je mo�né skráti�.

§ 203

Úschova neukonèeného spisu

(1) Pokia¾ súdne spisy nie sú ukonèené, uschovávajú
sa v príslu�nom súdnom oddelení, a to oddelene pod¾a
jednotlivých druhov agendy; súdne spisy sa usporiada-
jú spravidla pod¾a spisových znaèiek tak, aby sa zabez-
peèila ich riadna evidencia a dosiahnute¾nos�. Súdne
spisy, v ktorých sú urèené napríklad súdne pojednáva-
nia, výsluchy alebo v ktorých plynú lehoty, ukladajú sa
zvlá�� roztriedené pod¾a dátumov, keï budú súdne spi-
sy potrebné.

(2) Na úèel úschovy nevybavených súdnych spisov sa
mô�e v budove súdu vyèleni� vhodná miestnos� alebo
miestnosti na úèely príruènej registratúry. V príruènej
registratúre mô�u by� ulo�ené súdne spisy len jedného
súdneho oddelenia a prístup k nim majú len zamest-
nanci toho súdneho oddelenia.

§ 204

Poplatková a spisová kontrola

(1) V súdnych spisoch vybavených vecí s právoplat-
ným rozhodnutím, v ktorých u� nie je potrebné �iadne
ïal�ie opatrenie, vykoná sa poplatková a spisová kon-
trola. Pri tejto kontrole je potrebné zisti�, èi sa vylúèili
a vrátili pripojené súdne spisy, èi sa vydali úèastníkom
doklady a iné prílohy, upravilo a vyplatilo svedoèné,
znaleèné a tlmoèné, odmena notára, vrátili sa preddav-
ky alebo ich zvy�ky, zaplatila, prípadne èi sa predpísala
náhrada trov konania vrátane súdnych poplatkov. Vo
veciach obchodného registra sa poplatková kontrola
vykoná po ka�dom právoplatnom skonèenom podaní
o jednotlivom návrhu a jej výsledok sa vyznaèí na vnú-
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tornú stranu spisového obalu s uvedením spisovej
znaèky.

(2) Poplatkovú kontrolu a likvidáciu znaleèného a tl-
moèného vykonáva predseda senátu alebo poverený
vy��í súdny úradník. Spisovú kontrolu vykonáva pove-
rený súdny tajomník.

(3) Vykonanie poplatkovej a spisovej kontroly sa vy-
znaèí na ka�dom spisovom obale dolo�kou �Poplatkovo
a spisovo preverené dòa...�. Dolo�ku podpí�e zamest-
nanec, ktorý vykonal poplatkovú kontrolu a spisovú
kontrolu. Bez tejto dolo�ky sa nesmie súdny spis ulo�i�
do registratúrneho strediska.

Úschova ukonèeného spisu

§ 205

Ak táto vyhlá�ka neustanovuje inak, ukonèené spisy
sa pod¾a potreby, spravidla poèas dvoch rokov, uscho-
vajú v príruènej registratúre.

§ 206

(1) Po uplynutí lehoty pod¾a § 205 sa ukonèené spisy
príslu�ného súdneho oddelenia ukladajú do balíkov
z tvrdých dosiek na prednej strane s oznaèením �Zo-
znam ukonèených súdnych spisov� pod¾a vzoru è. 18
uvedeného v prílohe è. 4, a to pod¾a roèníka právoplat-
ného skonèenia veci. Ak tak ustanovuje registratúrny
plán, právoplatné rozhodnutia sa ulo�ia osobitne, a to
do obalu z tvrdých dosiek na prednej strane s oznaèe-
ním �Zoznam právoplatných rozhodnutí� pod¾a vzoru
è. 19 uvedeného v prílohe è. 4.

(2) Ukonèené spisy urèené na ulo�enie do jedného
balíka sa oznaèia v pravom hornom rohu na spisovom
obale poradovým èíslom, poènúc èíslom �1�. V takto
vzniknutom poradí sa ulo�ia do balíka a zapí�u do zo-
znamu ukonèených spisov.

(3) Okrem údajov pod¾a odseku 3 sa na prednej stra-
ne balíka uvedie èíslo ukladacej jednotky, odovzdávaný
roèník a v súlade s registratúrnym plánom aj registra-
túrna znaèka a znak hodnoty. Ak je v balíku ulo�ený
ukonèený spis, ktorý spåòa kritériá trvalej dokumen-
tárnej hodnoty pod¾a osobitného predpisu,71) vyznaèí
sa v pravom hornom rohu balíka a na spisovom obale
príslu�ného ukonèeného spisu zapísaného v zozname
ukonèených spisov èervenou farbou znak hodnoty �A�.

(4) Ukonèené spisy vecí starostlivosti o maloletých
týkajúce sa toho istého maloletého sa ukladajú do balí-
ka ako celok; to platí aj pre právoplatné rozhodnutia
z týchto súdnych spisov. Ukonèené spisy a právoplatné
rozhodnutia sa do zoznamov uvedených v odseku 1 za-
pisujú pod jedno poradové èíslo.

(5) Postup uvedený v odseku 4 sa rovnako pou�ije aj
pri ukonèených spisoch opatrovníckych vecí, ako aj pri
ukonèených registrových spisoch.

§ 207

Odovzdanie ukonèených spisov
do registratúrneho strediska

(1) Do registratúrneho strediska sa ukonèené spisy
odovzdávajú vyplnením zoznamu súdnych spisov odo-
vzdávaných do registratúrneho strediska pod¾a vzoru
è. 20 uvedeného v prílohe è. 4. Do tohto zoznamu sa za-
pí�u súdne spisy chronologicky pod¾a vecných skupín.

(2) Zoznamy pod¾a odseku 1 tvoria evidenciu prevza-
tých ukonèených spisov. V zozname pri ka�dej polo�ke
sa vyznaèí jej presné ulo�enie v registratúrnom stredis-
ku urèením miestnosti, regálu a jeho èasti, police
a ukladacej jednotky.

(3) Odovzdanie ukonèeného spisu do registratúrne-
ho strediska sa vyznaèí v poznámkovom ståpci príslu�-
ného súdneho registra, a to uvedením príslu�ného èís-
la balíka ukonèených spisov. Poznámka sa preèiarkne,
ak sa konanie vo veci obnoví alebo súdny spis sa dosta-
ne inak znova do obehu.

§ 208

Usporiadanie registratúrneho strediska

Ulo�enie súdnych spisov v registratúrnom stredisku
sa zaznamenaná na lokaènom pláne, ktorý je umiest-
nený pri vstupe do miestnosti. Regály, na ktorých sú
ulo�ené registratúrne záznamy, sa na tento úèel oèíslu-
jú.

§ 209

Sprístupòovanie súdnych spisov
z registratúrneho strediska

(1) Z registratúrneho strediska sa mô�u vyda� súdne
spisy len za súèinnosti zamestnanca registratúrneho
strediska a len na základe písomnej �iadanky pod¾a
vzoru è. 21 uvedeného v prílohe è. 4 podpísanej povere-
ným zamestnancom súdneho oddelenia.

(2) Písomná �iadanka pod¾a odseku 1 sa vyhotovuje
v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie sa zalo�í do
súdneho spisu a druhé vyhotovenie sa ukladá na mies-
to vydaného súdneho spisu. O vydaných súdnych spi-
soch vedie zamestnanec registratúrneho strediska pre-
h¾adný zoznam.

(3) Zamestnanec registratúrneho strediska kontro-
luje zoznam pod¾a odseku 2 aspoò raz za pol roka a vy-
�iada si z jednotlivých súdnych oddelení súdne spisy
vydané pred èasom dlh�ím ako pol roka; na príslu�nej
�iadanke ulo�enej v registratúrnom stredisku vyznaèí,
kedy sa súdny spis vy�iadal zo súdneho oddelenia spä�.

(4) Vrátenie súdneho spisu sa vyznaèí v zozname
pod¾a odseku 2; na �iadanke o vydanie súdneho spisu
ulo�enej v registratúrnom stredisku sa vyznaèí potvr-
denie o vrátení súdneho spisu.

(5) Ak sa po�aduje vydanie súdneho spisu preto, �e
sa má pokraèova� v konaní pod novou spisovou znaè-
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kou, na �iadanke, ktorá sa zakladá v registratúrnom
stredisku, vyznaèí sa tie� nová spisová znaèka.

§ 210

Vyraïovanie súdnych spisov, evidenèných pomôcok
a iných písomností súdu ulo�ených v registratúrnom
stredisku sa uskutoèòuje pod¾a pravidiel vyraïovacie-
ho konania uvedených v prílohe è. 11.

§ 211

Ustanovenia § 199 a� 210 sa na úschovu súdnych re-
gistrov a iných evidenèných pomôcok pou�ijú primera-
ne.

§ 212

Spoloèné ustanovenia k postupu
asistenta pri vedení súdneho spisu

(1) Asistent v práci so súdnym spisom postupuje
samostatne; pri pochybnostiach si vy�iada pokyn od
súdneho úradníka alebo predsedu senátu. Ak je súdny
spis administratívne pripravený tak, �e v òom mo�no
urèi� termín súdneho pojednávania, predlo�í súdny
spis zamestnancovi súdu uvedenému v § 5 ods. 1; ïal-
�ie úkony v súdnom spise vykonáva na základe poky-
nov tohto zamestnanca, prípadne toho, komu bola vec
pridelená na konanie a rozhodnutie.

(2) Asistent po skonèení konania vykonáva úkony
potrebné na odovzdanie súdneho spisu do registratúr-
neho strediska. Po ich ukonèení predlo�í súdny spis za-
mestnancovi súdu uvedenému v § 5 ods. 1.

D R U H Á H L A V A

OSOBITNÉ USTANOVENIA
O POSTUPE REGISTROVÝCH SÚDOV

PRI VYBAVOVANÍ AGENDY
OBCHODNÉHO REGISTRA

§ 213

Ak nie je ïalej ustanovené inak, pri vybavovaní agen-
dy obchodného registra sa pou�ijú ustanovenia prvej
hlavy piatej èasti.

§ 214

Vymedzenie niektorých pojmov

Na úèely tejto vyhlá�ky
a) systémom sa rozumujú programové a technické

prostriedky schválené ministerstvom urèené na ve-
denie agendy obchodného registra,

b) návrhom na zápis sa rozumie návrh na zápis údajov
do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapí-
saných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov
z obchodného registra,

c) zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom
sa na základe návrhu na zápis do systému zapisujú
alebo sa zo systému vymazávajú údaje obsiahnuté
v návrhu na zápis,

d) vykonaním zápisu sa rozumie úkon vy��ieho súdne-
ho úradníka alebo sudcu, ktorým po ukonèení po-
stupu pod¾a písmena c) v systéme nezvratným spô-
sobom potvrdí zápis alebo výmaz navrhovaných
údajov; uvedený úkon sa v systéme vykoná pou�itím
funkcie �Uzavretie registrácie�,

e) dòom vykonania zápisu sa rozumie deò, keï vy��í
súdny úradník alebo sudca vykonal úkon pod¾a pís-
mena d),

f) dòom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa
deò, od ktorého sa zaèína platnos� zapísaných úda-
jov v systéme alebo ku ktorému sa konèí platnos� vy-
mazaných údajov v systéme; deò, ku ktorému sa zá-
pis vykonáva, vyplýva z návrhu na zápis; ak tento
deò nevyplýva z návrhu na zápis, je týmto dòom deò
nasledujúci po dni vykonania zápisu,

g) preverovaním návrhu na zápis sa rozumie postup,
pri ktorom sa skúma splnenie podmienok na vyko-
nanie zápisu pod¾a osobitného predpisu,72)

h) manuálnym spracovaním návrhu na zápis sa rozu-
mejú úkony súvisiace so zapisovaním navrhovaných
údajov do systému a vymazávaním navrhovaných
údajov zo systému,

i) skupinou asistentov sa rozumie skupina zamest-
nancov súdu urèených na manuálne spracovanie
návrhu na zápis,

j) výpisom z obchodného registra sa rozumie výpis vy-
dávaný pod¾a osobitného predpisu;73) vydanie tohto
výpisu nie je podmienené zaplatením súdneho po-
platku pod¾a osobitného predpisu,74)

k) stavom návrhu sa rozumie údaj o �tádiu spracova-
nia, v ktorom sa návrh na zápis v systéme nachádza;
podrobný opis jednotlivých stavov, ktorými mô�e
návrh na zápis v priebehu svojho spracovania pre-
chádza� vrátane predpokladov a obmedzení precho-
du medzi jednotlivými stavmi návrhu, urèuje príruè-
ka k programovému vybaveniu systému,

l) formulárom sa rozumie tlaèivo vydané v listinnej po-
dobe alebo zverejnené na internetovej stránke mi-
nisterstva pod¾a vzoru publikovaného v osobitnom
predpise.

§ 215

Postup pri zaevidovaní návrhu v podate¾ni

Zamestnanec podate¾ne registrového súdu zaeviduje
v aplikácii ka�dý návrh na zápis údajov, návrh na zápis
zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísa-
ných údajov, ktorý bol doruèený registrovému súdu.
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Postup pri zaevidovaní
návrhu na zápis v podate¾ni

§ 216

(1) Zamestnanec podate¾ne zaeviduje návrh na zápis
vyplnením príslu�ného formulára urèeného na zápis
údajov o návrhu na zápis do aplikácie.

(2) Zamestnanec podate¾ne vyplní údaje tvoriace
�pecifikáciu návrhu na zápis a do samostatných na to
urèených polí súèasne vyplní
a) údaje o dátume podania návrhu na zápis v poradí

deò, mesiac a rok a o presnom èase podania návrhu
na zápis v daný deò v poradí hodina, minúta prípad-
ne aj ni��ia èasová jednotka tak, aby sa vylúèilo, �e
v jeden èasový okamih dôjde viac ako jeden návrh na
zápis,

b) obchodné meno, ktoré navrhovate¾ navrhuje zapí-
sa�, ak ide o návrh na prvozápis alebo návrh na zme-
nu zapísaných údajov, na základe ktorého sa navr-
huje zmena obchodného mena.

(3) Aplikácia návrhu na zápis automaticky priradí
èíslo a pridelí ho na preverovanie vy��iemu súdnemu
úradníkovi.

(4) Po pridelení návrhu na zápis na preverovanie za-
mestnanec podate¾ne zabezpeèí bezodkladné odovzda-
nie celého spisového materiálu týkajúceho sa návrhu
na zápis súdnemu tajomníkovi príslu�ného súdneho
oddelenia, ktorý listiny tvoriace návrh na zápis chrono-
logicky zapí�e do spisového preh¾adu, zalo�í do regis-
trovej vlo�ky príslu�nej zapísanej osoby a celý spisový
materiál bez zbytoèného odkladu predlo�í na prevero-
vanie príslu�nému vy��iemu súdnemu úradníkovi.

§ 217

Postup pri zaevidovaní návrhu
na zápis mimo podate¾ne

(1) Ak podate¾òa registrového súdu je nefunkèná ale-
bo ak zlyhal prenos údajov z aplikácie do systému, za-
pí�u sa údaje o návrhu na zápis priamo do systému po-
mocou funkcie �Zápis návrhu mimo podate¾ne�.

(2) Zamestnanec s prístupovým právom na zápis ná-
vrhu mimo podate¾ne vyplní údaje o návrhu na zápis
takým spôsobom, aby boli údaje o návrhu na zápis do
systému zapísané tak, ako keby boli zapísané v apliká-
cii.

Postup vy��ieho súdneho úradníka

§ 218

V�eobecné ustanovenia

(1) Vy��í súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis
pridelený na preverovanie v lehote piatich pracovných
dní odo dòa podania návrhu na zápis, vykoná zápis na-
vrhovaných údajov alebo vykonanie zápisu odmietne.

Túto lehotu mo�no predå�i� len opatrením predsedu re-
gistrového súdu spôsobom a za podmienok
ustanovených osobitným predpisom.75)

(2) Vy��í súdny úradník návrh na zápis preveruje
v rozsahu vymedzenom pod¾a osobitného predpisu.72)
Pri preverovaní splnenia podmienky pod¾a osobitného
predpisu76) vy��í súdny úradník postupuje pod¾a § 219.

(3) Ak vy��í súdny úradník po preverení návrhu na
zápis a jeho príloh dospeje k záveru, �e návrh na zápis
spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu,72) na ná-
vrhu na zápis vyznaèí stav �Na registráciu�. Vyznaèe-
ním uvedeného stavu na návrhu na zápis vy��í súdny
úradník predurèí návrh na zápis na postup vedúci na
vykonanie zápisu. Po vyznaèení uvedeného stavu sys-
tém umo�ní zaèatie zapisovania údajov obsiahnutých
v návrhu na zápis do systému.

(4) Na úèel zabezpeèenia dodr�ania lehoty pod¾a od-
seku 1 je vy��í súdny úradník oprávnený vyu�i� postup
pod¾a § 220 a 221. Vyu�itie niektorého z uvedených po-
stupov vy��ieho súdneho úradníka nezbavuje zodpo-
vednosti za dodr�anie lehoty pod¾a odseku 1 ani zodpo-
vednosti za správnos� a úplnos� údajov zapísaných do
systému.

(5) Ak vy��í súdny úradník nerozhodne o postupe
pod¾a § 221, pridelí v systéme návrh na manuálne spra-
covanie sám sebe a zapisuje údaje obsiahnuté v návrhu
na zápis do systému osobne.

§ 219

Lustrácia obchodného mena

(1) Ak ide o návrh na prvozápis alebo o návrh na zme-
nu obchodného mena zapísanej osoby, vy��í súdny
úradník preverí, èi obchodné meno, ktoré sa navrhuje
zapísa�, nie je toto�né s u� zapísaným obchodným me-
nom, a to bez oh¾adu na právnu formu. Na tento úèel
vy��í súdny úradník vyu�ije funkciu �Lustrácia ob-
chodného mena�.

(2) Ak sa navrhované obchodné meno zhoduje s ob-
chodným menom zapísaným do obchodného registra,
vy��í súdny úradník mô�e odmietnu� vykonanie zápisu
z dôvodu pod¾a osobitného predpisu.76)

§ 220

Pridelenie návrhu na manuálne
spracovanie skupine asistentov

(1) Vy��í súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis
pridelený na preverovanie a ktorý rozhodol o tom, �e sa
údaje obsiahnuté v návrhu na zápis zapí�u do systé-
mu, mô�e návrh na zápis prideli� na manuálne spraco-
vanie niektorej zo skupín asistentov, ktoré sú zavedené
v systéme. Na tento úèel vy��í súdny úradník pou�ije
funkciu �Pridelenie návrhu na manuálne spracovanie�.

(2) Zlo�enie jednotlivých skupín asistentov, ktoré sa
zavedie do systému, urèí v súlade s rozvrhom práce da-
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ného registrového súdu zamestnanec vybavený prí-
slu�ným prístupovým právom. Rovnakým spôsobom
sa vykoná aj zmena v zlo�ení skupiny asistentov.

(3) Ak vy��í súdny úradník rozhodne o pridelení ná-
vrhu na manuálne spracovanie niektorej zo skupín
asistentov, systém zo zadanej skupiny vyberie konkrét-
neho asistenta a pridelí mu návrh na zápis na manuál-
ne spracovanie. Systém zobrazí vy��iemu súdnemu
úradníkovi asistenta, ktorému pridelil návrh na zápis
na manuálne spracovanie. Vy��í súdny úradník ná-
sledne odovzdá spisový materiál týkajúci sa pridelené-
ho návrhu na zápis kancelárii styku s verejnos�ou ob-
chodného registra, ktorá ho bez zbytoèného odkladu
predlo�í na manuálne spracovanie vybranému asisten-
tovi.

(4) Asistent pri manuálnom spracovaní návrhu na
zápis nemô�e
a) vykona� zápis navrhovaných údajov,
b) odmietnu� vykonanie zápisu.

(5) Po ukonèení manuálneho spracovania návrhu
asistent rozpracovaný návrh na zápis uzavrie pomocou
funkcie �Uzavretie rozpracovania� a bez zbytoèného od-
kladu prostredníctvom kancelárie styku s verejnos�ou
obchodného registra vráti vy��iemu súdnemu úradní-
kovi spisový materiál týkajúci sa tohto návrhu na zá-
pis.

§ 221

Zluèovanie návrhov na zápis

(1) Vy��í súdny úradník mô�e zlúèi� návrh na zápis,
ktorý mu bol pridelený na preverovanie, s iným návr-
hom na zápis, ktorý mu bol pridelený na preverovanie,
ak sa týka tej istej zapísanej osoby a ak na jeho základe
nedo�lo k vykonaniu zápisu.

(2) Zluèova� mo�no len návrh ako celok s iným návr-
hom ako celkom. Zluèovaný návrh sa zlúèením stane
súèas�ou návrhu na zápis, s ktorým sa zlúèil, a v systé-
me sa bude ïalej spracúva� pod jeho èíslom. Návrhy na
zápis, ktoré boli zlúèené, nemo�no pri ïal�om spraco-
vaní oddeli�.

(3) Na základe zlúèených návrhov na zápis sa vykoná
jeden zápis do obchodného registra.

(4) Lehota na vykonanie zápisu na základe zlúèených
návrhov77) plynie odo dòa podania toho zo zlúèených
návrhov na zápis, ktorý bol na registrový súd podaný
najskôr.

§ 222

Vykonanie zápisu

(1) Ak návrh na zápis spåòa podmienky pod¾a osobit-
ného predpisu,72) vy��í súdny úradník po skonèení za-
pisovania údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do
systému a po kontrole zapísaných údajov vykoná zápis.
Na tento úèel vy��í súdny úradník pou�ije funkciu
�Uzavretie registrácie�. Po potvrdení tejto funkcie sys-

tém neumo�ní meni� údaje o návrhu na zápis zazname-
nané v systéme ani údaje, ktoré boli na základe návrhu
na zápis zapísané do systému alebo zo systému vyma-
zané.

(2) Ak je návrh na zápis pridelený na manuálne spra-
covanie asistentovi, vy��í súdny úradník pred vykona-
ním zápisu vykoná kontrolu správnosti údajov zapísa-
ných do systému asistentom. Na tento úèel mô�e vy��í
súdny úradník podporne pou�i� funkciu �Kontrola za-
písaných údajov�. Ak vy��í súdny úradník zistí, �e zapí-
sané údaje sú neúplné alebo �e údaje z návrhu na zápis
sú zapísané do systému chybne, mô�e návrh na zápis
vráti� na dopracovanie asistentovi alebo chyby opravi�
sám. Ak vy��í súdny úradník rozhodne o vrátení návr-
hu na zápis na dopracovanie asistentovi, pou�ije funk-
ciu �Vrátenie na dopracovanie�.

