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194
ZÁKON
z 1. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001
Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008 Z. z., zákona è. 40/2011 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Poskytovate¾ prostredníctvom komisie na prijímanie iadostí vyhodnotí predloené iadosti z h¾adiska splnenia technických a formálnych podmienok
uvedených vo verejnej výzve pod¾a § 18 ods. 2 písm. k)
(ïalej len technické podmienky). V prípade, ak iados
nespåòa technické podmienky, poskytovate¾ vyzve iadate¾a na odstránenie nedostatkov v lehote do 14 dní
od doruèenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky
iadosti nebudú v urèenej lehote odstránené, poskyto-

vate¾ rozhodne o vyradení iadosti pre nesplnenie technických podmienok a rozhodnutie o vyradení iadosti
oznámi iadate¾ovi. Rozhodnutie o vyradení iadosti
obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických
podmienok iadosti..
2. Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28d
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. augusta 2014
Pri posudzovaní iadosti pod¾a § 18 ods. 1, o ktorej
nebolo rozhodnuté do 31. júla 2014, sa postupuje pod¾a doterajích predpisov..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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195
ZÁKON
zo 4. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.,
zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona è. 543/2010
Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona è. 100/2011 Z. z.,
zákona è. 467/2011 Z. z., zákona è. 503/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z. a zákona è. 462/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
d) je bezúhonný,.
2. V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré
dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva
riadne (ïalej len predpoklady sudcovskej spôsobilosti),.
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená f) a i).
3. V § 5 ods. 4 sa slová písm. c) a e) nahrádzajú slovami písm. c) a f).
4. § 5 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny tandard a integrita sudcu pre náleitý a zodpovedný výkon jeho funkcie.
(7) Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného
posúdenia uchádzaèa o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpeènostného úradu,4c) ktorými
sa zisuje, èi sudca4d) alebo uchádzaè o funkciu sudcu4e)

a) nie je pod preukázate¾ným nátlakom v dôsledku finanènej situácie,
b) nie je preukázate¾ne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,
c) neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo nezneuíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených poitkov,
d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnos pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukáza,
e) nemá obchodné, majetkové alebo finanèné vzahy
s osobami z prostredia organizovaného zloèinu, alebo
f) nespráva sa korupène..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4c a 4e znejú:

4c) Èl. 141a ods. 9 a èl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
v znení ústavného zákona è. 161/2014 Z. z.
§ 69a a 69b zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 195/2014 Z. z.
4d
) Èl. 154d ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení
ústavného zákona è. 161/2014 Z. z.
4e
) Èl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v znení
ústavného zákona è. 161/2014 Z. z..

5. V § 18 ods. 3 druhá veta znie: Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu pod¾a odseku 2 písm. a), predseda súdu oznámi túto skutoènos súdnej rade. a na
konci sa pripája táto veta: Ak sú dôvody na odvolanie
z funkcie sudcu pod¾a odseku 2 písm. b), minister
oznámi túto skutoènos súdnej rade..
6. V § 22 odsek 1 znie:
(1) Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný
trestný èin, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za èin, za ktorý môe by odvolaný z funkcie sudcu
alebo ktorý pod¾a uznesenia súdnej rady nespåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,4d) mono doèasne pozastavi výkon funkcie sudcu a do právoplatného
skonèenia trestného stíhania, disciplinárneho konania, do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie
sudcu alebo do právoplatnosti uznesenia súdnej rady,
ktorým rozhodla, e sudca nespåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d).
7. V § 22 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) predsedu súdnej rady, ak súdna rada rozhodla, e
sudca nespåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d).
8. V § 22 ods. 6 sa za slovo senátu vkladajú slová
alebo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vyhovel sanosti sudcu4d).
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9. § 22a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú rovnako
aj vtedy, ak ide o doèasné pozastavenie výkonu funkcie
sudcu z dôvodu pod¾a § 22 ods. 2 písm. c)..
10. V § 23 ods. 1 sa za slová verejnej moci vkladajú
slová vrátane funkcie predsedu súdnej rady,.
11. V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúa slovo
alebo.
12. V § 24 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripája sa slovo alebo.
13. V § 24 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) predsedom súdnej rady..
14. V § 28 ods. 2 sa slová písm. b) a f) a odseku 2
a najneskôr v posledný deò výberového konania dosiahne vek aspoò 30 rokov nahrádzajú slovami
písm. b) a d), f), g) a odseku 2, najneskôr v posledný
deò výberového konania dosiahne vek aspoò 30 rokov
a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpeènostným úradom,4c) ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý
v poradí.
15. V § 29a ods. 2 sa vypúajú slová trestne stíha
alebo.
16. V § 30 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý
èas trvania funkcie sudcu,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
17. V § 32 odsek 5 znie:
(5) Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných
pod¾a odsekov 1 a 4 sudca oznamuje súdnej rade elektronicky aj v písomnej podobe, prièom súdna rada zabezpeèí vyhodnotenie majetkových priznaní na úèely
zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie..
18. § 41 vrátane nadpisu znie:
§ 41
Miesto výkonu funkcie
(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak,
sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi, ktorý nie je disciplinárne stíhaný,
môe predseda súdu na základe jeho iadosti povoli
v odôvodnených prípadoch, aby plnil svoje funkèné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu urèenom
zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak predseda súdu iadosti sudcu nevyhovie,
musí zamietnutie iadosti odôvodni.
(2) Predseda súdu môe vykonáva kontrolu plnenia
funkèných povinností sudcu v domácom prostredí.
Predseda súdu zruí povolenie pod¾a odseku 1 s uvedením dôvodu v prípade
a) nedostatoèného výkonu funkcie sudcu alebo pre poruenie sudcovských povinností, alebo
b) právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu,
ktorým uznal sudcu za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia.
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(3) Pri posudzovaní iadosti pod¾a odseku 1 a zruení
povolenia pod¾a odseku 2 písm. a) si predseda súdu
môe vyiada stanovisko sudcovskej rady, ako aj stanovisko prísluných predsedov senátov a predsedov
kolégií alebo grémií..
19. Doterají text § 60 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Predseda súdu môe poèas doèasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre
úraz poiada Sociálnu poisovòu o vykonanie kontroly
dodriavania lieèebného reimu doèasne práceneschopného sudcu..
20. V § 62 písm. m) a § 82 ods. 2 písm. d) sa slová
písm. b) nahrádzajú slovami písm. b) a c).
21. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 69a
Funkèný príplatok za výkon funkcie èlena
alebo predsedu disciplinárneho senátu
(1) Funkèný príplatok za výkon funkcie èlena alebo predsedu disciplinárneho senátu patrí sudcovi, ktorý je
a) èlenom disciplinárneho senátu, v sume 44,26 eura
mesaène,
b) predsedom disciplinárneho senátu, v sume 66,39
eura mesaène.
(2) Funkèný príplatok pod¾a odseku 1 nepatrí tomu
èlenovi disciplinárneho senátu a predsedovi disciplinárneho senátu, ktorý je náhradníkom disciplinárneho
senátu..
22. V § 77 ods. 1 písm. a) sa èíslo 75 nahrádza èíslom 95.
23. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nedolo v jeho prípade k prerozdeleniu jemu pridelených vecí z dôvodu dlhodobej es týdòov presahujúcej neprítomnosti.19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 51 ods. 4 písm. a) zákona è. 757/2004 Z. z..

