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342
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony v súvislosti
so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z. a zákona è. 247/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 69 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:
(11) Informácie a osobné údaje zo Schengenského
informaèného systému sa poskytujú v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu18aa)
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) Ministerstvu zahranièných vecí Slovenskej republiky,
d) súdu,
e) prokuratúre,
f) colnej správe,
g) elezniènej polícii..
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 12.
2. V § 77c ods. 1 sa za slovo viazaná vkladajú slová
alebo osobitným predpisom.
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996
Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z.,
418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z.,
465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z.,
480/2002 Z. z., zákona è. 553/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z. a
309/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení
k poloke 24 piatom bode sa slová § 43 ods. 1 písm. a),
b) a d) nahrádzajú slovami § 43 ods. 1 písm. a), b), d)
a e).
2. V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení
k poloke 24 sa za piaty bod vkladá nový iesty bod,
ktorý znie:
6. Od poplatku pod¾a písmena j) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na
tolerovaný pobyt pod¾a § 43 ods. 1 písm. e) zákona
è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
Doterajie body 6 a 7 sa oznaèujú ako body 7 a 8.
3. V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení
k poloke 24 siedmom bode sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana pod¾a zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..
4. V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení
k poloke 24 ôsmom bode sa slová ktorým bolo udelené povolenie nahrádzajú slovami ktoré poiadali
o udelenie povolenia.
5. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 24 sa
na konci pripája splnomocnenie, ktoré znie:
Splnomocnenie
Správny orgán môe od vybratia poplatku pod¾a tejto
poloky upusti alebo poplatok zníi z humanitného
dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
Správny orgán môe vybra poplatok pod¾a písmena f)
tejto poloky a do výky tvornásobku sadzby, ak sa
vydáva doklad o pobyte pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predolého dokladu..
6. V sadzobníku správnych poplatkov poloka 26
vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
Poloka 26
Udelenie víza na hraniènom priechode ........... 60 EUR.
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení cudzinci pod¾a osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády
Slovenskej republiky.
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch z dôvodov veobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu
poplatok zníi alebo upusti od jeho vybratia; z dôvodu
vzájomnosti môe poplatok zvýi alebo zníi..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej
verzii Spoloènej príruèky a Spoloèných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L
239, 22. 9. 2000) v platnom znení..

7. V sadzobníku správnych poplatkov poloka 240
vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
Poloka 240
a) iados o udelenie letiskového
tranzitného víza ..................................... 60 EUR,
b) iados o udelenie tranzitného víza ............ 60 EUR,
c) iados o udelenie krátkodobého víza ......... 60 EUR,
d) iados o udelenie skupinového víza......................
......................... 60 EUR + 1 EURO za kadú osobu,
e) iados o udelenie víza s obmedzenou územnou
platnosou .............................................. 60 EUR,
f) iados o udelenie dlhodobého víza ........... 5 000 Sk,
g) iados o udelenie dlhodobého víza
platného zároveò ako krátkodobé vízum ... 5 000 Sk.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby
pod¾a osobitného predpisu.16b)
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Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch z dôvodov veobecného záujmu, v záujmoch zahraniènej politiky, rozvojovej politiky, kultúrnych záujmov a humanitárnych dôvodov poplatok zníi alebo upusti od
jeho vybratia..
Èl. III
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z. a zákona è. 623/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 36a odsek 1 znie:
(1) Policajta mono s jeho súhlasom povola na nevyhnutne potrebný èas na plnenie úloh inpekènej
sluby10b) alebo na plnenie úloh agenta,10d) a to i na také
èinnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej bol
ustanovený alebo vymenovaný..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10d znie:

10d) § 117 Trestného poriadku..

2. V § 36a ods. 2 úvodná veta znie: Povolanie policajta sa ukonèí,.
3. V § 110 ods. 2 sa za slová sluby v zahranièí vkladá èiarka a slová stravné v cudzej mene poskytované
policajtom v súvislosti s výkonom pasovej kontroly alebo sprevádzaním vlaku25a) na území cudzieho tátu sa
nahrádzajú slovami náhrada preukázaných cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi
v cudzej mene v súvislosti s výkonom tátnej sluby na
území cudzieho tátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 25a sa vypúa.
5. § 128 vrátane nadpisu znie:
§ 128
Náhrada cestovných výdavkov a stravného
poskytovaného policajtovi v cudzej mene v súvislosti
s výkonom tátnej sluby na území cudzieho tátu
na základe medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná
(1) Policajtovi, ktorý vykonáva tátnu slubu na území cudzieho tátu na základe medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, po skonèení výkonu tátnej sluby s návratom na územie Slovenskej
republiky patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na území cudzieho tátu a po dobu výkonu tejto
sluby stravné v cudzej mene vo výke
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a) 5 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného
osobitným predpisom,29) ak výkon tátnej sluby
trvá od tyroch hodín do ôsmich hodín,
b) 15 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného
osobitným predpisom,29) ak výkon tátnej sluby
trvá nad 8 hodín a 12 hodín,
c) 25 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného
osobitným predpisom,29) ak výkon tátnej sluby
trvá nad 12 hodín.
(2) Do doby výkonu tátnej sluby sa spoèítajú hodiny strávené na území cudzieho tátu. Pod¾a poètu hodín strávených na území cudzieho tátu patrí policajtovi stravné v cudzej mene pod¾a odseku l..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:

29) § 13 zákona è.
è. 81/2005 Z. z..

283/2002

Z.

z.

v

znení

zákona

Èl. IV
a
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
606/2003 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
474/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z. a zákona
693/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Druhy víz

(1) Cudzincovi môe by udelené
a) letiskové tranzitné vízum,
b) tranzitné vízum,
c) krátkodobé vízum,
d) dlhodobé vízum,
e) dlhodobé vízum platné zároveò ako krátkodobé vízum.
(2) Tranzitné vízum a krátkodobé vízum môu by
udelené aj ako skupinové vízum alebo ako vízum s obmedzenou územnou platnosou.
(3) Charakteristika víz a podmienky ich ude¾ovania,
ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené
v osobitnom predpise.4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej
verzii Spoloènej príruèky a Spoloèných konzulárnych pokynov
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú.v. ES L 239,
22. 9. 2000) v platnom znení..

2. § 9, 10 a 11 vrátane nadpisov sa vypúajú.
3. V § 12 sa slová oprávòuje cudzinca na vstup a pobyt na viac ako 90 dní v jednom polroku nahrádzajú
slovami mono udeli.
4. § 13 sa vypúa.
5. § 14 znie:
§ 14
(1) K iadosti o udelenie víza je cudzinec povinný
predloi cestovný doklad a priloi fotografiu s rozmer-
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mi 3 × 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu s trojtvrovým profilom tváre.
(2) Udelenie víza môe by podmienené pozvaním
overeným útvarom Policajného zboru (ïalej len policajný útvar).
(3) Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahranièí (ïalej len zastupite¾ský
úrad) môe udeli vízum len so súhlasom ministerstva
vnútra, ktorým je zastupite¾ský úrad viazaný; ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných vecí) sa môu dohodnú, v ktorých prípadoch
môe zastupite¾ský úrad udeli vízum aj bez súhlasu
ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra ude¾uje súhlas s udelením víza aj pre diplomatickú misiu alebo
konzulárny úrad iného èlenského tátu Európskej únie
v rámci konzultácie pod¾a osobitného predpisu.4)
(4) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi cudzincovi
na vstup hranièný priechod, ktorý zapíe do víza.
(5) Zastupite¾ský úrad rozhodne o iadosti o udelenie
víza do 30 dní od jej prijatia.
(6) Na udelenie víza nie je právny nárok a dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje; to neplatí, ak
ide o udelenie víza rodinnému prísluníkovi obèana
Európskeho hospodárskeho priestoru a o udelenie víza
s obmedzenou územnou platnosou cudzincovi, ktorý
je rodinným prísluníkom azylanta pod¾a osobitného
predpisu.5a)
(7) Policajný útvar je oprávnený zrui vízum alebo
skráti jeho platnos, ak zistí skutoènosti, ktoré by odôvodòovali neudelenie víza, alebo ak je cudzinec administratívne vyhostený.
(8) Na rozhodovanie o udelení víza a na rozhodovanie
o zruení víza sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní;6) to neplatí, ak ide o cudzinca pod¾a odseku 6. Ak sa iadosti o udelenie víza cudzincovi pod¾a
odseku 6 vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.
(9) Ude¾ovanie víz v zastúpení iným èlenským tátom
Európskej únie a ude¾ovanie víz v zastúpení iného èlenského tátu Európskej únie upravuje osobitný predpis.4).
6. V § 14a sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
7. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Osobitné ustanovenie o cudzincoch poívajúcich
diplomatické výsady a imunity
Ministerstvo zahranièných vecí ude¾uje dlhodobé
víza do cestovného dokladu, ak je o jeho udelenie poiadané diplomatickou nótou cudzieho tátu alebo medzinárodnej organizácie, cudzincovi, ktorý je
a) registrovaný v diplomatickom protokole ministerstva
zahranièných vecí, a jeho rodinným prísluníkom,
ktorí s ním ijú v spoloènej domácnosti v mieste sluobného pridelenia a sú registrovaní v diplomatickom
protokole ministerstva zahranièných vecí,
b) zamestnancom zahranièných hromadných oznamo-
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vacích prostriedkov registrovaným na ministerstve
zahranièných vecí..

ní vydávajúceho tátu, ministerstvo vnútra poiada vydávajúci tát o uhradenie vzniknutých nákladov.

8. V § 49 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto
narodenia, tátnu príslunos, trvalé bydlisko v táte,
ktorého je tátnym prísluníkom, úèel pobytu, predpokladanú dåku pobytu, èíslo cestovného dokladu, vízum, meno a adresu ubytovacieho zariadenia a spolucestujúce deti,.

(7) Na výkon rozhodnutia o vyhostení pod¾a odseku 1
sa vzahuje § 59 ods. 2 a 4.

9. V § 49 ods. 2 písm. a) sa slová vízum pod¾a § 8
písm. c) alebo d) nahrádzajú slovami krátkodobé vízum alebo dlhodobé vízum.
10. V § 57 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: o cudzincovi, ktorý nie je obèanom Európskeho hospodárskeho
priestoru, môe tie vyhotovi záznam v Schengenskom
informaènom systéme.21aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21aa znie:

21aa) Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo
14. júna 1985 o postupnom zruení kontrol na spoloèných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.19/zv. 2, Ú. v. ES L 239,
22. 9. 2000) v platnom znení..

