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Z Á K O N

z 13. decembra 2005

o ochrane niektorých rozhlasových programových slu�ieb a televíznych programových slu�ieb
a slu�ieb informaènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002  Z. z. o �tátnej

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Tento zákon upravuje ochranu niektorých rozhlaso-
vých programových slu�ieb a televíznych programových
slu�ieb1) a slu�ieb informaènej spoloènosti2) a opatrenia
proti zariadeniam, ktoré umo�òujú nepovolený prístup
k týmto slu�bám.

§ 2

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) chránenou slu�bou rozhlasová programová slu�ba

a televízna programová slu�ba1) a slu�ba informaè-
nej spoloènosti,2) ak sú tieto slu�by poskytované za
úhradu a na základe podmieneného prístupu, alebo
poskytovanie podmieneného prístupu k uvedeným
slu�bám, ak je poskytovaný ako samostatná slu�ba,

b) podmieneným prístupom ka�dé technické opatrenie
alebo úprava, ktorými je prístup k chránenej slu�be
v zrozumite¾nej podobe podmienený predplatným
alebo iným súhlasom poskytovate¾a slu�by,

c) súvisiacou slu�bou in�talácia, údr�ba alebo výmena
zariadenia podmieneného prístupu, ako aj komerè-
ná komunikácia3) o týchto zariadeniach alebo chrá-
nených slu�bách,

d) zariadením podmieneného prístupu ka�dé zariade-
nie alebo programové vybavenie navrhnuté alebo
upravené tak, aby umo�òovali prístup k chránenej
slu�be v zrozumite¾nej podobe,

e) nepovoleným zariadením ka�dé zariadenie alebo
programové vybavenie navrhnuté alebo upravené
tak, aby umo�òovali prístup k chránenej slu�be
v zrozumite¾nej podobe bez povolenia poskytovate¾a
slu�by.

§ 3

Zakazuje sa
a) vyrába�, dová�a�, predáva�, prenajíma�, prechová-

va� alebo �íri� nepovolené zariadenia na úèely do-
siahnutia zisku,

b) vykonáva� in�taláciu, údr�bu alebo výmenu nepo-
volených zariadení na úèely dosiahnutia zisku,

c) komerèná komunikácia3) na propagáciu nepovole-
ných zariadení.

§ 4

Doh¾ad nad dodr�iavaním tohto zákona vykonáva
Slovenská obchodná in�pekcia4) (ïalej len �orgán do-
h¾adu�).

§ 5

(1) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba
sa dopustí správneho deliktu, ak
a) na úèely dosiahnutia zisku vyrába, dová�a, predáva,

prenajíma, prechováva a �íri nepovolené zariadenia,
b) na úèely dosiahnutia zisku vykonáva in�taláciu,

údr�bu alebo výmenu nepovolených zariadení,
c) vykonáva komerènú komunikáciu3) na propagáciu

nepovolených zariadení.

(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) orgán
doh¾adu ulo�í pokutu od 500 000 Sk do 2 000 000 Sk
a za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) a c) od
100 000 Sk do 1 000 000 Sk.

(3) Pri ukladaní pokuty v medziach pod¾a odseku 2
orgán doh¾adu prihliada na záva�nos� správneho delik-
tu, spôsob jeho spáchania, èas trvania a jeho následky.

(4) Pokutu pod¾a odseku 2 mô�e orgán doh¾adu ulo-
�i� do dvoch rokov odo dòa, keï sa o spáchaní správne-
ho deliktu dozvedel, najneskôr v�ak do �tyroch rokov
odo dòa, keï bol spáchaný.
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1) § 3 písm. a) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskor�ích predpisov.

2) § 2 písm. a) zákona è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z.

3) § 2 písm. d) zákona è. 22/2004 Z. z.
4) Zákon è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskor�ích predpisov.



§ 6

Na konanie pod¾a tohto zákona sa pou�ije v�eobecný
predpis o správnom konaní,5) ak tento zákon neustano-
vuje inak.

§ 7

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he.

Èl. II

Zákon è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorné-
ho trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,

zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z.
a zákona è. 308/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

V § 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré
znie:
�h) ochrana niektorých rozhlasových programových

slu�ieb a televíznych programových slu�ieb a slu-
�ieb informaènej spoloènosti pod¾a osobitného
predpisu,8a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) Zákon è. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových

programových slu�ieb a televíznych programových slu�ieb
a slu�ieb informaènej spoloènosti a o zmene a doplnení
zákona è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

Doteraj�ie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vyhlásenia.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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5) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskor�ích predpisov.



Príloha k zákonu è. 646/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane slu�ieb zalo�ených
na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (Ú. v. ES L 320, 28. 11. 1998).
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N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z.
o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov �ivoèí�neho pôvodu

s èlenskými �tátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 493/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení neskor�ích predpisov a na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona è. 488/2002 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov na-
riaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2003
Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výme-
nách produktov �ivoèí�neho pôvodu s èlenskými �tát-
mi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 493/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 sa vypú��a odsek 1.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.