24. V § 104 sa na konci pripája táto veta: Ak tát
uhradí náhradu kody na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo Európskeho
súdu pre ¾udské práva, ktoré sa týka rozhodovacej èinnosti sudcu a ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky alebo Európsky súd pre ¾udské práva vyslovil poruenie práva na prerokovanie veci bez zbytoèných
prieahov alebo poruenie iných základných práv a slobôd, a to aj v dôsledku konania alebo nekonania sudcu,
a zavinenie sudcu bolo právoplatne zistené v disciplinárnom konaní, poaduje od sudcu regresnú náhradu
alebo jej èas za podmienok ustanovených týmto zákonom..
25. V § 116 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré
znie:
j) poruenie povinnosti spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý èas trvania funkcie sudcu..
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26. V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová písm. a), c) a d)
nahrádzajú slovami písm. a), c), d) a j).

ku 2 vtedy, ak sa má vec prideli jednému z aspoò
dvoch predsedov disciplinárnych senátov.

27. V § 119b ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane sudcu, ktorý má preruený výkon funkcie pod¾a § 24 ods. 4.

(4) Ak bude vec prvostupòovému disciplinárnemu
senátu vrátená na ïalie konanie, bude pridelená tomu
prvostupòovému disciplinárnemu senátu, ktorému
bola pôvodne pridelená.

28. V § 119b ods. 2 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú slovami písm. a) a d) a f).
29. Nadpis nad § 119c sa vypúa.
30. § 119c a 119d vrátane nadpisov znejú:
§ 119c
Poèet a zloenie disciplinárnych senátov
(1) Zloenie disciplinárnych senátov prvého stupòa
a odvolacích disciplinárnych senátov urèuje súdna
rada kadoroène rozvrhom práce disciplinárnych senátov. Predsedovia disciplinárnych senátov a èlenovia
disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom práce do
iadneho disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov.
(2) Súdna rada vytvára aspoò tyri disciplinárne senáty prvého stupòa a ich zloenie urèuje tak, aby
a) predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. a),
b) jeden èlen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. b),
c) jeden èlen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. c).
(3) Súdna rada vytvára aspoò dva odvolacie disciplinárne senáty a ich zloenie urèuje tak, aby
a) predseda odvolacieho disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. a),
b) dvaja èlenovia odvolacieho disciplinárneho senátu
boli vybratí z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. b),
c) dvaja èlenovia odvolacieho disciplinárneho senátu
boli vybratí z databázy pod¾a § 119a ods. 1 písm. c).
§ 119d
Pride¾ovanie vecí disciplinárnym senátom
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, návrh na zaèatie disciplinárneho konania, návrh na doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento návrh nie je
podaný spolu s návrhom na zaèatie disciplinárneho konania, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupòa sa v súlade
s rozvrhom práce pride¾ujú jednotlivým disciplinárnym
senátom náhodným výberom pomocou technických
prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúèená monos
ovplyvòovania pridelenia vecí.
(2) iados o vydanie osvedèenia o zahladení disciplinárneho postihu sa pride¾uje náhodným výberom
predsedovi disciplinárneho senátu.
(3) Pridelenie vecí pod¾a odsekov 1 a 2 sa vykonáva
pri ich zaevidovaní v podate¾ni kancelárie disciplinárnych senátov. Podmienka náhodného výberu pod¾a odseku 1 je splnená vtedy, ak sa má vec prideli jednému
z aspoò dvoch disciplinárnych senátov, a pod¾a odse-

(5) Kadé ïalie odvolanie podané v disciplinárnom
konaní v tej istej disciplinárnej veci sa pride¾uje tomu
odvolaciemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolanie podané v tomto disciplinárnom konaní; to platí
rovnako aj pre konanie o odvolaní proti rozhodnutiu
o doèasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(6) Kadá ïalia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa pride¾uje tomu disciplinárnemu senátu, ktorému bola
pridelená prvá námietka zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o doèasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(7) Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúèený predseda disciplinárneho senátu
a èlen disciplinárneho senátu, ktorý sa v prejednávanej
veci zúèastnil na rozhodovaní prvostupòového disciplinárneho senátu, a naopak..
31. Za § 119d sa vkladá § 119da, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119da
Rozvrh práce disciplinárnych senátov
(1) Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje
a) zloenie disciplinárnych senátov s uvedením predsedu disciplinárneho senátu a ïalích èlenov disciplinárneho senátu,
b) urèenie spôsobu zastupovania disciplinárnych senátov tak, aby bolo moné zabezpeèi v súlade s týmto zákonom konanie a rozhodovanie v prejednávanej
veci v prípade vylúèenia predsedu disciplinárneho
senátu alebo èlena disciplinárneho senátu a v prípade náhlej prekáky brániacej im vykona jednotlivé
úkony,
c) spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho
senátu a ak sa zmení personálne obsadenie disciplinárneho senátu,
d) spôsob pride¾ovania vecí disciplinárnym senátom
v prípade nemonosti vyuitia technických prostriedkov a programových prostriedkov spôsobenej
v dôsledku ich poruchy znemoòujúcej prístup k dátam potrebným na pride¾ovanie vecí v trvaní najmenej dvoch pracovných dní.
(2) Predseda súdnej rady je povinný návrh rozvrhu
práce disciplinárnych senátov, predtým ne ho predloí
súdnej rade pod¾a odseku 3, prerokova s predsedami
disciplinárnych senátov a èlenmi disciplinárnych senátov.
(3) Rozvrh práce disciplinárnych senátov a jeho zmeny schva¾uje súdna rada na návrh predsedu súdnej
rady. Predseda súdnej rady predkladá návrh rozvrhu
práce disciplinárnych senátov na nasledujúci kalen-
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dárny rok súdnej rade najneskôr do 1. decembra kalendárneho roka spolu s pripomienkami vznesenými pod¾a odseku 2; ak ho predseda súdnej rady nepredloí
v tejto lehote, urobí tak podpredseda súdnej rady alebo
ktoríko¾vek traja èlenovia súdnej rady.
(4) Ak súdna rada neschváli rozvrh práce vèas, organizácia práce disciplinárnych senátov sa pri zabezpeèovaní riadneho výkonu disciplinárneho konania riadi
pôvodným rozvrhom práce do vydania nového rozvrhu
práce.
(5) Kancelária súdnej rady je povinná bezodkladne
po jeho schválení zverejni na webovom sídle súdnej
rady schválený rozvrh práce disciplinárnych senátov;
rovnako je povinná zverejòova aj jeho zmeny a jeho
úplné znenie po kadej vykonanej zmene..
32. V § 119e odsek 3 znie:
(3) Ak zanikne funkcia predsedu disciplinárneho
senátu alebo èlena disciplinárneho senátu a ak odsek 2
neustanovuje inak, na uvo¾nené miesto nastupuje náhradník, ak ho niet, postupuje sa pod¾a § 119a ods. 4..
33. V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) predseda súdnej rady,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
34. V § 120 ods. 5 sa slová písm. b) a e) nahrádzajú
slovami písm. b) a f).
35. V § 129 ods. 7 posledná veta znie: Pri zverejòovaní rozhodnutí disciplinárneho senátu sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.28c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28c znie:

