Číslo: 1 Ksr 344/08-09

Dodatok č. I
k Dohode o zásadách povoľovania práce v domácom prostredí
zo dňa 1.2.2009

účastníci dohody:
1./
Súdna rada Slovenskej republiky
zastúpená podpredsedníčkou, JUDr. Vierou Petríkovou
Župné námestie č. 13, Bratislava
a
2./
JUDr. Štefan Harabin
minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, Bratislava
sa dohodli na nasledujúcej zmene:
čl. III bod 4 znie
K rozhodnutiu o žiadosti si predseda súdu vyžiada vyjadrenie sudcovskej rady súdu, na
ktorý bol sudca pridelený.
Pri rozhodnutí vezme do úvahy stanovisko
a/ predsedu príslušného grémia u sudcu okresného súdu,
b/ predsedu príslušného kolégia u samosudcu krajského súdu,
c/ predsedu príslušného kolégia a predsedu príslušného senátu u sudcu krajského súdu.
Ak sudca v období posledného roka zmenil druh agendy, predseda súdu si vyžiada aj
stanovisko predsedu senátu, u ktorého bol sudca v tomto období zaradený, resp. príslušného
predsedu kolégia (predsedu grémia).
K čl. V. bod 4
Vypúšťajú sa slová „ak je dosiahnuteľný.“
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K čl. VI
Za slová „ odchylne od článku II. bodu 1" sa pridáva text: “a čl. V bod 3 veta druhá
a tretia.“

Tento Dodatok č. I k Dohode o zásadách povoľovania práce v domácom prostredí zo
dňa 1.2.2009 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Omšení, dňa 20.3.2009

V Bratislave, dňa 30.3.2009

JUDr. Viera Petríková
podpredseda Súdnej rady SR

JUDr. Štefan Harabin
minister spravodlivosti SR
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Číslo: 1 Ksr 344/08-09
Bratislava, dňa 25. marca 2009

Vážený pán minister,
v prílohe Vám zasielam návrh zmeny Dohody o zásadách povoľovania práce sudcov
v domácom prostredí zo dňa 20.3.2009, schválený uznesením Súdnej rady SR č. 505 za
účelom ich schválenia, podľa § 4 ods. 2 písm. e) zák. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade SR v znení
neskorších predpisov.

S pozdravom

Prílohy:

návrh zmeny dohody o povoľovaní práce v domácom prostredí z 20.3.2009
uznesenie Súdnej rady SR č. 505 zo dňa 20.3.2009

Vážený pán
Štefan Harabin
podpredseda vlády
a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky
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