11. V § 57 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Cudzinca, o ktorom bol vyhotovený
záznam v Schengenskom informaènom systéme, policajný útvar informuje o dôsledkoch takéhoto opatrenia..
12. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 59a
Výkon rozhodnutia vydávajúceho
tátu o vyhostení
(1) Policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o vyhostení vydaného niektorým tátom Európskeho hospodárskeho priestoru (ïalej len vydávajúci tát), ak
a) bol cudzinec v tomto táte odsúdený na trest odòatia
slobody najmenej na jeden rok,
b) existuje dôvodné podozrenie, e cudzinec v tomto
táte spáchal alebo sa pokúsil spácha zloèin, alebo
c) cudzinec poruil predpisy tohto tátu upravujúce
vstup a pobyt cudzincov.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na zvýhodneného cudzinca.
(3) Pred výkonom rozhodnutia pod¾a odseku 1 je policajný útvar povinný poiada o vyjadrenie vydávajúci
tát a tát Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má cudzinec povolený pobyt.
(4) Pred výkonom rozhodnutia pod¾a odseku 1 policajný útvar preskúma, èi je výkon rozhodnutia pod¾a
odseku 1 v súlade s medzinárodnými zmluvami a týmto
zákonom.
(5) Policajný útvar výkon rozhodnutia o vyhostení
pod¾a odseku 1 oznámi vydávajúcemu tátu.
(6) Ak policajný útvar vykoná rozhodnutie o vyhoste-

(8) Ak iný tát Európskeho hospodárskeho priestoru
vykonáva rozhodnutie o vyhostení, policajný útvar na
iados takéhoto tátu poskytne informácie a dokumenty o cudzincovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie.
Ak iný tát Európskeho hospodárskeho priestoru zaène vykonáva rozhodnutie o vyhostení, takéto rozhodnutie nemono zmeni alebo zrui.
(9) Ak rozhodnutie o vyhostení vykoná iný tát Európskeho hospodárskeho priestoru, ministerstvo vnútra uhradí tomuto tátu vzniknuté náklady..
Èl. V
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 132/2005 Z. z.
a zákona è. 529/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 40 ods. 2 písm. h) sa za slová názov hranièného priechodu vkladajú slová na vonkajej tátnej hranici alebo miesto prekroèenia vnútornej tátnej hranice.
2. V § 41 ods. 3 sa slová najneskôr do troch pracovných dní po nadobudnutí vlastníctva k týmto zbraniam
alebo strelivu nahrádzajú slovami najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu.
3. V § 42 ods. 3 sa slová najneskôr do troch pracovných dní odo dòa prekroèenia tátnej hranice Slovenskej republiky nahrádzajú slovami najneskôr do
uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu.
4. V § 43 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: na
vonkajej tátnej hranici.
5. V § 47 ods. 6 sa za slová názov hranièného priechodu vkladajú slová na vonkajej tátnej hranici
alebo miesto prekroèenia vnútornej tátnej hranice.
6. V § 48 ods. 1 sa slová tátnu hranicu Slovenskej
republiky nahrádzajú slovami vonkajiu tátnu hranicu.
7. V § 48 ods. 2 písm. d) sa za slová hranièný priechod vkladajú slová na vonkajej tátnej hranici alebo miesto prekroèenia vnútornej tátnej hranice.
Èl. VI
Zákon è. 477/2003 Z. z. o ochrane tátnej hranice
v znení zákona è. 558/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 11 sa slová nadobudnutia úèinnosti rozhodnutia
Rady nahrádzajú slovami urèeným rozhodnutím
Rady o zruení kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky.

Strana 2314

Zbierka zákonov è. 342/2007

Èl. VII
Zákon è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) záznamom súbor údajov vloených prísluným
orgánom èlenského tátu do Schengenského informaèného systému na základe rozhodnutia prísluného justièného orgánu tátu pôvodu v tomto rozsahu:
1. totonos a tátne obèianstvo vyiadanej osoby,
2. názov, adresu, telefónne a faxové èíslo a adresu
elektronickej poty justièného orgánu tátu pôvodu,
3. dôkaz o vykonate¾nom rozsudku, zatýkacom rozkaze alebo inom vykonate¾nom rozhodnutí justièného orgánu s rovnakým úèinkom,
4. povaha a právna kvalifikácia skutku,
5. opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok,
vrátane miesta, èasu a miery úèasti vyiadanej
osoby na skutku,
6. uloený trest, ak bola vyiadaná osoba právoplatne odsúdená; v ostatných prípadoch sankciu, ktorú mono uloi za skutok pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu,
7. ïalie informácie, ktoré povauje orgán tátu pôvodu za potrebné..
2. V § 5 ods. 2 druhá veta znie: Vo vzahu k èlenským
tátom, ktoré pouívajú Schengenský informaèný systém, je styk moný aj prostredníctvom osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE a vo vzahu k èlenským
tátom, ktoré nepouívajú Schengenský informaèný
systém, aj prostredníctvom Medzinárodnej organizácie
kriminálnej polície (ïalej len Interpol)..
3. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ak je vydaný príkaz na zatknutie, medzinárodný
zatýkací rozkaz pod¾a osobitného predpisu alebo rozhodnutie, ktorým bol právoplatne uloený trest odòatia slobody, a obvinený sa zdriava alebo existuje predpoklad, e sa zdriava v inom èlenskom táte a je
potrebné ho vyiada, predseda senátu alebo sudca prísluného súdu vydá európsky zatýkací rozkaz; v prípravnom konaní vydá európsky zatýkací rozkaz na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie..
4. V § 10 sa vypúa odsek 2. Doterajie odseky 3 a 5
sa oznaèujú ako odseky 2 a 4.
5. V § 10 odsek 3 znie:
(3) Európsky zatýkací rozkaz zale súd neodkladne
po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru
SIRENE, ktorý na jeho základe vyhotoví záznam; ak má
informáciu o príslunom vykonávajúcom justiènom orgáne, aj tomuto orgánu. Rovnopis európskeho zatýkacieho rozkazu súd zároveò zale tie ministerstvu spravodlivosti..
6. § 15 vrátane nadpisu znie:
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§ 15
Predbené preskúmanie záznamu
a zadranie vyiadanej osoby
(1) Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
zistí, e záznam nie je v súlade s právnym poriadkom,
medzinárodnými záväzkami alebo dôleitými záujmami Slovenskej republiky, vydá osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE pokyn na oznaèenie záznamu,
ktorý oznaèenie neodkladne zabezpeèí.
(2) Oznaèenie záznamu pod¾a odseku 1 predstavuje
prekáku zadrania osoby; na základe takto oznaèeného záznamu mono vykona iba pátranie na úèel zistenia miesta pobytu osoby.
(3) Prísluníci Policajného zboru zadria osobu, ktorej prítomnos bola zistená na území Slovenskej republiky a na ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz
alebo vyhotovený záznam a nie je prekáka pod¾a odseku 2. O zadraní osoby informujú neodkladne prokurátora prísluného na vykonanie predbeného vyetrovania. Ak prokurátor do 48 hodín od zadrania
neprepustí zadranú osobu, podá v tejto lehote súdu
návrh na jej vzatie do väzby, ku ktorému pripojí európsky zatýkací rozkaz, alebo ak tento nie je k dispozícii,
záznam; záznam má do doruèenia európskeho zatýkacieho rozkazu rovnaké úèinky ako európsky zatýkací
rozkaz. Ak prokurátor osobu prepustí, informuje o tom
osobitný útvar Policajného zboru SIRENE..
7. V § 20 ods. 6 a § 21 ods. 5 sa slovo Interpolu nahrádza slovami osobitnému útvaru Policajného zboru
SIRENE.
8. V § 26 ods. 5 druhá veta znie: Ak minister spravodlivosti rozhodne, e sa vykoná európsky zatýkací
rozkaz, zale kópiu svojho rozhodnutia osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE na úèel dohodnutia
termínu a zabezpeèenia realizácie odovzdania osoby;
ak rozhodne inak, kópiu zale Interpolu..
Èl. VIII
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z. a zákona è. 692/2006 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. V nadpise § 484 sa za slovo Interpol vkladajú slová a SIRENE.
2. V § 484 ods. 1 sa slová najmä ak vec neznesie odklad nahrádzajú slovami a ak ide o zasielanie alebo
prijímanie iadostí vo vzahu k tátom, ktoré pouívajú
Schengenský informaèný systém aj prostredníctvom
osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE.
3. V § 484 ods. 2 sa za slovo Interpolu vkladajú slová alebo osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE.
4. § 544 vrátane nadpisu znie:
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§ 544
Cezhranièné sledovanie
(1) Za podmienok ustanovených v medzinárodnej
zmluve môe útvar Policajného zboru pri sledovaní osoby vstúpi na územie iného tátu a pokraèova v sledovaní osoby aj na území tohto tátu.
(2) Príkaz na postup pod¾a odseku 1 vydáva predseda
senátu a v prípravnom konaní prokurátor.
(3) Ak vec neznesie odklad, je postup pod¾a odseku 1
moný aj bez príkazu na základe súhlasu prezidenta
Policajného zboru alebo ním poverenej osoby. O tejto
skutoènosti musí by ihneï informovaný orgán, ktorý
by bol inak oprávnený vyda príkaz pod¾a odseku 2.
(4) Cudzie orgány môu cezhranièné sledovanie na
území Slovenskej republiky vykona za podmienok
ustanovených v medzinárodnej zmluve. Ak medzinárodná zmluva neurèuje, ktorý orgán Slovenskej republiky je prísluný udeli súhlas s vykonaním cezhranièného sledovania na území Slovenskej republiky,
ude¾uje takýto súhlas prokurátor a v naliehavých prípadoch prezident Policajného zboru alebo ním povere-
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ná osoba. Prezident Policajného zboru alebo ním poverená osoba bezodkladne informuje o udelenom súhlase
prísluného prokurátora, ktorý rozhodne o pokraèovaní sledovania..
Èl. IX
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom urèeným rozhodnutím Rady o uplatòovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informaèného systému v Slovenskej republike prijatého na
základe èl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia
pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem èl. II 6. a 7. bodu, èl. IV 1. a
7. bodu a 9. bodu a èl. V, ktoré nadobudnú úèinnos
dòom urèeným rozhodnutím Rady o zruení kontrol na
vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prijatým
na základe èl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia
pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a èl. II 1. a 5. bodu, èl. III a èl. VI,
ktoré nadobudnú úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 2316