Èiastka 66

(5) Ak predseda súdnej rady nepredloí súdnej rade
návrh prvého rozvrhu práce v lehote pod¾a odseku 4,
predloí ho súdnej rade bezodkladne podpredseda súdnej rady alebo ktoríko¾vek traja èlenovia súdnej rady..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona
è. 97/1999 Z. z., zákona è. 226/2000 Z. z., zákona
è. 124/2002 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona
è. 551/2003 Z. z., zákona è. 324/2004 Z. z., zákona
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 546/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 122/2006 Z. z., zákona
è. 71/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona
è. 114/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 159/2013 Z. z. a zákona è. 402/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Sudcu nemono vzia do väzby bez súhlasu
Ústavného súdu..
2. V § 14 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
3. V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov pod¾a èl. 125
ods. 1 Ústavy týkajúcich sa výkonu súdnictva,.

28c) § 82a zákona è. 757/2004 Z. z. v znení zákona è. 33/2011
Z. z..

Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).

36. Za § 151y sa vkladá § 151z, ktorý vrátane nadpisu znie:

4. V § 18 ods. 1 písm. g) sa za slová èl. 125 ods. 1
vkladá slovo Ústavy.

§ 151z

5. V § 30 ods. 1 sa slová 129 ods. 4 a 5 nahrádzajú
slovami 129 ods. 4, 5 a 7.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014
(1) Povolenia plni funkèné povinnosti sudcu v domácom prostredí vydané pod¾a predpisov úèinných do
31. augusta 2014 sa od 1. septembra 2014 zruujú.
(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, disciplinárne konanie zaèaté pred 1. septembrom 2014 dokonèí disciplinárny senát vytvorený pod¾a predpisov úèinných
k 31. augustu 2014.
(3) Ak disciplinárny senát pod¾a odseku 1 nerozhodne o disciplinárnom previnení sudcu do 30. novembra
2014, disciplinárne konanie dokonèí disciplinárny senát vytvorený pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 2014, urèený náhodným výberom pod¾a § 119d
ods. 1 a 3.
(4) Návrh prvého rozvrhu práce disciplinárnych senátov predloí súdnej rade predseda súdnej rady do
30. septembra 2014. Prvý rozvrh práce disciplinárnych
senátov súdna rada schváli do 31. októbra 2014.

