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585
ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

tora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie. Ustanovenie § 42 ods. 4 sa pouije primerane..

Èl. I

4eb) Napríklad zmluva medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
o právnej pomoci a právnych vzahoch v obèianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláka ministra zahranièných
vecí è. 95/1983 Zb.), zmluva medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzahov v obèianskych,
rodinných a trestných veciach (Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 207/1964 Zb.)..

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z.
z., zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003
Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 125/2005 Z. z. a zákona è. 341/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 29 sa za slovo predpis3f) vkladajú slová alebo
tento zákon.
2. V § 34 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak je
tieto údaje potrebné zisti v cudzine, exekútor poiada
súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie doiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je nutné doruèi písomnos adresátovi v cudzine..
3. V § 37 ods. 4 sa slová alebo osvedèenú fotokópiu
listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností nahrádzajú slovami právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia.
4. V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoenie poh¾adávky na výivnom, poverenie na vykonanie exekúcie
obsahuje okrem náleitostí pod¾a odseku 6 aj výku
preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov pod¾a § 197 ods. 3..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
5. V § 44 ods. 9 sa slová pod¾a odseku 7 nahrádzajú
slovami pod¾a odseku 8.
6. § 45 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak bol súdu doruèený návrh na výkon cudzieho
rozhodnutia pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,4eb) súd udelí poverenie na
vykonanie exekúcie z úradnej moci a urèí v òom exekú-

Poznámka pod èiarou k odkazu 4eb znie:

7. V § 100 ods. 1 sa slová nevykonáva odpisovanie
poh¾adávky z úètu povinného nahrádzajú slovami neblokuje poh¾adávky na úète povinného a slovo odpisovaní sa nahrádza slovom blokovaní.
8. V § 100 ods. 2 sa slová vykonáva odpisovanie poh¾adávky z úètu povinného ïalej, ale odpísané sumy
nevypláca nahrádzajú slovami blokuje poh¾adávky
na úète povinného ïalej, ale blokované sumy nepoukazuje a v druhej vete sa slová vyplatí banka odpísané
sumy nahrádzajú slovami poukáe banka blokované
sumy.
9. V § 148 odsek 2 znie:
(2) Rozhodnutie súdu o príklepe doruèí exekútor
oprávnenému, povinnému, vydraite¾ovi a tomu, kto
vzniesol proti udeleniu príklepu námietky (§ 147). Právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doruèí súd
miestne príslunému daòovému úradu a správe katastra nehnute¾ností na zápis do katastra nehnute¾ností
spolu so zápisnicou o udelení príklepu..
10. V § 166 odsek 2 znie:
(2) Spoluvlastník hnute¾nej veci alebo nehnute¾nej
veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môe zabráni predaju veci, ak najneskôr do zaèiatku draby
zloí u exekútora v hotovosti alebo ekom na úèet exekútora sumu vo výke podielu, ktorý sa má vydrai. Ak
jeden zo spoluvlastníkov zloí túto sumu na úèet exekútora, povauje sa za vydraite¾a podielu; ak uvedenú
sumu zloí na úèet exekútora viac spoluvlastníkov, zuuje sa okruh draite¾ov podielu iba na spoluvlastníkov. Ïalej exekútor postupuje pod¾a ustanovení o drabe..
11. V § 197 ods. 3 sa slovo tát nahrádza slovom
súd.
12. V § 203 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: To
neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoenie po-
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h¾adávky na výivnom. V takomto prípade znáa trovy
exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil..
13. Za § 239 sa vkladá § 240, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 240
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. decembra 2006
(1) Konania zaèaté pred 1. decembrom 2006 sa
dokonèia pod¾a doterajích právnych predpisov, ak
odseky 2 a 4 alebo osobitný predpis20) neustanovujú
inak.
(2) Ustanovenie § 44 ods. 7 sa pouije aj na konania
zaèaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ete neudelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie
exekúcie. V konaniach zaèatých pred 1. decembrom
2006, v ktorých u súd udelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie exekúcie, ale neurèil výku pred-
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davku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov,
súd urèí túto výku na iados exekútora.
(3) Ustanovenie § 203 ods. 2 sa pouije aj na konania
zaèaté pred 1. decembrom 2006, ak sa vykonanie exekúcie na vymoenie poh¾adávky na výivnom zastaví po
30. novembri 2006 z dôvodu, e majetok povinného nestaèí ani na úhradu trov exekúcie.
(4) Konania o výkon cudzieho rozhodnutia, v ktorých
bol návrh doruèený súdu pred 1. decembrom 2006
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktoré neboli zastavené pod¾a osobitného predpisu, sa dokonèia pod¾a tohto zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 102c zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 527/2006 Z. z..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 24. októbra 2006
o zvýení výsluhových dôchodkov zo sociálneho
zabezpeèenia policajtov a vojakov v roku 2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
(1) Výsluhové dôchodky prísluníkov Policajného
zboru, Slovenskej informaènej sluby, Národného bezpeènostného úradu, Zboru väzenskej a justiènej stráe
a elezniènej polície (ïalej len policajt), ktoré neprevyujú sumu 15 300 Sk mesaène, sa zvyujú za kadý
rok trvania sluobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výku o
a) 0,15 %, ak boli priznané pod¾a predpisov úèinných
pred 1. aprílom 1998,
b) 0,1 %, ak boli priznané pod¾a predpisov úèinných od
1. apríla 1998 do 30. júna 2002.
(2) Výsluhové dôchodky colníkov, ktoré neprevyujú
sumu 15 300 Sk mesaène, sa zvyujú za kadý rok trvania sluobného pomeru zhodnoteného na nárok na
takýto dôchodok a jeho výku o 0,1 %, ak boli priznané
pod¾a predpisov úèinných od 1. júla 1998 do 30. júna
2002.
(3) Výsluhové dôchodky vojakov, ktoré neprevyujú
sumu 15 300 Sk mesaène, sa zvyujú za kadý rok trvania sluobného pomeru zhodnoteného na nárok na
takýto dôchodok a jeho výku o
a) 0,15 %, ak boli priznané pod¾a predpisov úèinných
pred 1. májom 1998,
b) 0,1 %, ak boli priznané pod¾a predpisov úèinných od
1. mája 1998 do 30. júna 2002.
(4) Výsluhové dôchodky po zvýení pod¾a odsekov 1
a 3 sa zvyujú aj o pevnú sumu
a) 1 000 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je do
2 500 Sk,
b) 900 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
2 501 Sk do 3 500 Sk,
c) 800 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
3 501 Sk do 4 500 Sk,
d) 700 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
4 501 Sk do 5 500 Sk,
e) 600 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
5 501 Sk do 6 500 Sk,
f) 500 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
6 501 Sk do 7 500 Sk,