Zbierka zákonov è. 343/2007

Èiastka 149

343
ZÁKON
z 20. júna 2007
o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel,
multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) povinnosti osôb pri výrobe, verejnom írení a evidencii audiovizuálnych diel,1) zvukových záznamov2)
slovesného diela alebo hudobného diela (ïalej len
zvukový záznam umeleckého výkonu) a multimediálnych diel,
b) postavenie nezávislého producenta,
c) postavenie a pôsobnos Slovenského filmového ústavu,
d) podmienky na odborné uchovávanie originálnych
nosièov audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových
záznamov a zvukových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedièstvo Slovenskej republiky (ïalej len
audiovizuálne dedièstvo), a to bez oh¾adu na ich
pôvod.
(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) audiovizuálne dielo verejne írené na území Slovenskej republiky audiovizuálnym predstavením alebo
rozirovaním na akomko¾vek nosièi, alebo odplatným sprístupòovaním verejnosti3) z územia Slovenskej republiky,
b) zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je verejne írený na území Slovenskej republiky rozirovaním na akomko¾vek nosièi alebo odplatným sprístupòovaním verejnosti z územia Slovenskej
republiky,
c) multimediálne dielo verejne írené na území Slovenskej republiky rozirovaním na akomko¾vek nosièi
alebo odplatným sprístupòovaním z územia Slovenskej republiky,
1

d) zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam,
ktorý má audiovizuálnu hodnotu pod¾a § 32 ods. 4.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, nevzahuje sa
na audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého
výkonu ani na multimediálne dielo, ktoré je
a) reklamou,4) inzerciou alebo pôvodným doplnkovým
vysielaním programovej sluby5) alebo
b) vytvorené výluène na
1. úèely televízneho vysielania a je verejne írené iba
prostredníctvom televízneho vysielania,
2. úèely rozhlasového vysielania a je verejne írené
iba prostredníctvom rozhlasového vysielania alebo
3. bezodplatné sprístupòovanie verejnosti.
§2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Slovenské audiovizuálne dielo je audiovizuálne
dielo
a) vyrobené výrobcom audiovizuálneho diela, ktorý má
alebo v èase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal
trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
b) na ktorého vytvorení sa investíciami a technickou
alebo umeleckou úèasou podie¾al ako koproducent
výrobca audiovizuálneho diela, ktorý má alebo
v èase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal trvalý
pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, a to
1. podielom vo výke najmenej 20 % celkových nákladov na výrobu audiovizuálneho diela pri dvojstrannej koprodukcii alebo
2. podielom vo výke najmenej 10 % celkových nákladov na výrobu audiovizuálneho diela pri mnohostrannej koprodukcii,
c) vydané na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dòa jeho prvého vydania v inom táte;6) vydávanie zahàòa zverejnenie obsahu a jeho
rozirovanie na nosièoch bez oh¾adu na druh tohto
nosièa a formu zverejneného obsahu,

) § 5 ods. 2 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona
è. 84/2007 Z. z.
2
) § 5 ods. 25 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 84/2007 Z. z.
3
) § 5 ods. 11 zákona è. 618/2003 Z. z.
4
) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona è. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2001 Z. z.
5
) § 3 písm. e) zákona è. 308/2000 Z. z. v znení zákona è. 220/2007 Z. z.
6
) Èl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 doplneného v Paríi 4. mája 1896, revidovaného v Berlíne 13. novembra 1908, doplneného v Berne 20. marca 1914 a revidovaného v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948,
v tokholme 14. júla 1967 a v Paríi 24. júla 1971 (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 133/1980 Zb.).
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d) na ktorého vytvorení boli pouité verejné
prostriedky7) okrem prostriedkov Európskej únie vo
výke najmenej 10 % celkových nákladov na výrobu
audiovizuálneho diela alebo
e) oznaèené výrobcom audiovizuálneho diela za slovenské audiovizuálne dielo.
(2) Kinematografické dielo je hraný film, animovaný
film, dokumentárny film alebo iné audiovizuálne dielo
pôvodne urèené na uvádzanie na verejnosti audiovizuálnym predstavením.
(3) Slovenské kinematografické dielo je kinematografické dielo, ktoré je slovenským audiovizuálnym dielom.
(4) Audiovizuálne dielo urèené len dospelým je audiovizuálne dielo, ktoré môe svojím charakterom alebo obsahom ohrozi vývin fyzickej osoby mladej ako
18 rokov (ïalej len maloletý), je to najmä také audiovizuálne dielo, ktoré obsahuje pornografiu alebo hrubé èi
neodôvodnené násilie; to sa primerane vzahuje aj na
zvukový záznam umeleckého výkonu urèený len dospelým a multimediálne dielo urèené len dospelým.
(5) Audiovizuálne predstavenie je uvedenie audiovizuálneho diela na verejnosti prostredníctvom audiovizuálneho technického zariadenia pre individuálne neurèený poèet osôb v kine alebo v inom verejne
prístupnom priestore; kino je otvorený alebo uzavretý
priestor urèený na uvádzanie audiovizuálnych diel na
verejnosti.8)
(6) Dabing je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela nahradením pôvodnej slovesnej zloky jej nahovorením do iného jazyka; za dabing sa povauje aj tlmoèenie do posunkovej reèi, hlasové komentovanie pre
nevidiacich a simultánne tlmoèenie.
(7) Titulkovanie je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela doplnením o otvorené alebo skryté titulky.
(8) Slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu
je zvukový záznam umeleckého výkonu
a) vyrobený výrobcom zvukového záznamu,9) ktorý má
alebo v èase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt,
miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej
republiky,
b) vydaný na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dòa jeho prvého vydania v inom
táte6) alebo
c) oznaèený výrobcom zvukového záznamu za slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu.
(9) Multimediálne dielo je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä poèítaèová hra alebo iné dielo,
a) riadená poèítaèovým programom,10)
b) umoòujúca vyh¾adávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách,
c) transformovaná do digitálnej formy, umoòujúca aj
analógovú prezentáciu informácií a
d) umoòujúca prostredníctvom poèítaèového rozhra7

)
)
9
)
10
)
8
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nia pouívate¾ovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.
(10) Slovenské multimediálne dielo je multimediálne
dielo
a) vyrobené výrobcom multimediálneho diela, ktorý
má alebo v èase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
b) vydané na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dòa jeho prvého vydania v inom
táte6) alebo
c) oznaèené výrobcom multimediálneho diela za slovenské multimediálne dielo.
(11) Mediatéka je verejnosti prístupné zariadenie,
prostredníctvom ktorého sa uívate¾ovi zariadenia doèasne a bezodplatne prenechávajú na uívanie výluène
rozmnoeniny audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho
diela.
(12) Videopoièovòa je verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa uívate¾ovi zariadenia
doèasne a odplatne prenechávajú na uívanie rozmnoeniny audiovizuálneho diela alebo multimediálneho
diela; videopoièovòa je aj verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa predávajú rozmnoeniny audiovizuálneho diela alebo multimediálneho diela s uplatnením práva spätnej kúpy.
(13) Poèítaèová heròa je verejnosti prístupné zariadenie peciálne vybavené na prevádzkovanie poèítaèových hier prostredníctvom hracích zariadení alebo
technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi.
(14) Audiovizuálne technické zariadenie je technické
zariadenie, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne
dielo uvádza na verejnosti audiovizuálnym predstavením.
(15) Výrobca audiovizuálneho diela (producent) je
osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpeèila jeho koneèné
vyhotovenie.
(16) Výrobca multimediálneho diela je osoba, ktorá
iniciovala alebo zabezpeèila jeho koneèné vyhotovenie.
(17) Distributér audiovizuálneho diela je osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny audiovizuálneho
diela alebo audiovizuálne dielo odplatne sprístupòuje
verejnosti; distributérom audiovizuálneho diela nie je
osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny audiovizuálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na
koneèného spotrebite¾a, najmä maloobchodným predajom.
(18) Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny
zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo zvukový záznam umeleckého výkonu odplatne sprístupòuje
verejnosti; distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny zvukového záznamu umeleckého výkonu

§ 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
§ 5 ods. 20 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 84/2007 Z. z.
§ 5 ods. 8 zákona è. 618/2003 Z. z.
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formou prevodu vlastníckeho práva na koneèného
spotrebite¾a, najmä maloobchodným predajom.
(19) Distributér multimediálneho diela je osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny multimediálneho
diela alebo multimediálne dielo odplatne sprístupòuje
verejnosti; distributérom multimediálneho diela nie je
osoba, ktorá verejne roziruje rozmnoeniny multimediálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na
koneèného spotrebite¾a, najmä maloobchodným predajom.
DRUHÁ ÈAS
EVIDENCIA
Evidencia
slovenských audiovizuálnych diel

§5

§3
Zoznam slovenských audiovizuálnych diel

(1) Ministerstvo vykonáva zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel na základe iadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela podanej výrobcom slovenského
audiovizuálneho diela.

(2) Zoznam slovenských audiovizuálnych diel obsahuje evidenèné èíslo slovenského audiovizuálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom audiovizuálnom diele pod¾a iadosti o zápis
slovenského audiovizuálneho diela a deò zápisu do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel.
§4
iados
o zápis slovenského audiovizuálneho diela
iados o zápis slovenského audiovizuálneho diela
do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel obsahuje
a) názov slovenského audiovizuálneho diela,
b) zoznam autorov audiovizuálneho diela,11)
c) zoznam výkonných umelcov12) v hlavných a ved¾ajích úlohách,
d) názov a sídlo výrobcu audiovizuálneho diela, ktorý
slovenské audiovizuálne dielo vyrobil (ïalej len výrobca slovenského audiovizuálneho diela), ak je
právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského
audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,
e) krajinu pôvodu a rok dokonèenia slovenského audiovizuálneho diela; dokonèenie audiovizuálneho
diela je vyhotovenie originálneho nosièa tohto diela
(master),
f) obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
audiovizuálneho diela, ako aj vekovú skupinu spotrebite¾ov, ktorej je audiovizuálne dielo urèené,
g) vekovú kategóriu vhodnosti (ïalej len veková vhodnos) slovenského audiovizuálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania,

12

h) údaj o úprave slovenského audiovizuálneho diela
dabingom alebo titulkovaním,
i) minutá slovenského audiovizuálneho diela,
j) základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela, najmä formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosièi, na akom je
dielo pôvodne zaznamenané,
k) pridelené medzinárodné tandardné èíslo audiovizuálneho diela (ISAN), ak má by pridelené,
l) predpokladaný zaèiatok a spôsob verejného írenia
slovenského audiovizuálneho diela,
m) percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, na tvorivej
alebo technickej úèasti na slovenskom audiovizuálnom diele.