(3) Vy��í súdny úradník v systéme vyplní údaj o dni,
ku ktorému sa zápis vykonáva, ak tento údaj vyplýva
z návrhu na zápis. Ak tento údaj vy��í súdny úradník
nevyplní, vygeneruje ho systém automaticky takým
spôsobom, �e dòom, ku ktorému sa zápis vykonáva, je
deò nasledujúci po dni vykonania zápisu.

(4) Po vykonaní zápisu vy��í súdny úradník vytlaèí
dve kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastno-
ruène podpí�e a postúpi kancelárii styku s verejnos�ou
obchodného registra na ïal�í postup pod¾a § 227.

(5) Vy��í súdny úradník súèasne aktivuje funkcie
systému, ktoré umo�nia kancelárii styku s verejnos�ou
obchodného registra ku dòu pod¾a odseku 3 vytlaèi�
výpis z obchodného registra.

§ 223

Odmietnutie vykonania zápisu

(1) Ak návrh na zápis nespåòa podmienky pod¾a oso-
bitného predpisu,72) vy��í súdny úradník odmietne vy-
konanie zápisu navrhovaných údajov. Na tento úèel
vy��í súdny úradník pou�ije funkciu �Odmietnutie vy-
konania zápisu�.

(2) Odmietnu� vykonanie zápisu mo�no len vo vz�ahu
k návrhu na zápis ako celku. Èiastoèné vykonanie zápi-
su a èiastoèné odmietnutie vykonania zápisu vo vz�ahu
k jednému návrhu na zápis sa nepripú��a.

(3) Ak do�lo na základe návrhu na zápis pod¾a odse-
ku 1 k zápisu údajov do systému, vy��í súdny úradník
dosia¾ zapísané údaje zo systému vyma�e. Na tento
úèel vy��í súdny úradník pou�ije funkciu �Výmaz úda-
jov rozpracovanej registrácie�. Takto vymazané údaje
sa v systéme nebudú uchováva�.

(4) Vy��í súdny úradník v systéme povinne vyplní
pole vyhradené pre odôvodnenie odmietnutia vykona-
nia zápisu. V odôvodnení odmietnutia vykonania zápi-
su vy��í súdny úradník uvedie v�etky dôvody, ktoré na
základe ním vykonaného preskúmania návrhu na zá-
pis a príloh umo�òujú odmietnutie vykonania zápisu.

(5) Po odmietnutí vykonania zápisu vy��í súdny
úradník vytlaèí dve kópie oznámenia o odmietnutí vy-
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konania zápisu, ktoré vlastnoruène podpí�e a postúpi
kancelárii styku s verejnos�ou obchodného registra na
ïal�í postup pod¾a § 227.

Postup vy��ieho súdneho úradníka po
podaní námietok prot i odmietnut iu

vykonania zápisu

§ 224

(1) Ak navrhovate¾ v lehote pätnástich dní od vydania
alebo doruèenia oznámenia o odmietnutí vykonania zá-
pisu podal námietky proti odmietnutiu vykonania zápi-
su vy��ím súdnym úradníkom, podate¾òa vec pridelí do
oddelenia vy��ieho súdneho úradníka, ktorý odmietol
vykona� zápis, a vec zapí�e do súdneho registra Nre.

(2) Vy��í súdny úradník preskúma námietky v lehote
piatich pracovných dní odo dòa ich podania. V prípade,
ak boli súèasne s podaním námietok splnené v�etky
podmienky na vykonanie zápisu pod¾a osobitného
predpisu,72) vy��í súdny úradník vykoná zápis. V opaè-
nom prípade vec vráti podate¾ni s pokynom �predlo�
sudcovi na rozhodnutie o námietkach� a s krátkym
odôvodnením opätovného odmietnutia vykonania zápi-
su, ktoré má formu úradného záznamu do súdneho
spisu.

Postup sudcu po podaní námietok
prot i odmietnut iu vykonania zápisu

§ 225

(1) Ak vy��í súdny úradník odmietne vykona� zápis
pod¾a § 224 ods. 2, podate¾òa vec zapí�e do súdneho re-
gistra Nsre a bez zbytoèného odkladu pridelí na rozhod-
nutie sudcovi.

(2) Po pridelení veci kancelária styku s verejnos�ou
obchodného registra bez zbytoèného odkladu predlo�í
celý spisový materiál týkajúci sa pridelenej veci sudco-
vi na rozhodnutie o námietkach.

(3) Sudca skúma odôvodnenos� odmietnutia vykona-
nia zápisu vy��ím súdnym úradníkom len z h¾adiska
splnenia podmienok pod¾a osobitného predpisu.72) Pri
preskúmaní návrhu na zápis na základe námietok sud-
ca nie je viazaný dôvodmi odmietnutia vykonania zápi-
su, ktoré vy��í súdny úradník uviedol v odôvodnení
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ani dôvod-
mi uvedenými v úradnom zázname vyhotovenom pod¾a
§ 224 ods. 2 poslednej vety.

(4) Po preskúmaní námietok sudca v lehote desiatich
pracovných dní od ich podania na registrový súd vyko-
ná zápis, ak sú splnené podmienky pod¾a osobitného
predpisu.72) V tomto prípade sudca v závislosti od okol-
ností prípadu mô�e vykonáva� zápis na základe doplne-
ného alebo opraveného návrhu na zápis alebo na zákla-
de pôvodného návrhu na zápis.

(5) Na postup sudcu pod¾a odseku 4 sa primerane
pou�ijú tie ustanovenia tejto vyhlá�ky, ktoré upravujú

postup vy��ieho súdneho úradníka vedúci k vykonaniu
zápisu.

(6) Ak nie sú splnené podmienky na postup pod¾a od-
seku 4, sudca uznesením rozhodne o zamietnutí ná-
mietok.

(7) Na postup sudcu pod¾a odseku 6 sa uplatnia
ustanovenia osobitného predpisu.78)

§ 226

Ak nedo�lo k skutoènostiam pod¾a § 224 ods. 1, re-
gistrový spis sa zalo�í ad acta.

§ 227

Tlaè výpisov z obchodného registra

(1) Tlaè výpisov z obchodného registra zabezpeèuje
kancelária styku s verejnos�ou obchodného registra.

(2) Kancelária styku s verejnos�ou obchodného re-
gistra vytlaèí dve kópie výpisu z obchodného registra
v deò, ku ktorému sa zápis vykonal, a opatrí ich malou
okrúhlou peèiatkou.

(3) Postup pri vydávaní alebo doruèovaní výpisu na-
vrhovate¾ovi je upravený v § 228.

§ 228

Vydávanie a doruèovanie písomností

(1) Vydávanie a doruèovanie potvrdení o vykonaní
zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení o od-
mietnutí vykonania zápisu (ïalej len �doklad�) navrho-
vate¾ovi zabezpeèuje kancelária styku s verejnos�ou
obchodného registra.

(2) Ak navrhovate¾ v tlaèive návrhu na zápis uviedol,
�e si príde doklad prevzia� na registrový súd osobne,
kancelária styku s verejnos�ou obchodného registra
pripraví doklad na odovzdanie navrhovate¾ovi a umo�-
ní mu jeho prevzatie. Prevzatie dokladu navrhovate¾
potvrdí svojím podpisom na jednom vyhotovení prí-
slu�ného dokladu a v knihe vydaných výpisov z ob-
chodného registra pod¾a vzoru è. 14 uvedeného v prílo-
he è. 4. Toto vyhotovenie sa následne zalo�í do súdneho
spisu. Druhé vyhotovenie dokladu sa vydá navrhovate-
¾ovi.

(3) Ak navrhovate¾ v tlaèive návrhu na zápis uviedol,
�e �iada o doruèenie dokladov po�tou, alebo ak si navr-
hovate¾ na registrovom súde nevyzdvihne doklady, kto-
ré boli pripravené na osobné odovzdanie v lehote 5 pra-
covných dní odo dòa ich vyhotovenia, zabezpeèí
kancelária styku s verejnos�ou obchodného registra
doruèenie dokladov po�tou na adresu navrhovate¾a
uvedenú v tlaèive návrhu na zápis.

(4) Ak sa doklad nedoruèuje po�tou, dòom doruèenia
písomnosti je deò, keï si navrhovate¾ doklad prevzal na
registrovom súde a jej prevzatie potvrdil svojím podpi-
som pod¾a odseku 2.
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§ 229

Nahliadanie do obchodného registra

Do obchodného registra mo�no nahliada� a vyhoto-
vova� z neho odpisy a výpisy v úradných hodinách pod
dozorom povereného zamestnanca súdu. Miestnosti na
to urèené musia by� zrete¾ne oznaèené a uvedené na in-
formaènej tabuli súdu.

§ 230

Zverejòovanie a oznamovacia povinnos�

(1) V Obchodnom vestníku sa zverejòuje obsah výpi-
su z obchodného registra, s výnimkou rodného èísla fy-
zických osôb ako údaja zapisovaného do obchodného
registra, a oznámenie o ulo�ení listín do zbierky listín.

(2) Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje
pod¾a odseku 1, ktoré sú urèené na zverejnenie v Ob-
chodnom vestníku, sa zabezpeèuje denne.

(3) Po zápise navrhovaných údajov do obchodného
registra registrový súd zabezpeèí poskytnutie údajov
obsiahnutých vo výpise z obchodného registra pro-
stredníctvom dátovej pumpy subjektom pod¾a osobit-
ného predpisu,79) a to za podmienok tam uvedených.
Vyhotovovanie a doruèovanie osobitného oznámenia
o skutoènostiach zapísaných do obchodného registra
týmto subjektom sa nevy�aduje.

§ 231

Postup registrového súdu pri výmaze

(1) Podate¾òa po zápise právoplatného rozhodnutia
registrového súdu do súdneho registra Vym pridelí vec
vy��iemu súdnemu úradníkovi. Vy��í súdny úradník
na základe tohto právoplatného rozhodnutia vykoná
výmaz spoloènosti z obchodného registra.

(2) Potvrdenie o vykonaní výmazu pod¾a odseku 1
a výpis z obchodného registra po výmaze spoloènosti sa
v tomto prípade nevydávajú.

§ 232

Postup registrového súdu v konaní
vo veciach obchodného registra

(1) Podate¾òa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu
na zosúladenie zápisu v obchodnom registri so skutoè-
ným stavom v súdnom registri Exre vec pridelí sudcovi
na konanie vo veciach obchodného registra.

(2) Okrem prípadov, v ktorých je obsahom podnetu
pod¾a odseku 1 oprava chýb v písaní a poèítaní alebo
iných zrejmých nesprávností, registrový súd vydá
uznesenie o zaèatí konania, doruèí ho zapísanej osobe
a v konaní postupuje pod¾a osobitného predpisu.80)

(3) Po vydaní uznesenia o vykonaní zápisu pod¾a oso-
bitného predpisu81) sa na ïal�í postup sudcu primera-
ne uplatní § 220.

§ 233

Postup registrového súdu pri ukladaní pokút

(1) Ak vy��í súdny úradník zistí, �e do�lo k skutoè-
nosti odôvodòujúcej zaèatie konania pod¾a osobitného
predpisu,82) urobí v súdnom spise úradný záznam o tej-
to skutoènosti a po právoplatnosti rozhodnutia v súd-
nom registri Re alebo Nre postúpi do podate¾ne podnet
na zaèatie konania o ulo�ení pokuty.

(2) Podate¾òa podnet zapí�e do súdneho registra Pok
a pridelí sudcovi, ktorý o poriadkovej pokute rozhodne
sám alebo na rozhodnutie poverí vy��ieho súdneho
úradníka.

(3) V prípade, �e skutoènos� odôvodòujúcu zaèatie
konania pod¾a osobitného predpisu82) zistí v konaní
sudca, postupuje pod¾a odseku 1.

Zbierka l ist ín

§ 234

Èlenenie zbierky listín

(1) Zbierka listín sa skladá z registra zbierky listín,
spisov zbierky listín a knihy zbierky listín.

(2) Register zbierky listín, spisy zbierky listín a knihu
zbierky listín vedie kancelária zbierky listín.

§ 235

Register zbierky listín

(1) Register zbierky listín je evidenènou pomôckou,
v ktorej sa vedie evidencia v�etkých listín zapísaných
osôb, ktoré sú ulo�ené v zbierke listín.

(2) Register zbierky listín sa èlení na rovnaké oddiely
ako registrová kniha obchodného registra. Oddiely re-
gistra zbierky listín majú tieto oznaèenia:
a) P� � �tátne podniky,
b) Sa � akciové spoloènosti,
c) Sro � spoloènosti s ruèením obmedzeným,
d) Sr � verejné obchodné spoloènosti a komanditné

spoloènosti,
e) Dr � dru�stvá,
f) Po � organizaèné zlo�ky podniku

1. organizaèné zlo�ky zahraniènej fyzickej osoby ale-
bo právnickej osoby,

2. organizaèné zlo�ky podniku zahraniènej fyzickej
osoby alebo právnickej osoby,

3. právnické osoby zriadené zákonom, ktoré sa zapi-
sujú do obchodného registra, ak sa nezapisujú do
iného oddielu,
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4. rozpoètové organizácie a príspevkové organizácie
vykonávajúce podnikate¾skú èinnos�,

g) Firm � fyzické osoby.

(3) Register zbierky listín sa vedie aj v elektronickej
forme a obsahuje tieto nále�itosti:
a) oznaèenie oddielu a spisovej znaèky zapísanej oso-

by, ktorej sa listiny týkajú,
b) obchodné meno zapísanej osoby, IÈO zapísanej oso-

by, pri právnických osobách sídlo, pri fyzických oso-
bách bydlisko a miesto podnikania, ak sa lí�i od byd-
liska,

c) chronologický zoznam listín o zapísanej osobe, ktoré
sú ulo�ené v zbierke listín; listiny sa zapisujú pod¾a
ich názvu, napríklad spoloèenská zmluva, úplné
znenie spoloèenskej zmluvy, s uvedením dátumu vy-
hotovenia listiny,

d) dátum doruèenia listiny registrovému súdu, dátum
jej ulo�enia do zbierky listín,

e) poznámka.

(4) V registri zbierky listín sa evidujú v�etky listiny
ulo�ené do zbierky listín pod¾a osobitného predpisu.83)

(5) Register zbierky listín je pokraèujúcim registrom,
do ktorého sa zapisuje evidencia listín po celý èas trva-
nia zapísanej osoby. Tento register sa neukladá pre
ka�dý rok znova.

(6) Na úèely tejto vyhlá�ky mo�no na vedenie zbierky
listín pou�íva� skratky uvedené v zozname skratiek,
ktorý je uvedený v prílohe è. 9.

§ 236

Vedenie registra zbierky listín

(1) Pri vedení registra zbierky listín pomocou vý-
poètovej techniky musí by� zabezpeèená ochrana v�et-
kých údajov ulo�ených v pamäti poèítaèa. Túto ochra-
nu musí obsahova� program, v ktorom sa register
zbierky listín vedie.

(2) Údaje z registra zbierky listín sa pravidelne zálo-
hujú, a to denne prostredníctvom zálohovania dát.

§ 237

Spisy zbierky listín

(1) Na úèely ukladania listín do zbierky listín sa pre
ka�dú zapísanú osobu zalo�í spis zbierky listín.

(2) Do spisu zbierky listín ukladá kancelária zbierky
listín v�etky listiny zapísanej osoby, ktoré boli doruèe-
né registrovému súdu na ulo�enie do zbierky listín. Tie-
to listiny sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návr-
hu na zápis do obchodného registra alebo bez návrhu.

(3) Na vonkaj�ej strane spisového obalu sa uvedie
spisová znaèka, obchodné meno, pri právnických oso-
bách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto
podnikania, ak sa lí�i od bydliska, a IÈO zapísanej oso-
by a jej organizaèných zlo�iek.

(4) Spisová znaèka spisu zbierky listín sa skladá zo
spisovej znaèky, pod ktorým je zapísaná osoba zapísa-

ná v obchodnom registri. Na konci sa k spisovej znaèke
pridáva spojovník a písmená �Zbl�, napríklad Sro
1258/B-Zbl.

(5) Na prednej vnútornej strane spisu sa uvedie spisový
preh¾ad, ktorý obsahuje zoznam listín ulo�ených v spise.

(6) Ka�dú stranu listiny pri jej ukladaní do spisu
kancelária zbierky listín oznaèí èíslom, a to postupne
od èísla �1�. Listiny sa do spisu ukladajú vzostupne,
tak ako boli doruèené registrovému súdu.

(7) Po výmaze subjektu z obchodného registra platí
pre archivovanie spisu zbierky listín rovnaká lehota ako
pre spis v agende obchodného registra. Po uplynutí tejto
lehoty sa celý registrový spis zbierky listín spolu s regis-
trovým spisom odovzdá do registratúrneho strediska.

(8) Ak dôjde k zmene príslu�nosti registrového súdu,
spis zbierky listín sa spolu s registrovým spisom odstú-
pi príslu�nému registrovému súdu.

§ 238

Prijímanie podaní pre zbierku listín

(1) Listiny urèené pre zbierku listín opatrené poda-
cou peèiatkou predlo�í podate¾òa kancelárii zbierky
listín na ulo�enie do spisu.

(2) Ak boli registrovému súdu doruèené listiny, ktoré
sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zá-
pis do obchodného registra, predlo�í podate¾òa alebo
poverený zamestnanec registrového súdu po ich prijatí
pod¾a odseku 2 jeden rovnopis týchto listín kancelárii
zbierky listín na ulo�enie do spisu.

(3) Ak boli listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín
spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, do-
ruèené registrovému súdu len v jednom vyhotovení,
predlo�í ich podate¾òa alebo poverený zamestnanec re-
gistrového súdu spolu s návrhom sudcovi, ktorému bol
pod¾a rozvrhu práce návrh pridelený. Podate¾òa alebo
poverený zamestnanec registrového súdu v takomto
prípade prilo�í k prijatému podaniu úradný záznam
o tom, �e listinné prílohy boli k návrhu dolo�ené len
v jednom vyhotovení. O tejto skutoènosti rovnako vy-
rozumie aj kanceláriu zbierky listín.

§ 239

Kniha zbierky listín

(1) Kniha zbierky listín predstavuje evidenciu o kó-
piách listín vydaných zo zbierky listín a o nahliadnutí
do zbierky listín.

(2) Kniha zbierky listín je vedená v písomnej forme
pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje:
a) poradové èíslo,
b) údaje o �iadate¾ovi � obchodné meno alebo priezvis-

ko, sídlo alebo bydlisko a IÈO alebo èíslo obèianske-
ho preukazu �iadate¾a,

c) obchodné meno a sídlo zapísanej osoby a ak ide o fy-
zickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak sa lí�i
od bydliska, ktorého sa vy�iadaná listina týka,
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d) názov listiny a poèet vydaných kópií,
e) kolónku obsahujúcu

1. nalepenú kolkovú známku alebo
2. úradný záznam o uhradení súdneho poplatku na

úèet súdu alebo v hotovosti,
f) podpis �iadate¾a,
g) poznámku.

(3) Ako vzor knihy zbierky listín sa pou�ije vzor è. 15
uvedený v prílohe è. 4.

(4) Kniha zbierky listín sa ukladá a vedie pre ka�dý
rok samostatne.

§ 240

Vydávanie kópií zo zbierky listín

(1) Po splnení poplatkovej povinnosti84) vydá kance-
lária zbierky listín �iadate¾ovi kópiu z listín ulo�ených
v zbierke listín.

(2) Ak urèitá listina v zbierke listín nie je, na po�iada-
nie a po splnení poplatkovej povinnosti vydá o tom kan-
celária zbierky listín �iadate¾ovi potvrdenie.

(3) Vydávanie kópie zo zbierky listín vykonáva na
túto èinnos� poverený zamestnanec registrového súdu.

(4) Kópiu zo zbierky listín vydá kancelária zbierky lis-
tín �iadate¾ovi spravidla na poèkanie a v urèených
úradných hodinách. Ak vzh¾adom na poèet po�adova-
ných kópií z technických alebo iných vá�nych dôvodov
nemo�no vyhotovi� �iadate¾ovi ním po�adované kópie
na poèkanie, urèí mu kancelária zbierky listín lehotu,
po ktorej uplynutí si mô�e kópie prevzia�. Táto lehota
nemô�e by� dlh�ia ako jeden tý�deò.

(5) Registrový súd zabezpeèí, aby kancelária zbierky
listín poskytovala verejnosti kópie zo zbierky listín
a umo�nila nahliadanie do zbierky listín aspoò �tyri
pracovné dni v tý�dni. Údaje o úradných hodinách mu-
sia by� zverejnené na informaènej tabuli registrového
súdu, pred vstupom do kancelárie zbierky listín a prí-
padne aj na inom vhodnom mieste.

(6) Kancelária zbierky listín opatrí
a) prvú stranu kópie zo zbierky listín v pravom hornom

rohu odtlaèkom peèiatky �KÓPIA�, oznaèením oddie-
lu, spisovej znaèky zbierky listín a poradovým èís-
lom pod¾a knihy zbierky listín,

b) poslednú stranu kópie zo zbierky listín peèiatkou re-
gistrového súdu, dátumom vydania kópie, poètom
strán kópie pod¾a �urnalizácie, vyznaèením vý�ky
zaplateného súdneho poplatku za vyhotovenie kópie
v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne súdu alebo
na úèet súdu a podpisom zamestnanca, ktorý kópiu
vydal.

§ 241

Nazeranie do zbierky listín

(1) Nazera� do listín ulo�ených v zbierke mo�no vý-
luène len v kancelárii zbierky listín a za prítomnosti na
to oprávneného zamestnanca registrového súdu.

(2) Predseda registrového súdu mô�e vyèleni� na na-
zeranie do zbierky listín aj iný vhodný priestor ako kan-
celáriu zbierky listín.

T R E T I A H L A V A

AGENDA SPRÁVY SÚDU

§ 242

Ak nie je ïalej ustanovené inak, na vybavovania
agendy správy súdu sa primerane pou�ijú ustanovenia
prvej hlavy piatej èasti.