g) 400 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
7 501 Sk do 8 500 Sk,
h) 300 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
8 501 Sk do 9 500 Sk,
i) 200 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je od
9 501 Sk do 10 500 Sk,
j) 100 Sk, ak výka výsluhového dôchodku je viac ako
10 501 Sk.
(5) Zvýenie výsluhových dôchodkov pod¾a odseku 4
sa nevzahuje na výsluhové dôchodky policajtov
a výsluhové dôchodky colníkov pod¾a osobitného predpisu,1) ak ich sluobný pomer trval menej ako 15 rokov.
(6) Zvýenie výsluhových dôchodkov pod¾a odsekov 1
a 4 patrí najviac v sume, ktorá spolu s výsluhovým dôchodkom neprevýi sumu 15 300 Sk.
§2
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2002 sa zvyujú o 1 %
a o pevnú sumu 900 Sk.
§3
(1) Základom na zvýenie výsluhových dôchodkov
pod¾a § 1 a vdoveckých výsluhových dôchodkov pod¾a
§ 2 je mesaèná suma dôchodku, na ktorú má poberate¾
nárok k 30. novembru 2006.
(2) Výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ktoré sú vyplácané ako èiastkové výsluhové
dôchodky pod¾a medzinárodnej zmluvy, 2) sa zvyujú
o sumu, ktorá by patrila k takémuto dôchodku pred
urèením èiastky zodpovedajúcej zhodnoteniu doby
zamestnania v cudzine, zníenej o pomernú èiastku
zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine.
(3) Zvýenie dôchodkov sa zluèuje s dôchodkom, ku
ktorému patrí, a tvorí s ním jeden celok.
§4
(1) Dôchodky sa zvyujú od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 2006.