Zápis slovenského audiovizuálneho diela

(1) Zoznam slovenských audiovizuálnych diel je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).

11
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(2) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela poiada o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych
diel najneskôr 30 dní pred zaèatím verejného írenia
slovenského audiovizuálneho diela.
(3) Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 15 dní odo dòa doruèenia iadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela,
ktorá obsahuje vetky náleitosti pod¾a § 4.
(4) Ak iados o zápis slovenského audiovizuálneho
diela neobsahuje náleitosti pod¾a § 4, ministerstvo vyzve výrobcu slovenského audiovizuálneho diela na ich
doplnenie v lehote, ktorá nesmie by kratia ako pä
pracovných dní. Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela iados o zápis slovenského audiovizuálneho diela v urèenej lehote nedoplní, ministerstvo slovenské audiovizuálne dielo do zoznamu slovenských
audiovizuálnych diel nezapíe a evidenèné èíslo nepridelí; o tejto skutoènosti ministerstvo pouèí výrobcu slovenského audiovizuálneho diela vo výzve.
Evidencia
slovenských zvukových záznamov
umeleckých výkonov
§6
Zoznam slovenských zvukových záznamov
umeleckých výkonov
(1) Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov je verejne prístupná evidencia, ktorú
vedie ministerstvo.
(2) Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenèné èíslo slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu pridelené mi-

) § 5 ods. 2, § 6 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 84/2007 Z. z.
) § 5 ods. 18 zákona è. 618/2003 Z. z.
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nisterstvom, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu pod¾a iadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého
výkonu a deò zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.
§7
Zápis slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu
(1) Ministerstvo vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu na základe iadosti o zápis slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý slovenský zvukový
záznam umeleckého výkonu vyrobil (ïalej len výrobca
slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu).
(2) iados o zápis slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu obsahuje
a) názov slovenského zvukového záznamu umeleckého
výkonu,
b) zoznam autorov13) zaznamenaného slovesného diela
alebo hudobného diela,
c) zoznam hlavných výkonných umelcov,12)
d) názov a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou,
obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,
e) krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosiè,
f) obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu, ako aj vekovú skupinu spotrebite¾ov, ktorej je audiovizuálne
dielo urèené,
g) vekovú vhodnos slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu pod¾a jednotného systému
oznaèovania,
h) minutá slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
i) základné technické parametre formátu slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu,
j) pridelené medzinárodné tandardné èíslo hudobniny (ISMN), ak má by pridelené,
k) predpokladaný zaèiatok a spôsob verejného írenia
slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(3) Na postup pri evidencii slovenského zvukového
záznamu umeleckého výkonu sa primerane vzahuje
§ 5 ods. 2 a 4.
13

) § 6 zákona è. 618/2003 Z. z.
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Evidencia
slovenských multimediálnych diel

§8
Zoznam slovenských multimediálnych diel
(1) Zoznam slovenských multimediálnych diel je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie ministerstvo.
(2) Zoznam slovenských multimediálnych diel obsahuje evidenèné èíslo slovenského multimediálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom multimediálnom diele pod¾a iadosti o zápis
slovenského multimediálneho diela a deò zápisu do zoznamu slovenských multimediálnych diel.
§9
Zápis slovenského multimediálneho diela
(1) Ministerstvo vykonáva zápis slovenského multimediálneho diela do zoznamu slovenských multimediálnych diel na základe iadosti o zápis slovenského
multimediálneho diela podanej výrobcom multimediálneho diela, ktorý slovenské multimediálne dielo vyrobil
(ïalej len výrobca slovenského multimediálneho diela).
(2) iados o zápis slovenského multimediálneho
diela obsahuje
a) názov slovenského multimediálneho diela,
b) zoznam autorov13) slovenského multimediálneho
diela,
c) zoznam hlavných výkonných umelcov,12)
d) názov a sídlo výrobcu slovenského multimediálneho
diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno
a miesto podnikania výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu
slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou
osobou,
e) krajinu pôvodu a rok dokonèenia slovenského multimediálneho diela; dokonèenie slovenského multimediálneho diela je vyhotovenie originálneho nosièa
tohto diela,
f) obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
multimediálneho diela, ako aj vekovú skupinu spotrebite¾ov, ktorej je audiovizuálne dielo urèené,
g) vekovú vhodnos slovenského multimediálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania,
h) konfiguraèné hardvérové a softvérové poiadavky
slovenského multimediálneho diela,
i) predpokladaný zaèiatok a spôsob verejného írenia
slovenského multimediálneho diela.
(3) Na postup pri evidencii slovenského multimediálneho diela sa primerane vzahuje § 5 ods. 2 a 4.
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Evidencia osôb
pôsobiacich v audiovízii
§ 10
Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii
(1) Zoznam osôb vykonávajúcich èinnosti v oblasti
audiovízie na území Slovenskej republiky je verejne prístupná evidencia
a) výrobcov slovenských audiovizuálnych diel,
b) výrobcov slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov vrátane výrobcov dabingu,
c) výrobcov slovenských multimediálnych diel,
d) distributérov audiovizuálnych diel,
e) distributérov zvukových záznamov umeleckého výkonu,
f) distributérov multimediálnych diel,
g) osôb poskytujúcich technologické a odborné sluby
súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,
h) prevádzkovate¾ov mediaték,
i) prevádzkovate¾ov audiovizuálnych technických zariadení bez stáleho kina alebo inej prevádzkarne,
j) prevádzkovate¾ov audiovizuálnych technických zariadení so stálym kinom alebo inou prevádzkaròou,
k) prevádzkovate¾ov videopoièovní,
l) prevádzkovate¾ov poèítaèových herní.
(2) Zoznam osôb vykonávajúcich èinnosti v oblasti
audiovízie pod¾a odseku 1 obsahuje aj register nezávislých producentov pod¾a § 38.
(3) Zoznam pod¾a odseku 1 vedie ministerstvo.
§ 11
Oznamovacia povinnos
(1) Osoby pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a i) sú povinné
Slovenskému filmovému ústavu oznámi zaèatie èinnosti v oblasti audiovízie najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom táto skutoènos nastala; to sa
vzahuje aj na ukonèenie èinnosti v oblasti audiovízie.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 obsahuje
a) oznaèenie osôb pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a i),
b) názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
c) dátum zaèatia èinnosti v oblasti audiovízie alebo ukonèenia tejto èinnosti.
(3) Osoby pod¾a § 10 ods. 1 písm. j) a l) sú povinné
oznámi obci
a) zriadenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od
zriadenia tejto prevádzkarne,
b) zruenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od zruenia tejto prevádzkarne.
(4) Oznámenie pod¾a odseku 3 obsahuje
a) oznaèenie osôb pod¾a § 10 ods. 1 písm. j) a l),
b) názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
14
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c) poèet prevádzkarní na území obce,
d) adresu prevádzkarne a dátum jej zriadenia alebo
zruenia.
(5) Osoba s oznamovacou povinnosou pod¾a odseku 1 alebo 3 je povinná oznámi zmenu v údajoch oznámenia Slovenskému filmovému ústavu, ak ide o údaje
pod¾a odseku 2, alebo príslunej obci, ak ide o údaje
pod¾a odseku 4, a to do troch mesiacov od vzniku takej
zmeny.
(6) Slovenský filmový ústav a obce poskytujú ministerstvu údaje o osobách vykonávajúcich èinnosti v oblasti audiovízie získané pod¾a odsekov 1 a 5 najneskôr
do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
TRETIA ÈAS
OCHRANA MALOLETÝCH
§ 12
Jednotný systém oznaèovania
(1) Jednotný systém oznaèovania je systém klasifikácie audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel a programov
alebo iných zloiek programovej sluby vekovou vhodnosou z h¾adiska ich neprístupnosti, nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12,
15 alebo 18 rokov.
(2) Podrobnosti o jednotnom systéme oznaèovania
a spôsobe jeho uplatòovania ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3) Veobecne záväzný právny predpis vydaný pod¾a
odseku 2 ustanoví
a) hodnotiace kritériá neprístupnosti alebo nevhodnosti, ktoré je nutné poui pri vyhodnocovaní
obsahu z h¾adiska ochrany maloletých, najmä prítomnú úroveò fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, prezentovaných sexuálnych vzahov
alebo scén, nahoty v sexuálnom kontexte, vulgárneho jazyka, prezentácie drogových, hráèskych alebo
iných závislostí, ako aj prítomnos zobrazení alebo
iných prejavov spôsobujúcich pocit strachu, depresie, bezmocnosti alebo inak nevhodných vo vzahu
ku konkrétnej vekovej skupine maloletých,
b) hodnotiace kritériá vhodnosti vo vzahu ku konkrétnej vekovej skupine maloletých, ktorej je obsah odporúèaný,
c) spôsob oznaèenia audiovizuálnych diel, zvukových
záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych
diel a programov alebo iných zloiek programovej
sluby vekovou vhodnosou z h¾adiska ich neprístupnosti, nevhodnosti alebo vhodnosti,
d) podrobnosti o uplatòovaní povinností osobami povinnými uplatni jednotný systém oznaèovania pri
hodnotení obsahu, jeho kategorizácii pod¾a vekovej
vhodnosti, oznaèovaní a verejnom írení,
e) podrobnosti o uplatòovaní povinností ustanovených
osobitným predpisom.14)