Prvý oddiel

Evidenèné pomôcky pre agendu správy súdov

§ 243

(1) Pre vybavovanie agendy správy súdu sa vedú
a pou�ívajú tieto evidenèné pomôcky:
a) správny register pod¾a vzoru è. 22 uvedeného v prílo-

he è. 4,
b) ak to vy�aduje rozsah agendy, zoznam hesiel pod¾a

vzoru è. 23 uvedeného v prílohe è. 4 a
c) menný zoznam.

(2) Heslá v zozname hesiel mô�u súdy pod¾a potreby
priebe�ne meni� alebo dopåòa�, prípadne uvedené hes-
lá aj ïalej èleni�.

(3) Pri vybavovaní agendy správy súdu sa mô�u po-
u�íva� aj iné evidenèné pomôcky.

(4) Na evidenèné pomôcky pod¾a odsekov 1 a 2 sa
ustanovenie § 167 ods. 2 a 3 vz�ahuje rovnako.

Správny register

§ 244

(1) V správnom registri sa evidujú v�etky písomnosti,
ktoré sa týkajú agendy správy súdu do�lé na súd, ako
aj zasielané súdom. V správnom registri sa spravidla
zalo�í samostatný oddiel, v ktorom sa evidujú s�a�nosti
a podnety; tento oddiel sa oznaèí nadpisom �S�a�nosti
a podnety�. Správny register sa mô�e pod¾a potreby ïa-
lej èleni� aj na iné oddiely.

(2) Na oznaèenie správneho registra sa pou�íva
skratka �Spr�. Ak sa vedie správny register v elektro-
nickej forme, mô�e si ho súd pod¾a potreby upravi� pri
zachovaní jeho nále�itostí ustanovených touto vyhlá�-
kou, prípadne ho mô�e doplni� aj o ïal�ie nále�itosti.

(3) Správny register vedie kancelária predsedu súdu.
Správny register sa mô�e vnútorne èleni� na oddiel tý-
kajúci sa kancelárie predsedu súdu a oddiel týkajúci sa
kancelárie riadite¾a správy súdu.

§ 245

(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, zapí�e poverený
zamestnanec do�lé písomnosti do správneho registra,
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a to be�ne za sebou. Ka�dá písomnos� sa zapí�e v�dy
pod poradovým èíslom, a to aj vtedy, ak sa týka veci,
ktorá u� je v správnom registri zapísaná.

(2) Èíslo konania písomnosti sa skladá z oznaèenia,
be�ného èísla správneho registra a z posledných dvoch
èíslic letopoètu, napríklad Spr 113/04. Èíslo konania
s vyznaèí v pravom hornom rohu písomnosti a uvedie
sa na v�etkých jej prílohách.

Druhý oddiel

Spisy agendy správy súdu

§ 246

(1) Súbor písomnosti agendy správy súdu týkajúcich
sa tej istej veci tvorí spis agendy správy súdu.

(2) Spisy agendy správy súdu, najmä ak pozostávajú
z väè�ieho mno�stva písomností, sa zakladajú do spiso-
vých obalov pod¾a vzoru è. 17 uvedeného v prílohe è. 4.
Ïal�ie do�lé a odoslané písomnosti týkajúce sa tej istej
veci sa do spisového obalu zakladajú chronologicky.

(3) Na vonkaj�ej strane spisového obalu sa vyznaèí
oznaèenie veci a èíslo spisu. Èíslom spisu je èíslo kona-
nia prvej písomnosti zalo�enej do spisu agendy správy.
Na vnútornej strane spisového obalu sa jednotlivé vlo-
�ené písomnosti vedú v evidencii s uvedením roka, keï
písomnos� do�la alebo vznikla, ïal�ích èísel, pod ktorý-
mi sa vec zapísala v správnom registri, a èísla listu.

(4) Spisy agendy správy súdu sa ukladajú usporia-
dané pod¾a èísla konania; prípadne sa pou�ije pre jed-
notlivé druhy agend poradovník, ktorý obsahuje rok,
keï vec bola doruèená, èíslo konania a èíslo poradia
spisu, ktoré sa na spise vyznaèí vpravo hore.

§ 247

Spojené vecné spisy

(1) Spojený vecný spis sa tvorí pod¾a èísla konania
prvej do�lej písomnosti. Toto èíslo je vedúcim èíslom
spisu a vedie sa pod ním celý spis a� do jeho úplného
skonèenia; pri tvorbe spojených vecných spisov sa po-
stupuje pod¾a zoznamu hesiel.

(2) Ak sa zasiela ktorejko¾vek organizácii v rezorte
justície nejaká písomnos�, ktorá sa má zalo�i� do spoje-
ného vecného spisu, vyznaèí sa v�dy na prvej strane ta-
kejto písomnosti pod adresou príslu�né heslo. V jednej
písomnosti nemo�no spája� veci, ktoré pod¾a svojho ob-
sahu patria do rôznych spojených vecných spisov.

(3) Na vonkaj�ej strane spisového obalu sa vyznaèí
heslo, prípadne bli��ie oznaèenie veci, a vedúce èíslo
spisu. Na vnútornej strane spisového obalu sa jednotli-
vé vlo�ené písomnosti vedú v evidencii uvedením dátu-
mu, keï písomnos� do�la alebo vznikla, ïalej èísla, pod
ktorým sa vec zapísala v správnom registri, a èísla
listu.

(4) Spojený vecný spis sa vedie pod¾a potreby aj nie-
ko¾ko rokov, ak sa jeho objem nezväè�í tak, �e treba za-
lo�i� nový spis. Ak sa zakladá nový spis, uvedie sa na
spisovom obale nového spisu jeho nové vedúce èíslo.
Na spisovom obale sa v zátvorke uvedie vedúce èíslo

predchádzajúceho spisu. Pôvodné vedúce èíslo sa vy-
znaèí v zátvorke aj v poznámkovom ståpci správneho
denníka, a to pri èísle prvej písomnosti zalo�enej do no-
vého spisu.

(5) Spojené vecné spisy sa ukladajú v kancelárii
predsedu súdu a v kancelárii riadite¾a správy súdu
usporiadané pod¾a hesiel.

Osobné spisy

§ 248

(1) Osobný spis sa zakladá pod¾a priezviska a mena
zamestnanca súdu.

(2) Osobný spis je na vonkaj�ej strane spisového oba-
lu oznaèený nadpisom �Osobný spis�, priezviskom
a menom zamestnanca súdu a spisovým èíslom, kto-
rým je èíslo konania prvej písomnosti zalo�enej v osob-
nom spise; pod týmto èíslom sa osobný spis vedie a� do
jeho úplného skonèenia.

(3) Osobné spisy sú ulo�ené v príslu�nom organizaè-
nom útvare súdu alebo u zamestnanca súdu poverené-
ho vybavovaním personálnej agendy súdu.

(4) Osobné spisy súd vedie riadne po celý èas trvania
slu�obného pomeru, pracovnoprávneho vz�ahu alebo
obdobného pracovného vz�ahu.

§ 249

(1) Obsahom osobného spisu sú v�etky listiny, do-
klady, zmluvy a ostatné dokumenty potrebné na riadne
urèenie nárokov, práv a povinností zamestnanca súdu
súvisiacich so vznikom, s trvaním, so zmenami a skon-
èením slu�obného pomeru, pracovnoprávneho vz�ahu
alebo obdobného pracovného vz�ahu.

(2) Jednotlivé úkony vykonávané v rámci slu�obného
pomeru, pracovnoprávneho vz�ahu alebo obdobného
pracovného vz�ahu sú v osobnom spise presne uspo-
riadané vrátane potrebných vysvet¾ujúcich záznamov
a odkazov na úkony súvisiace tak, aby vývoj realizácie
jednotlivých nárokov, práv a povinností zo slu�obných
pomerov, pracovnoprávnych vz�ahov alebo obdobných
pracovných vz�ahov boli z osobného spisu jednoznaène
zrejmé a jasné.

§ 250

Zberné spisy

(1) Z písomností rovnakého obsahu, ktoré sa týkajú
tej istej veci a majú sa spoloène vybavi�, najmä hro-
madných výkazov a správ, sa utvárajú zberné spisy. Do
správneho registra sa v takom prípade zapí�e len prvá
vo veci doruèená písomnos� a v�etky ïal�ie sa k nej len
pripoja.

(2) Zberné spisy sa vkladajú do obalu z mäkkého pa-
piera a ukladajú sa pod¾a èísel, ak nie sú súèas�ou spi-
su agendy správy súdu. Na prednej strane obalu sa
uvedie èíslo konania prvej písomnosti, ktoré do�la
k tejto veci.
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§ 251

Podanie men�ej dôle�itosti

(1) Písomnosti, z ktorých nemo�no zalo�i� spis agen-
dy správy súdu, osobný spis ani zberný spis, sa vklada-
jú do obalu z mäkkého papiera pod¾a èísel správneho
registra a vkladajú sa do spoloèného vecného súpisu
pod heslo �Rôzne�.

(2) Podanie men�ej dôle�itosti, najmä celkom jedno-
duché a nepodstatné oznámenia, tlaèivá a formuláre,
s výnimkou formulárov prísne zúètovate¾ných, sa ne-
zapisujú ani do správneho registra.

(3) Okruh písomností do správneho registra nezapi-
sovaných urèí predseda súdu pod¾a osobitných pod-
mienok príslu�ného organizaèného útvaru súdu. Neza-
pisované písomnosti sa len pripoja k predchádzajúcim
spisom a ak takéto spisy nie sú, ukladajú sa v osobit-
nom obale v èasovom poradí a po uplynutí be�ného
roka sa znièia.

§ 252

Úschova spisov agendy správy súdu

(1) Neskonèené spisy agendy správy súdu sa uscho-
vávajú spravidla v uzamykate¾nej skrini.

(2) Na uchovávanie a ochranu úètovnej dokumentá-
cie platia osobitné predpisy.85)

§ 253

Spôsob podpisovania písomností, rozpoètových,
�tatistických výkazov a dokladov úètovnej a peòa�nej
povahy, najmä �ekov, nariadení na vyplatenie súm
a ostatných peòa�ných dokladov a overení, upravujú
osobitné predpisy.

� IESTA ÈAS�

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

P R V Á H L A V A

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA

§ 254

Pou�ívanie tlaèív a formulárov

(1) Na úèely dodr�iavania jednotnej formy úradných
výstupov zo súdov a jednotnej formy listín o podstat-
ných úkonoch, ktoré súdy vykonávajú poèas konania
a sú súèas�ou súdneho spisu, súdy pou�ívajú tlaèivá
uvedené v katalógu tlaèív pre súdy, ktorý vydáva minis-
terstvo.

(2) Okrem tlaèív pod¾a odseku 1 súdy pou�ívajú aj
formuláre, ktoré sú definované v aplikácii.

(3) Ak súdy pri pou�ívaní tlaèív a formulárov pod¾a

odsekov 1 a 2 zistia, �e tieto tlaèivá a formuláre neobsa-
hujú v�etky potrebné nále�itosti, nie sú v súlade
s platným právom alebo majú inú chybu, oznámia to
ministerstvu.

(4) Aktualizáciu formulárov v aplikácii a tlaèív v ka-
talógu tlaèív vykonáva ministerstvo v spolupráci so
súdmi na základe legislatívnych zmien a podnetov sú-
dov pod¾a odseku 3 priebe�ne, aspoò dvakrát roène.

§ 255

Programové prostriedky
pre spracovanie súdnej agendy

(1) Ak táto vyhlá�ka ukladá súdom pou�íva� pri spra-
covaní súdnej agendy, najmä na prijímanie podaní
do�lých na súd, vedenie súdnych registrov a zverejòo-
vanie súdnych rozhodnutí elektronickú formu pros-
tredníctvom programových prostriedkov schválených
ministerstvom, postupujú súdy pri pou�ívaní týchto
programových prostriedkov pod¾a tejto vyhlá�ky a po-
d¾a aktuálnej metodickej príruèky a pou�ívate¾skej prí-
ruèky k týmto programovým prostriedkom, ktorú
schválilo ministerstvo.

(2) Obchodný register vrátane registra zbierky listín
vedú registrové súdy prostredníctvom programového
vybavenia, ktoré schválilo ministerstvo pod¾a tejto vy-
hlá�ky a pod¾a aktuálnej metodickej príruèky a pou�í-
vate¾skej príruèky k systému vydanej ministerstvom.
Príslu�ný registrový súd v spolupráci s ministerstvom
zabezpeèuje pri pou�ívaní tohto programového vybave-
nia ochranu v�etkých údajov zapísaných do systému.

§ 256

Evidencia informaèného centra súdu

Na úèely evidencie �iadostí o vydanie rovnopisu alebo
odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho
spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu
a overenie vydaných kópií písomností zo súdneho spisu
vedie informaèné centrum súdu evidenènú knihu in-
formaèného centra pod¾a vzoru è. 3 uvedeného v prílo-
he è. 4.

§ 257

Predaj kolkových známok

Predseda súdu mô�e, spravidla po dohode s po�tou,
zriadi� predaj kolkových známok v budove súdu. Predaj
kolkov nemo�no spája� s èinnos�ou podate¾ne.

§ 258

Ochrana utajovaných skutoèností

Touto vyhlá�kou nie sú dotknuté ustanovenia oso-
bitných predpisov;86) pri vybavovaní súdnej agendy tý-
kajúcej sa utajovaných skutoèností sa postupuje pod¾a
týchto predpisov.
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85) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov.
86) Zákon è. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.

Vyhlá�ka Národného bezpeènostného úradu è. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpeènosti.



§ 259

Zmenu spisovej znaèky v súvislosti so zánikom súdu
a prechodom výkonu súdnictva zo zanikajúceho súdu
na iný súd alebo inej organizaènej zmeny v rámci sú-
stavy súdov upraví ministerstvo vnútornými predpis-
mi.

D R U H Á H L A V A

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 260

(1) Ak sa touto vyhlá�kou zavedie nový súdny register
na urèitý druh súdnej agendy, súdy sú zaènú pou�íva�
elektronickú formu vedenia tohto súdneho registra do
dvoch mesiacov odo dòa úèinnosti takejto zmeny, ak
táto vyhlá�ka neustanovuje inak.

(2) Súdny register vedený v elektronickej podobe na-
hrádza v plnom rozsahu doteraj�ie súdne registre a evi-
denèné pomôcky k nim; ich vedenie sa po schválení
a zavedení elektronického registra nevy�aduje.

§ 261

Vydávanie osvedèení o európskom exekuènom titule
pod¾a § 66 ods. 1 a� 4 sa vz�ahuje len na rozhodnutia
súdu, súdne zmiery a verejné listiny, ktoré boli vydané,
vyhotovené alebo zaregistrované po 21. októbri 2005.
Vydávanie osvedèení pod¾a § 66 ods. 5 sa vz�ahuje na
rozsudky súdu, súdne zmiery a vykonate¾né verejné
listiny vydané, vyhotovené alebo zaregistrované po
1. máji 2004.

§ 262

(1) Pou�ívanie registratúrnych znaèiek, znakov hod-
noty a lehôt ulo�enia ustanovených touto vyhlá�kou sa
vz�ahuje aj na súdne spisy, ktoré vznikli pred nadobud-
nutím úèinnosti tejto vyhlá�ky, ak sa do registratúrne-

ho strediska odovzdávajú po nadobudnutí úèinnosti
tejto vyhlá�ky.

(2) Odsek 1 sa rovnako vz�ahuje aj na súdne registre,
ostatné evidenèné pomôcky, ako aj iné registratúrne
záznamy súdu.

§ 263

Odvolania vo veciach zapísaných do 1. januára 2006
na okresnom súde do súdneho registra Em sa na kraj-
skom súde zapisujú od úèinnosti tejto vyhlá�ky do súd-
neho registra CoE.

T R E T I A H L A V A

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 264

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�ujú sa:
1. vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-

publiky è. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre
okresné a krajské súdy v znení vyhlá�ky Minister-
stva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 18/1993
Z. z. a vyhlá�ky Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky è. 163/1995 Z. z.,

2. vyhlá�ka Federálneho ministerstva obrany
è. 389/1992 Zb. o rokovacom poriadku pre vojenské
obvodové súdy a vy��ie vojenské súdy,

3. výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repub-
liky z 12. mája 1994 è. 4595/1994-30 o nariaïovaní
a odmeòovaní pracovnej pohotovosti sudcov kraj-
ských súdov a okresných súdov, justièných èakate-
¾ov a o nariaïovaní pracovnej pohotovosti zamest-
nancov odborného aparátu krajských a okresných
súdov (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky è. 123/1994 Z. z.).

§ 265

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

v z. Lucia �itòanská v. r.
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Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

I
PREH¼AD SÚDNYCH REGISTROV

A POU�ÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV

OKRESNÝ SÚD

T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP

T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP

Nt Cd Zm R PPOm Scud Dd Ed Erd

Pp Ccud CbPv NcKR Ps Dcud Ecud Ercud

Td Cbcud Po

Tp CbR Pu

Tcud Cbd Pd

Pr CbBu Pcud

M CbHs

Ntt Cbi

KRAJSKÝ SÚD
prvostupòová agenda

Civilná Správna Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justièná
pokladnica

C S Cbi K NcCb T JP

Cd Sd V Cbnl Ntr

Cudz Sn NcKV Ntok

Sp Ntol

SaZ Ntod

Scud Ntc

Ntt

Td
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odvolacia agenda

Civilná Správna Obchodná Trestná

Co So Cob To

CoD NcS CoZm Tpo

CoP CoKR Tos

CoE Ncb Nto

CoPom

NcC

�PECIÁLNY SÚD

Trestná agenda

T� P� Nt�

P�v Ntt�

P�o Ntok�

P�d Ntod�

P�s Ntol�
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II
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU

A. Súdny register trestných vecí

1. Do súdneho registra �T� sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal ob�alobu alebo návrh na
schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.
Do súdneho registra �T� sa pod novým èíslom zapí�e aj vec

a) vylúèená z inej veci,
b) v ktorej sa pôvodné rozhodnutie na základe s�a�nosti pre poru�enie zákona zru�ilo a nariadilo nové prejednanie

veci,
c) ktorú prokurátor znovu predlo�il súdu s ob�alobou po tom, ako sa mu vrátila do stavu prípravného konania na

do�etrenie.

V týchto prípadoch sa vyznaèí vzájomný vz�ah k pôvodnému zápisu v poznámkovom ståpci v obidvoch zápisoch.
Ak je v skupinovej veci povolená obnova konania alebo ak je na základe s�a�nosti pre poru�enie zákona rozsu-
dok zru�ený len u niektorých odsúdených osôb, zapí�u sa znovu do súdneho registra len tieto osoby.

2. Súdny register �Nt� obsahuje
a) osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,
b) návrh na ulo�enie ochranných opatrení, napríklad ochranné lieèenie, ochranná výchova, ochranný doh¾ad,
c) návrh na povolenie obnovy konania.

Do v�eobecného súdneho registra �Nt� sa zapisuje najmä
a) návrh na preru�enie výkonu trestu,
b) návrh na upustenie od výkonu trestu,
c) návrh súvisiaci s ochranným opatrením,
d) návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,
e) návrh na urèenie spoloèného spôsobu postupne ulo�ených trestov.

3. Do súdneho registra �Pp� sa zapisuje
a) návrh na podmieneèné prepustenie podané prokurátorom alebo riadite¾om ústavu na výkon trestu odòatia slo-

body, v ktorom sa vykonáva trest,
b) návrh na podmieneèné prepustenie podané záujmovými zdru�eniami obèanov,
c) prípad, keï súd rozhoduje o podmieneènom prepustení z vlastného podnetu,
d) �iados� odsúdeného o podmieneèné prepustenie,
e) podnet na podmieneèné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávne-

né.
Súdny register �Pp� vedie ka�dý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odòatia slobody.

4. Do súdneho registra �Td� sa zapisuje �iados� o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

5. Do súdneho registra �Tp� � register trestných vecí prípravného konania, sa zapisuje najmä
a) návrh na ustanovenie obhajcu,
b) návrh na vydanie príkazu na zatknutie,
c) návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,
d) návrh na vzatie obvineného do väzby,
e) nariadenie vy�etrenia du�evného stavu,
f) s�a�nos� proti rozhodnutiu o zaistení majetku,
g) návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

6. Do súdneho registra �Tcud� sa zapisuje
a) konanie vo veci �iadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíha-

nie alebo výkon trestu,
b) konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci,
c) povolenie úkonov právnej pomoci,
d) �iados� cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doruèenie písomnosti, výsluch úèast-

níka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu.

7. Do súdnych registrov �Pr� a �M� sa zapisujú �iadosti o mediáciu, správy o podmieneènom prepustení odsúde-
ného a správy o ulo�ení ochranného doh¾adu, o ktorých konajú probaèní a mediaèní úradníci.
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8. Do súdneho registra �Ntt� sa zapisujú veci pod¾a § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný
súd.

B. Súdny register obèianskoprávnych vecí

1. Do súdneho registra �C� sa zapisuje
a) návrh na zaèatie konania v obèianskoprávnych veciach, urèovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone

rozhodnutia a exekúcii v obèianskoprávnej veci,
b) návrh vyvolaný konaním o prejednanie dedièstva,
c) návrh v rozkaznom konaní v obèianskoprávnych veciach, ak sa proti platobnému rozkazu podal vèas odpor ale-

bo námietka alebo ak sa platobný rozkaz nevydal; do tohto súdneho registra sa nezapisuje vec po vydaní platob-
ného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti platob-
nému rozkazu podaný oneskorene, ani vec, v ktorej bol návrh na zaèatie konania vzatý spä�,

d) návrh na rozvod man�elstva a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa man�elov a rozvedených man�elov,
e) návrh na urèenie alebo zapretie otcovstva,
f) návrh na zru�enie spoloèného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný obèiansko-

právny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,
g) návrh matky na úhradu nákladov spojených s �archavos�ou, pôrodom, zakúpením výbavièky i po narodení die-

�a�a,
h) návrh na urèenie, zmenu alebo zru�enie vy�ivovacej povinnosti voèi plnoletým osobám,
i) návrh v pracovnom a obdobnom spore pod¾a osobitných predpisov,
j) návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

k) návrh na zaèatie konania vo veci ochrany v�eobecných osobnostných práv pod¾a § 11 a� 16 Obèianskeho zá-
konníka, spory z autorského práva a spory z práv príbuzných autorskému právu,

l) spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,
m) spor z verejného obstarávania obèianskoprávneho charakteru,
n) iný spor obèianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,
o) návrh na zaèatie konania o povolenie obnovy konania,
p) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvy��ieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
q) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2. Do súdneho registra �Cd� � tuzemské do�iadanie v obèianskoprávnej veci, sa zapisuje �iados� o právnu pomoc
tuzemských súdov v obèianskoprávnych veciach, napríklad �iados� o výsluch úèastníka, svedka, sudcu, �ia-
dos� o vykonanie iného dôkazu ne� výsluchu, napríklad vykonanie krvnej skú�ky, zabezpeèenie listinného dô-
kazu, �iados� o doruèenie písomnosti.