6. V § 37 ods. 1 sa slová písm. a) a f) nahrádzajú
slovami písm. a) a g).
7. V druhej hlave sa za trinásty oddiel vkladá nový
trnásty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
trnásty oddiel
Konanie o sanosti proti uzneseniu
Súdnej rady Slovenskej republiky
§ 74da
(1) Uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
(ïalej len súdna rada) je na úèely tohto oddielu uznesenie súdnej rady pod¾a èl. 154d ods. 1 a 3 Ústavy.
(2) Saovate¾om môe by
a) sudca, ktorý pod¾a uznesenia súdnej rady nespåòa
predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú
záruku, e funkciu bude vykonáva riadne (ïalej len
predpoklady sudcovskej spôsobilosti),
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b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej
len minister spravodlivosti), ak súdna rada uznesením rozhodla, e sudca spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a to napriek tomu, e podklady
Národného bezpeènostného úradu tento záver neodôvodòujú.
(3) Úèastníkom konania je sudca pod¾a odseku 2
písm. a) a súdna rada; minister spravodlivosti je úèastníkom konania len vtedy, ak konanie zaèalo na jeho návrh.
(4) Sanos mono poda v lehote 30 dní od doruèenia uznesenia súdnej rady. Sanos sudcu pod¾a odseku 2 písm. a) má odkladný úèinok.
(5) Sanos proti uzneseniu súdnej rady musí
okrem veobecných náleitostí uvedených v § 20 obsahova aj oznaèenie uznesenia súdnej rady a uvedenie
dôvodov, pre ktoré ju saovate¾ podáva.
§ 74db
(1) Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda
Ústavného súdu vyiada stanovisko súdnej rady, ku
ktorému je súdna rada povinná pripoji podklad Národného bezpeènostného úradu, ako aj napadnuté
uznesenie súdnej rady, zápisnicu z hlasovania, zápisnicu zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo
zasadnutia súdnej rady.
(2) Predseda Ústavného súdu si vyiada aj stanovisko riadite¾a Národného bezpeènostného úradu.
§ 74dc
(1) Ak Ústavný súd vyhovie sanosti sudcu pod¾a
§ 74da ods. 2 písm. a), uznesenie súdnej rady zruí
a vysloví, e sudca spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, inak sanos zamietne.
(2) Ak Ústavný súd vyhovie sanosti ministra spravodlivosti pod¾a § 74da ods. 2 písm. b), uznesenie súdnej rady zruí a vec vráti súdnej rade, inak sanos zamietne. Ak Ústavný súd vráti vec súdnej rade, je súdna
rada viazaná právnym názorom Ústavného súdu.
(3) Ak saovate¾ vezme svoju sanos spä, Ústavný
súd konanie o nej zastaví. Ústavný súd bezodkladne
zale oznámenie o spävzatí sanosti ostatným úèastníkom konania.
(4) Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom.
Nález sa doruèuje úèastníkom konania..
Doterají trnásty oddiel sa oznaèuje ako pätnásty
oddiel.
8. V § 74e ods. 2 sa vypúajú slová na trestné stíhanie alebo.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
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è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona
è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona
è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 500/2010 Z. z., zákona è. 532/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z., zákona
è. 462/2013 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 97/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slová sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vkladajú slová predsedu Súdnej rady
Slovenskej republiky,.
2. Za piatu èas sa vkladá nová iesta èas, ktorá vrátane nadpisu znie:
IESTA ÈAS
PLATOVÉ POMERY PREDSEDU
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 19a
Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí
plat vo výke platu poslanca mesaène, zaèínajúc prvým
dòom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie,
a pauálne náhrady pod¾a § 4 ods. 1..
Doterajia iesta a ôsma èas sa oznaèujú ako siedma a deviata èas.
3. Za § 29j sa vkladá § 29k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29k
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014
Ustanovenie § 19a sa vzahuje na predsedu Súdnej
rady Slovenskej republiky zvoleného do tejto funkcie
pod¾a èl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky..
Èl. IV
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005
Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z.,
zákona è. 220/2011 Z. z., zákona è. 503/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z. a zákona è. 462/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 69 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vedúci prokurátor môe poèas doèasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu
alebo pre úraz poiada Sociálnu poisovòu o vykona-
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nie kontroly dodriavania lieèebného reimu doèasne
práceneschopného prokurátora..
2. V § 106 ods. 1 písm. a) sa èíslo 75 nahrádza èíslom 95.
Èl. V
Zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 267/2003 Z. z., zákona è. 426/2003 Z. z.,
zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 495/2010
Z. z., zákona è. 467/2011 Z. z. a uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 110/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo ustanovenia vkladajú slová
predsedu súdnej rady a.
2. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 3a
Zabezpeèovanie výkonu
verejnej kontroly súdnictva
Pri výkone pôsobnosti pod¾a èl. 141a ods. 5 písm. a)
Ústavy Slovenskej republiky súdna rada
a) sa podie¾a v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,
b) vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie
súdov, analyzuje príèiny zistených nedostatkov
a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) prijíma opatrenia na posilòovanie dôvery verejnosti
v súdnictvo,
d) zabezpeèuje aktívnu úèas svojich èlenov na zasadnutí pléna Najvyieho súdu Slovenskej republiky
a vo výberových komisiách pod¾a osobitného predpisu,
e) plní ïalie úlohy ustanovené zákonom.
§ 3b
Doh¾ad súdnej rady
Pri výkone pôsobnosti pod¾a èl. 141a ods. 5 písm. i)
Ústavy Slovenskej republiky súdna rada
a) presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spåòanie
predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú
záruku, e funkciu bude vykonáva riadne (ïalej len
predpoklady sudcovskej spôsobilosti),
b) schva¾uje harmonogram overovania spåòania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
c) vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezluèite¾né s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti
získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo
zistené z vlastnej èinnosti,
d) môe navrhnú predsedovi súdnej rady poda návrh
na zaèatie disciplinárneho konania.
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§ 3c
Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle
zverejòuje kadoroène k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti pod¾a § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny
rok..
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) podie¾a sa na rozvoji ¾udských zdrojov v súdnictve..
4. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
5. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisu
znejú:
Predseda súdnej rady
§ 4a
(1) Návrh kandidáta na vo¾bu predsedu súdnej rady
môu poda najmenej traja èlenovia súdnej rady. K návrhu sa prikladá vlastnoruène podpísané vyhlásenie
kandidáta, e súhlasí so svojou kandidatúrou. Vo¾ba
predsedu súdnej rady sa vykonáva tajným hlasovaním.
(2) O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej
rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a) celkový poèet èlenov súdnej rady, ktorí mali právo
voli,
b) poèet hlasov èlenov súdnej rady odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov,
c) poradie kandidátov pod¾a poètu získaných hlasov
èlenov súdnej rady.
(3) Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej
rady, na ktorom sa vo¾ba predsedu súdnej rady vykonala.
(4) Ak iadny z kandidátov na predsedu súdnej rady
nezíska nadpoloviènú väèinu hlasov vetkých èlenov
súdnej rady a na vo¾be sa zúèastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady
opakovaná vo¾ba. Na opakovanej vo¾be sa zúèastnia tí
dvaja kandidáti, ktorí vo vo¾be získali najväèí poèet
hlasov.
(5) Ak iadny z kandidátov na predsedu súdnej rady
nezíska vo vo¾be, v prípade pod¾a odseku 4 v opakovanej vo¾be, nadpoloviènú väèinu hlasov vetkých èlenov súdnej rady, uskutoènia sa nové vo¾by na druhý
deò po opakovanej vo¾be.
§ 4b
(1) Funkcia predsedu súdnej rady zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia èlena súdnej rady,
b) vzdaním sa funkcie predsedu alebo èlena súdnej
rady,
c) odvolaním predsedu alebo èlena súdnej rady,
d) smrou,
e) neodstránením dôvodov nezluèite¾nosti výkonu
funkcie predsedu súdnej rady pod¾a èl. 141a ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky, alebo
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f) ak predsedu súdnej rady u nemono povaova za
bezúhonného.

Strana 1509

na vymenovanie za sudcu, ktorým je uchádzaè o funkciu sudcu, ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní ako
prvý v poradí, dotazník pod¾a osobitného predpisu.13)

(2) Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa
funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo
najstariemu èlenovi súdnej rady. Funkcia predsedu
súdnej rady zaniká uplynutím dvoch kalendárnych
mesiacov od doruèenia oznámenia pod¾a prvej vety.

(2) Kandidát na vymenovanie za sudcu je povinný doruèi kancelárii súdnej rady vyplnený dotazník pod¾a
osobitného predpisu13) do 30 dní od jeho doruèenia
kanceláriou súdnej rady.

(3) Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môu
poda najmenej piati èlenovia súdnej rady. Súdna rada
môe predsedu súdnej rady odvola v tajnom hlasovaní, ak
a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej vak poèas
troch mesiacov, nedovo¾uje riadne vykonáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo
b) opakovane poruuje svoje povinnosti..