) § 20 ods. 5 a 6 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení zákona è. 343/2007 Z. z.
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§ 13
Urèovanie vekovej vhodnosti
(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný urèi vekovú vhodnos slovenského audiovizuálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania.
(2) Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný urèi vekovú vhodnos slovenského záznamu umeleckého výkonu pod¾a jednotného systému oznaèovania.
(3) Výrobca slovenského multimediálneho diela je
povinný urèi vekovú vhodnos slovenského multimediálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania.
(4) Distributér audiovizuálneho diela je povinný urèi vekovú vhodnos distribuovaného audiovizuálneho
diela pod¾a jednotného systému oznaèovania; to sa nevzahuje na distribúciu slovenského audiovizuálneho
diela, ktorému urèil vekovú vhodnos jeho výrobca.
(5) Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný urèi vekovú vhodnos distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu pod¾a jednotného systému oznaèovania; to sa nevzahuje na
distribúciu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorému urèil vekovú vhodnos jeho výrobca.
(6) Distributér multimediálneho diela je povinný urèi vekovú vhodnos multimediálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania; to sa nevzahuje na distribúciu slovenského multimediálneho diela, ktorému
urèil vekovú vhodnos jeho výrobca.
§ 14
Zverejòovanie vekovej vhodnosti
(1) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný pri audiovizuálnom predstavení zabezpeèi v kine alebo v inom verejne prístupnom priestore zverejnenie vekovej vhodnosti urèenej výrobcom
audiovizuálneho diela alebo distributérom audiovizuálneho diela.
(2) Prevádzkovate¾ videopoièovne je povinný v katalógu audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti
a v priestoroch videopoièovne alebo na rozmnoeninách audiovizuálnych diel zabezpeèi zverejnenie vekovej vhodnosti urèenej výrobcom audiovizuálneho diela
alebo distributérom audiovizuálneho diela; to sa vzahuje aj na multimediálne diela.
(3) Prevádzkovate¾ poèítaèovej herne je povinný v katalógu poèítaèových hier alebo iných multimediálnych
diel prístupnom verejnosti a v priestoroch poèítaèovej
herne alebo na rozmnoeninách poèítaèových hier alebo iných multimediálnych diel zabezpeèi zverejnenie
vekovej vhodnosti urèenej výrobcom multimediálneho
diela alebo distributérom multimediálneho diela.
(4) Prevádzkovate¾ mediatéky je povinný v katalógu
audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti a v priestoroch mediatéky alebo na rozmnoeninách audiovizuál15
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nych diel zabezpeèi zverejnenie vekovej vhodnosti urèenej výrobcom audiovizuálneho diela alebo distributérom audiovizuálneho diela; to sa vzahuje aj na zvukové záznamy umeleckých diel a na multimediálne diela.
§ 15
Obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu,
zvukovému záznamu umeleckého výkonu
a multimediálnemu dielu
(1) Predaj a iné rozirovanie audiovizuálneho diela
urèeného len dospelým vrátane nájmu a vypoièiavania, ako aj jeho sprístupòovanie verejnosti sa môe
uskutoèòova len spôsobom, ktorý vylúèi prístup maloletých k takémuto audiovizuálnemu dielu.
(2) Audiovizuálne dielo urèené len dospelým musí
by pri predaji alebo inom rozirovaní vrátane nájmu
a vypoièiavania zrete¾ne oznaèené na vidite¾nom mieste textom Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je urèené len osobám starím ako 18 rokov., najmä na vonkajom obale nosièa pouívanom pri maloobchodnom
predaji; za vonkají obal nosièa sa povauje aj dodatoèný prieh¾adný obal.
(3) Audiovizuálne dielo urèené len dospelým musí
by pri sprístupòovaní verejnosti zrete¾ne oznaèené na
vidite¾nom mieste textom Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je urèené len osobám starím ako 18 rokov., ktorý je umiestnený v ponuke, prostredníctvom
ktorej sa toto dielo sprístupòuje verejnosti, alebo iným
obdobným spôsobom.
(4) Na predaj a iné rozirovanie zvukového záznamu
umeleckého výkonu urèeného len dospelým alebo multimediálneho diela urèeného len dospelým vrátane nájmu a vypoièiavania, ako aj na jeho sprístupòovanie
verejnosti sa primerane vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 3.
TVRTÁ ÈAS
POVINNOSTI OSÔB VYKONÁVAJÚCICH ÈINNOSTI
V OBLASTI AUDIOVÍZIE PRI VEREJNOM ÍRENÍ
AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL, ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV
UMELECKÝCH VÝKONOV A MULTIMEDIÁLNYCH
DIEL
Povinnosti osôb vykonávajúcich èinnosti
v oblasti audiovízie pri verejnom írení
audiovizuálnych diel
§ 16
Povinné údaje o audiovizuálnom diele
(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný v tátnom jazyku15) na vidite¾nom mieste na obale slovenského audiovizuálneho diela a na jeho distribuènom liste uvies
a) názov slovenského audiovizuálneho diela,
b) zoznam autorov,11)
c) zoznam výkonných umelcov12) v hlavných úlohách,
d) názov a sídlo výrobcu slovenského audiovizuálneho

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.

Strana 2322

Zbierka zákonov è. 343/2007

diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno
a miesto podnikania výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu
slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou
osobou,
e) krajinu pôvodu a rok dokonèenia slovenského audiovizuálneho diela,
f) obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
audiovizuálneho diela,
g) vekovú vhodnos slovenského audiovizuálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania,
h) znaèku ©  autorské právo (copyright) alebo znaèku
è  producent,16)
i) údaj o úprave slovenského audiovizuálneho diela
dabingom alebo titulkovaním,
j) minutá slovenského audiovizuálneho diela,
k) základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela,
l) pridelené medzinárodné tandardné èíslo audiovizuálneho diela (ISAN), ak má by pridelené,
m) evidenèné èíslo slovenského audiovizuálneho diela.
(2) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a g) uvies aj na vidite¾nom mieste kadého nosièa slovenského audiovizuálneho diela a na kadom materiáli súvisiacom so
slovenským audiovizuálnym dielom urèenom verejnosti; povinnos uvádzania údajov na nosièi sa nevzahuje
na nosiè slovenského audiovizuálneho diela pouívaný
len pri audiovizuálnom predstavení.
(3) Distributér audiovizuálneho diela, ktoré nie je
slovenským audiovizuálnym dielom, je povinný uvies
názov a sídlo, ak je právnickou osobou, obchodné meno
a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a údaje o audiovizuálnom diele pod¾a odseku 1 písm. a) a k) na vidite¾nom mieste kadého
obalu nosièa distribuovaného audiovizuálneho diela
a na distribuènom liste tohto diela; povinnos uvádzania údajov na obale nosièa sa nevzahuje na obal nosièa audiovizuálneho diela pouívaného len pri audiovizuálnom predstavení.
(4) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpeèi pri audiovizuálnom
predstavení verejný prístup k informáciám o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov pod¾a odseku 1 a o audiovizuálnom diele, ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov pod¾a
odseku 3.
(5) Prevádzkovate¾ videopoièovne je povinný zabezpeèi v priestoroch videopoièovne verejný prístup k informáciám o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov pod¾a odseku 1 a o audiovizuálnom diele,
ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov pod¾a odseku 3.
(6) Prevádzkovate¾ mediatéky je povinný zabezpeèi
v priestoroch mediatéky verejný prístup k informáciám
16
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o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov
pod¾a odseku 1 a o audiovizuálnom diele, ktoré nie je
slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov
pod¾a odseku 3.
§ 17
Osobitné ustanovenie o jazykovej úprave
(1) Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne
roziruje kinematografické dielo v pôvodnej jazykovej
úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak
toto kinematografické dielo nie je v jazykovej úprave
spåòajúcej poiadavku základnej zrozumite¾nosti z h¾adiska tátneho jazyka, zabezpeèuje pre toto kinematografické dielo aj slovenskú jazykovú úpravu, a to
a) dabingom v slovenskom jazyku alebo
b) titulkovaním v slovenskom jazyku.
(2) Pri distribúcii audiovizuálneho diela urèeného
maloletým do 12 rokov je distributér audiovizuálneho
diela povinný zabezpeèi distribúciu tohto diela aj s dabingom v slovenskom jazyku.
(3) Pri distribúcii multimediálneho diela urèeného
maloletým do 12 rokov je distributér multimediálneho
diela povinný zabezpeèi distribúciu tohto diela aj v slovenskej jazykovej úprave.
(4) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia, ktorý uvádza na verejnosti audiovizuálne dielo urèené maloletým do 12 rokov, je povinný zabezpeèi
uvedenie tohto diela v èase vhodnom pre týchto maloletých aj s dabingom v slovenskom jazyku.
(5) Audiovizuálne dielo írené vysielaním, ktoré má
pôvodnú jazykovú úpravu inú ako slovenskú jazykovú
úpravu, musí by vysielané s dabingom v slovenskom
jazyku alebo v pôvodnej jazykovej úprave s titulkovaním v slovenskom jazyku; to sa nevzahuje na audiovizuálne dielo v pôvodnej jazykovej úprave spåòajúcej poiadavku základnej zrozumite¾nosti z h¾adiska
tátneho jazyka.
Povinnosti osôb vykonávajúcich èinnosti
v oblasti audiovízie pri verejnom írení
zvukových záznamov umeleckých výkonov
§ 18
Povinné údaje o zvukovom zázname
umeleckého výkonu
(1) Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný v tátnom jazyku na vidite¾nom mieste na obale slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu uvies
a) názov slovenského zvukového záznamu umeleckého
výkonu,
b) zoznam autorov,13)
c) zoznam výkonných umelcov,12)
d) názov a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou,

) Èl. III Veobecného dohovoru o autorskom práve revidovaného v Paríi 24. júla 1971 (vyhláka ministra zahranièných vecí
è. 134/1980 Zb.).
Èl. 11 Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (vyhláka
ministra zahranièných vecí è. 192/1964 Zb.).
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,
krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosiè,
obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu,
vekovú vhodnos slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu pod¾a jednotného systému
oznaèovania,
pridelené medzinárodné tandardné èíslo hudobniny (ISMN), ak má by pridelené,
pridelené evidenèné èíslo slovenského zvukového
záznamu umeleckého výkonu,
znaèku ©  autorské právo (copyright) alebo znaèku
è  producent,16)
minutá slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
technické parametre formátu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.