3. Do súdneho registra �Ccud� � do�iadania cudzích orgánov v obèianskych veciach a iné úkony vo vz�ahu
k súdu, sa zapisuje

a) �iados� cudzích orgánov o právnu pomoc v obèianskych veciach, napríklad �iados� o doruèenie písomností, vý-
sluch úèastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b) �iados� úèastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

C. Súdny register obchodných vecí

1. Do súdneho registra �Cb� sa zapisuje
a) návrh na zaèatie konania v obchodných veciach, urèovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhod-

nutia a exekúcii v obchodných veciach,
b) návrh v skrátenom rozkaznom konaní v obchodnoprávnych veciach, ak bol proti vydanému platobnému rozka-

zu vèas podaný odpor alebo ak platobný rozkaz súd nevydal; do tohto registra sa nezapisuje vec po vydaní pla-
tobného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti pla-
tobnému rozkazu podaný oneskorene alebo neoprávnenou osobou, ani vec, v ktorej bol návrh na zaèatie
konania vzatý spä�,

c) návrh na zaèatie konania, z ktorého je zrejmé, �e záväzkový vz�ah úèastníkov, ktorý nespadá pod vz�ahy uvede-
né v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje pod¾a písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vz�a-
hu, ktorý vznikol pri zabezpeèení záväzku z tejto zmluvy,

d) návrh na zaèatie konania, ak je jeho predmetom uplatòovanie práv z nekalej sú�a�e pod¾a § 44 a� 55 Obchodné-
ho zákonníka, a iné návrhy, ak je ich predmetom vz�ah z Obchodného zákonníka,

e) návrh na zaèatie konania o povolenie obnovy konania v obchodných veciach,
f) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvy��ieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
g) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
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2. Do súdneho registra �Zm� sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo �eku pod¾a zmenko-
vého a �ekového zákona:

a) zmenkové alebo �ekové platobné rozkazy,
b) zmenkový protest,
c) námietky proti zmenkovému alebo �ekovému platobnému rozkazu,
d) veci pod¾a § 175 ods. 4 Obèianskeho súdneho poriadku.

3. Do súdneho registra �CbPv� sa zapisujú návrhy, ktorých predmetom sú vz�ahy vyplývajúce z práv priemyselné-
ho vlastníctva upravených osobitnými predpismi, napríklad zákonom è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatko-
vých ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona è.
402/2002 Z. z., § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, zákonom è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení
neskor�ích predpisov, zákonom è. 469/2003 Z. z. o oznaèeniach pôvodu výrobkov a zemepisných oznaèeniach
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Do súdneho registra �Cbcud� � do�iadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vz�ahu k sú-
du, sa zapisuje

a) �iados� cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad �iados� o doruèenie písomností, vý-
sluch úèastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b) �iados� úèastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

5. Do súdneho registra �CbR� sa zapisujú návrhy na zaèatie konania, v ktorých je daná príslu�nos� registrového
súdu pod¾a § 200e Obèianskeho súdneho poriadku.

6. Do súdneho registra �Cbd� � tuzemské do�iadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje �iados� o právnu pomoc
tuzemského súdu v obchodnej veci.

7. Do súdneho registra �CbBu� sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostred-
kovania.

8. Do súdneho registra �CbHs� sa zapisujú veci, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej sú�a�e.

9. Do súdneho registra �Cbi� sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a re�trukturalizáciou alebo
súvisiacich s konkurzom a re�trukturalizáciou.

D. Súdny register konkurzov a re�trukturalizácií

1. Do súdneho registra �K� sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu pod¾a zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a re�trukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Do súdneho registra �R� sa zapisujú návrhy na povolenie re�trukturalizácie pod¾a zákona è. 7/2005 Z. z.
o konkurze a re�trukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Do súdneho registra �NcKR� sa zapisujú iné podania okrem návrhov pod¾a prvého a druhého bodu vz�ahujúce
sa na konania pod¾a zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a re�trukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov.

E. Súdny register opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých

1. Do súdneho registra �P� sa zapisuje najmä
a) návrh na úpravu práv a povinností voèi maloletému die�a�u,
b) úprava práv a povinností maloletého die�a�a,
c) zvý�enie alebo zní�enie vý�ivného,
d) úprava styku,
e) náhradná osobná starostlivos�,
f) pestúnska starostlivos�,
g) ústavná starostlivos�,
h) výchovné opatrenia,
i) osvojenie, predosvojite¾ská starostlivos�, konanie o osvojite¾nosti,
j) ustanovenie opatrovníka vrátane kolízneho a majetkového opatrovníka maloletému alebo nesvojprávnemu,

k) schválenie právneho úkonu maloletého alebo nesvojprávneho,
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l) vyhlásenie za màtveho.

2. Do súdneho registra �PPOm� sa zapisuje vec pod¾a § 75a Obèianskeho súdneho poriadku; ak je návrh na vyda-
nie predbe�ného opatrenia podaný v èase, keï podate¾òa súdu nie je v prevádzke, slu�bukonajúci sudca pre-
vezme návrh, zabezpeèí jeho prevzatie a vyznaèenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom pre
vydanie predbe�ného opatrenia vo veci.

3. Do súdneho registra �Ps� sa zapisuje
a) návrh na pozbavenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony,
b) návrh na povolenie uzavrie� man�elstvo.

4. Do súdneho registra �Po� sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

5. Do súdneho registra �Pu� sa zapisuje vec konania o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo dr�ania v ústave
zdravotnej starostlivosti.

6. Do súdneho registra �Pd� sa zapisuje �iados� o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych
a starostlivosti o maloletých.

7. Do súdneho registra �Pcud� � do�iadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o malole-
tých a iné úkony súdu vo vz�ahu k cudzine, sa zapisuje

a) �iados� cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad �ia-
dos� o doruèenie písomností, výsluch úèastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b) �iados� úèastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

F. Súdny register vecí správneho súdnictva

1. Do súdneho registra �S� sa zapisuje
a) �aloba proti právoplatným rozhodnutiam a postupom správnych orgánov (orgánov �tátnej správy, územnej

samosprávy a záujmovej samosprávy, ïal�ích právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach
a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy) o preskúmanie zákonnosti rozhod-
nutí a postupov,

b) návrh, ktorým sú opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov,
c) návrh proti neèinnosti orgánu verejnej správy na vyslovenie povinnosti orgánu verejnej správy vo veci kona�

a rozhodnú�,
d) návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím,
e) konanie vo volebných veciach.

2. Do súdneho registra �Scud� sa zapisuje do�iadanie cudzích orgánov vo veciach správneho konania.

G. Súdny register dedièských vecí

1. Do súdneho registra �D� sa zapisuje
a) oznámenie matriky o úmrtí obèana (úmrtný list),
b) právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za màtveho,
c) návrh na prejednanie novoobjaveného majetku pod¾a § 175x ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku, ak má zá-

kladné nále�itosti, a to doklad o úmrtí obèana a doklad o novoobjavenom majetku,
d) podnet na prejednanie novoobjaveného majetku pod¾a § 175x ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku, ak ho po-

dáva najmä súd, notár, �tátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí obèana a do-
klad o novoobjavenom majetku,

e) návrh na obnovu právoplatne skonèeného konania o dedièstve pod¾a § 231 ods. 2 Obèianskeho súdneho po-
riadku,

f) návrh alebo podnet, ktorý smeruje k prejednaniu novoobjaveného majetku, ale neobsahuje základné nále�itos-
ti návrhu, napríklad dátum úmrtia poruèite¾a, doklad o smrti poruèite¾a, doklad o novoobjavenom majetku,

g) ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom.

2. Do súdneho registra �Dd� sa zapisuje do�iadanie, ktoré sa týka dedièského konania.

3. Do súdneho registra �Dcud� � do�iadania do cudziny od cudzích orgánov v dedièských veciach a iné úkony vo
vz�ahu k súdu, sa zapisuje
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a) �iados� cudzích orgánov o právnu pomoc v dedièských veciach, napríklad �iados� o doruèenie písomností, vý-
sluch úèastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b) �iados� úèastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

H. Súdny register vecí výkonu rozhodnutia

1. Do súdneho registra �E� sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletého die�a�a.

2. Do súdneho registra �Ed� sa zapisuje �iados� o súèinnos�.

3. Do súdneho registra �Ecud� sa zapisuje do�iadanie cudzích orgánov vo veci výkonu rozhodnutia.

I. Súdny register exekuèných vecí

1. Do súdneho registra �Er� sa zapisuje
a) �iados� exekútorov o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie,
b) návrh exekútorov na zastavenie exekuèného konania pred vydaním poverenia z dôvodu nezlo�enia preddavku

na odmenu exekútora a na náhradu hotových výdavkov,
c) návrh exekútorov na zastavenie exekuèného konania, ak návrh nebol opravený alebo doplnený alebo ak nebol

prilo�ený exekuèný titul.

2. Do súdneho registra �Erd� sa zapisuje do�iadanie v exekuèných veciach.

3. Do súdneho registra �Ercud� sa zapisuje do�iadanie cudzích orgánov v exekuèných veciach.

J. Súdny register vecí v skrátenom konaní

Obèianskoprávne skrátené konanie

Do súdneho registra �Ro� sa zapisuje návrh na zaèatie konania obèianskoprávnej povahy, ak sa uplatòuje právo
na zaplatenie peòa�nej sumy alebo právo na zaplatenie peòa�nej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského
peòa�ného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutoèností uvedených navrhovate¾om za predpokladu, �e vy-
danie platobného rozkazu navrhuje navrhovate¾.

Obchodné skrátené konanie

1. Do súdneho registra �Rob� sa zapisuje návrh na zaèatie konania v obchodných veciach, ak sa uplatòuje právo
na zaplatenie peòa�nej sumy alebo právo na zaplatenie peòa�nej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemské-
ho peòa�ného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutoèností uvedených navrhovate¾om za predpokladu,
�e vydanie platobného rozkazu navrhuje navrhovate¾.

2. V súdnych registroch �Ro� a �Rob� sa vyznaèuje skonèenie veci
a) dòom nadobudnutia právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o trovách konania,
d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zru�ení platobného rozkazu a o zastavení konania,
e) z iného dôvodu upraveného zákonom.

3. V súdnych registroch �Ro� a �Rob� sa vyznaèuje skonèenie veci a jej prevod do súdneho registra �C�, �Cb� v prí-
pade

a) podania odporu,
b) zru�enia platobného rozkazu pre jeho nedoruèenie do vlastných rúk odporcovi,
c) ak sa platobný rozkaz nevydal, preto�e neboli splnené zákonné podmienky.

K. Súdny register vecí súdnych úschov

Do súdneho registra �U� sa zapisuje
a) návrh na prijatie peòa�ných prostriedkov v hotovosti do úschovy,
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b) návrh na prijatie cenných papierov do úschovy,
c) návrh na prijatie hnute¾ných vecí hodiacich sa na úschovu,
d) úschova z inej èinnosti súdu pod¾a § 325 Obèianskeho súdneho poriadku.

L. Súdny register vecí umorenia listín

Do súdneho registra �UL� sa zapisuje návrh na umorenie listín.

M.  Súdny register justiènej pokladnice

Do súdneho registra �JP� sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych poh¾adávok:
a) trovy trestného konania,
b) správne náklady (svedoèné, tlmoèné, znaleèné),
c) právne slu�by,
d) civilné a správne súdne poplatky,
e) obchodné súdne poplatky,
f) notárske poplatky (dobiehajúce),
g) pokuty � bez peòa�ných trestov,
h) zálohy v súdnom konaní,
i) ostatné (napríklad �kody).
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III
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU

SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPÒOVEJ AGENDY

A. Súdny register obèianskoprávnych vecí

1. Do súdneho registra �C� sa zapisuje ka�dá vec, v ktorej rozhoduje pod¾a § 9 ods. 2 Obèianskeho súdneho po-
riadku krajský súd ako súd prvého stupòa.

2. Do súdneho registra �Cd� � do�iadania v obèianskoprávnych a obchodných veciach, sa zapisuje �iados� o vyko-
nanie dôkazu na základe po�iadavky iného súdu alebo do�iadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra
sa zapisujú aj �iadosti úèastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

3. Do súdneho registra �Cudz� sa zapisuje �iados� úèastníka o uznávanie vybraných cudzích rozhodnutí pod¾a
zákona è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a vykonate¾nos� rozhodnutí pod¾a
§ 250w Obèianskeho súdneho poriadku.

B. Súdny register vecí správneho súdnictva

1. Do súdneho registra �S� sa zapisujú senátne veci týkajúce sa preskúmania rozhodnutí orgánov �tátnej správy,
územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ïal�ích právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie
o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

2. Do súdneho registra �Sd� sa zapisujú samosudcovské veci týkajúce sa dôchodkového zabezpeèenia.

3. Do súdneho registra �Sn� sa zapisujú veci týkajúce sa sporov medzi príslu�ným orgánom nemocenského pois-
tenia a zamestnávate¾om o náhradu �kody vzniknutej nesprávnym úradným postupom pri vykonávaní nemo-
cenského poistenia a spory o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vy��ej výmere, ne�
patrí, medzi zamestnávate¾om a príjemcom tejto dávky pod¾a právnych predpisov o sociálnom zabezpeèení.

4. Do súdneho registra �Sp� sa zapisujú samosudcovské veci týkajúce sa správneho súdnictva okrem vecí zapiso-
vaných do súdneho registra �Sd�.

5. Do súdneho registra �SaZ� sa zapisujú veci s azylovou problematikou.

6. Do súdneho registra �Scud� sa zapisujú veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva v rámci prvo-
stupòovej agendy.

C. Súdny register obchodných vecí

Do súdneho registra �Cbi� sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich
s konkurzom a vyrovnaním.

D. Súdny register konkurzov a vyrovnaní

1. Do súdneho registra �K� sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu pod¾a zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze
a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.

2. Do súdneho registra �V� sa zapisujú návrhy na vyrovnanie pod¾a zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrov-
naní v znení neskor�ích predpisov.

3. Do súdneho registra �NcKV� sa zapisujú iné podania okrem návrhov pod¾a odsekov 1 a 2 vz�ahujúce sa na kon-
kurzné a vyrovnacie konanie.

4. Na vydávanie potvrdení o tom, �e �iadate¾ nie je v konkurze, sa vedie súdny register �Kp� a kniha kolkov; do re-
gistra, ktorý sa vedie mimo elektronickej podate¾ne, sa zapí�e dátum podania �iadosti, základný údaj o �iadate-
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¾ovi a dátum vybavenia �iadosti. Register sa vedie v konkurznej kancelárii a údaje do tohto registra zapisuje
ka�dý, kto má oprávnenie vydáva� potvrdenia pod¾a rozvrhu práce.

E. Iné súdne registre v obchodných veciach

1. Do súdneho registra �NcCb� sa zapisujú v�etky obchodné veci, v ktorých od 1. januára 2005 nie je daná vecná
príslu�nos� krajského súdu.

2. Do súdneho registra �Cbnl� sa zapisujú návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vz�a-
hov s tým spojených pod¾a § 64 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

F. Súdny register trestných vecí

1. Do súdneho registra �T� sa zapí�e ka�dá senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal ob�alobu.

2. Do súdneho registra �T� sa zapí�e pod novou spisovou znaèkou aj vec,
a) ktorá bola vylúèená z inej senátnej trestnej veci na samostatné konanie,
b) ktorá bola vrátená na nové prejednanie po zru�ení rozhodnutia na základe s�a�nosti pre poru�enie zákona,
c) v ktorej po vrátení veci súdom do prípravného konania prokurátor znovu podal ob�alobu.

Súvislos� s pôvodným zápisom sa vyznaèí v poznámkovom ståpci.

3. Do súdneho registra �Ntr� sa zapisujú s�a�nosti pre neèinnos� pod¾a § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na
okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.

4. Do súdneho registra �Ntok� sa zapí�e ka�dý návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach
vedených v registri �T�.

5. Do súdneho registra �Ntol� sa zapí�e ka�dý návrh na ulo�enie ochrannej lieèby (v�etky druhy).

6. Do súdneho registra �Ntod� sa zapí�e ka�dý návrh na ulo�enie alebo prepustenie z výkonu ochranného doh¾a-
du pod¾a zákona è. 448/2002 Z. z. o ochrannom doh¾ade a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/1961 Z. z.
Trestný zákon v znení neskor�ích predpisov.

7. Do súdneho registra �Ntc� sa zapisujú návrhy prokurátora na vzatie osoby do predbe�nej väzby, vydávacej väz-
by a rozhodnutia o prípustnosti vydania do cudziny, návrhy na uznanie cudzieho rozhodnutia a návrhy na roz-
hodnutie o vykonaní Európskeho zatýkacieho rozkazu. Tento register sa vedie mechanicky mimo elektronickej
podate¾ne.

8. Do súdneho registra �Ntt�, ktorý sa vedie mechanicky mimo elektronickej podate¾ne, sa zapisujú návrhy a po-
dania týkajúce sa odpoèúvania a záznamu telekomunikaèných èinností, kontrolovanej dodávky, agenta, sledo-
vania osôb a vecí, vyhotovovania obrazových, zvukových alebo iných záznamov a návrhy a podania pod¾a záko-
na è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pou�itím informaèno-technických prostriedkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním), ktoré obsahujú rôzny stupeò
utajenia.

9. Do súdneho registra �Td� sa zapisujú �iadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

G.  Súdny register justiènej pokladnice

Do súdneho registra �JP� sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych poh¾adávok:
a) trovy trestného konania,
b) správne náklady (svedoèné, tlmoèné, znaleèné),
c) právne slu�by,
d) civilné a správne súdne poplatky,
e) obchodné súdne poplatky,
f) notárske poplatky (dobiehajúce),
g) pokuty � bez peòa�ných trestov,
h) zálohy v súdnom konaní,
i) ostatné (napríklad �kody).
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SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY

A. Súdny register obèianskoprávnych vecí

1. Do súdneho registra �Co� sa zapisujú v�etky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri �C�,
ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a pod¾a druhu agendy sa nezapisujú do
súdnych registrov �CoD�, �CoP� a �CoE�.

2. Do súdneho registra �CoD� sa zapisujú v�etky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri �D�,
ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedièstve pod¾a tretej èasti piatej
hlavy Obèianskeho súdneho poriadku.

3. Do súdneho registra �CoP� sa zapisujú v�etky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch
�P�, �Ps�, �Pu� a mo�no ich charakterizova� ako veci opatrovnícke a veci starostlivosti o maloletých, ak v nich
bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

4. Do súdneho registra �CoE� sa zapisujú v�etky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch
�E�, �Er�, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

5. Do súdneho registra �CoPom� sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú predbe�ných opatrení vydaných okresným sú-
dom pod¾a § 75a Obèianskeho súdneho poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného
súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodr�iavanie lehôt.

6. Do súdneho registra �NcC� sa zapisujú spory o príslu�nos� a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadria-
dený súd pod¾a § 16 Obèianskeho súdneho poriadku v obèianskoprávnej agende v�eobecne, teda bez �peciali-
zácie na veci dedièské, exekuèné a veci starostlivosti o maloletých.

B. Súdny register vecí správneho súdnictva

1. Do súdneho registra �So� sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra �S�, ak bolo proti
rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

2. Do súdneho registra �NcS� sa zapisujú spory o príslu�nos� a námietky zaujatosti vo veciach pod¾a prvého bodu.

C. Súdny register obchodných vecí

1. Do súdneho registra �Cob� sa zapisujú v�etky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov �Cb�,
�CbPv�, �CbCud� �CbR�, �Nre�, �Exre�, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

2. Do súdneho registra �CoZm� sa zapisujú v�etky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra �Zm�, ak
je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

3. Do súdneho registra �CoKR� sa zapisujú v�etky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov �K�, �R�,
�NcKR� a �Cbi�, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

4. Do súdneho registra �Ncb� sa zapisujú spory o príslu�nos� a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadria-
dený súd pod¾a § 16 Obèianskeho súdneho poriadku v obchodnej agende v�eobecne.

D. Súdny register trestných vecí

1. Do súdneho registra �To� sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri �T�,
ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná s�a�nos� proti roz-
hodnutiu okresného súdu

a) o podmieneènom zastavení trestného stíhania,
b) o zastavení trestného stíhania,
c) o zmieri,
d) o vrátení veci prokurátorovi na do�etrenie,
e) o postúpení veci príslu�nému súdu,
f) o postúpení veci inému.
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2. Do súdneho registra �Tpo� sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná s�a�nos� proti uzneseniu okresného súdu
o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je pod¾a trestného poriadku prípustný opravný
prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.

3. Do osobitného oddielu registra pod¾a druhého bodu sa mô�u zapisova� veci, v ktorých bola podaná s�a�nos�
proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát odvolacieho
súdu urèený rozvrhom práce pre slu�by v èase, keï je súdom prvého stupòa urèený termín prejednania s�a�-
nosti. Súdny register sa vedie mimo aplikácie.

4. Do súdneho registra �Tos� sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o s�a�nostiach podaných po po-
daní ob�aloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o s�a�nosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu,
ktorým bola ulo�ená poriadková pokuta, a o s�a�nosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do
väzby.

5. Do súdneho registra �Nto� sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslu�-
nosti a o námietkach zaujatosti.
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IV
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV �PECIÁLNEHO SÚDU

1. Do súdneho registra �T�� sa zapisuje
a) ka�dá senátne trestná vec, v ktorej prokurátor Úradu �peciálnej prokuratúry podá ob�alobu,
b) ka�dá senátne trestná vec, ktorá bude odstúpená �peciálnemu súdu alebo súdu urèenému pod¾a § 91 zákona

è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Do súdneho registra �P�� sa zapisuje ka�dá trestná vec, v ktorej prokurátor Úradu �peciálnej prokuratúry podá
návrh pod¾a § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku.

V tomto súdnom registri sa vedú samostatné oddiely oznaèené ako �P�v�, �P�o�, �P�d� a �P�s�.