2. V § 1 odsek 1 znie:
�(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti

veterinárnych kontrol1) produktov �ivoèí�neho pôvodu
pod¾a osobitných predpisov2) (ïalej len �produkt�) a os-
tatných produktov pod¾a osobitných predpisov3) urèe-
ných na obchod s èlenskými �tátmi4).�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
�2) § 23 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické
predpisy pre potraviny �ivoèí�neho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139,
30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2005 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú po�iadavky na zdravie zvierat týkajúce sa
produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh pro-
duktov �ivoèí�neho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002
z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy tý-
kajúce sa �ivoèí�nych ved¾aj�ích produktov neurèených pre
¾udskú spotrebu v platnom znení (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2003 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú po�iadavky na zdravie zvierat a v záujme
zdravia ¾udí pri výmene a dovoze produktov �ivoèí�neho pôvo-
du, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym po�iadavkám
v znení neskor�ích predpisov.�.

3. V § 2 písm. b) sa slová �v § 1 ods. 1� nahrádzajú
slovami �v prílohe è. 1�.

4. Vypú��a sa odkaz 9 vrátane poznámky pod èia-
rou.

5. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová �osobitného predpi-
su� nahrádzajú slovami �osobitných predpisov� a po-
známka pod èiarou k odkazu 13a znie:

�13a) § 23 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpi-
sov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002
(Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004
(Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2005 Z. z.�.

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:
�20)Príloha è. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky

è. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie
veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Eu-
rópskych spoloèenstiev z tretích krajín.�.

7. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:
�25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2005 Z. z., kto-

rým sa ustanovujú po�iadavky na zdravie zvierat týkajúce
sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh
produktov �ivoèí�neho pôvodu urèených na ¾udskú spotre-
bu.�.

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:
�27) § 3 a 23 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpi-

sov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002
(Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004
(Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2005 Z. z.�.

9. Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:

�§ 12a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú
právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílo-
he è. 1.

§ 12b

Zru�ujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 283/2003

Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvòujú
výmenu èerstvého mäsa z domáceho hovädzieho do-
bytka, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárno-
kopytníkov,
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2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 285/2003
Z. z. o vy�etrovaní èerstvého mäsa na trichinely,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 286/2003
Z. z. o po�iadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí
pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a
urèitých ostatných produktov �ivoèí�neho pôvodu
v znení nariadenia vlády è. 486/2003 Z. z. a nariade-
nia vlády è. 273/2004 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 287/2003
Z. z. o po�iadavkách na zdravie zvierat pri výmene
mäsových výrobkov s èlenskými �tátmi,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 312/2003
Z. z. o zdravotných po�iadavkách na výrobu a uvá-
dzanie na trh surového mlieka, tepelne o�etreného
mlieka a mlieènych výrobkov v znení nariadenia vlá-
dy è. 284/2004 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 272/2003
Z. z. v znení nariadenia vlády è. 399/2004 Z. z.,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 298/2003

Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ¾udí
pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu
a �ivých lastúrnikov v znení nariadenia vlády
è. 383/2004 Z. z.,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 299/2003
Z. z. o po�iadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní
na trh èerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách
s èlenskými �tátmi a dovozoch z tretích krajín,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 300/2003
Z. z. v znení nariadenia vlády è. 501/2003 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 311/2003
Z. z. v znení nariadenia vlády è. 496/2003 Z. z.,

11. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 304/2004-100 z 20. februára 2004
o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, kto-
ré mô�u asistova� úradným veterinárnym lekárom
pri vykonávaní �tátnych veterinárnych èinností
(oznámenie è. 112/2004 Z. z.).�.

10. Príloha è. 1 znie:

�Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 292/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

1. Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoloèenstva
s cie¾om dobudovania vnútorného trhu (Ú.v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení

smernice Rady 90/675/ EHS (Ú. v. ES L 373 31. 12. 1990),
smernice Rady 91/67/ EHS (Ú. v. ES L 46 19. 2. 1991),
smernice Rady 91/492/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),
smernice Rady 91/493/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),
smernice Rady 91/494/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),
smernice Rady 91/495/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),
smernice Rady 91/496/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),
smernice Rady 92/45/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),
smernice Rady 92/46/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),
smernice Rady 92/67/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),
smernice Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62 15. 3. 1993),
nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú usta-
novenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatòovaní jej vykonávacích právomocí stanovených
v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultaèným postupom (kvalifikovaná väè�ina) (Ú. v. ES L 122,
16. 5. 2003) a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zru�ujú urèité smernice tý-
kajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania urèitých produktov �ivoèí�neho pôvo-
du urèených pre ¾udskú spotrebu na trh, a ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 89/662/EHS
a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES ( Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

2. Rozhodnutie Komisie 98/470/ES z 9. júla 1998, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatòovania smernice Rady
89/662/EHS, ktorá sa týka informácií o veterinárnych kontrolách (Ú. v. ES L 208, 24. 7. 1998).�.

Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 25. novembra 2005 è. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skú�ania na úradnú kontrolu niektorých
kontaminantov v potravinách.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek potravín alebo surovín urèených na ich
výrobu a analytické metódy skú�ania na úradnú kontrolu obsahu kontaminantov v potravinách.

Výnos nadobúda úèinnos� 1. januára 2006 okrem § 3 ods. 15 písm. h) a prílohy è. 1 èasti H, ktoré nadobúdajú
úèinnos� 1. júla 2006.

Výnos je uverejnený v èiastke 26/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobit-
nom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2006 a mo�no doò nazrie� na Minis-
terstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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