1

) § 125 ods. 7 a 8 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2

) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o sociálnom zabezpeèení (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 318/1994 Z. z.).
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(2) Doplatok zvýenia dôchodkov pod¾a § 1 a 3 sa
poukáe poberate¾om najneskôr do 28. februára
2007.
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§5
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová § 8 ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. e).
2. V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom dvoch vypúa
slovo tatutárnych.
3. V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) schva¾uje tatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu, ktorý bude v rozsahu urèenom radou riadi
èinnos Slovenského rozhlasu a kona v jeho mene,
a to v èase od skonèenia výkonu funkcie generálneho riadite¾a do zvolenia generálneho riadite¾a, za èo
mu môe urèi mesaènú odmenu najviac vak
v sume jeho mesaènej mzdy; za tatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu rada schva¾uje zástupcu generálneho riadite¾a pod¾a § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju funkciu v èase skonèenia
výkonu funkcie generálneho riadite¾a, a ak takýto
zástupca nie je, schva¾uje iného zamestnanca Slovenského rozhlasu, prièom rozsah, ktorý urèí tatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedzi benú prevádzku a hospodárenie Slovenského rozhlasu,.
Doterajie písmená d) a n) sa oznaèujú ako písmená e) a o).
4. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová § 8 ods. 1 písm. e),
g), h) a i) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. f), h), i)
a j).

§ 18
Podmienky na výkon funkcie generálneho riadite¾a
(1) Za generálneho riadite¾a mono zvoli fyzickú osobu, ktorá
a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho
riadite¾a (ïalej len kandidát) na výzvu rady; kandidát nesmie by èlenom rady ani èlenom dozornej
komisie,
b) má spôsobilos na právne úkony v celom rozsahu,
c) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
d) má najmenej trojroènú odbornú prax v oblasti riadenia a
e) spåòa predpoklady pod¾a § 10 ods. 2 a 5.
(2) K prihláke kandidát prikladá
a) projekt riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu;
minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu zverejòuje rada vo výzve
pod¾a odseku 1,
b) odpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
c) truktúrovaný ivotopis,
d) doklad preukazujúci ukonèenie vysokokolského
vzdelania druhého stupòa,
e) èestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v celom rozsahu,
f) èestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej
praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej
túto prax vykonával,
g) èestné vyhlásenie o splnení predpokladov pod¾a
§ 10 ods. 3 a 5 alebo èestné vyhlásenie, e tieto
predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
(3) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a sa zaèína
dòom zvolenia radou a trvá pä rokov. Generálneho riadite¾a mono zvoli opätovne, najviac vak na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.

5. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová § 8 ods. 1 písm. k)
nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. l).

(4) Generálny riadite¾ je povinný bezodkladne písomne oznámi rade kadú zmenu skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. b) a e).

6. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová § 8 ods. 1 písm. f)
nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. g).

(5) Generálnemu riadite¾ovi patrí mesaèná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.

7. V § 17 ods. 2 sa za slovom poverený vypúa slovo tatutárny.

(6) Generálny riadite¾ je povinný spôsobom pod¾a
osobitného predpisu27) preukáza rade svoje majetkové
pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do
31. marca kadého kalendárneho roka..

8. V § 17 ods. 3 písm. f) sa slová § 8 ods. 1 písm. d), i)
a j) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. e), j) a k).
9. § 18 vrátane nadpisu znie:

10. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 18a
Vo¾ba generálneho riadite¾a
(1) Generálneho riadite¾a volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väèinou vetkých hlasov
èlenov rady na základe verejného vypoèutia prihlásených kandidátov.
(2) Kandidáta, ktorý spåòa podmienky pod¾a § 18
ods. 1 a ktorého prihláka obsahuje prílohy pod¾a § 18
ods. 2, rada pozve na verejné vypoèutie najmenej sedem dní pred jeho zaèatím s uvedením dátumu, miesta
a hodiny verejného vypoèutia.
(3) Ak iadny z kandidátov nezíska vo vo¾be pod¾a
odseku 1 najmenej dvojtretinovú väèinu hlasov vetkých èlenov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania pod¾a odseku 1 opakovane hlasuje na základe
verejného vypoèutia o kandidátoch, ktorí získali vo vo¾be pod¾a odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe
opakovaného hlasovania iadny z kandidátov nezíska
najmenej dvojtretinovú väèinu hlasov vetkých èlenov
rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ïalie hlasovanie. V ïalom hlasovaní rada volí generálneho riadite¾a tajným hlasovaním nadpoloviènou väèinou
hlasov vetkých èlenov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom hlasovaní získali najmenej es hlasov.
(4) Ak rada nezvolí generálneho riadite¾a pod¾a odseku 1 ani pod¾a odseku 3, vykoná novú vo¾bu generálneho riadite¾a spôsobom pod¾a odsekov 1 a 3. Výzvu na
prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od
neúspeného hlasovania pod¾a odseku 1 alebo 3.
(5) Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím
funkèného obdobia generálneho riadite¾a zverejni
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výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom
vysielania Slovenského rozhlasu a na internetovej
stránke Slovenského rozhlasu a najmenej v jednom denníku celotátnej periodickej tlaèe.
(6) Ak sa výkon funkcie generálneho riadite¾a skonèí
pred uplynutím jeho funkèného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skonèenia výkonu funkcie generálneho
riadite¾a zverejni výzvu na prihlásenie kandidátov
pod¾a odseku 5..
11. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami § 18 ods. 3.
12. V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová § 18 ods. 3 nahrádzajú slovami § 18 ods. 1.
13. V § 19 sa vypúajú odseky 5 a 6.
14. V 20 ods. 9 sa slová § 8 ods. 1 písm. i) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. j).
15. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. decembra 2006
Na generálneho riadite¾a zvoleného pred úèinnosou
tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzahuje..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová § 8 ods. 1 písm. d) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. e).
2. V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom dvoch vypúa
slovo tatutárnych.
3. V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) schva¾uje tatutárneho zástupcu Slovenskej televízie, ktorý bude v rozsahu urèenom radou riadi èinnos Slovenskej televízie a kona v jej mene, a to
v èase od skonèenia výkonu funkcie generálneho riadite¾a do zvolenia generálneho riadite¾a, za èo mu
môe urèi mesaènú odmenu najviac vak v sume
jeho mesaènej mzdy; za tatutárneho zástupcu Slovenskej televízie rada schva¾uje zástupcu generálneho riadite¾a pod¾a § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju
funkciu v èase skonèenia výkonu funkcie generálneho riadite¾a, a ak takýto zástupca nie je, schva¾uje
iného zamestnanca Slovenskej televízie, prièom rozsah, ktorý urèí tatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedzi benú prevádzku a hospodárenie Slovenskej
televízie,.
Doterajie písmená d) a m) sa oznaèujú ako písmená e) a n).

§ 18
Podmienky na výkon funkcie generálneho riadite¾a
(1) Za generálneho riadite¾a mono zvoli fyzickú osobu, ktorá
a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho
riadite¾a (ïalej len kandidát) na výzvu rady; kandidát nesmie by èlenom rady ani èlenom dozornej komisie,
b) má spôsobilos na právne úkony v celom rozsahu,
c) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
d) má najmenej trojroènú odbornú prax v oblasti riadenia a
e) spåòa predpoklady pod¾a § 10 ods. 2 a 5.
(2) K prihláke kandidát prikladá
a) projekt riadenia a rozvoja Slovenskej televízie; minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja
Slovenskej televízie zverejòuje rada vo výzve pod¾a
odseku 1,
b) odpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
c) truktúrovaný ivotopis,
d) doklad preukazujúci ukonèenie vysokokolského
vzdelania druhého stupòa,
e) èestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v celom rozsahu,
f) èestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej
praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej
túto prax vykonával,
g) èestné vyhlásenie o splnení predpokladov pod¾a § 10
ods. 3 a 5 alebo èestné vyhlásenie, e tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.

4. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová § 8 ods. 1 písm. e),
g), h) a i) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. f), h), i)
a j).

(3) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a sa zaèína
dòom zvolenia radou a trvá pä rokov. Generálneho riadite¾a mono zvoli opätovne, najviac vak na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.

5. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová § 8 ods. 1 písm. j)
nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. k).

(4) Generálny riadite¾ je povinný bezodkladne písomne oznámi rade kadú zmenu skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. b) a e).

6. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová § 8 ods. 1 písm. f)
nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. g).
7. V § 17 ods. 2 sa za slovom poverený vypúa slovo tatutárny.
8. V § 17 ods. 3 písm. e) sa slová § 8 ods. 1 písm. d)
a i) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. e) a j).
9. § 18 vrátane nadpisu znie:

(5) Generálnemu riadite¾ovi patrí mesaèná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
(6) Generálny riadite¾ je povinný spôsobom pod¾a
osobitného predpisu32) preukáza rade svoje majetkové
pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do
31. marca kadého kalendárneho roka..
10. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 18a
Vo¾ba generálneho riadite¾a
(1) Generálneho riadite¾a volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väèinou vetkých hlasov
èlenov rady na základe verejného vypoèutia prihlásených kandidátov.
(2) Kandidáta, ktorý spåòa podmienky pod¾a § 18
ods. 1 a ktorého prihláka obsahuje prílohy pod¾a § 18
ods. 2, rada pozve na verejné vypoèutie najmenej sedem dní pred jeho zaèatím s uvedením dátumu, miesta
a hodiny verejného vypoèutia.
(3) Ak iadny z kandidátov nezíska vo vo¾be pod¾a odseku 1 najmenej dvojtretinovú väèinu hlasov vetkých
èlenov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania pod¾a odseku 1 opakovane hlasuje na základe verejného vypoèutia o kandidátoch, ktorí získali vo vo¾be
pod¾a odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe
opakovaného hlasovania iadny z kandidátov nezíska
najmenej dvojtretinovú väèinu hlasov vetkých èlenov
rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ïalie hlasovanie. V ïalom hlasovaní rada volí generálneho riadite¾a tajným hlasovaním nadpoloviènou väèinou hlasov
vetkých èlenov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom
hlasovaní získali najmenej es hlasov.
(4) Ak rada nezvolí generálneho riadite¾a pod¾a odseku 1 ani pod¾a odseku 3, vykoná novú vo¾bu generálneho riadite¾a spôsobom pod¾a odsekov 1 a 3. Výzvu na
prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od
neúspeného hlasovania pod¾a odseku 1 alebo 3.
(5) Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím
funkèného obdobia generálneho riadite¾a zverejni
výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom
vysielania Slovenskej televízie a na internetovej stránke Slovenskej televízie a najmenej v jednom denníku
celotátnej periodickej tlaèe.
(6) Ak sa výkon funkcie generálneho riadite¾a skonèí
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pred uplynutím jeho funkèného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skonèenia výkonu funkcie generálneho
riadite¾a zverejni výzvu na prihlásenie kandidátov
pod¾a odseku 5..
11. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami § 18 ods. 3.
12. V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová § 18 ods. 3 nahrádzajú slovami § 18 ods. 1.
13. V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová § 17 ods. 3
písm. f) nahrádzajú slovami § 17 ods. 3 písm. e).
14. V § 19 sa vypúajú odseky 5 a 6.
15. V 20 ods. 9 sa slová § 8 ods. 1 písm. i) nahrádzajú slovami § 8 ods. 1 písm. j).
16. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23a
Prechodné ustanovenia
úèinné od 15. novembra 2006
(1) Vo¾ba generálneho riadite¾a, ktorá bola vyhlásená
pred úèinnosou tohto zákona pod¾a doterajích predpisov sa dokonèí pod¾a tohto zákona. Kandidáti na
funkciu generálneho riadite¾a sú povinní doplni prihláku dokladmi pod¾a § 18 ods. 2 v lehote urèenej radou, ktorá nesmie by kratia ako 10 pracovných dní.
(2) Na generálneho riadite¾a zvoleného pred úèinnosou tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzahuje..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. novembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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589
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. októbra 2006,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných
odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 39 ods. 3 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2006
Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností sa dopåòa takto:

rí zaèali pecializaèné túdium v pecializaèných odboroch vyetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, vyetrovacie metódy v klinickej biochémii,
vyetrovacie metódy v imunológii a alergológii, vyetrovacie metódy v genetike alebo v pecializaènom odbore
vyetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pod¾a
predpisov platných do 31. mája 2006, a fyzioterapeutov, ktorí zaèali pecializaèné túdium v pecializaènom odbore lieèebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov pod¾a predpisov platných do
31. mája 2006, sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov..

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

Èl. II

§ 14a
Ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, kto-

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. novembra 2006.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. októbra 2006,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 324/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 33 ods. 8 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 324/2006 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

a má najmenej trojroènú odbornú zdravotnícku prax
v príslunom pecializaènom odbore..
2. § 21 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných
pracovných èinností v dopravnej psychológii pod¾a osobitného predpisu10b) majú aj psychológovia, ktorí získali osvedèenie na výkon dopravno-psychologickej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.10c).
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. novembra 2006.

Robert Fico v. r.
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