Do oddielu �P�v� sa zapisujú rozhodnutia o väzbe a príkazy na zatknutie.
Do oddielu �P�o� sa zapisuje ustanovenie obhajcu v týchto veciach.
Do oddielu �P�d� sa zapisuje príkaz na domovú prehliadku.
Do oddielu �P�s� sa zapisuje príkaz na vy�etrenie du�evného stavu.

3. Do súdneho registra �Nt�� sa zapisujú v�etky nejasné podania.

V tomto súdnom registri sa vedú samostatné oddiely oznaèené ako �Ntt��, �Ntok��, �Ntod�� a �Ntol��.

Do oddielu �Ntt�� sa zapisuje ka�dá vec, v ktorej �peciálny prokurátor podá návrh pod¾a Trestného poriadku,
ktorá je jej pôvodcom urèená ako utajovaná skutoènos� pod¾a predpisov o ochrane utajovaných skutoèností.

Do oddielu �Ntok�� sa zapisuje ka�dý návrh na povolenie obnovy konania vo veciach vedených v súdnom regis-
tri �T��.

Do oddielu �Ntod�� sa zapisuje ka�dý návrh na ulo�enie alebo prepustenie z výkonu ochranného doh¾adu pod¾a
zákona è. 448/2002 Z. z. o ochrannom doh¾ade a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/1961 Zb. Trestný zá-
kon v znení neskor�ích predpisov.

Do oddielu �Ntol�� sa zapisuje ka�dý návrh na ulo�enie ochrannej lieèby.
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Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

I
PREH¼AD SÚDNYCH REGISTROV

A POU�ÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný
register

Re

Nre

Exre

Nsre

Pok

Vym

II
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV

NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA

1. Do súdneho registra �Re� sa zapisuje návrh na

a) zápis údajov do obchodného registra,

b) zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,

c) výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.

2. Do súdneho registra �Nre� sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

3. Do súdneho registra �Exre� sa zapisuje

a) návrh na zaèatie konania o zosúladení stavu zápisov v obchodnom registri so skutoèným stavom,

b) podnet na zaèatie konania o zosúladení stavu zápisov v obchodnom registri so skutoèným stavom.

4. Do súdneho registra �Nsre� sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra
�Nre�, ktorým vy��í súdny úradník v rámci postupu pod¾a § 200b ods. 5 Obèianskeho súdneho poriadku nevyho-
vel.

5. Do súdneho registra �Pok� sa zapisuje podnet, ktorý podate¾ni postúpil vy��í súdny úradník alebo sudca, ak pri
postupe pod¾a zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov alebo pod¾a § 200a a 200b Obèianskeho súdneho poriadku zistili skutoènosti odôvodòujúce
postup pod¾a § 11 zákona è. 530/2003 Z. z.

6. Do súdneho registra �Vym� sa zapisujú právoplatné rozhodnutia súdov

a) o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

b) o zru�ení konkurzu z dôvodu, �e majetok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurz-
nej podstaty,

c) o zru�ení spoloènosti bez likvidácie, ak spoloènos� nemá �iaden majetok, na základe ktorých súd vykonáva vý-
maz spoloènosti z obchodného registra.
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Príloha è. 3
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

PRAVIDLÁ POU�ÍVANIA PEÈIATOK NA SÚDE

Èl. I
Ve¾ká okrúhla peèiatka

1. Ve¾ká okrúhla peèiatka má priemer 36 mm, v strede je umiestnený �tátny znak Slovenskej republiky, po obvode
kruhu okolo �tátneho znaku je oznaèenie súdu. Ka�dá ve¾ká okrúhla peèiatka je oèíslovaná; èíslo úradnej peèiatky
sa uvedie v jej texte.

2. Vzor ve¾kej okrúhlej peèiatky

3. Odtlaèkom ve¾kej okrúhlej peèiatky súd opatrí originály a rovnopisy vyhotovení súdnych rozhodnutí, listiny o po-
verení výchovou a zastupovaním maloletého, o ustanovení opatrovníka, úradné potvrdenie, dolo�ku o právoplat-
nosti a vykonate¾nosti rozhodnutí, nariadenie výkonu trestu a ochranných opatrení, príkaz na zatknutie a od-
volanie tohto príkazu, príkaz na prijatie do väzby a príkaz na prepustenie z väzby alebo z výkonu trestu odòatia
slobody, povolenie na náv�tevu obvineného vo väzbe, �iados� o vypátranie pobytu osôb a odvolanie tejto �iadosti,
výzva na nastúpenie výkonu trestu odòatia slobody, výzva na nastúpenie ochranného lieèenia, opatrenie o usta-
novení obhajcu, ako aj v�etky písomnosti urèené pre súdy alebo iné orgány v cudzine. V iných prípadoch sa mô�e
ve¾ká okrúhla peèiatka súdu pou�íva�, len ak tak ustanovuje táto vyhlá�ka alebo osobitný právny predpis.

4. Ak sa listina opatrí odtlaèkom ve¾kej okrúhlej peèiatky, odtlaèok sa spravidla umiestni dva a� tri riadky pod texto-
vým ståpcom v strede papiera; listina sa podpisuje vpravo od odtlaèku okrúhlej peèiatky; je neprípustné, aby pod-
pis zasahoval do odtlaèku peèiatky. Ve¾ká okrúhla peèiatka sa odtláèa spravidla modrou farbou.

Èl. II
Malá okrúhla peèiatka

1. Malá okrúhla peèiatka má priemer 22 mm, v strede je umiestnený �tátny znak Slovenskej republiky, po obvode
kruhu okolo �tátneho znaku je oznaèenie súdu. Ka�dá malá okrúhla peèiatka je oèíslovaná; èíslo úradnej peèiatky
sa uvedie v jej texte.

2. Vzor malej okrúhlej peèiatky

3. Odtlaèkom malej okrúhlej peèiatky súd opatrí najmä v�etky úradné poverenia, overenia a rozhodnutia, listiny ur-
èené do cudziny, rozhodnutia o vyradení nepotrebného a nepou�ite¾ného majetku v správe �tátu, splnomocnenia
na zastupovanie v súdnom konaní alebo v konaní pred správnymi orgánmi, výkazy �tatisticko-operatívnej eviden-
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cie, návrh plánu a rozpoètu, zmluvy, dispozície v súvislosti s be�nými úètami v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky, registraèné doklady v investiènej výstavbe.

4. Èl. I ods. 4 platí primerane.

Èl. III
Podlhovastá peèiatka

1. Podlhovastá peèiatka súdu má rozmery 52 mm na �írku a 20 mm na vý�ku. Text podlhovastej peèiatky pozostáva
z oznaèenia súdu a jeho sídla (ulica, èíslo ulice, po�tové smerové èíslo a mesto). Ka�dá podlhovastá peèiatka je
oèíslovaná; èíslo podlhovastej peèiatky sa uvedie v dolnej èasti pod oznaèením súdu.

2. Vzor podlhovastej peèiatky súdu

3. V prípadoch, v ktorých nie je predpísané pou�ívanie úradných peèiatok pod¾a èl. I a II, a v be�nom administratív-
nom styku sa pou�íva podlhovastá peèiatka súdu.

4. Èl. I ods. 4 platí primerane.

Èl. IV
Reliéfna peèiatka

1. Reliéfna peèiatka má okrúhly tvar s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený �tátny znak Slovenskej republiky,
po obvode kruhu okolo �tátneho znaku je oznaèenie súdu. Ka�dá reliéfna peèiatka je oèíslovaná; èíslo sa uvedie
v dolnej èasti pod �tátnym znakom.

2. Reliéfna peèiatka sa pou�íva najmä na rozhodnutia týkajúce sa ústavnej zdravotnej starostlivosti, na príkaz na
prepustenie z väzby a z výkonu trestu odòatia slobody a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, ako aj
vtedy, ak tak rozhodne predseda súdu.

3. Pri pou�ívaní reliéfnej peèiatky sa farba spravidla nepou�íva.

Èl. V
Osemhranná peèiatka

1. Osemhranná peèiatka má priemer 32 mm, v strede je umiestnený kruh s priemerom 28 mm, kde je umiestnený
�tátny znak Slovenskej republiky a po obvode tohto kruhu okolo �tátneho znaku oznaèenie súdu.

2. Vzor osemhrannej peèiatky

3. Odtlaèkom osemhrannej peèiatky sa opatria rovnopisy poukazov, ktorými sa nariaïuje vydanie peòa�ných pro-
striedkov alebo iných hodnôt. V iných prípadoch sa osemhranná peèiatka pou�íva, len ak tak ustanovuje osobitný
predpis alebo ak tak rozhodne predseda súdu.

4. Èl. I ods. 4 platí primerane.
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Èl. VI
Podacia peèiatka

1. Podacia peèiatka má rozmery 54 mm na �írku a 32 mm na vý�ku. Podacia peèiatka obsahuje nále�itosti pod¾a
§ 136 ods. 1.

2. Vzor podacej peèiatky

3. Odtlaèkom podacej peèiatky sa opatria v�etky podania do�lé súdu, ak táto vyhlá�ka neustanovuje inak.

4. Odtlaèok podacej peèiatky sa umiestòuje pod¾a § 136 ods. 2. Podacia peèiatka sa odtláèa spravidla modrou far-
bou.

Èl. VII
Evidencia peèiatok súdu

1. Evidencia úradných peèiatok súdu sa vedie formou evidenèného listu, ktorý dáva preh¾ad o tom, ktorý sudca ale-
bo zamestnanec súdu aktuálne disponuje úradnou peèiatkou súdu. Evidenèné listy vedie poverený zamestnanec
súdu.

2. Evidenèný list pod¾a odseku 1 je evidenènou pomôckou a zakladá sa pre ka�dého sudcu a zamestnanca súdu, kto-
rý pri svojej èinnosti pou�íva úradnú peèiatku. Vzor evidenèného listu je uvedený v èl. X.

3. Sudca alebo zamestnanec súdu potvrdí prevzatie úradnej peèiatky svojím vlastnoruèným podpisom ved¾a odtlaè-
ku tejto peèiatky na evidenènom liste s uvedením dátumu prevzatia; na evidenènom liste sa tie� vyznaèí deò vráte-
nia úradnej peèiatky s vlastnoruèným podpisom sudcu alebo zamestnanca súdu na potvrdenie jej vrátenia.

4. Sudca alebo zamestnanec súdu svojím vlastnoruèným podpisom a prevzatím úradnej peèiatky preberá zodpoved-
nos� za pou�ívanie tejto peèiatky.

5. Sudca alebo zamestnanec súdu, ktorý prevzal úradnú peèiatku súdu pri skonèení slu�obného pomeru, pracov-
noprávneho vz�ahu alebo obdobného pracovného vz�ahu alebo pri zmene funkcie alebo pracoviska v rámci súdu,
odovzdá zverenú úradnú peèiatku a na evidenènom liste svojím podpisom odobrí jej odovzdanie.

Èl. VIII
Úschova peèiatok súdu

1. Úradné peèiatky súdu sa uschovávajú tak, aby k nim nemali prístup nepovolané osoby a aby sa zabránilo ich
strate, odcudzeniu, znièeniu, po�kodeniu, zneu�itiu alebo fal�ovaniu. Po skonèení pracovného èasu sa tieto pe-
èiatky ulo�ia v uzamykate¾nej skrini.

2. Úradné peèiatky súdu, ktoré sa nepou�ívajú alebo ktoré neboli pridelené konkrétnemu sudcovi alebo zamestnan-
covi súdu, sa uschovávajú v trezore súdu.

3. Ka�dý sudca a zamestnanec súdu, ktorý pri svojej èinnosti pou�íva okrúhlu úradnú peèiatku, je povinný chráni�
ju pred stratou, odcudzením, znièením, po�kodením, zneu�itím a fal�ovaním najmä v uzamykate¾nej skrini alebo
v iných vhodných priestoroch, ktoré je mo�né uzamknú�. Stratu, odcudzenie, znièenie, po�kodenie, zneu�itie ale-
bo fal�ovanie okrúhlej úradnej peèiatky je sudca alebo zamestnanec súdu povinný bezodkladne po zistení nahlá-
si� predsedovi súdu a príslu�nému policajnému orgánu.

Èl. IX
Likvidácia úradných peèiatok súdu

1. Na úèely likvidácie úradných peèiatok súdu sa vytvorí spravidla trojèlenná komisia. Z po�kodenej, opotrebovanej
peèiatky alebo z peèiatky, ktorá sa má vyradi� z pou�ívania, sa na èistý hárok papiera vyhotoví jej odtlaèok.
Z úradnej peèiatky sa následne odstráni guma a tá sa prestrihne na tri èasti.
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2. O úradných peèiatkach zlikvidovaných pod¾a prvého bodu sa vyhotoví záznam o likvidácii úradnej peèiatky.

3. Úradný záznam, odtlaèok úradnej peèiatky na èistom hárku papiera spolu s odstránenou gumou z úradnej peèiat-
ky sa odovzdajú poverenému zamestnancovi súdu, ktorý zabezpeèí v spolupráci so správou súdu znièenie zlikvi-
dovaných úradných peèiatok.

Èl. X

Oznaèenie súdu: List è.: ...

E V I D E N È N Ý L I S T

Por.
èíslo

Odtlaèok peèiatky

Meno
a priezvisko
sudcu alebo
zamestnanca

súdu

Dátum
prevzatia
a podpis

Vrátené

Dòa Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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VZORY EVIDENÈNÝCH POMÔCOK

VZOR è. 1

ÚRADNÝ ZÁZNAM O NAZRETÍ DO SÚDNEHO SPISU

Ú R A D N Ý   Z Á Z N A M

Èíslo konania: .................................

Meno a priezvisko: .......................................................................

Toto�nos� overená pod¾a: .............................................................

Spisová znaèka: .............................................................................

Spis bol predlo�ený od ............................. do ............................... v prítomnosti zamestnanca súdu ...................
.................................... .

Uvedené skutoènosti potvrdzujem vlastným podpisom.

.....................................................

podpis zamestnanca súdu

V ..............................................

Dòa ..........................................
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k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.



VZOR è. 2

ÚRADNÝ ZÁZNAM O VYHOTOVENÍ FOTOKÓPIÍ ZO SÚDNEHO SPISU

Ú R A D N Ý   Z Á Z N A M

Èíslo konania: .................................

Meno a priezvisko: .......................................................................

Toto�nos� overená pod¾a: .............................................................

Spisová znaèka: .............................................................................

Dòa .............................. vy��ie menovaný po�iadal touto cestou tunaj�í súd o vyhotovenie fotokópií zo súdne-
ho spisu vy��ie uvedenej spisovej znaèky.

Èísla listov ...........................................................................................................................................

v celkovej sume ................................ Sk.

Fotokópie vydané dòa ............................... po uhradení vecných nákladov.

.......................................................

podpis zamestnanca súdu

V ...................................................................

Dòa ...............................................................

Za správnos� ..................................................
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VZOR è. 3

EVIDENÈNÁ KNIHA INFORMAÈNÉHO CENTRA

Por.
èíslo

Dátum �iadate¾
Spisová
znaèka

Vydané rozhodnutie,
potvrdenie, overenie

Súdny
poplatok

Podpis
�iadate¾a

1 2 3 4 5 6 7

Do evidenènej knihy informaèného centra sa zapisujú v�etky �iadosti oprávnených osôb o vydanie rovnopisu alebo
odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu a overe-
nie kópií písomností zo súdneho spisu. Evidenèná kniha informaèného centra sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Uvedie sa poradové èíslo poènúc èíslom �1�.

Ståpec 2

Uvedie sa dátum �iadosti o vydanie rovnopisu, úradného potvrdenia zo súdneho spisu alebo overenia kópií písom-
ností zo súdneho spisu.

Ståpec 3

Oznaèí sa meno a priezvisko �iadate¾a a jeho adresa, u právnických osôb názov a sídlo. Ak je to potrebné, aj ïal�ie
identifikaèné údaje.

Ståpec 4

Uvedie sa spisová znaèka súdneho spisu, z ktorého sa vydávajú rovnopisy, úradné potvrdenia alebo z ktorého sa
overujú vydané kópie.

Ståpec 5

Oznaèí sa písomnos�, ktorej rovnopis sa vydáva, alebo sa oznaèí vydávané úradné potvrdenie, prípadne sa uvedie,
�e ide o overenie vyhotovených kópií.

Ståpec 6

Nalepí sa tu spodná èas� kolku, znehodnotí sa peèiatkou a pripojí sa podpis zamestnanca informaèného centra
súdu.

Ståpec 7

Uvedie sa podpis �iadate¾a.

Strana 5124 Zbierka zákonov è. 543/2005 Èiastka 222



VZOR è. 4

KNIHA ÚSCHOV

Prvá strana

Por.
èíslo

Dátum
prijatia

Spisová
znaèka

Vec Predmet úschovy

1 2 3 4 5

Druhá strana

Ulo�ený Dispozície
s predmetom

úschovy pred jej
zru�ením

Zru�enie
úschovy

v trezore súdu

Zru�enie
úschovy v banke

alebo
u uschovávate¾a

Poznámkav trezore
súdu

v banke u uschovávate¾a

6 7 8 9 10 11 12

Kniha úschov sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

V tomto ståpci sú be�nými èíslami polo�iek zapisované v chronologickom poradí prijaté úschovy bez rozlí�enia
miesta ich ulo�enia. Viac predmetov tvoriacich predmet úschovy sa zapisuje pod jednu polo�ku s evidenèným rozlí�e-
ním pod¾a piateho ståpca. Po zapísaní úschovy sa be�né èíslo tejto úschovy oddelí od nasledujúceho be�ného èísla
èiarou.

Ståpec 2

Tu sa uvedie dátum, keï bol predmet úschovy prevzatý súdom do úschovy v trezore súdu (dátum, keï zamestna-
nec súdu poverený vedením tejto knihy dostal pokyn na ulo�enie predmetov úschovy) alebo keï bol predmet úschovy
ulo�ený v banke alebo v poboèke zahraniènej banky (dátum, keï zamestnanec súdu poverený vedením knihy úschov
dostal od uètárne súdu poukaz na zriadenie be�ného úètu s poznámkou �zúètoval�, prípadne dátum, keï súdu do�la
správa banky alebo poboèky zahraniènej banky o zriadení úschovy, a dátum, keï súdu do�la správa uschovávate¾a
o prevzatí predmetu úschovy).

Ståpec 3

Uvedie sa spisová znaèka, pod ktorou sa vedie konanie o úschove, alebo spisová znaèka veci, v ktorej bola úschova
prijatá.

Ståpec 4

Oznaèí sa vec, ku ktorej predmet úschovy prinále�í; napríklad meno, priezvisko, bydlisko zlo�ite¾a a oprávneného,
u právnických osôb názov a sídlo a pod.

Ståpec 5

V tomto ståpci sa presne a výsti�ne popí�e predmet úschovy tak, aby bola vylúèená jeho zámena. Ak sa prijalo do
úschovy súèasne viac predmetov, v prvom ståpci sa zapí�u pod jedno èíslo a v piatom ståpci sa jednotlivo oznaèia ma-
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lými písmenami pod¾a abecedného poradia. Ka�dá táto jednotlivá polo�ka sa tu zapí�e na jeden riadok a podèiarkne
sa vodorovnou èiarou vrátane ståpcov 6 a� 8. Do takto vytvorených riadkov sa potom robia zápisy aj v týchto ïal�ích
ståpcoch týkajúcich sa tejto polo�ky.

Ståpce 6 a� 8

Tieto ståpce slú�ia na oznaèenie miesta ulo�enia predmetov úschovy. Úschova sa v príslu�nom ståpci oznaèí be�-
ným èíslom pod¾a prvého ståpca a v prípade, �e je pod be�ným èíslom evidovaných viac predmetov, oznaèením z piate-
ho ståpca. V siedmom ståpci sa navy�e uvedie aj èíslo be�ného úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky vráta-
ne jej názvu. V prípade ulo�enia peòa�ných prostriedkov a cenností do trezoru súdu a bezprostredne potom
odovzdaných do úschovy v banke alebo v poboèke zahraniènej banky sa èervenou farbou pre�krtne zápis v �iestom
ståpci a zapí�e sa nanovo do siedmeho ståpca s uvedením dòa ulo�enia a èísla be�ného úètu v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak sa predmet úschovy odovzdal uschovávate¾ovi; uvedie sa
meno a priezvisko, prípadne názov a sídlo uschovávate¾a.

Ståpec 9

Tento ståpec dáva preh¾ad o v�etkých dispozíciách s predmetom úschov okrem postupu pod¾a predchádzajúceho
odseku. Zápis obsahuje dátum, struènú charakteristiku dispozície, meno, priezvisko, bydlisko a podpis prijímate¾a
alebo meno, priezvisko a funkciu zamestnanca súdu, ktorý úschovu vyzdvihol. Pri vrátení úschovy sa tu vyznaèí po-
známka �Vráti�� s uvedením dátumu vrátenia a podpisu osoby, ktorá úschovu pôvodne vyzdvihla. Ak vracia úschovu
iná osoba, uvedú sa rovnaké údaje ako pri vrátení úschovy a súèasne dôvod zmeny v osobe, ktorá úschovu vracia.
Úschova sa v tomto ståpci v�dy na zaèiatku oznaèí be�ným èíslom z prvého ståpca, prípadne oznaèením pod¾a piateho
ståpca.

Ståpce 10 a 11

Tu sa zapisuje zru�enie úschovy pod¾a miesta jej ulo�enia, prièom sa uvádza dátum, keï sa tak stalo, ako aj vráte-
nie predmetu úschovy oprávnenej osobe spolu s jej podpisom. Ak sa predmet úschovy zaslal oprávnenej osobe po�-
tou na jej �iados�, vyplní sa desiaty ståpec dátumom prevzatia po�tou, uvedeným na podacej peèiatke po�ty, èíslom
poukazu na odoslanie úschovy. V prípade, �e predmet úschovy bol vyzdvihnutý zamestnancom súdu a ním vydaný
pri úkonoch mimo budovy súdu oprávnenej osobe, musí sa táto skutoènos� vyznaèi� v desiatom ståpci s uvedením dá-
tumu vydania a spisovou znaèkou súdneho spisu, v ktorom sa nachádza úradný záznam o vydaní predmetu úscho-
vy; v ståpci 11 sa vyznaèí len meno, priezvisko a bydlisko príjemcu a poznámka �Vydané mimo budovy súdu�. Ak sa
nevydávajú v�etky polo�ky naraz, uvedie sa v desiatom ståpci e�te oznaèenie vydávajúcich polo�iek z piateho ståpca.
Obdobne sa postupuje aj v prípade zru�enia úschovy v banke alebo v poboèke zahraniènej banky alebo u uschováva-
te¾a.