(2) Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný údaje pod¾a odseku 1
písm. a) a g) uvies aj na vidite¾nom mieste kadého nosièa slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a na kadom materiáli súvisiacom so slovenským
zvukovým záznamom umeleckého výkonu urèenom verejnosti.
(3) Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý nie je slovenským zvukovým záznamom
umeleckého výkonu, uvedie na jeho obale a na kadom
materiáli súvisiacom s jeho distribúciou urèenom verejnosti vekovú vhodnos zvukového záznamu umeleckého výkonu pod¾a jednotného systému oznaèovania
a názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá je
distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu.
Povinnosti osôb vykonávajúcich èinnosti
v oblasti audiovízie pri verejnom írení
multimediálnych diel
§ 19
Povinné údaje o multimediálnom diele
(1) Výrobca slovenského multimediálneho diela je
povinný v tátnom jazyku na vidite¾nom mieste na obale slovenského multimediálneho diela uvies
a) názov slovenského multimediálneho diela,
b) zoznam autorov,13)
c) zoznam výkonných umelcov,12)
d) názov a sídlo výrobcu slovenského multimediálneho
diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno
a miesto podnikania výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu
slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou
osobou,
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e) krajinu pôvodu a rok dokonèenia slovenského multimediálneho diela,
f) obsahovú a ánrovú charakteristiku slovenského
multimediálneho diela,
g) vekovú vhodnos slovenského multimediálneho diela pod¾a jednotného systému oznaèovania,
h) znaèku ©  autorské právo (copyright) alebo znaèku
è  producent,16)
i) konfiguraèné hardvérové a softvérové poiadavky
slovenského multimediálneho diela,
j) evidenèné èíslo slovenského multimediálneho diela.
(2) Výrobca slovenského multimediálneho diela je
povinný údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a g) uvies aj na
kadom nosièi slovenského multimediálneho diela a na
kadom materiáli súvisiacom so slovenským multimediálnym dielom urèenom verejnosti.
(3) Distributér multimediálneho diela, ktoré nie je
slovenským multimediálnym dielom, je povinný uvies
názov a sídlo, ak je právnickou osobou, obchodné meno
a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a údaje o multimediálnom diele pod¾a odseku 1 písm. a) a i) na kadom obale distribuovaného
multimediálneho diela a na jeho distribuènom liste.
(4) Prevádzkovate¾ poèítaèovej herne je povinný zabezpeèi v priestoroch poèítaèovej herne verejný prístup k informáciám o slovenskom multimediálnom diele v rozsahu údajov pod¾a odseku 1 a o multimediálnom
diele, ktoré nie je slovenským multimediálnym dielom,
v rozsahu údajov pod¾a odseku 3.
PIATA ÈAS
REKLAMA
§ 20
Reklama pri audiovizuálnom predstavení
(1) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpeèi, aby reklama uverejòovaná pri audiovizuálnom predstavení bola rozoznate¾ne
a zrete¾ne oddelená od audiovizuálneho predstavenia
zvukovo-obrazovým prostriedkom. Preruova reklamou audiovizuálne predstavenie sa zakazuje.
(2) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpeèi, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela urèenom maloletým neuverejòovala reklama, ktorá
a) môe ohrozi fyzický, psychický alebo morálny vývin
maloletých alebo narui ich duevné zdravie alebo
emocionálny stav,
b) môe ohrozi záujmy maloletých alebo nezoh¾adòuje
ich osobitnú vnímavos,
c) propaguje erotické sluby alebo erotický tovar alebo
d) propaguje alkoholické nápoje alebo iné sluby, alebo
tovary, ktorých predaj je maloletým zakázaný.
(3) Prevádzkovate¾ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpeèi, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela urèenom pre
vekovú skupinu maloletých
a) do 7 rokov neuverejòovala reklama audiovizuálneho
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diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov,
b) do 12 rokov neuverejòovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov,
c) do 15 rokov neuverejòovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,
d) do 18 rokov neuverejòovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu do
18 rokov.
§ 21
Reklama verejne írená na nosièi
spolu s audiovizuálnym dielom
alebo multimediálnym dielom
(1) Distributér audiovizuálneho diela je povinný zabezpeèi, aby reklama verejne írená na nosièi spolu
s audiovizuálnym dielom bola rozoznate¾ne a zrete¾ne
oddelená od audiovizuálneho diela zvukovo-obrazovým
prostriedkom. Preruova reklamou záznam audiovizuálneho diela na nosièi sa zakazuje.
(2) Distributér multimediálneho diela je povinný zabezpeèi, aby reklama verejne írená na nosièi spolu
s multimediálnym dielom bola rozoznate¾ne a zrete¾ne
oddelená od multimediálneho diela zvukovo-obrazovým alebo obrazovým prostriedkom.
(3) Na reklamu verejne írenú na nosièi spolu s audiovizuálnym dielom alebo multimediálnym dielom urèeným maloletým sa primerane vzahujú ustanovenia
§ 20 ods. 2 a 3.
IESTA ÈAS
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV
§ 22
Postavenie Slovenského filmového ústavu
(1) Slovenský filmový ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2) Slovenský filmový ústav je príspevková organizácia tátu finanènými vzahmi zapojená na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva.
§ 23
Úlohy Slovenského filmového ústavu
Slovenský filmový ústav v oblasti audiovízie a kinematografie
a) podie¾a sa na uchovávaní, ochrane a obnove audiovizuálneho dedièstva ako neoddelite¾nej súèasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky s cie¾om
uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania,
b) spracováva a zve¾aïuje audiovizuálne dedièstvo
s cie¾om zachovania hodnôt slovenskej audiovizuálnej tvorby,
17
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c) spracováva a íri poznatky z oblasti audiovizuálnej
kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho
umenia Slovenskej republiky.
§ 24
Èinnosti Slovenského filmového ústavu
(1) Slovenský filmový ústav vykonáva v oblasti audiovízie a kinematografie najmä tieto èinnosti:
a) zabezpeèuje odborné uskladnenie, oetrovanie,
uchovávanie a obnovu audiovizuálneho dedièstva
ako zákonný depozitár,
b) umoòuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedièstvu na tudijné, vzdelávacie a vedecké úèely; na
tento úèel môe vyhotovova aj rozmnoeniny audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov
a zvukových záznamov, ktoré sú súèasou audiovizuálneho dedièstva,
c) vyh¾adáva, získava, sústreïuje, katalogizuje, uchováva a umoòuje prístup k originálom alebo rozmnoeninám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentaèné a informaèné
materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami
a zvukovo-obrazovými záznamami,
d) monitoruje a podie¾a sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania audiovizuálnych diel a etických pravidiel ochrany a obnovy audiovizuálnych diel,
e) vykonáva teoreticko-koncepènú, vedeckú, výskumnú, dokumentaènú, koordinaènú, vzdelávaciu, bibliografickú, reernú, metodicko-poradenskú èinnos a ediènú èinnos vrátane vydávania
periodických publikácií a neperiodických publikácií
a nosièov slovenských audiovizuálnych diel,
f) vytvára a prevádzkuje informaèný systém, ktorý tvorí súèas informaèného systému verejnej správy,17)
g) prevádzkuje peciálnu kninicu a mediatéku urèenú na tudijné, odborné, výskumné a vzdelávacie
úèely,
h) prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie
a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti audiovizuálnym predstavením,
i) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku,
j) vyuívaním audiovizuálneho fondu realizuje výrobu
slovenských audiovizuálnych diel alebo sa na výrobe
audiovizuálnych diel podie¾a,
k) pride¾uje medzinárodné tandardné èíslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné tandardné èíslovanie audiovizuálnych
diel,
l) organizuje a podie¾a sa na organizácii kultúrnych
podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike i v zahranièí,
m) podie¾a sa na propagácii audiovízie a kinematografie
vrátane propagácie audiovizuálneho dedièstva,
n) poskytuje zahranièným informaèným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie a kinematografie,

) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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o) plní úlohy národnej filmotéky,
p) vedie evidenciu dobrovo¾ných depozitárov a metodicky usmeròuje postupy pri ochrane a obnove fondu audiovizuálneho dedièstva,
q) poskytuje ministerstvu odbornú súèinnos pri kontrole dobrovo¾ných depozitárov,
r) spolupracuje s kinematografickými fondmi,
s) spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ïalími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie a kinematografie,
t) spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel vyrábaných na území Slovenskej republiky,
u) získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie a kinematografie.
(2) Slovenský filmový ústav ïalej
a) vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam
vyrobeným pred rokom 1991 organizáciami tátu
hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na základe veobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997, ak k nim
nevykonáva práva pod¾a osobitného predpisu iba
vysielate¾ zriadený zákonom vysielajúci televíznu
programovú slubu,18)
b) vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým
výkonom predvedeným v audiovizuálnom diele pod¾a písmena a),
c) vykonáva práva výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a vysielate¾ov, ktorých záznamy alebo vysielanie boli pouité
v audiovizuálnom diele pod¾a písmena a),
d) je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel pod¾a písmena a),
e) spravuje nosièe audiovizuálnych diel pod¾a písmena
a) a zvukovo-obrazových záznamov pod¾a písmena
d), ktoré sú majetkom tátu,19)
f) zhodnocuje svojou èinnosou majetkové práva pod¾a
písmen a) a d), najmä ude¾uje súhlas na pouitie
predmetov ochrany pod¾a písmen a) a d), a patrí mu
aj odmena, primeraná odmena a náhrada odmeny
pod¾a osobitného predpisu,20)
g) chráni záujmy autorov, výkonných umelcov a iných
nosite¾ov práv pod¾a písmen a) a d), najmä je oprávnený domáha sa ochrany práv v súlade s osobitnými predpismi.21)
§ 25
Pôsobnos Slovenského filmového ústavu
v oblasti ochrany audiovizuálneho dedièstva
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diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov pod¾a § 32; na úèely posudzovania
audiovizuálnej hodnoty zriaïuje generálny riadite¾
poradný orgán pre oblas ochrany audiovizuálneho
dedièstva.
§ 26
Orgány Slovenského filmového ústavu
Orgány Slovenského filmového ústavu sú generálny
riadite¾ a rada.
§ 27
Generálny riadite¾
(1) Generálny riadite¾ je tatutárny orgán Slovenského filmového ústavu.
(2) Do funkcie generálneho riadite¾a mono zvoli len
osobu s odbornými vedomosami a skúsenosami, ktorá spåòa veobecné predpoklady na výkon takejto funkcie pod¾a osobitného predpisu;22) za osobu s odbornými
vedomosami a skúsenosami sa povauje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokokolské vzdelanie v odbore
audiovízie alebo kinematografie alebo ak vysokokolské vzdelanie získala v inom odbore, má aj odbornú
prax najmenej pä rokov v oblasti audiovízie alebo kinematografie.
(3) Generálneho riadite¾a volí na základe verejného
vypoèutia a odvoláva rada.
(4) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a je pä rokov; generálneho riadite¾a mono zvoli aj opätovne,
najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Výkon funkcie generálneho riadite¾a sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia generálneho riadite¾a,
b) vzdaním sa funkcie generálneho riadite¾a; výkon
funkcie sa skonèí dòom doruèenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rade, ak nie je v oznámení
urèený neskorí deò skonèenia,
c) odvolaním generálneho riadite¾a z funkcie; výkon
funkcie sa skonèí dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní generálnemu riadite¾ovi, ak nie je
v oznámení urèený neskorí deò skonèenia, alebo
d) smrou generálneho riadite¾a alebo jeho vyhlásením
za màtveho.