(3) Predseda súdnej rady bezodkladne po doruèení
dotazníku pod¾a odseku 2 písomne poiada Národný
bezpeènostný úrad o zabezpeèenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti
kandidáta na vymenovanie za sudcu. K iadosti sa pripojí súhlas udelený pod¾a osobitného predpisu14) a vyplnený dotazník fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu.13)

6. V § 6 ods. 4 sa slová raz za tri mesiace nahrádzajú slovami raz za mesiac.

(4) Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov
sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za
sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môu
zúèastni len èlenovia súdnej rady a kandidát na vymenovanie za sudcu; ïalie osoby sa ho môu zúèastni
len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady
je tajné.

7. V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Èlen
súdnej rady, ktorý je sudcom, nemá právo hlasova aj
vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov
sudcovskej spôsobilosti tohto èlena súdnej rady..
8. V § 6 odsek 8 znie:
(8) Hlasovanie súdnej rady je verejné; to neplatí
a) ak súdna rada rozhoduje o návrhu na
1. vymenovanie a odvolanie sudcu,
2. vymenovanie a odvolanie predsedu Najvyieho
súdu Slovenskej republiky,
3. vymenovanie a odvolanie podpredsedu Najvyieho súdu Slovenskej republiky,
4. vymenovanie a odvolanie predsedu alebo podpredsedu súdnej rady,
5. vo¾bu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobi
za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne,
6. vo¾bu a odvolanie èlenov a predsedov disciplinárnych senátov,
b) v ïalích prípadoch ustanovených zákonom..
9. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie
plat a pauálne náhrady pod¾a osobitného predpisu.4b)
Výkon funkcie ostatných èlenov súdnej rady nie je spojený s nárokom na odmenu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
è. 195/2014 Z. z..

10. Za § 27g sa vkladá § 27ga, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(5) Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umoni kandidátovi na vymenovanie za sudcu vyjadri sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov pod¾a odseku 3, a to
tak, aby nedolo k zásahu do práv tretích osôb a nebol
ohrozený zdroj informácií. Predseda súdnej rady je povinný umoni èlenom súdnej rady oboznámi sa s podkladmi pod¾a odseku 3 aspoò 15 dní pred zasadnutím
súdnej rady, na ktorom rozhoduje pod¾a týchto podkladov. Ak o to súdna rada poiada, Národný bezpeènostný úrad je povinný umoni súdnej rade nahliadnutie
do materiálov, z ktorých sa podklady pre rozhodovanie
o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti poskytli.
(6) Súdna rada je povinná rozhodnú o tom, èi kandidát na vymenovanie za sudcu spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, do 60 dní od predloenia podkladov pod¾a odseku 3 a uznesenie bezodkladne doruèi
tomuto kandidátovi na vymenovanie za sudcu do vlastných rúk.
(7) Ak v èase od podania iadosti pod¾a odseku 3 do
predloenia podkladov pod¾a odseku 3 súdnej rade vezme kandidát na vymenovanie za sudcu súhlas pod¾a
osobitného predpisu14) spä alebo ho odvolá, predseda
súdnej rady oznámi bezodkladne túto skutoènos Národnému bezpeènostnému úradu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12 a 14 znejú:

§ 27ga

12) § 11 ods. 1 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13
) § 69a zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 195/2014 Z. z.
14
) § 28 ods. 2 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov..

(1) Bezodkladne po oznámení výsledkov výberového
konania12) kancelária súdnej rady doruèí kandidátovi

11. V § 27h ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Rovnako sú povinné súdnej rade poskytnú informácie

Rozhodovanie o predpokladoch
sudcovskej spôsobilosti

Strana 1510

Zbierka zákonov è. 195/2014

Èiastka 66

o konaní sudcu, ktoré je nezluèite¾né s predpokladmi
sudcovskej spôsobilosti..

mi bezodkladne túto
bezpeènostnému úradu.

12. V § 27h ods. 3 sa za slovo oprávnením vkladá
slovo predsedu a slová súdna rada oprávnená sa
nahrádzajú slovami predseda súdnej rady oprávnený.

(8) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom15) mono proti uzneseniu súdnej rady pod¾a odseku 6 poda sanos.

13. V § 27h ods. 4 sa slová oprávnení súdnej rady
pod¾a odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami pôsobnosti
súdnej rady; povinnos zachováva mlèanlivos trvá aj
po skonèení výkonu funkcie a tej ich môe zbavi len
súdna rada.
14. Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu
znie:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014
§ 31
(1) Kancelária súdnej rady je povinná do 30. septembra 2014 doruèi sudcovi, ktorý bol ustanovený do
funkcie sudcu pred 1. septembrom 2014, dotazník pod¾a osobitného predpisu.13)
(2) Vyplnený dotazník je sudca povinný doruèi kancelárii súdnej rady do 31. októbra 2014.
(3) Predseda súdnej rady je povinný bezodkladne po
doruèení dotazníka pod¾a odseku 2 písomne poiada
Národný bezpeènostný úrad o zabezpeèenie podkladov
pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti sudcu.
(4) Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov
sudcovskej spôsobilosti sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môu zúèastni len èlenovia súdnej
rady a sudca; ïalie osoby sa ho môu zúèastni len so
súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.
(5) Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umoni sudcovi vyjadri sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov
pod¾a odseku 3, a to tak, aby nedolo k zásahu do práv
tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Predseda súdnej rady je povinný umoni èlenom súdnej rady
oboznámi sa s podkladmi pod¾a odseku 3 aspoò 15 dní
pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje
pod¾a týchto podkladov. Ak o to súdna rada poiada,
Národný bezpeènostný úrad je povinný umoni súdnej
rade nahliadnutie do materiálov, z ktorých sa podklady
pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti poskytli.
(6) Súdna rada je povinná rozhodnú o tom, èi sudca
spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti bezodkladne, a uznesenie bezodkladne doruèi sudcovi do vlastných rúk; uznesenie sa doruèuje do vlastných rúk aj
ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.
(7) Ak v èase od podania iadosti pod¾a odseku 3 do
predloenia podkladov pod¾a odseku 3 súdnej rade dôjde k zániku funkcie sudcu, predseda súdnej rady ozná-

skutoènos

Národnému

(9) Uznesenie súdnej rady nadobúda právoplatnos
a) márnym uplynutím lehoty na podanie sanosti,
b) doruèením spävzatia sanosti Ústavnému súdu
Slovenskej republiky,
c) odmietnutím sanosti Ústavným súdom Slovenskej
republiky, alebo
d) zamietnutím sanosti Ústavným súdom Slovenskej
republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 74da zákona è. 38/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona
è. 195/2014 Z. z..