Ståpec 12

V tomto ståpci sa zapisujú napríklad lehoty, èísla záznamu o preddavku na trovy úschovy u uschovávate¾a s pripo-
jením poznámky �preddavok�, súvislos� s ïal�ou úschovou v tej istej veci, prípadne poznámky a vysvet¾ujúce údaje.
Vzh¾adom na to, �e najmä zápisy v ståpcoch 5, 9, 10, 11 a 12 mô�u by� èasto rozsiahlej�ie, je potrebné ponecha� pre
tieto jednotlivé polo�ky �ir�ie riadky.
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VZOR è. 5

KNIHA DO�LÝCH ZMENIEK

Por.
èíslo

Dátum
ulo�enia
zmenky

Spisová
znaèka

Zmenku
predlo�il/zmenková

suma

Miesto
ulo�enia
zmenky

Dátum
vydania
zmenky

Poznámka

1 2 3 4 5 6 7

Kniha do�lých zmeniek podáva preh¾ad o zmenkách, �ekoch a iných cenných papieroch predlo�ených súdu v rámci
súdneho konania. Kniha do�lých zmeniek a �ekov sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Uvedie sa poradové èíslo poènúc èíslom �1�. Ak bolo v tej istej veci predlo�ených viac zmeniek, evidujú sa jednotli-
vo, ka�dá pod samostatným be�ným èíslom.

Ståpec 2

Uvedie sa dátum, keï bola zmenka predlo�ená súdu, v prípade potreby sa uvedie aj hodina a minúta, keï sa tak
stalo.

Ståpec 3

Zapí�e sa spisová znaèka veci, ktorej sa predlo�ená zmenka týka. Spravidla pôjde o spisovú znaèku súdneho regis-
tra �Zm�.

Ståpec 4

Oznaèí sa osoba, ktorá zmenku súdu predlo�ila, ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa jej meno, priezvisko, bydlisko
a èíslo obèianskeho preukazu; u právnickej osoby jej názov, sídlo a IÈO. Taktie� sa uvedie zmenková suma.

Ståpec 5

Uvedie sa miesto ulo�enia zmenky, napríklad �trezor súdu�, �banka� � v tomto prípade aj názov banky alebo poboè-
ky zahraniènej banky a jej sídlo, �notár� � v tomto prípade meno a priezvisko vrátane adresy sídla notárskeho úradu
a pod. Ak dôjde poèas úschovy zmenky k zmene miesta, resp. spôsobu ulo�enia, predchádzajúci zápis sa preèiarkne
èervenou farbou a pod ním sa uvedie nové miesto ulo�enia; do poznámkového ståpca sa zapí�e dátum tejto zmeny.

Ståpec 6

Uvedie sa dátum vydania zmenky oprávnenej osobe, ako aj podpis tejto osoby, prípadne podpis a odtlaèok peèiatky
oprávnenej osoby.

Ståpec 7

Do poznámkového ståpca sa zapisujú ïal�ie dôle�ité údaje potrebné pre riadnu evidenciu ulo�ených zmeniek, na-
príklad dátum zmeny miesta ulo�enia zmenky.
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VZOR è. 6

ÚRADNÝ ZÁZNAM O PREVZATÍ ZMENKY SÚDOM

.................................................................................

(oznaèenie súdu)

Úradný záznam o prevzatí zmenky

�alobca:

Zastúpený:

�alovaný:

o zaplatenie:

........................... súd týmto p o t v r d z u j e, �e preberá vyhotovenie zmenky na sumu ................................ od
......................................................................................................................., o ktorej �alobca tvrdí, �e je origi-
nál.

V .................... dòa ...........................

Za súd zmenku prevzal: Zmenku odovzdal:

...................................... ......................................
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VZOR è. 7

ÚRADNÝ ZÁZNAM

.................................................................................

(oznaèenie súdu)

Úradný záznam

Dòa ....................... bola z trezoru ....................... súdu vybratá zmenka zapísaná v knihe do�lých zmeniek
pod èíslom, ktorá tvorí prílohu k súdnemu spisu spisovej znaèky .......................... vo veci

�alobcu:

proti

�alovanému:

o zaplatenie:

z dôvodu preskúmania pravosti tejto zmenky ako dôkazového prostriedku pripojeného k prejednávanej veci è. k.
.................................... samosudcom/senátom:

Zmenka bude po nahliadnutí do nej obratom vrátená do trezoru súdu.

Zmenku vybral: ....................................

Zmenku prevzal: ....................................

Do trezoru zmenka vrátená dòa: ....................................
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VZOR è. 8

ÚRADNÝ ZÁZNAM O VRÁTENÍ ZMENKY

.................................................................................

(oznaèenie súdu)

Úradný záznam o vrátení zmenky

Dòa ........................... sa dostavil ...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... toto�nos� ove-
rená pod¾a obèianskeho preukazu è. ........................... na úèely prevzatia zmenky zapísanej v knihe do�lých zme-
niek pod èíslom ..........................., ktorá bola doèasne ulo�ená v trezore súdu ako príloha k súdnemu spisu spisovej
znaèky ........................... vo veci

�alobcu:

proti

�alovanému:

o zaplatenie ............................................. .

V .................... dòa ...........................

Zmenku za súd odovzdal: Zmenku prevzal:

...................................... ......................................
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VZOR è. 9

DORUÈOVACIA KNIHA SÚDNEHO DORUÈOVATE¼A

Por.
èíslo

Doruèovaná
zásielka

Príjemca Doruèené dòa Potvrdenie doruèenia Poznámka

1 2 3 4 5 6

Doruèovacia kniha súdneho doruèovate¾a sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Uvedie sa poradové èíslo poènúc èíslom �1�. Ak sa tomu istému adresátovi doruèuje viac písomností súdu, uvedú
sa pod jedným èíslom; údaje uvádzané v ostávajúcich ståpcoch sa pod¾a potreby mô�u oddeli� vodorovnou èiarou, na-
príklad ak ka�dá z písomností doruèovaná tomu istému adresátovi má odli�nú spisovú znaèku.

Ståpec 2

Popí�e sa doruèovaná zásielka uvedením jej oznaèenia, napríklad �uznesenie�, �predvolanie� a pod., ako aj spisová
znaèka veci, ktorej sa týka.

Ståpec 3

Uvedie sa adresát, ktorému je urèená doruèovaná zásielka. U fyzickej osoby meno a priezvisko a adresa bydliska,
u právnickej osoby názov, sídlo a IÈO.

Ståpec 4

Uvedie sa dátum, kedy bola zásielka doruèená adresátovi, ako aj hodina a minúta, kedy sa tak stalo.

Ståpec 5

Tu sa uvedie podpis príjemcu doruèovanej zásielky, prípadne odtlaèok jeho peèiatky a podpis oprávnenej osoby na
prijímanie písomností.

Ståpec 6

Do poznámkového ståpca sa zapisujú ïal�ie dôle�ité údaje potrebné na riadnu evidenciu ulo�ených zmeniek, na-
príklad odmietnutie potvrdenia prijatia zásielky alebo odmietnutie prevzatia doruèovanej zásielky.
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VZOR è. 10

KNIHA OSVEDÈENÍ VEREJNÝCH LISTÍN

Por.
èíslo

Dátum
predlo�enia

�iadosti
�iadate¾ Vec

Podpis
zamestnanca

súdu

Dátum prevzatia
osvedèenia a podpis

�iadate¾a
Poznámka

1 2 3 4 5 6 7

Na oznaèenie knihy osvedèení verejných listín sa pou�íva skratka �KOVL� a vyplòuje sa takto:

Ståpec 1

Uvedie sa be�né èíslo, pod ktorým je �iados� evidovaná.

Ståpec 2

Uvedie sa dátum predlo�enia �iadosti o vydanie európskeho exekuèného titulu.

Ståpec 3

Uvedie sa oznaèenie úèastníka konania, ktorý �iada o vydanie osvedèenia o európskom exekuènom titule.

Ståpec 4

Uvedie sa oznaèenie subjektu, ktorý verejnú listinu vydal, ako aj spisová znaèka tejto listiny.

Ståpec 5

Uvedie sa podpis vy��ieho súdneho úradníka, ktorý osvedèenie o európskom exekuènom titule vydal.

Ståpec 6

Uvedie sa dátum odovzdania osvedèenia o európskom exekuènom titule a podpis �iadate¾a.

Ståpec 7

Poznámkový ståpec slú�i na vyznaèovanie ïal�ích skutoèností súvisiacich s riadnou evidenciou vybavovania �ia-
dostí o vydanie európskeho exekuèného titulu, najmä na vyznaèovanie opravy alebo zru�enia osvedèenia o európ-
skom exekuènom titule.
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VZOR è. 11

ZOZNAMY VÄZIEB

ZOZNAM VÄZIEB SÚDU PRVÉHO STUPÒA

Prvá strana

Por.
èíslo

Meno
a priezvisko
obvineného

Spisová
znaèka

Dátum vzatia
do väzby

Zaèiatok
väzby

S�a�nos� proti vzatiu do väzby

napadla

predlo�ená
súdu

druhého
stupòa

k vybaveniu
do�lo

1 2 3 4 5 6 7 8

Druhá strana

Konanie o opravnom
prostriedku

Väzba skonèila

Poznámka
spis predlo�ený
súdu II. stupòa

spis do�iel
od súdu II.

stupòa

na súde
I. stupòa

na súde
II. stupòa

9 10 11 12 13

Zoznam odoslaných súdnych spisov sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Ka�dá osoba, ktorá je vo väzbe, sa zapí�e samostatne pod be�ným èíslom.

Ståpec 2

Uvedie sa meno a priezvisko osoby obvineného, ktorý bol vzatý do väzby.

Ståpec 3

Uvedie sa spisová znaèka súdneho spisu v trestnoprávnej veci obvineného uvedeného v druhom ståpci. Ak ide
o viac spoluobvinených alebo viac spoluob�alovaných, uvedie sa spisová znaèka len raz.

Ståpec 4

Zapí�e sa dátum vzatia do väzby, ako aj hodina a minúta, kedy sa tak stalo.

Ståpec 5

Tu sa zapisuje dátum, kedy vec napadla súdu u� s väzbou alebo dátum, kedy bol obvinený vzatý do väzby neskôr.
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Ståpce 6 a� 8

Uvádzajú sa údaje týkajúce sa s�a�nosti proti vzatiu obvineného do väzby.

Ståpce 9 a� 10

V uvedených ståpcoch sa zapisujú uvedené údaje týkajúce sa rozhodovania súdu druhého stupòa v trestnoprávnej
väzobnej veci. Ak odvolací súd vráti vec súdu prvého stupòa, aby o obvinenom vo väzbe znovu konal a rozhodol, uèiní
sa o tom v ståpci 13 poznámka �Zru�. a vrát.�.

Ståpce 11 a 12

Do týchto ståpcov sa zapisuje dátum skonèenia väzby, ako aj hodina a minúta, kedy sa tak stalo a v skratke aj dô-
vod skonèenia väzby. Po skonèení väzby sa vec od�krtne v prvom ståpci. Ak skonèí väzba na súde druhého stupòa,
uvedie sa o tom záznam v ståpci 12 a ståpec sa pre�krtne vodorovnou èiarou. Podkladom na zápis v ståpci 12 je súdny
spis vrátený súdom druhého stupòa, prípadne iné zistenie súdu prvého stupòa o rozhodnutí súdu druhého stupòa,
ktorým bola väzba skonèená.

Ståpec 13

V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôle�ité na presné vedenie evidencie vybavovania väzobných vecí.

ZOZNAM VÄZIEB SÚDU DRUHÉHO STUPÒA

Por.
èíslo

Meno
a priezvisko
obvineného

Spisová
znaèka

Dátum
vzatia

do
väzby

Zaèiatok väzby Dátum
rozhodnutia

súdu
II. stupòa

Väzba
skonèila na

súde
II. stupòa

Poznámkana súde
I. stupòa

na súde
II. stupòa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pre vyplòovanie jednotlivých ståpcov zoznamu väzieb súdu druhého stupòa platí primerane návod uvedený pri zo-
zname väzieb súdu prvého stupòa. Ak bol obvinený vzatý do väzby a� rozhodnutím súdu druhého stupòa, ståpec 5 sa
pre�krtne vodorovnou èiarou.

Strana 5134 Zbierka zákonov è. 543/2005 Èiastka 222



VZOR è. 12

SÚDNY REGISTER Ntt

Sudca
Por.
èíslo

Pri�lo
od

Predmet
Dátum

a spôsob
vybavenia

Povolené
na dobu

Predå�ené
do

Skúmanie
dôvodu trvania

a kontrolná
lehota

Poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Súdny register Ntt sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Uvedie sa titul, meno a priezvisko sudcu, ktorý pod¾a rozvrhu slu�ieb rozhoduje vo veciach zapisovaných do súd-
neho registra Ntt. Odporúèa sa vynecha� dostatoèný priestor na zapísanie ïal�ieho sudcu, keï�e o prípadnom predå-
�ení pou�ívania informaèno-technických prostriedkov alebo osobitných zais�ovacích úkonov mô�e neskôr pod¾a roz-
vrhu slu�ieb rozhodova� u� iný sudca.

Ståpec 2

Uvedie sa poradové èíslo veci poènúc èíslom �1�.

Ståpec 3

Uvedie sa subjekt, ktorý �iada o vydanie príkazu alebo povolenia na pou�itie informaèno-technických prostriedkov
alebo osobitných zais�ovacích úkonov.

Ståpec 4

Uvedie sa ustanovenie príslu�ného zákona, pod¾a ktorého sa �iados� o pou�itie informaèno-technických pros-
triedkov alebo osobitných zais�ovacích úkonov podáva.

Ståpec 5

Uvedie sa dátum v rozsahu hodina, deò, mesiac a rok a spôsob vybavenia �iadosti o pou�itie informaèno-technic-
kých prostriedkov alebo osobitných zais�ovacích úkonov, napríklad povolené/nepovolené, príkaz vydaný/príkaz ne-
vydaný.

Ståpec 6

Uvedie sa dátum v rozsahu hodina, deò, mesiac a rok, dokedy sa pou�itie informaèno-technických prostriedkov
alebo osobitných zais�ovacích úkonov povo¾uje.

Ståpec 7

Uvedie sa dátum v rozsahu hodina, deò, mesiac a rok, dokedy bolo pou�itie informaèno-technických prostriedkov
alebo osobitných zais�ovacích úkonov povolené.
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Ståpec 8

Tu sa uvedie najmä dátum skonèenia pou�ívania informaèno-technických prostriedkov alebo osobitných zais�o-
vacích úkonov.

Ståpec 9

V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôle�ité na presné vedenie evidencie vybavovania vecí zapisovaných do súd-
neho registra Ntt, ako napríklad stupeò utajenia a èíslo veci pod¾a centrálneho protokolu utajených skutoèností.
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VZOR è. 13

ZOZNAM ODOSLANÝCH SÚDNYCH SPISOV

Por.
èíslo

Dátum
odoslania
súdneho

spisu

Spisová
znaèka

Subjekt,
ktorému je
súdny spis
odosielaný

Úèel
odoslania
súdneho

spisu

Oèakávaný
návrat súdneho

spisu

Dátum vrátenia
súdneho

spisu
Poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8

Zoznam odoslaných súdnych spisov dáva preh¾ad o pohybe súdnych spisov, ktoré sú zasielané iným súdom, na-
príklad pri do�iadaní, po�ièaní alebo pri odosielaní súdneho spisu súdu vy��ieho stupòa alebo iným orgánom verej-
nej moci, ako aj napríklad znalcom.

Zoznam odoslaných súdnych spisov sa vyplòuje takto:

Do prvého ståpca sa uvedie be�né èíslo, ak je jednému subjektu zasielaných viac súdnych spisov, uvedú sa takto
zasielané súdne spisy pod jedno èíslo. Do druhého ståpca sa zapí�e dátum odoslania súdneho spisu. Do tretieho ståp-
ca sa zapí�e spisová znaèka zasielaného súdneho spisu, ak sa zasiela jednému orgánu viac súdnych spisov, uvedú sa
spisové znaèky týchto súdnych spisov. Do �tvrtého ståpca sa zapí�e subjekt, ktorému sa súdny spis zasiela. Do piate-
ho ståpca sa zapí�e úèel odoslania súdneho spisu; postaèí uvies� odkaz na konkrétne ustanovenie príslu�ného práv-
neho predpisu, na základe ktorého je orgán uvedený v piatom ståpci oprávnený vy�iada� si súdny spis, napríklad
�§ 72 ods. 2 zákona è. 757/2004 Z. z.� V �iestom ståpci sa uvedie dátum, ku ktorému sa subjekt uvedený v �tvrtom
ståpci zaviazal vráti� súdny spis. V siedmom ståpci sa uvedie dátum skutoèného vrátenia súdneho spisu; ak bolo jed-
nému subjektu odoslaných viac súdnych spisov, a tieto budú vrátené jednotlivo, resp. postupne, uvedie sa dátum ich
vrátenia taktie� jednotlivo, a to v príslu�nom riadku, kde je zapísaná spisová znaèka. V ôsmom ståpci sa uvedú ïal�ie
údaje dôle�ité na presnú evidenciu odoslaných súdnych spisov, napríklad dátum urgovania vrátenia súdneho spisu,
prípadne predå�enie lehoty na vrátenie súdneho spisu a pod.
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VZOR è. 14

KNIHA VYDANÝCH VÝPISOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Por.
èíslo

Dátum podania �iadate¾ Spisová znaèka Súdny poplatok Podpis preberajúcej osoby

1 2 3 4 5 6

Do vydaných výpisov z obchodného registra sa zapisujú v�etky �iadosti oprávnených osôb o vydanie výpisu z obchod-
ného registra. Kniha vydaných výpisov z obchodného registra sa vyplòuje takto:

Ståpec 1

Uvedie sa poradové èíslo poènúc èíslom �1�.

Ståpec 2

Uvedie sa dátum podania �iadosti o vydanie výpisu z obchodného registra.

Ståpec 3

Oznaèí sa názov a sídlo právnických osôb alebo meno a priezvisko fyzických osôb. Ak je to potrebné, aj ïal�ie iden-
tifikaèné údaje.

Ståpec 4

Uvedie sa spisová znaèka súdneho spisu, z ktorého sa vydáva výpis z obchodného registra.

Ståpec 5

Tu sa nalepí spodná èas� kolku, znehodnotí sa peèiatkou a pripojí sa podpis zamestnanca kancelárie styku z verej-
nos�ou obchodného registra.

Ståpec 6

Uvedie sa podpis �iadate¾a.
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Vzor è. 15

KNIHA ZBIERKY LISTÍN

�iadate¾
Zapísaná

osoba

Vydané listiny
a poèet vydaných

kópií
Súdny poplatok

Podpis
�iadate¾a

Poznámka

1 2 3 4 5 6

Ståpec 1

Uvedie sa meno a priezvisko �iadate¾a, napríklad Ján Nový, Sadová 3, Bratislava, SC 457 126.

Ståpec 2

Uvedie sa oznaèenie zapísanej osoby, napríklad Felix, s. r. o., Suchá 4, 813 11 Bratislava, dátum vydania kópie.

Ståpec 3

Uvedie sa oznaèenie vydávaných listín, resp. poèet ich kópií, napríklad Uznesenie VZ z 5. 4. 2004 � 1x kópia Uzne-
senie o vyhlásení konkurzu � 3x kópia.

Ståpec 4

Uvedie sa spôsob zaplatenia súdneho poplatku, napríklad nalepená kolková známka alebo úradný záznam o uhra-
dení súdneho poplatku pod polo�kou D 14/2, dátum zaplatenia a podpis zamestnanca súdu.

Ståpec 5

Uvedie sa podpis �iadate¾a, ktorý �iada o vydanie kópií zo zbierky listín.

Ståpec 6

V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôle�ité na presné vedenie evidencie vybavovania väzobných vecí.
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VZOR è. 16

SPISOVÝ OBAL SÚDNEHO SPISU

1234567890                                               Spisová znaèka

Okresný súd v Banskej Bystrici/Obèianskoprávne veci Meno sudcu/senát

(oznaèenie súdu a súdneho oddelenia)

VEC

...................................

c/a

...................................

o

...................................

Poplatok zaplatený èl.

Poplatok predpísaný èl.

Oslobodenie od súdnych poplatkov èl.

Preddavok èl.

Zoznam trov èl.

Úschova èl.

Prílohové spisy èl.
vráti�
Odovzdané do reg. strediska v roku

Znak a lehota ulo�enia

Zaradi� do zoznamu so znakom hodnoty �A�

Poplatkovo preverené dòa

Evidenèné èíslo �tatistiky

Identifikaèné èíslo spisu

1234567890

Spisová znaèka S p i s o v o preverené dòa ..........................
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VZOR è. 17

SPISOVÝ OBAL SPISU AGENDY SPRÁV SÚDU

Oznaèenie súdu

Heslo: ................................... Spr. ............./ .............

Súvisí s Spr.: .........../..........

Registratúrna znaèka: ...........................

Odosielate¾: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VEC: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................

Znak a lehota ulo�enia:

.......................................

ulo�ené do RS:

Spr. ............./ .............
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VZOR è. 18

ZOZNAM UKONÈENÝCH SÚDNYCH SPISOV

Balík è.: ...................................

ROK: .................

Registratúrny znak / senát: ............................................................

Znak a lehota ulo�enia:...................................................................

(ZU a LU)

Zoznam ukonèených súdnych spisov
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VZOR è. 19

ZOZNAM PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ

Balík è.: ...................................

ROK: .................

Registratúrny znak / senát: ...........................................................

Znak a lehota ulo�enia:...................................................................