(1) Slovenský filmový ústav vykonáva tátnu správu
v oblasti ochrany audiovizuálneho dedièstva.

(6) Rada odvolá generálneho riadite¾a, ak prestal spåòa veobecné predpoklady na výkon funkcie pod¾a
osobitného predpisu.22)

(2) Slovenský filmový ústav v oblasti ochrany audiovizuálneho dedièstva
a) metodicky usmeròuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedièstva,
b) posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych

(7) Rada môe odvola generálneho riadite¾a, ak Slovenský filmový ústav koná v rozpore s jeho úlohami
pod¾a § 23 alebo prísluný orgán zistí závané poruenie osobitných predpisov23) Slovenským filmovým ústavom.

18

)
)
20
)
21
)
22
)
23
)
19

§ 23 ods. 2 zákona è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 618/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 57 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 84/2007 Z. z.
§ 3 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.

Strana 2326

Zbierka zákonov è. 343/2007

§ 28
Rada
(1) Rada
a) volí a odvoláva generálneho riadite¾a nadpoloviènou
väèinou hlasov vetkých èlenov,
b) vyjadruje sa k návrhu výroènej správy o èinnosti Slovenského filmového ústavu,
c) vyjadruje sa k návrhu rozpoètu Slovenského filmového ústavu,
d) schva¾uje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja Slovenského filmového ústavu.
(2) Rada má pä èlenov, z ktorých
a) tyroch èlenov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ïalej len minister) z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie
a s prihliadnutím na reprezentatívne zloenie rady a
b) jedného èlena volia zamestnanci Slovenského filmového ústavu z odborných zamestnancov Slovenského filmového ústavu; èlenom rady nemôe by generálny riadite¾.
(3) Za èlena rady môe by vymenovaná alebo zvolená
fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilos na
právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonnú sa na
úèely tohto zákona povauje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin; bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie
starím ako tri mesiace.
(4) Funkèné obdobie èlena rady je trojroèné; èlena
rady mono vymenova alebo zvoli aj opätovne.
(5) Výkon funkcie èlena rady sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia èlena rady,
b) vzdaním sa funkcie èlena rady; výkon funkcie sa
skonèí dòom doruèenia písomného oznámenia
o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak nie je v oznámení
urèený neskorí deò skonèenia,
c) odvolaním èlena rady z funkcie; výkon funkcie sa
skonèí dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlenovi rady, ak nie je v oznámení urèený neskorí deò skonèenia,
d) právoplatným odsúdením èlena rady za úmyselný
trestný èin,
e) právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne
úkony èlena rady, alebo ak jeho spôsobilos na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
f) smrou èlena rady alebo jeho vyhlásením za màtveho, alebo
g) skonèením pracovného pomeru so Slovenským filmovým ústavom, ak je èlenom rady zvoleným pod¾a
odseku 2 písm. b).
(6) Minister môe odvola èlena rady menovaného
pod¾a odseku 2 písm. a), ak nevykonáva svoju funkciu
aspoò tri po sebe nasledujúce mesiace. Zamestnanci
Slovenského filmového ústavu môu odvola èlena rady
24
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zvoleného pod¾a odseku 2 písm. b), ak nevykonáva svoju funkciu aspoò tri po sebe nasledujúce mesiace.
§ 29
Organizácia
Slovenského filmového ústavu
(1) Základnou organizaènou jednotkou Slovenského
filmového ústavu pre oblas ochrany a obnovy audiovizuálneho dedièstva je Národný filmový archív a pre
oblas verejného prístupu ku kinematografickému
umeniu a audiovizuálnemu dedièstvu je Národné kinematografické centrum. Podrobnosti o organizácii Slovenského filmového ústavu vrátane rozsahu úloh organizaèných jednotiek Slovenského filmového ústavu
upravuje organizaèný poriadok Slovenského filmového
ústavu, ktorý vydáva generálny riadite¾.
(2) Podrobnosti o vo¾be a odvolaní generálneho riadite¾a a o výkone jeho funkcie, ako aj podrobnosti o vymenovaní a odvolaní èlena rady, o rokovaní rady a o poradnom orgáne generálneho riadite¾a pre oblas
ochrany audiovizuálneho dedièstva upravuje tatút
Slovenského filmového ústavu, ktorý vydáva minister.
(3) Na pracovnoprávne vzahy zamestnancov Slovenského filmového ústavu a ich platové pomery sa vzahujú osobitné predpisy.24)
§ 30
Nakladanie s majetkom
v správe Slovenského filmového ústavu
(1) Slovenský filmový ústav je oprávnený vykonáva
len takú podnikate¾skú èinnos, ktorá súvisí s jeho úlohami pod¾a § 23 alebo èinnosami pod¾a § 24.
(2) Nosiè audiovizuálie a dokument, ktoré sú súèasou fondu audiovizuálneho dedièstva, sú nescudzite¾né, nemono na ne zriadi záloné právo, ani ich inak
zaai, nepodliehajú exekúcii vykonávanej pod¾a osobitného predpisu25) a ani postupu pod¾a osobitného
predpisu;26) to sa nevzahuje na kópiu tohto nosièa alebo dokumentu.
(3) Na práva pod¾a § 24 ods. 2 písm. a) a c) ani na
práva Slovenského filmového ústavu ako výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel
pod¾a § 24 ods. 2 písm. d) nemôe Slovenský filmový
ústav zriadi záloné právo; tieto práva ani ich výkon
nemôe Slovenský filmový ústav previes na inú osobu.
Práva pod¾a prvej vety nepodliehajú exekúcii vykonávanej pod¾a osobitného predpisu25) a ani postupu pod¾a
osobitného predpisu.26)
(4) Na nakladanie s majetkom tátu, ktorý je súèasou fondu audiovizuálneho dedièstva, sa vzahuje osobitný predpis,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

) Zákon è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
25
) Napríklad § 113 zákona 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. 32/2002 Z. z.
26
) Napríklad § 72 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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SIEDMA ÈAS

§ 33

OCHRANA AUDIOVIZUÁLNEHO DEDIÈSTVA

Zákonný depozitár

§ 31
Audiovizuálne dedièstvo
(1) Audiovizuálne dedièstvo je súèasou kultúrneho
bohatstva Slovenskej republiky.
(2) Audiovizuálne dedièstvo je súborom audiovizuálií
a iných zloiek fondu audiovizuálneho dedièstva dokumentujúcich históriu Slovenskej republiky, ako aj
vznik a vývoj slovenskej audiovízie a kinematografie.
§ 32
Fond audiovizuálneho dedièstva
(1) Fond audiovizuálneho dedièstva tvoria audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou,
distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti.
(2) Audiovizuáliou je
a) slovenské kinematografické dielo,
b) slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je programom
televíznej programovej sluby pod¾a osobitného
predpisu27) a nie je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom,
c) slovenské audiovizuálne dielo rozirované distributérom audiovizuálneho diela, ak takéto slovenské
audiovizuálne dielo nie je u audiovizuáliou pod¾a
písmena a) alebo b),
d) slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu,
ktorý je programom rozhlasovej programovej sluby
pod¾a osobitného predpisu27) a nie je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom,
e) slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu rozirovaný distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(3) Audiovizuáliou je aj
a) slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je spravodajským, publicistickým alebo zábavným programom,
ak má audiovizuálnu hodnotu,
b) slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu,
ktorý je spravodajským, publicistickým alebo zábavným programom, ak má audiovizuálnu hodnotu,
c) ïalí zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam, ak má audiovizuálnu hodnotu.
(4) Audiovizuálna hodnota je súhrn významných historických, spoloèenských, krajinných, umeleckých,
vedeckých alebo technických hodnôt.
27

)
)
29
)
30
)
31
)
28
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(1) Zákonným depozitárom je
a) vysielate¾ zriadený zákonom vysielajúci televíznu
programovú slubu,28) ktorý vykonáva depozit vlastných slovenských audiovizuálnych diel29) pod¾a § 32
ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a),
b) vysielate¾ zriadený zákonom vysielajúci rozhlasovú
programovú slubu,30) ktorý vykonáva depozit
1. vlastných zvukových záznamov umeleckého
výkonu31) pod¾a § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3
písm. b),
2. zvukových záznamov pod¾a § 32 ods. 2 písm. d)
a e) a ods. 3 písm. b) a c),
c) Slovenský filmový ústav, ktorý vykonáva depozit audiovizuálií pod¾a § 32 ods. 2 a 3 okrem tých, ktorých
depozit vykonávajú zákonní depozitári pod¾a písmen
a) a b).
(2) Zákonný depozitár pod¾a odseku 1 písm. a) a b) je
pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania depozitu
audiovizuálií povinný
a) uschováva originálny nosiè audiovizuálie tak, aby
ho nevystavil hrozbe odcudzenia, pokodenia alebo
znièenia,
b) dodriava metodické usmernenia pod¾a § 25 ods. 2
písm. a),
c) poskytova súèinnos Slovenskému filmovému ústavu, najmä umoni Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania
s audiovizuáliami.
(3) Zákonný depozitár pod¾a odseku 1 písm. a) a b) je
povinný odovzda Slovenskému filmovému ústavu originálne nosièe audiovizuálií a sprievodné dokumenty
k nim, ktoré prestane uschováva, a to najneskôr v deò
ukonèenia tejto èinnosti, alebo ak mu bola v súvislosti
s nimi uloená pokuta za poruenie povinnosti pod¾a
odseku 2, a to najneskôr do piatich pracovných dní od
doruèenia rozhodnutia o uloení pokuty.
(4) Slovenský filmový ústav je povinný odborne
uschováva a oetrova audiovizuálie, ktoré uchováva
ako zákonný depozitár.
§ 34
Depozitná povinnos
(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný odovzda do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu pod¾a § 32 ods. 2
písm. a) a c) na originálnom nosièi vrátane sprievodného materiálu najneskôr do 30 dní odo dòa jeho prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzahuje na výrobcu
slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným
depozitárom.
(2) Výrobca slovenského zvukového záznamu ume-