Èl. VI
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 183/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 155 ods. 3 písmeno c) znie:
c) zamestnávate¾a; kontrola sa vykoná vdy, ak o to poiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor,.
Èl. VII
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
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è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z.
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 668/2007 Z.
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 400/2009 Z.
è. 192/2011 Z. z. a zákona è. 122/2013 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Tento zákon ïalej upravuje pôsobnos úradu pri
zabezpeèovaní podkladov pre rozhodovanie Súdnej
rady Slovenskej republiky (ïalej len súdna rada)
o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré
dávajú záruku, e funkciu bude vykonáva riadne (ïalej len predpoklady sudcovskej spôsobilosti).1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èl. 141a ods. 5 písm. b), èl. 141a ods. 9 a èl. 154d ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
Doterají odkaz 1a a poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa oznaèujú ako odkaz 1a a poznámka pod èiarou
k odkazu 1a.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014
Z. z..

3. V § 34 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) èlen súdnej rady v súvislosti s rozhodovaním o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti..
4. Za tretiu èas sa vkladá nová tvrtá èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
TVRTÁ ÈAS
ZABEZPEÈOVANIE PODKLADOV
PRE ROZHODNOVANIE O SPLNENÍ
PREDPOKLADOV SUDCOVSKEJ SPÔSOBILOSTI
§ 69a
Zhromaïovanie informácií
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d) informácie vyiadané od obce, v ktorej má fyzická
osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
e) informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informaènou slubou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpeènosti prostredia,
v ktorom fyzická osoba ije a pohybuje sa, a o monosti výskytu rizík,
f) informácie o fyzickej osobe vyiadané od ïalích
tátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb.
(3) Vyplnený dotazník pod¾a odseku 2 písm. a) predkladá sudca, ako aj kandidát na vymenovanie za sudcu
súdnej rade; v aktuálnom dotazníku je povinný uvádza úplné a pravdivé údaje. Vyplnený dotazník pod¾a
odseku 2 písm. a) sa pripojí k iadosti pod¾a odseku 1.
(4) Úrad je oprávnený pri zabezpeèovaní podkladov
pod¾a odseku 1 poadova od tátnych orgánov, iných
právnických osôb a fyzických osôb pod¾a odseku 2
písm. b) a f) poskytnutie informácií vrátane osobných
údajov14) potrebných na overenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu alebo kandidáta na vymenovanie za sudcu; tieto sú povinné iadosti v urèenej lehote vyhovie a umoni nahliadnutie do písomných
materiálov, z ktorých informácie úradu poskytli.
(5) Informácie pod¾a odseku 4 sú tátne orgány, iné
právnické osoby a fyzické osoby pod¾a odseku 2
písm. b) a f) povinné predloi úradu najneskôr do
troch mesiacov od doruèenia iadosti o poskytnutie informácií.
(6) Úrad vedie spis fyzickej osoby pod¾a odseku 2,
v ktorom sú zaloené podklady na zistenie spôsobilosti
fyzickej osoby vykonáva funkciu sudcu. Údaje z tohto
spisu mono poui iba pre rozhodovanie o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti.1)
§ 69b
Vyhodnocovanie informácií

(1) Úrad zabezpeèuje podklady pre rozhodovanie
súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej
spôsobilosti1) na základe písomnej iadosti predsedu
súdnej rady. Úrad je povinný ukonèi zhromaïovanie
a vyhodnocovanie podkladov na základe oznámenia
predsedu súdnej rady pod¾a osobitného predpisu.28a)

(1) Úrad je povinný zhromadené informácie vyhodnoti a vyhodnotenie zasla súdnej rade najneskôr do
piatich mesiacov od doruèenia iadosti pod¾a § 69a
ods. 1. Ak nemono vzh¾adom na povahu veci túto lehotu dodra, môe ju úrad predåi o dva mesiace. O predåení lehoty s uvedením dôvodu je úrad povinný upovedomi súdnu radu.

(2) Úrad pri zabezpeèovaní podkladov pod¾a odseku 1 pre overenie skutoèností pod¾a osobitného
predpisu28b) zhromaïuje informácie o sudcovi alebo
o kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorými sú
a) vyplnený dotazník fyzickej osoby v rozsahu údajov
uvedených v prílohe è. 3 èastiach A a B,
b) informácie o fyzickej osobe z evidencií Policajného
zboru, Slovenskej informaènej sluby a Vojenského
spravodajstva,
c) informácie o fyzickej osobe z previerok vykonaných
v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou
informaènou slubou alebo Vojenským spravodajstvom,

28a) § 27ga ods. 7 a § 31 ods. 7 zákona è. 185/2002 Z. z. o Súdnej
rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 195/2014 Z. z.
28b
) § 5 ods. 7 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 195/2014 Z. z..