(ZU a LU)

Zoznam právoplatných rozhodnutí
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VZOR è. 20

ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

Oznaèenie súdu:

Odovzdávajúce súdne oddelenie:

Dátum odovzdania:

Por. è.                                RZ                Názov vecnej              Spisová              Rok     UZ            Poznámka
skupiny                      znaèka                          LZ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.............................................. ..............................................
podpis správcu podpis zamestnanca

registratúrneho strediska odovzdávajúceho súdneho

oddelenia
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VZOR è. 21

�IADANKA O VYDANIE SÚDNEHO SPISU Z REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

�IADANKA
o vydanie z registratúrneho strediska a potvrdenie príjmu

Znaèka
�iadaného súdneho

spisu

Súdne oddelenie,
ktoré súdny spis

�iada

Èíslo konania,
ku ktorému sa

súdny spis
�iada

Deò,
v ktorom

bol
súdny spis

�iadaný

Podpis

prijímate¾a

Poznámka
(o lehotách

a urgenciách)

Dátum
vy�iadania

Podpis
zamestnanca

súdneho
oddelenia
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VZOR è. 22

SPRÁVNY REGISTER

Por.
èíslo Do�lo Predmet Dátum vybavenia Poznámka

dòa od

1 2 3 4 5 6

Ståpec 2

Uvedie sa dátum doruèenia písomnosti.

Ståpec 3

Uvedie sa meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, alebo oznaèenie orgánu verejnej moci,
ktorý písomnos� zasiela.

Ståpec 4

Uvedie sa struèný a výsti�ný opis veci. V prípade orgánu verejnej moci staèí uvies� èíslo konania.

Ståpec 5

Uvedie sa dátum vybavenia, ktorým sa rozumie dátum odoslania písomnosti.

Ståpec 6

V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôle�ité na presné vedenie evidencie vybavovania väzobných vecí.

Strana 5146 Zbierka zákonov è. 543/2005 Èiastka 222



VZOR è. 23

ZOZNAM HESIEL

HESLÁ Rok ....

ADVOKÁCIA .....................................

AKTÍVA .....................................

AKTY RIADENIA .....................................

BEZPEÈNOS� A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI .....................................

BYTOVÉ VECI ZAMESTNANCOV V JUSTIÈNÝCH ZLO�KÁCH .....................................

CIVILNÁ OBRANA � ZVLÁ�TNE ÚLOHY .....................................

CUDZINA .....................................

DANE .....................................

DEDIÈSKÉ VECI .....................................

DEVÍZOVÉ VECI .....................................

DOH¼AD .....................................

DO�IADANIA .....................................

DRU�STVÁ .....................................

ESKORTY .....................................

EURÓPSKA ÚNIA .....................................

EXEKÚTORI .....................................

JUDIKATÚRA .....................................

JUSTIÈNÁ POKLADNICA .....................................
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KNI�NICA .....................................

KONKURZNÉ VECI .....................................

KURZOVÉ LÍSTKY .....................................

MATRIKY .....................................

MEDIÁCIA .....................................

MILOSTI .....................................

MLADISTVÍ .....................................

MOTOROVÉ VOZIDLÁ ....................................

MZDOVÉ VECI .....................................

NAJVY��Í SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY .....................................

NOTÁRI .....................................

NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLE�ITOSTI .....................................

OBCHODNÝ REGISTER .....................................

ODBORY .....................................

PERSONÁLNE VECI .....................................

PLÁN .....................................

PLNOMOCENSTVÁ .....................................

PODMIENEÈNÉ PREPUSTENIE .....................................

POH¼ADÁVKY �TÁTU .....................................

PORADY .....................................

POZEMKOVÝ ÚRAD .....................................

PRACOVNÉ ÚRAZY .....................................

PRÁVNE PREDPISY .....................................
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PRÍSEDIACI .....................................

PROTIPO�IARNA OCHRANA .....................................

PUBLIKÁCIE .....................................

REGISTER TRESTOV .....................................

REHABILITÁCIA ....................................

ROZBORY A ZOV�EOBECÒOVANIE SÚDNEJ PRAXE .....................................

ROZPOÈET .....................................

RÔZNE .....................................

SKARTÁCIA ....................................

SPOJE .....................................

SPRÁVA MAJETKU �TÁTU .....................................

SPRÁVNE SÚDNICTVO .....................................

STAROSTLIVOS� O ZAMESTNANCOV .....................................

S�A�NOSTI A PODNETY .....................................

SUDCOVSKÁ RADA .....................................

SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY .....................................

SÚDNY MANA�MENT .....................................

SYSTEMIZÁCIA .....................................

�KODOVÁ KOMISIA .....................................

�PECIÁLNY SÚD .....................................

�TATISTIKA .....................................

�TÁTNA POKLADNICA .....................................

TLAÈIVÁ .....................................
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ÚÈTOVNÍCTVO .....................................

UPOZORNENIA .....................................

ÚRADY .....................................

ÚSCHOVY .....................................

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY .....................................

VÄZOBNÉ VECI .....................................

VECNÉ PLNENIE .....................................

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE .....................................

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE .....................................

VÝKON ROZHODNUTÍ .....................................

VÝKON TRESTU .....................................

VÝPOÈTOVÁ TECHNIKA .....................................

ZAPO�IÈANIE SPISU .....................................

ZÁVODNÉ JEDÁLNE .....................................

ZBAVENIE MLÈANLIVOSTI .....................................

ZBIERKA IN�TRUKCIÍ A OZNÁMENÍ MS SR .....................................

ZDRAVOTNÉ STREDISKO .....................................

ZLEP�OVACIE NÁVRHY .....................................

ZNALCI, TLMOÈNÍCI A PREKLADATELIA .....................................
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Príloha è. 5
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

VZOR

Pouèenie o správaní v pojednávacej miestnosti

POUÈENIE O SPRÁVANÍ V POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI

1. Nie je prípustné, aby sa pred vyvolaním veci okrem súdnych osôb niekto ïal�í zdr�iaval v pojednávacej miest-
nosti.

2. Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje s nepokrytou hlavou; to sa nevz�ahuje na príslu�níkov ozbrojených
zborov a na �eny, ak je to v súlade s pravidlami spoloèenského správania.

3. V�etci prítomní sú povinní podriadi� sa pokynom predsedu senátu (samosudcu).
4. Výsluch úèastníka konania, ob�alovaného, svedka, po�kodeného a znalca sa vedie posediaèky, a to tak, �e

úèastník konania, ob�alovaný, svedok, po�kodený alebo znalec sedia v pojednávacej miestnosti na mieste na to
urèenom. V ostatných prípadoch sa k senátu (samosudcovi) hovorí postojaèky; predseda senátu (samosudca)
v�ak mô�e dovoli� osobám, ktorých vek alebo zdravotný stav to odôvodòuje, aby pri svojich prednesoch sedeli.

5. V stoji si vypoèujú v�etci prítomní vrátane súdnych osôb vyhlásenie rozsudku. Inak v priebehu súdneho po-
jednávania sedia v�etci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach � navrhovate¾ (�alobca) alebo pro-
kurátor po pravej ruke predsedu senátu, odporca (�alovaný) a jeho právny zástupca alebo obhajca pri stole po
¾avej ruke predsedu senátu.

6. Klás� otázky a vyjadrova� sa mo�no len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu (samosudcu). Slovné pre-
javy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, musia by� hlasité a zrozumite¾né. Výrok rozsudku vy-
poèujú v�etci prítomní po výzve predsedu senátu (samosudcu) postojaèky.

7. Obraca� sa na sudcu, asistenta, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu úèastníka konania v priebehu
konania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia, nie je prípustné, a to ani vtedy, ak ide o slu�obné
zále�itosti.

8. Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdr�a� sa v�etkého, èo by mohlo naru�i� hladký priebeh
súdneho pojednávania vrátane prejavovania súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom súdneho pojednávania, vý-
poveïami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami.

9. Úèastníkom konania a ich právnym zástupcom je potrebné umo�ni�, aby sa v priebehu súdneho pojednávania
navzájom poradili o svojich stanoviskách a návrhoch. Na ten úèel mo�no súdne pojednávanie na primeraný èas
preru�i�.

10. Fajèenie alebo po�ívanie jedál a nápojov v pojednávacej miestnosti je zakázané.
11. Pou�ívanie mobilných telefónov poèas súdneho pojednávania je v pojednávacej miestnosti zakázané.
12. V pojednávacej miestnosti sa v�etkým s výnimkou osôb mlad�ích ako �trnás� rokov zásadne vyká. Súdne osoby

i ostatné osoby sa navzájom oslovujú �pán � pani � sleèna� s pripojením funkcie alebo procesného postavenia,
v akom oslovený vystupuje, alebo jeho akademického titulu, napríklad pán sudca, pán �alobca, pán zástupca,
pán svedok, pán znalec a pod. Iba osoby mlad�ie ako �trnás� rokov mo�no oslovi�, ak sa to javí úèelné na preko-
nanie ich hanblivosti, len menom.

13. Predseda senátu (samosudca) mô�e ulo�i� poriadkovú pokutu a� do vý�ky 25 000 Sk (pri opakovanom s�a�ení
postupu konania a� do 50 000 Sk) a v trestnom konaní a� do vý�ky 50 000 Sk tomu, kto ru�í poriadok v pojedná-
vacej miestnosti alebo sa v nej správa urá�livo, alebo mô�e takú osobu vykáza� z pojednávacej miestnosti.
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Príloha è. 6
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

VZOR è. 1

Zoznam pojednávaných vecí v trestnom konaní

ZOZNAM POJEDNÁVANÝCH VECÍ

Na èísle dverí: .............................

Uverejnený dòa: ..........................................

Pred sudcom/senátom: ...............................

Oznaèenie súdu: .........................................

Poradové
èíslo

Spisová
znaèka

Trestná vec Èas, hodina,
minúta

Forma úkonu súdu
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VZOR è. 2

Zoznam pojednávaných vecí v obèianskom súdnom konaní

ZOZNAM POJEDNÁVANÝCH VECÍ

Na èísle dverí: .............................

Uverejnený dòa: ..........................................

Pred sudcom/senátom: ...............................

Oznaèenie súdu: .........................................

Poradové
èíslo

Spisová
znaèka

Úèastníci konania/
strany v konaní

Predmet konania Èas (hod. a min.)
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Príloha è. 7
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

ÚPRAVA POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI

I

Ako pojednávacie miestnosti urèí predseda súdu spravidla najpriestrannej�ie miestnosti v budove súdu. Pojedná-
vacia miestnos� má by� umiestnená tak, aby okná boli po strane miestnosti. Mala by s òou súvisie� aj poradná miest-
nos�. Tieto miestnosti sa na dverách oznaèia zvonku oznaèeniami �Pojednávacia miestnos�� a �Poradná miestnos��.

Na prednej stene pojednávacej miestnosti je umiestnený �tátny znak Slovenskej republiky. Iná výzdoba nie je prí-
pustná.

Pojednávacia miestnos� mô�e by� vybavená hodinami, telefónom s úpravou, ktorá neumo�òuje spája� hovory do
pojednávacej miestnosti, technickým zariadením urèeným na zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania,
technickým zariadením na vyvolanie veci a technickým zariadením urèeným na privolanie príslu�níkov Zboru väzen-
skej a justiènej strá�e, ak je to potrebné na ochranu �ivota a zdravia, poriadku v pojednávacej miestnosti alebo na
úèely zabezpeèenia dôstojnosti a plynulosti súdneho pojednávania. Na oknách mô�u by� záclony, prípadne rolety.
Steny pojednávacej miestnosti mô�u by� oblo�ené dreveným obkladom. Ma¾ba v pojednávacej miestnosti je svetlá
a bez ru�ivého vzoru. Pojednávacia miestnos� vrátane podlahy sa udr�iava v èistote.

Nábytok a drevené oblo�enie v pojednávacej miestnosti majú by� v rovnakom �týle a v rovnakej farbe, spravidla
v tmav�ích odtieòoch. Iný nábytok okrem urèeného vybavenia v nej nesmie by�. Inú úpravu pojednávacej miestnosti
mô�e povoli� len predseda príslu�ného súdu.

Pojednávacia miestnos� musí by� riadne uprataná, vetraná a osvetlená.

I I

Stôl, za ktorým zasadá senát alebo samosudca (ïalej len �súdny stôl�), je umiestnený pred stenou na pódiu asi 20
a� 35 cm vysokom tak, aby sa jeho okraj kryl s okrajom pódia. Ved¾a súdneho stola je na pódiu umiestnený stôl asis-
tenta, pokia¾ súdny stôl nemá aj miesto pre asistenta. Súdny stôl rovnako ako stôl asistenta je na prednej strane a na
boèných stranách plne zakrytý výplòou vo farbách stola alebo tmavým závesom.

Vo veciach prejednávaných senátom sedí predseda senátu v�dy uprostred.

Asistent spravidla sedí ved¾a senátu alebo samosudcu tak, aby mal zabezpeèený dostatok svetla a vo¾nos� pohybu
pre úkony spojené s predvolávaním do pojednávacej miestnosti. Nie je prípustné, aby asistent sedel medzi èlenmi se-
nátu.

Poèas súdneho pojednávania mô�u by� na súdnom stole iba súdne spisy, pracovné pomôcky a predmety súvisiace
s prejednávanou vecou.

Poèas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach je pred pódiom, na pravej strane pri poh¾ade od súdneho
stola umiestnený stôl pre prokurátora, na ¾avej strane stôl pre obhajcu.

Ved¾a prokurátora sedí zástupca záujmového zdru�enia, zástupca orgánu povereného starostlivos�ou o mláde�,
po�kodený a jeho splnomocnenec. Pokia¾ nie je dostatok miesta pri stole prokurátora, vyhradí sa týmto osobám
samostatný stôl ved¾a stola prokurátora. Ak poèet po�kodených prevy�uje poèet takto vymedzených miest, vyhradí
im predseda senátu ïal�ie miesta pod¾a priestorových mo�ností pojednávacej miestnosti.

Obvinený sedí ved¾a svojho obhajcu. Ak je obvinený vo väzbe alebo vo výkone trestu odòatia slobody, jeden z prí-
slu�níkov Zboru väzenskej a justiènej strá�e sedí po jeho pravej strane, druhý buï po jeho ¾avej strane, alebo za ním.

Pri súdnom pojednávaní v trestných veciach s väè�ím poètom obvinených sedia obvinení na lavici; poradie obvine-
ných od súdneho stola sa riadi poradím ich mien uvedených v ob�alobe.

S prihliadnutím na priestorové mo�nosti pojednávacej miestnosti a charakter prejednávanej trestnej veci mô�e
predseda senátu stanovi� v jednotlivých prípadoch odli�ný zasadací poriadok. Pritom prihliadne aj na stanovisko prí-
tomných príslu�níkov Zboru väzenskej a justiènej strá�e, prièom dbá najmä na bezpeènos� v�etkých osôb prítom-
ných v pojednávacej miestnosti.

I I I

Poèas súdneho pojednávania v obèianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach sú rovnako ako poèas
súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach pred pódiom pripravené stoly so stolièkami pre úèastníkov kona-
nia a ich právnych zástupcov, a to vpravo pre navrhovate¾a (�alobcu) a v¾avo pre odporcu (�alovaného) pri poh¾ade od
súdneho stola.
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Ak sa na súdnom pojednávaní v obèianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach zúèastòuje prokurá-
tor alebo zástupca orgánu povereného starostlivos�ou o mláde�, sedia za súdnym stolom na opaènej strane ako asis-
tent. Ak také umiestnenie prokurátora alebo orgánu starostlivosti o mláde� nie je mo�né, pripraví sa pre tieto osoby
samostatný stôl ved¾a stola navrhovate¾a s potrebným poètom stolièiek.

IV

Ak nie je na súde zriadená �atòa, je potrebné ve�iaky na odevy umiestni� pri zadnej stene, prípadne na zadnú stenu
pojednávacej miestnosti, alebo na boènú stenu pri vchode do pojednávacej miestnosti.

V

V pojednávacej miestnosti je potrebné vyhradi� priestor pre verejnos� s primeraným poètom miest na sedenie. Prie-
stor pre verejnos� sa zriaïuje v dostatoènej vzdialenosti od súdneho stola, stola prokurátora a stola obhajcu alebo
úèastníkov konania a ich právnych zástupcov.
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Príloha è. 8
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

VY��IE OVEROVANIE LISTÍN

Èl. I
VZOR

Apostila

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 october 1961)

1. �tát/Country: SLOVENSKÁ REPUBLIKA/SLOVAK REPUBLIC

2. Táto verejná listina bola podpísaná/This public document has been signed

by ......................................................................................................................

3. konajúcim vo funkcii

acting in the capacity of

......................................................................................

4. je opatrená peèa�ou/odtlaèkom peèiatky

bears the seal/stamp of

.......................................................................

Osvedèené/Certified

5. v/at 6. dòa/the ...............................................

7. (kým)/by

8. è./No .............................................

9. Peèa�/odtlaèok peèiatky 10. Podpis

Seal/stamp Signature

.............................. ...................................................

Èl. II
VZOR

Osvedèenia na úèely konzulárnej superlegalizácie
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Èl. III
Postup pri vy��om overovaní

Osvedèenie pod¾a § 67 ods. 6 písm. a) a b) mô�e ma� formu nálepky alebo peèiatky, ktorá sa pevne pripojí alebo
umiestni na listinu pod podpis a odtlaèok peèiatky, ktorých pravos� sa overuje. Osvedèenie zamestnanec vyplní
pod¾a predtlaèe, podpí�e ho vlastnou rukou a potvrdí odtlaèkom malej úradnej peèiatky súdu v modrej farbe tak,
aby èiastoène prekrývala osvedèenie. Ak v dôsledku nedostatku miesta na overovanej listine nemo�no osvedèenie
umiestni� priamo na òu, zamestnanec súdu k verejnej listine pripojí pomocou trikolóry vo farbách �tátnej zástavy
osobitný hárok papiera, kam osvedèenie umiestni. V mieste pripojenia umiestni odtlaèok malej úradnej peèiatky
súdu, aby bolo zrejmé, �e pripojenie vykonal súd.

Èl. IV
VZOR

Kniha vy��ieho overenia

Do�lo
dòa

Èíslo
proto-
kolu

Od koho
�iados�

o overenie
do�la

Vec Kolok
�tát, kam
sa doklad

vyvá�a

Podpis
zamestnanca

súdu

Dátum
prevzatia

(odoslania)
dokladu
a podpis
príjemcu

1 2 3 4 5 6 7 8

Na oznaèenie knihy vy��ieho overenia sa pou�íva skratka �KVO�. Kniha vy��ieho overenia sa vypåòa takto:

Ståpec 1

Uvedie sa dátum prijatia �iadosti o vy��ie overenie.

Ståpec 2

Zapí�e sa èíslo legalizaènej registrácie. Èíslo legalizaènej registrácie, ktoré sa uvádza na osvedèení, tvorí skratka
KVO, poradové èíslo zápisu úkonu vy��ieho overenia v knihe a roèník knihy; napríklad oznaèenie �KVO 124/2005�.

Ståpec 3

Uvedie sa oznaèenie osoby, ktorá �iada o vy��ie overenie, vrátane jej bydliska, ak ide o právnickú osobu, jej názov
a sídlo, napríklad �Jozef Novák, �diarska 1, 04012 Ko�ice�.

Ståpec 4

Uvedie sa oznaèenie listiny, ktorej vy��ie overenie sa po�aduje, napríklad �rodný list è. ..., fotokópia, notár JUDr.
Novák�.

Ståpec 5

Do tohto ståpca sa nalepí spodný diel kolku.

Ståpec 6

Uvedie sa oznaèenie �tátu, kam sa overený doklad zasiela.

Ståpec 7

Uvedie sa podpis zamestnanca súdu, ktorý vykonal vy��ie overenie.

Ståpec 8

Uvedie sa dátum odovzdania overeného dokladu a podpis príjemcu overeného dokladu.
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Príloha è. 9
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

ZOZNAM SKRATIEK

NZ Notárska zápisnica
SZ Spoloèenská zmluva
ZL Zakladate¾ská listina
ZZ Zakladate¾ská zmluva
ÚZ Úètovná závierka
VS Výroèná správa
ZP Znalecký posudok
VZ Valné zhroma�denie
P Predstavenstvo
DR Dozorná rada
ÈS Èlenská schôdza
St Stanovy
PL Prezenèná listina
PV Podpisový vzor
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Príloha è. 10
k vyhlá�ke è. 543/2005 Z. z.