(2) Vyhodnotenie je podkladom pre rozhodovanie
súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Musí obsahova informácie potrebné pre overenie splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,28b) ako aj pre rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky
o sanosti proti uzneseniu súdnej rady..
Poznámky pod èiarou k odkazom 28a 28b znejú:
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Doterajia tvrtá a iesta èas sa oznaèujú ako piata
a siedma èas.
5. V § 70 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) zabezpeèovania podkladov potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti získava, sústreïuje, preveruje,
analyzuje a vyhodnocuje informácie o sudcovi
a o kandidátovi na funkciu sudcu v rozsahu potrebnom pre overenie skutoèností pod¾a osobitného
predpisu,28b).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
6. V § 70 ods. 2 sa slová odseku 1 písm. d) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. e).
7. V § 75 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) poskytuje úradu na poiadanie informácie o fyzickej
osobe pod¾a § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov
sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten úèel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby pod¾a § 69a
ods. 2 a previerky bezpeènosti prostredia, v ktorom
táto fyzická osoba ije a pohybuje sa,.
Doterajie písmena e) a i) sa oznaèujú ako písmena f) a j).
8. V § 76 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) poskytuje úradu na poiadanie informácie o fyzickej
osobe pod¾a § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov
sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten úèel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby pod¾a § 69a
ods. 2 a previerky bezpeènosti prostredia, v ktorom
táto fyzická osoba ije a pohybuje sa..
9. Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý znie:
§ 84b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014
Úrad je povinný zabezpeèi podklady pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti
pod¾a èl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,
zhromadené informácie vyhodnoti a vyhodnotenie
zasla súdnej rade do 15 mesiacov odo dòa doruèenia
písomnej iadosti predsedu súdnej rady; ustanovenie
§ 69b ods. 1 sa nepouije..
Èl. VIII
Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008
Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 33/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákona
è. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 110/2012 Z. z. a zákona è. 335/2012
Z. z. sa mení takto:
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1. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
(3) Úèastník konania alebo strana v konaní, v ktorom rozhoduje súd v senáte, nemá právo na vopred urèeného sudcu spravodajcu. Zákonným sudcom je aj
sudca urèený pod¾a odseku 4..
2. V § 15 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
3. V § 15 ods. 4 písmeno a) znie:
a) zvoláva aspoò tyrikrát do roka rokovanie grémia,
vedie rokovanie grémia, rozhoduje o prizvaní ïalích
osôb na rokovanie grémia; program rokovania urèuje len na zabezpeèenie pôsobnosti grémia pod¾a odseku 3,.
4. V § 15 ods. 4 písm. e) sa vypúajú slová a z poverenia predsedu okresného súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami grémia.
5. V 17 ods. 4 písmeno a) znie:
a) zvoláva tyrikrát do roka rokovanie kolégia, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ïalích osôb
na rokovanie kolégia; program rokovania urèuje len
na zabezpeèenie pôsobnosti kolégia pod¾a odseku 3,.
6. V § 17 ods. 4 písm. e) sa vypúajú slová a z poverenia predsedu krajského súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami kolégia.
7. V § 17 ods. 5 sa na konci vkladá èiarka a pripájajú
sa tieto slová: ak s tým tento èlen kolégia súhlasí.
8. V § 21 ods. 3 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno h).
9. V § 21 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkoèiarka a pripájajú sa tieto slová programom rokovania
kolégia je len realizácia jeho pôsobnosti pod¾a odseku 3.
10. V § 21 ods. 4 písm. f) sa vypúa èiarka a slová z
poverenia predsedu najvyieho súdu prerokúva návrh
rozvrhu práce so sudcami kolégia.
11. § 36 vrátane nadpisu znie:
§ 36
Ustanovenie do funkcie predsedu súdu
Predsedu súdu, okrem predsedu najvyieho súdu,
vymenúva minister na pä rokov zo sudcov, ktorí boli
úspení vo výberovom konaní. Tá istá osoba môe by
vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane..
12. V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Na krajských súdoch a na okresných súdoch pôsobia
podpredsedovia súdu. Na súdoch s poètom sudcov do
20 pôsobí jeden podpredseda, na súdoch s poètom sudcov od 21 do 50 pôsobia dvaja podpredsedovia a na súdoch s poètom nad 70 sudcov pôsobia traja podpredsedovia..

Èiastka 66

Zbierka zákonov è. 195/2014

13. § 39 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená
alebo ak ide o dlhodobú neprítomnos podpredsedu
súdu presahujúcu es týdòov, môe predseda súdu
poveri ktoréhoko¾vek sudcu prísluného súdu s jeho
súhlasom vykonávaním niektorých úkonov patriacich
do pôsobnosti predsedu súdu..
14. V § 40 sa slová tri roky nahrádzajú slovami pä
rokov.
15. V § 51 ods. 1 sa slová senátom, samosudcom
a súdnym úradníkom nahrádzajú slovami senátom
alebo samosudcom a na konci sa pripája táto veta:
Súdnym úradníkom sa pride¾ujú veci pod¾a rozvrhu
práce tak, aby sa zabezpeèilo ich rovnomerné zaaenie
a riadny chod súdu..
16. V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová zmena v obsadení
súdu sudcami v prípade senátnej veci je dôvodom na
prerozdelenie veci, len ak sa v dôsledku tejto zmeny
zmení nadpolovièná väèina èlenov senátu nahrádzajú slovami pri zmene v zloení senátu sa vec ponecháva v pôvodnom senáte, alebo sa prerozdelí do iného senátu, kde sa zaraïuje sudca spravodajca tak, aby
prerozdelením veci bola zabezpeèená rovnomerná zaaenos senátov na súde.
17. V § 51 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pridelenie
sa vykonáva v èase, keï sa zistí náhla prekáka..
18. V § 51a odsek 2 znie:
(2) Predseda súdu musí v prípadoch pod¾a odseku 1
prihliada na uvedené skutoènosti pri výkone súdnictva dotknutého sudcu najmenej v období troch mesiacov po pridelení veci..
19. V § 51a sa vypúa odsek 3 vrátane poznámok
pod èiarou k odkazom 17a a 17g.
20. V § 52 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
21. V § 53 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: osobitne sleduje plynulos súdneho konania
v prípadoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej èinnosti sudcu
a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil
poruenie práva na prerokovanie veci bez zbytoèných
prieahov alebo poruenie iných základných práv a slobôd,.
22. V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Èlenom revízneho oddelenia môe by aj sudca, ktorý má
preruený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon
funkcie sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia pod¾a èl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 24 ods. 4 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V § 58 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: èlenom revízneho oddelenia môe by aj sudca, ktorý má preru-
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ený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie
sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia pod¾a
èl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky..
24. V § 59 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie:
Èlenom revízneho orgánu môe by aj sudca, ktorý má
preruený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon
funkcie sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia pod¾a èl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky..
25. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
§ 59a
Èlen revízneho oddelenia, ktorým je sudca, ktorý má
preruený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon
funkcie sudcu,19a) a sudca, ktorému zanikla funkcia
pod¾a èl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky, má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho
èinnosou v revíznom oddelení pod¾a osobitného predpisu.19b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:
19b)Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorích predpisov..
26. V § 74 ods. 4 sa za slová v § 71 vkladajú slová
písm. a) prvom a druhom bode,.
27. Za § 101c sa vkladá § 101ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 101ca
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014
Funkèné obdobie predsedov súdov a podpredsedov
súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. septembru
2014, sa skonèí uplynutím ich funkèného obdobia
ustanoveného pod¾a predpisov úèinných k 31. augustu
2014..
Èl. IX
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
è. 334/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 204/2013 Z. z., zákona è. 305/2013 Z. z. a zákona
è. 1/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 sa vypúa odsek 2.
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Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
2. V § 9 sa vypúa odsek 4.
3. V § 47 ods. 3 sa slová na návrh generálneho prokurátora nahrádzajú slovami na návrh generálneho
prokurátora Slovenskej republiky (ïalej len generálny
prokurátor).
4. V § 206 ods. 1 sa vypúa slovo sudca,.
5. Za § 207 sa vkladá § 207a, ktorý znie:

sení obvinenia môe len prokurátor generálnej prokuratúry; uznesenie sa doruèí najneskôr do 48 hodín ministrovi spravodlivosti.
(2) O sanosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia
pod¾a odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor..
6. V § 215 sa vypúa odsek 8.
Èl. X

§ 207a
(1) Ak je obvineným sudca, vyda uznesenie o vzne-

Èiastka 66

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2014.

Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 66

Zbierka zákonov è. 196/2014

Strana 1515

196
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 30. júna 2014,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 465/2013 Z. z. o technických poiadavkách na elektrické zariadenia
a elektronické zariadenia

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 346/2013 Z. z. o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach
a ktorým sa mení zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 465/2013 Z. z. o technických poia-

davkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia sa mení takto:
1. V § 1 sa slová osobitnom predpise.1) nahrádzajú
slovami prílohách III a IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení
pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v platnom znení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa.
2. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 465/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).
2. Delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení a dopåòa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyòatím
pre pouívanie olova (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
3. Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení a dopåòa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyòatím
pre pouívanie kadmia (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
4. Delegovaná smernica Komisie 2014/1/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
ako legujúci prvok v loiskách a trecích plochách zdravotníckych prístrojov vystavených ionizujúcemu iareniu
(Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
5. Delegovaná smernica Komisie 2014/2/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre kadmium vo fosforových poahoch v zosilòovaèoch obrazu pri röntgenovom snímaní do 31. decembra 2019 a v náhradných dieloch pre röntgenové systémy uvedené na trh EÚ pred 1. januárom 2020 (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
6. Delegovaná smernica Komisie 2014/3/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre marker z octanu olovnatého pouívaný v stereotaktických rámoch na fixáciu hlavy pri poèítaèovej tomografii (CT)
a magnetickej rezonancii (MRI) a v lokalizaèných systémoch pre oarovaèe na gamaterapiu a pre vybavenie na
nukleárnu medicínu (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
7. Delegovaná smernica Komisie 2014/4/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre pouívanie olova na vytvorenie vákuovo tesných spojov medzi hliníkom a oce¾ou v zosilòovaèoch röntgenového obrazu
(Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
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8. Delegovaná smernica Komisie 2014/5/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
v spájkach na doskách ploných spojov, v povrchových náteroch na koncovkách elektrických a elektronických
komponentov a v náteroch na doskách ploných spojov, v spájkach na spájanie drôtov a káblov, v spájkach na
spájanie prevodníkov a snímaèov, ktoré sa za bených prevádzkových a skladovacích podmienok trvalo pouívajú
pri teplotách niích ako  20 °C (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
9.Delegovaná smernica Komisie 2014/6/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre pouívanie olova v povrchových náteroch systémov kolíkových konektorov, pre ktoré sú potrebné nemagnetické konektory, ktoré sa za bených prevádzkových a skladovacích podmienok trvalo pouívajú pri teplotách niích ako
 20 °C (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
10. Delegovaná smernica Komisie 2014/7/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
v spájkach, povrchových náteroch na koncovkách elektrických a elektronických komponentov a na doskách ploných spojov, v spojoch elektrických vodièov, krytoch a chránených konektoroch pouívaných a) v magnetickom
poli v okruhu 1 m od izocentra magnetu, ktorý je súèasou zdravotníckych prístrojov na snímanie pomocou magnetickej rezonancie vrátane pacientských monitorov navrhnutých tak, aby sa mohli pouíva v tomto okruhu, alebo b) v magnetickom poli v okruhu 1 m od vonkajieho povrchu cyklotrónových magnetov a magnetov pouívaných v nukleárnej medicíne na prenos a kontrolu smerovania zväzku lúèov (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
11. Delegovaná smernica Komisie 2014/8/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre pouívanie olova v spájkach pouívaných na montá detektorov z digitálnych polí z teluridu kadmia a teluridu kadmia a zinku na dosky ploných spojov (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
12. Delegovaná smernica Komisie 2014/9/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
a kadmium v kovovom spojive supravodivých materiálov v detektoroch MRI, SQUID, prístrojoch nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) alebo hmotnostných spektrometroch s Fourierovou transformáciou (FTMS) (Ú. v. EÚ
L 4, 9. 1. 2014).
13. Delegovaná smernica Komisie 2014/10/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
v zliatinách ako supravodiè alebo tepelný vodiè pouitý v hlavách chladièa na kryogénne chladenie a/alebo v kryogénne vychladených chladiacich sondách a/alebo v kryogénne vychladených systémoch na vyrovnávanie potenciálu, v zdravotníckych pomôckach (kategórie 8) a/alebo v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
14. Delegovaná smernica Komisie 2014/11/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre esmocný chróm v alkalických dávkovaèoch pouívaných na výrobu fotokatód v zosilòovaèoch obrazu na úèely röntgenového snímania do 31. decembra 2019 a v náhradných dieloch pre systémy röntgenového snímania uvedené
na trh EÚ pred 1. januárom 2020 (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
15. Delegovaná smernica Komisie 2014/12/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
v spájkach na doskách ploných spojov detektorov a jednotiek pre získavanie údajov pre pozitrónové emisné tomografy, ktoré sú integrované do zariadení magnetickej rezonancie (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
16. Delegovaná smernica Komisie 2014/13/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
v spájkach na osadených doskách ploných spojov pouívaných do iných mobilných zdravotníckych pomôcok
triedy IIa a IIb pod¾a smernice 93/42/EHS, ne sú prenosné pohotovostné defibrilátory (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
17. Delegovaná smernica Komisie 2014/14/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre ortu
v mnostve 3,5 mg na jednu iarivku v jednopäticových kompaktných iarivkách na veobecné úèely osvetlenia
s výkonom < 30 W a so ivotnosou najmenej 20 000 h (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
18. Delegovaná smernica Komisie 2014/15/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo,
kadmium a esmocný chróm v opätovne pouitých náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych prístrojov
uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a pouitých v prístrojoch kategórie 8 uvedených na trh pred 22. júlom 2021
za predpokladu, e opätovné pouitie sa uskutoèòuje v rámci kontrolovate¾ného uzatvoreného systému spätného
odberu medzi podnikmi a e spotrebite¾ je o opätovnom pouití náhradných dielov informovaný (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1.
2014).
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19. Delegovaná smernica Komisie 2014/16/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému
pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokia¾ ide o výnimku pre olovo
ako aktivátor vo fluorescenènom prachu vo výbojkách, ak sa pouívajú ako lampy na extrakorporeálnu fotoforézu, ktoré obsahujú fosfory BSP (BaSi2O5:Pb) (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júla 2014.

Peter iga v.r.
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