REGISTRATÚRNY PLÁN

Preh¾ad èlenenia registratúrneho plánu

Agenda: A � Riadenie a organizaèná èinnos� súdu

B � Ekonomická agenda

C � Personálna agenda

D � Obèianskoprávna agenda

E � Trestnoprávna agenda

F � Obchodnoprávna agenda

G � Správne súdnictvo

H � Justièná pokladnica

RZ NÁZOV ZH LU

A Riadenie a organizaèná èinnos� súdu

AA Agenda sekretariátu predsedu súdu

01 Správny register �Spr� A
02 Register �Spr� s�a�ností a podnetov A
03 Menoslov k �Spr� A
04 Spisy �Spr� (be�ná kore�pondencia) 5
05 Spisy s�a�nosti 5
06 Lehotníky �Spr�, s�a�nosti a kalendáre 3
07 Rozvrh práce súdu na kalendárny rok A10
08 Agenda kárnych senátov 5
09 Akty riadenia (organizaèný poriadok, smernice, pokyny, usmernenia) A10

AB Agenda obrany a ochrany utajovaných skutoèností

01 Organizácia civilnej ochrany obyvate¾stva 3
02 Agenda hospodárskej mobilizácie 3
03 Zoznam utajovaných skutoèností na súde A10
04 Preverovanie osôb urèovaných pre styk s utajovanými skutoènos�ami a s tým súvisiaca agenda 5
05 Správy o stave utajovaných skutoèností na súde A10
06 Bezpeènostná dokumentácia ochrany utajovaných skutoèností A5
07 Agenda zboru väzenskej a justiènej strá�e 5

AC Bezpeènos� a ochrana zdravia pri práci

01 Agenda úrazov a výkazy 5
� úrazy smrte¾né A10

02 Bezpeènostné opatrenia � dokumentácia 5
03 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery...) 5
04 �kolenia BOZP (programy) a protokoly o osvedèení o vykonanej skú�ke zo znalosti pravidiel BOZP 5
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AD Po�iarna ochrana

01 Po�iarna ochrana � dokumentácia 5
02 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery...) 5
03 Evidencia hasièskej techniky 5
04 Evidencia hasièských hliadok 5

B Ekonomická agenda

BA Mzdová agenda

01 Rozpis poètu zamestnancov, mzdových prostriedkov
výkazy

� roèné A5
� mesaèný, �tvr�roèný, polroèný 5

02 Výplatné listiny 5
03 Mzdové listy 20
04 Daòové doplnky, odvody, odvolania, platobné príkazy, 5

pokyny, predpisy, z¾avy, ú¾avy, výnimky, výkazy, zmeny
daòového vyhlásenia, daòové priznania riadne, dodatoèné a opravné 10

05 Spisy o odmenách zamestnancov 5
06 Nemocenské dávky 5

BB Financovanie a úètovníctvo

01 Bankové a úètovné doklady 10
02 Faktúry 10
03 Knihy faktúr 10
04 Pokladnièné knihy 5
05 �tátne �tatistické výkazy

� roèné A5
� krátkodobé 5

06 �tatistické preh¾ady 10
07 Rozpoèet

� roèný A5
� mesaèný, �tvr�roèný, polroèný 5

08 Rozpoètové opatrenia a regulácie 5
09 Rozbory hospodárenia

� roèné A5
� krátkodobé 5

10 Slu�obné cesty 5
11 Kontrola hospodárenia s prostriedkami �tátneho rozpoètu

(ekonomická kontrola) 5
12 Evidencia poh¾adávok neuhradených v lehote 5

BC Správa majetku

01 Verejné obstarávanie (metódy VO) 10
02 Nájomné zmluvy 5
03 Prevod nehnute¾ného majetku A5
04 Dokumentácia nehnute¾nosti

(projekty, plány, pozemky a pod.) A10
05 Zmluvné vz�ahy s u�ívate¾mi nehnute¾nosti (zmluvy, rozmiestnenie u�ívate¾ov,

náhrady za vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stoèné, výpo�ièky) 5
06 Doklady o opravách 5
07 Inventarizácie 5

(plán, komisie, zápisnice, vyraïovanie a likvidácia) A5
08 Autoprevádzka

� prevádzky a opravy motorových vozidiel 5
� pohonné látky 3
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C Personálna agenda

CA

01 Kolektívne zmluvy A5
02 Výkazy o stave zamestnancov

� mesaèné, polroèné 5
� roèné A5

03 Výkazy o pracovnej neschopnosti 5
04 Osobné spisy (od narodenia) 70
05 Dohody o vykonanej práci a pracovnej èinnosti 5
06 Slu�obné a iné preukazy, osvedèenia

(po skonèení pracovného pomeru) 5
07 Vo¾by sudcov 10
08 Výchova a zvy�ovanie kvalifikácie zamestnancov 5
09 Rekreácie � agenda 5
10 Agenda prísediacich 10
11 Dohody o hmotnej zodpovednosti 5
12 Zdravotné poistenie, dôchodky, fond zamestnanosti 5
13 Závodné stravovanie 5

CB Kni�nica

01 Evidencia prírastkov (prírastkový katalóg) A5

D, E, F, G, H Agendy súdnych oddelení

01 Registre, menoslovy A75
02 Kalendáre, lehotníky 1
03 �tatistické listy 5
04 ZO knihy 3
05 Overovacie knihy 30
06 Výkony sudcov 5
07 Sprostredkovanie do�iadania do cudziny 10
08 Do�iadania z iných súdov 10
09 Náhradné obaly pri postúpených spisoch 5

D Obèianskoprávna agenda

DA C, Cd, Ccud (okresný súd)
C, Cd, Cudz (I. stupeò krajský súd)
Co, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (II. stupeò krajský súd)

01 Agenda sporová
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

02 Spisy odvolacieho súdu 20

DB Opatrovníctvo a starostlivos� o maloletých
P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud

01 Agenda sporová (P)
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

Vyhlásenie a uznanie otcovstva
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

Pozbavenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony
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� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

04 Povolenie uzavrie� man�elstvo 20
05 Nariadenie ústavnej lieèby

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

06 Predbe�né opatrenia (§ 75 a OPS) 10

DC Výkon rozhodnutia E, Ed, Ecud, Em

01 Návrhy na nariadenie výkonu 10
02 Výkon rozhodnutia

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

DD Dedièské D, Db, Dcud

01 Spisy o prejednaní dedièstva (D) 75

DE Úschovy a umorovania listín Ú a UL

01 Spisy o úschovách 10
02 Spisy o umoreniach 75

DF Agenda zaniknutých notárskych úradov
(registre, podací denník, notárske zápisnice) 75

E Trestnoprávna agenda

EA T, Nt, Pp, Td, Tcud, Tp, Ntt (okresný súd)
T, Ntr, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Td (I. stupeò krajský súd)
To, Tos, Tpo, Nto (II. stupeò krajský súd)
T� a P�, P�v, P�o, P�d, P�s, Nt�, Ntt�, Ntok�, Ntod�, Ntol� (�peciálny súd)

01 Trestné spisy � mimoriadne tresty A30
02 Trestné spisy

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

03 Spisy o zahladení odsúdenia a iné
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

04 Spisy o podmieneènom prepustení 10
05 Rehabilitácie

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

06 Odvolacie spisy (vzniknuté v opravnom konaní) 10
07 Prípravné konania � agenda 10
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EB Mediácia a probácia v trestnom konaní (Pr a M)

01 Agenda 5

EC

01 �iadosti o súèinnos� súdu 10

F Obchodná agenda

FA Cb, Zm, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi (okresný súd)
NcCb, Cbnl (1. stupeò krajský súd)
Cob, CoZm, CoKR, Ncb (II. stupeò krajský súd)

01 Agenda sporová
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

02 Platobné rozkazy zo zmeniek a �ekov 10
03 Rozhodnutia súdu o námietkach zo zmeniek a �ekov

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

04 Spisy odvolacieho súdu 10

FB Konkurzné, vyrovnacie a re�trukturalizaèné veci
K, R, NcKR (okresný súd)
K, V, NcKV (krajský súd)

01 Spisy konkurzného a re�trukturalizaèného konania (okresný súd)
Spisy konkurzného a vyrovnacieho konania 20

02 Potvrdenia (Kp) 5

FC Platobné rozkazy Ro, Rob

01 Platobné rozkazy 10

FD Exekuèné Er, Erd, Ercud

01 �iadosti o vydanie poverenia 20

G Správna agenda

GA Prvostupòová správna agenda
S, Scud (okresný súd)
S, Sp, Sd, SaZ, Sn, Scud (krajský súd)

01 Agenda sporová
� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

GB Odvolacia agenda So, Ncs (krajský súd)

01 Spisy odvolacieho súdu 10
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H Justièná pokladnica

HA

01 Spisy JP (agenda poh¾adávok po vybavení � zaplatené) 5
02 Výkon rozhodnutia

� spisy s právoplatným rozhodnutím (2. výtlaèok) 20
� právoplatné rozhodnutia (1. výtlaèok) 75

03 Trvalý odpis a trvalé upustenie od justièných poh¾adávok 10
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PRAVIDLÁ VYRAÏOVACIEHO KONANIA

Èl. I

(1) Predmetom vyraïovacieho konania sú v�etky ukonèené spisy a evidenèné pomôcky k nim, ktoré nie sú potreb-
né na ïal�iu èinnos� súdu a ktorým uplynuli ich lehoty ulo�enia.

(2) Vyraïovanie ukonèených spisov zahàòa posúdenie a rozhodnutie, �e súdny spis
a) má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty ulo�enia a po vyradení je urèený do trvalej starostli-

vosti príslu�ného archívu, alebo
b) nemá trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty ulo�enia a po vyradení je urèený na znièenie.

Èl. II

Postup pri vyraïovaní súdnych spisov

(1) Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraïuje ukonèené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s prí-
slu�ným archívom; tieto lehoty nesmú by� krat�ie ako pä� rokov. Ak nedôjde k dohode, lehotu urèí príslu�ný archív.

(2) Správca registratúrneho strediska dbá na to, aby súd zabezpeèil pravidelné a plánovité vyraïovanie súdnych
spisov v súlade s touto vyhlá�kou a osobitnými predpismi.

(3) Vyraïovanie súdnych spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty ulo�enia, sa pripravuje v registratúrnom stre-
disku.

(4) Vyraïovanie súdnych spisov sa uskutoèòuje v súlade s registratúrnym plánom platným v èase vzniku súdneho
spisu.

(5) Správca registratúrneho strediska zabezpeèí vyhotovenie zoznamu ukonèených spisov urèených na vyradenie
z registratúrneho strediska, a to osobitne pre vecné skupiny súdnych spisov so znakom hodnoty �A� (vzor è. 1) a oso-
bitne pre vecné skupiny súdnych spisov bez znaku hodnoty �A� (vzor è. 2) s uvedením mno�stva vyradených súdnych
spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (balíky, spisové dosky a pod.).

Èl. III

Návrh na vyradenie súdnych spisov

(1) Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie súdnych spisov (ïalej len �návrh�)
(vzor è. 3) a predlo�í ho na schválenie riadite¾ovi správy súdu. Návrh schválený riadite¾om správy súdu sa zaeviduje
v správnom registri. Jedno vyhotovenie spolu s prílohami sa odovzdá príslu�nému archívu; druhé vyhotovenie si po-
nechá registratúrne stredisko.

(2) Súdne spisy uvedené v návrhu zostanú ulo�ené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej pre-
hliadke mohli by� predlo�ené zamestnancovi príslu�ného archívu. Èísla polo�iek súdnych spisov oznaèených zna-
kom hodnoty �A� a spisov bez znaku hodnoty �A� sa vyznaèia na príslu�nej ukladacej jednotke.

(3) Príslu�ný archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznos� na predchádzajúce vyraïovacie konanie. Neúplný ale-
bo nepresný návrh vráti súdu na doplnenie alebo na prepracovanie. Vykoná odbornú archívnu prehliadku, posúdi
dokumentárnu hodnotu súdnych spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom urèí, ktoré súdne spisy majú trvalú dokumen-
tárnu hodnotu a sú urèené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré súdne spisy nemajú trvalú dokumentárnu hod-
notu a sú urèené na znièenie.

(4) Znièenie súdnych spisov sa uskutoèòuje na náklady súdu.
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Èl. IV

Preberanie súdnych spisov posúdených ako archívne dokumenty

(1) Vyradenie súdnych spisov sa vyznaèí v evidencii registratúrneho strediska.

(2) Súd zabezpeèí v�estrannú ochranu súdnych spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty, dovtedy,
kým ich príslu�ný archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto súdne spisy sa ukladajú v registratúrnom
stredisku oddelene od ostatných súdnych spisov ulo�ených v registratúrnom stredisku.

(3) Príslu�ný archív preberá do trvalej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené èas-
ti ulo�ené v oznaèených archívnych �katuliach v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je
dvojmo vyhotovený preberací protokol. Vyhotovuje ho príslu�ný archív na základe odovzdávajúceho zoznamu súd-
nych spisov so znakom hodnoty �A� (vzor è. 4).

(4) Súdne registre a ostatné evidenèné pomôcky sa odovzdajú do príslu�ného archívu a� po vyradení v nich zaevi-
dovaných súdnych spisov.

(5) Odovzdanie archívnych dokumentov do príslu�ného archívu sa uskutoèòuje na náklady súdu.
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VZOR è. 1

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov
so znakom hodnoty �A� navrhnutých na vyradenie

Odtlaèok peèiatky súdu Príloha k návrhu na vyradenie
znaèky: Spr......................
zo dòa:

ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
SO ZNAKOM HODNOTY �A� NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE

Por. è. RZ Názov vecnej ZH Rozpätie Mno�stvo Poznámka
è. skupiny LU rokov

Por. è. � poradové èíslo

RZ � registratúrna znaèka

Vecná skupina  � názov pod¾a registratúrneho plánu

ZH � znak hodnoty

LU � lehota ulo�enia

Mno�stvo � poèet fasciklov, balíkov a pod.

Poznámka � napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a pod.
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VZOR è. 2

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov
bez znaku hodnoty �A� navrhnutých na vyradenie

Odtlaèok peèiatky súdu Príloha k návrhu na vyradenie
znaèky: Spr......................
zo dòa:

ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
BEZ ZNAKU HODNOTY �A� NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE

Por. è. RZ Názov vecnej ZH Rozpätie Mno�stvo Poznámka
è. skupiny LU rokov

Por. è. � poradové èíslo

RZ � registratúrna znaèka

Vecná skupina � názov pod¾a registratúrneho plánu

ZH � znak hodnoty

LU � lehota ulo�enia

Mno�stvo � poèet fasciklov, balíkov a pod.

Poznámka � napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a pod.
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VZOR è. 3

NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

Papier s predtlaèeným
názvom organizácie

Ministerstvo vnútra SR
Názov a adresa
príslu�ného �tátneho archívu

Va�e èíslo/zo dòa Na�e èíslo Vybavuje Dátum

Vec

Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov � predlo�enie

Pod¾a § 19 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov navrhujeme na
vyradenie registratúrne záznamy pochádzajúce z èinnosti súdu, ktoré uvádzame v pripojených zoznamoch.

Registratúrne záznamy usporiadané v súlade s registratúrnym poriadkom ........................... è. .......... z roku .......
navrhujeme vyradi� takto:

1. záznamy so znakom hodnoty �A� v poète .......... polo�iek z rokov ........... odovzda� do príslu�ného �tátneho archívu.

2. záznamy bez znaku hodnoty �A� v poète ......... polo�iek z rokov ............. odovzda� na znièenie.

Registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie sú ulo�ené pod¾a vecných skupín registratúrneho plánu platného
v èase ich vzniku v registratúrnom stredisku .....................................................................................................

Vyhlasujeme, �e v�etkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula lehota ulo�enia.

Vyhlasujeme, �e registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie u� nepotrebujeme na svoju èinnos�.

�iadame preto o posúdenie predlo�eného návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty �A�,
ako aj registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty �A�, ktoré sú uvedené v pripojených zoznamoch vecných skupín
registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie.

2 prílohy

odtlaèok úradnej peèiatky

podpis
titul, meno, priezvisko

funkcia
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VZOR è. 4

ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV

Por. è. RZ Názov vecnej ZH Rozpätie Mno�stvo Poznámka
è. skupiny LU rokov

...................................................... ......................................................

meno, priezvisko a podpis meno, priezvisko a podpis
zamestnanca príslu�ného archívu správcu registratúrneho strediska

Por. è. � poradové èíslo

RZ � registratúrna znaèka

Vecná skupina � názov pod¾a registratúrneho plánu

Rok � rok alebo èasové rozpätie vzniku odovzdávaných archívnych dokumentov

Èíslo ukladacej jednotky � èíslo alebo èísla obalov (archívnych �katú¾), v ktorých sú ulo�ené odovzdané
archívne dokumenty príslu�nej vecnej skupiny

Poznámka � napríklad zmena hodnoty, obmedzenie prístupu, fyzický stav a pod.
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544

V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. novembra 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z.

o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 26 písm. a) a� c) zákona è. 327/2005 Z. z. o po-
skytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advo-
kácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v zne-
ní neskor�ích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
(ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka upravuje
a) vzor �iadosti o poskytnutie právnej pomoci pod¾a

§ 10 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujú-
cich skutoènosti uvedené v �iadosti,

b) vzor �iadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhra-
niènom spore pod¾a § 18 ods. 1 zákona a zoznam do-
kladov preukazujúcich skutoènosti uvedené v �ia-
dosti a

c) vzor na postúpenie �iadosti o poskytnutie právnej
pomoci v cezhraniènom spore pod¾a § 23 ods. 1
písm. b) zákona.

§ 2

(1) �iados� o poskytnutie právnej pomoci pod¾a § 10
ods. 1 zákona sa podáva na tlaèive, ktorého vzor je uve-
dený v prílohe.

(2) �iados� o poskytnutie právnej pomoci v cezhra-
niènom spore pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa podáva na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.1)

(3) �iados� o poskytnutie právnej pomoci v cezhra-
niènom spore, ktorú podáva tuzemská oprávnená oso-
ba, sa postupuje príslu�nému orgánu na tlaèive, ktoré-
ho vzor je uvedený v osobitnom predpise.2) K �iadosti sa
pripoja doklady, ktoré vy�aduje príslu�ný orgán iného

èlenského �tátu Európskej únie na posúdenie skutoè-
ností uvedených v �iadosti.

§ 3

(1) Dokladom preukazujúcim skutoènosti uvedené
v �iadosti o poskytnutie právnej pomoci pod¾a § 10
ods. 1 zákona je v prípade
a) príjmu zo závislej èinnosti potvrdenie od zamestná-

vate¾a,
b) dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamest-

nanosti potvrdenie Sociálnej pois�ovne,
c) dávky dôchodkového poistenia potvrdenie po�ty ale-

bo Sociálnej pois�ovne,
d) peòa�ného príspevku za opatrovanie potvrdenie prí-

slu�ného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
e) vý�ivného právoplatný rozsudok súdu, ak ïalej nie

je ustanovené inak, prípadne rozhodnutie príslu�-
ného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa
poskytuje náhradné vý�ivné,

f) neplatenia vý�ivného povinnou osobou èestné vy-
hlásenie �iadate¾a alebo jeho zákonného zástupcu,

g) príjmov zo samostatnej zárobkovej èinnosti, nájmu
a prenájmu èestné vyhlásenie �iadate¾a a kópia
ostatného podaného daòového priznania, prípadne
potvrdenie príslu�ného daòového úradu,

h) iných príjmov èestné vyhlásenie �iadate¾a.

(2) Dokladmi preukazujúcimi skutoènosti uvedené
v �iadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraniè-
nom spore pod¾a § 18 ods. 1 zákona sú obdobné dokla-
dy ako doklady uvedené v odseku 1 vydané príslu�nými
orgánmi iného èlenského �tátu Európskej únie.

§ 4

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

v z. Lucia �itòanská v. r.
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1) Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma �iadostí o právnu pomoc pod¾a smernice Rady
2003/8/ES na zlep�enie prístupu k spravodlivosti pri cezhranièných sporoch stanovením minimálnych spoloèných pravidiel, ktoré sa
týkajú právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. EÚ L 365, 10. 12. 2004).

2) Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie �iadostí o poskytovanie právnej
pomoci pod¾a smernice Rady 2003/8/ES (Ú. v. EÚ L 225, 31. 8. 2005).



VZOR

�iados� o poskytnutie právnej pomoci
(Vypåòajú sa len svetlé polia)

A. Údaje o �iadate¾ovi

Priezvisko:

(prípadne rodné priezvisko)

Meno:

Dátum narodenia: Miesto narodenia:

Rodné èíslo: �tátna
príslu�nos�:

Osobný stav:

(nevhodné preèiarknu�)

slobodný

�enatý/vydatá

ovdovený

rozvedený

odlúèený

Adresa trvalého pobytu

Ulica, èíslo: PSÈ:

Obec: Telefón:

Adresa prechodného pobytu

Ulica, èíslo: PSÈ:

Obec: Telefón:

B. Sociálne postavenie �iadate¾a

Zamestnanec

Samostatne zárobkovo èinná osoba

�tudent (forma �túdia)

Poberate¾ dôchodku (druh dôchodku)

Uchádzaè o zamestnanie

Iné

C. Údaje o ïal�ích spoloène posudzovaných osobách

Priezvisko a meno man�ela/man�elky:

Deti závislé od �iadate¾a:

Priezvisko a meno dátum narodenia:

Iné osoby závislé od �iadate¾a:

Priezvisko a meno dátum narodenia:
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C1. Doplòujúce informácie o rodinných pomeroch

D. Príjmové pomery �iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb

Typ príjmu �iadate¾ Ïal�ie spoloène
posudzované osoby

Èistý mesaèný príjem zo závislej èinnosti:

Èistý mesaèný príjem zo samostatnej zárobkovej
èinnosti:

Dávky nemocenského poistenia s výnimkou
materského:

Dávka v nezamestnanosti:

Dávky dôchodkového poistenia:

Peòa�ný príspevok za opatrovanie:

Príjmy z nájmu, prenájmu:

Vý�ivné:

Iné:

Poznámka: Èistým mesaèným príjmom zo závislej èinnosti sa rozumie príjem daòovníka za kalendárny mesiac zdaòovaný pod¾a § 5 zákona
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor�ích predpisov po odpoèítaní polo�iek uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) a� d)
zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o doplnení zákona è. 586/2003 Z. z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích
predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
O príjmových pomeroch treba predlo�i� doklady pri podávaní �iadosti.

E. Majetkové pomery �iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb

�iadate¾ Ïal�ie spoloène
posudzované osoby

Nehnute¾nosti:

Hnute¾né veci vy��ej hodnoty (napr.
auto):

Vklady:

Cenné papiere, umelecké diela,
umelecké predmety:

Iné:

Poznámka: O majetkových pomeroch fyzická osoba predlo�í napr. kúpnu zmluvu, list vlastníctva, darovaciu zmluvu, znalecký posudok a pod.
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F. Bytové pomery �iadate¾a

�iadate¾ je:

(nevhodné preèiarknu�)

nájomca bytu

vlastník bytu

nájomca rodinného domu

vlastník rodinného domu

iné

G. Dôvod �iadosti

H. Informácie o povahe sporu a hodnote sporu
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I. Predbe�né poskytnutie právnej pomoci

Poznámka: Vypåòa sa iba v prípade, ak �iadate¾ po�aduje predbe�né poskytnutie právnej pomoci.

J. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, rodné èíslo, adresa, PSÈ) a s ich poskytovaním
inej osobe výhradne na úèely poskytovania právnej pomoci.

Podpisy dotknutých osôb:

(�iadate¾ a spoloène posudzované osoby)

K. Èestné vyhlásenie �iadate¾a o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v �iadosti

Èestne vyhlasujem, �e v�etky údaje uvedené v �iadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V: dòa:

________________________

podpis �iadate¾a

(zákonného zástupcu)
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Pouèenie o povinnostiach oprávnenej osoby

Pod¾a § 14 zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplne-
ní zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z. je oprávnená osoba povinná ohlási�
centru písomne do ôsmich dní zmeny v�etkých skutoèností rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie práv-
nej pomoci. Oprávnená osoba je povinná poskytova� centru alebo urèenému advokátovi potrebnú súèinnos�. Opráv-
nená osoba je povinná na výzvu centra preukáza� skutoènosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie právnej
pomoci do ôsmich dní odo dòa doruèenia výzvy, ak centrum neurèilo dlh�iu lehotu. Ak oprávnená osoba nevyhovie
výzve v urèenej lehote, mo�no poskytovanie právnej pomoci rozhodnutím centra odòa�. Oprávnená osoba musí by�
na tento následok vo výzve upozornená.

V: dòa:
________________________

podpis �iadate¾a
(zákonného zástupcu)
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