§ 3 písm. f) zákona è. 308/2000 Z. z.
Zákon è. 16/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. l) zákona è. 16/2004 Z. z.
Zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. n) a o) zákona è. 619/2003 Z. z.
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leckého výkonu je povinný odovzda do bezodplatného
depozitu zákonnému depozitárovi pod¾a § 33 ods. 1
písm. b) audiovizuáliu pod¾a § 32 ods. 2 písm. d) a e) na
originálnom nosièi vrátane sprievodného materiálu
najneskôr do 30 dní odo dòa jeho prvého uvedenia na
verejnosti; to sa nevzahuje na výrobcu slovenského
zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý je zákonným depozitárom.
(3) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela nie je
povinný odovzda do depozitu Slovenskému filmovému
ústavu audiovizuáliu pod¾a § 32 ods. 2 písm. a) a c) na
originálnom nosièi, ak v lehote pod¾a odseku 1 oznámi
Slovenskému filmovému ústavu, e je dobrovo¾ným depozitárom alebo preukáe Slovenskému filmovému ústavu, e takýto originálny nosiè uschováva iný dobrovo¾ný depozitár alebo zákonný depozitár inej zmluvnej
strany príslunej medzinárodnej zmluvy.
(4) Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela
nie je pod¾a odseku 3 povinný odovzda originálny nosiè, je povinný odovzda Slovenskému filmovému ústavu do bezodplatného depozitu nosiè, na ktorom zaznamenané dielo dosahuje kvalitu originálu.
(5) Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je povinný odovzda do depozitu zákonnému depozitárovi pod¾a § 33 ods. 1 písm. b) audiovizuáliu pod¾a § 32 ods. 2 písm. d) a e) na originálnom
nosièi, ak v lehote pod¾a odseku 2 oznámi zákonnému
depozitárovi pod¾a § 33 ods. 1 písm. b), e je dobrovo¾ným depozitárom, alebo preukáe zákonnému depozitárovi pod¾a § 33 ods. 1 písm. b), e takýto originálny
nosiè uschováva iný dobrovo¾ný depozitár.
(6) Vlastnícke práva k veci, ktorá je predmetom depozitu pod¾a odsekov 1, 2 a 4, nie sú dotknuté. Na zmluvu
o úschove uzavretú pod¾a odseku 1, 2 alebo 4 sa vzahuje osobitný predpis.32)
§ 35
Dobrovo¾ný depozitár
(1) Dobrovo¾ným depozitárom je ten, kto nie je zákonným depozitárom a uschováva originálny nosiè
audiovizuálie pod¾a § 32 ods. 2 alebo ods. 3 písm. a) alebo b).
(2) Na úèely § 34 ods. 3 je dobrovo¾ným depozitárom
aj zahranièný filmový archív alebo iná zahranièná osoba, ktorá vykonáva ochranu audiovizuálneho dedièstva.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, dobrovo¾ný
depozitár audiovizuálie pod¾a
a) § 32 ods. 2 písm. a) a c) alebo ods. 3 písm. a) je povinný oznámi Slovenskému filmovému ústavu
uschovávanie originálneho nosièa audiovizuálie do
30 dní od zaèiatku uschovávania alebo v inej lehote
dohodnutej so Slovenským filmovým ústavom,
b) § 32 ods. 2 písm. d) a e) a § 32 ods. 3 písm. b) je povinný oznámi uschovávanie originálneho nosièa audiovizuálie do 30 dní od zaèiatku uschovávania zá32

) § 747 a 753 Obèianskeho zákonníka.
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konnému depozitárovi pod¾a § 33 ods. 1 písm. b) alebo v inej lehote dohodnutej s týmto depozitárom.
(4) Dobrovo¾ný depozitár je povinný pri výkone depozitu audiovizuálií
a) uschováva originálny nosiè audiovizuálie tak, aby
ho nevystavil hrozbe odcudzenia, pokodenia alebo
znièenia,
b) dodriava metodické usmernenia pod¾a § 25 ods. 2
písm. a),
c) poskytova súèinnos Slovenskému filmovému ústavu, najmä umoni Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania
s audiovizuáliami.
(5) Dobrovo¾ný depozitár audiovizuálie pod¾a § 32
ods. 2 písm. a) a c) alebo § 32 ods. 3 písm. a) je povinný
odovzda Slovenskému filmovému ústavu vetky originálne nosièe audiovizuálií a sprievodné dokumenty
k nim, ak v súvislosti s nimi
a) ukonèil èinnos dobrovo¾ného depozitára a nezabezpeèil ich uschovanie u iného dobrovo¾ného depozitára, a to najneskôr v deò ukonèenia tejto èinnosti,
alebo
b) mu bola uloená pokuta za poruenie povinnosti
pod¾a odseku 4 písm. a) alebo b), a to najneskôr do
piatich pracovných dní od doruèenia rozhodnutia
o uloení pokuty.
(6) Dobrovo¾ný depozitár audiovizuálie pod¾a § 32
ods. 2 písm. d) alebo e) alebo § 32 ods. 3 písm. b) je povinný odovzda zákonnému depozitárovi pod¾a § 33
ods. 1 písm. b) vetky originálne nosièe audiovizuálií
a sprievodné dokumenty k nim, ak v súvislosti s nimi
a) ukonèil èinnos dobrovo¾ného depozitára a nezabezpeèil ich uschovanie u iného dobrovo¾ného depozitára, a to najneskôr v deò ukonèenia tejto èinnosti,
alebo
b) mu bola uloená pokuta za poruenie povinnosti
pod¾a odseku 4 písm. a) alebo b), a to najneskôr do
piatich pracovných dní od doruèenia rozhodnutia
o uloení pokuty.
§ 36
Akvizièná èinnos
(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktorý na výrobu audiovizuálie pod¾a § 32 ods. 2 písm. a) a
c) alebo ods. 3 písm. a) pouil verejné prostriedky7) okrem prostriedkov Európskej únie, je povinný bezodplatne odovzda Slovenskému filmovému ústavu túto
audiovizuáliu na nosièi, na ktorom zaznamenané dielo
dosahuje kvalitu originálu vrátane sprievodného materiálu k tejto audiovizuálii, a to do 30 dní odo dòa jej prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je
zákonným depozitárom.
(2) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, na
ktorého sa nevzahuje povinnos pod¾a odseku 1 a ktorý vyrobil audiovizuáliu pod¾a § 32 ods. 2 písm. a) a c),
a osoba, ktorá je vlastníkom originálneho nosièa audio-
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vizuálie pod¾a § 32 ods. 3 písm. c), sú povinní ponúknu
Slovenskému filmovému ústavu na odkúpenie nosiè,
na ktorom zaznamenané dielo, zvukový záznam alebo
zvukovo-obrazový záznam dosahuje kvalitu originálu,
a to do 30 dní odo dòa jeho prvého uvedenia na verejnosti a za cenu neprevyujúcu primerané náklady na
výrobu takej rozmnoeniny diela alebo záznamu.
(3) Povinnos pod¾a odseku 2 sa povauje za splnenú
aj vtedy, ak Slovenský filmový ústav neprijme ponuku
na odkúpenie nosièa audiovizuálie pod¾a odseku 2 do
iestich mesiacov odo dòa doruèenia ponuky Slovenskému filmovému ústavu.
(4) Nosiè audiovizuálie získaný pod¾a odseku 1 alebo
2 sa stáva majetkom Slovenskej republiky a spravuje
ho Slovenský filmový ústav.
(5) Slovenský filmový ústav môe naklada s nosièom
získaným pod¾a odseku 1 alebo 2 len v rozsahu jeho
úloh a èinností pod¾a § 23 a 24.
ÔSMA ÈAS
NEZÁVISLÝ PRODUCENT V AUDIOVÍZII
§ 37
Nezávislý producent v audiovízii
(1) Nezávislý producent v audiovízii je výrobca audiovizuálneho diela zapísaný v registri nezávislých producentov, ktorý nie je vysielate¾om, nie je s vysielate¾om
personálne prepojený ani majetkovo prepojený a v období troch predchádzajúcich rokov vyrobil najmenej
a) 90 % z celkovej minutáe svojej televíznej produkcie
aspoò pre dvoch televíznych vysielate¾ov, ktorí sa
podie¾ali na tejto produkcii podielom najviac 70 %
celkových nákladov, prièom celková minutá televíznej produkcie tvorí aspoò 10 % z minutáe jeho vetkej produkcie (nezávislý televízny producent); do
celkovej minutáe televíznej produkcie sa nezapoèítava minutá spravodajstva, aktuálnej publicistiky,
zábavných hier, doplnkového vysielania, prenosov
portových podujatí, ako ani minutá televíznej produkcie írenej výluène teletextom, alebo
b) jedno kinematografické dielo s minutáou aspoò
65 minút alebo viac kinematografických diel s celkovou minutáou aspoò 90 minút, na ktorých sa ako
koproducent nepodie¾al televízny vysielate¾ podielom vyím ako 50 % celkových nákladov kadého z týchto diel (nezávislý filmový producent).
(2) Nezávislý producent v audiovízii je aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený
ani majetkovo prepojený s vysielate¾om a je nezávislým
producentom v èlenskom táte Európskej únie alebo
v táte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraniènej televízii.33)
(3) Registrovaný nezávislý producent je oprávnený
pouíva spolu so svojím názvom, obchodným menom
33
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alebo menom a priezviskom aj oznaèenie nezávislý
producent.
§ 38
Register nezávislých producentov
Register nezávislých producentov vedie ministerstvo
a obsahuje
a) èíslo registrácie,
b) deò zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov a deò výmazu z registra nezávislých producentov,
c) názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
d) kontaktný údaj nezávislého producenta,
e) údaj o televíznej produkcii nezávislého producenta,
f) údaj o celkovej produkcii nezávislého producenta,
g) zoznam vyrobených audiovizuálnych diel vrátane
ich objednávate¾ov alebo distributérov.
§ 39
Registrácia nezávislého producenta
(1) Registráciu nezávislého producenta vykonáva ministerstvo zápisom do registra nezávislých producentov na základe iadosti výrobcu audiovizuálneho diela
o zápis do registra nezávislých producentov; registrácia je dobrovo¾ná.
(2) iados o zápis výrobcu audiovizuálneho diela do
registra nezávislých producentov obsahuje
a) názov a sídlo výrobcu audiovizuálneho diela, ak je
právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou
osobou  podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,
b) údaj o televíznej produkcii alebo kinematografickej
produkcii za obdobie troch rokov pod¾a § 37,
c) zoznam vyrobených audiovizuálnych diel za obdobie
posledných troch rokov vrátane ich objednávate¾ov
alebo distributérov,
d) kontaktný údaj výrobcu audiovizuálneho diela.
(3) K iadosti o zápis pod¾a odseku 2 výrobca audiovizuálneho diela priloí úètovné a ïalie doklady alebo
zmluvy preukazujúce splnenie podmienky pod¾a § 37
ods. 1.
(4) Ak ministerstvo iadosti o zápis do registra nezávislých producentov vyhovie, vyznaèí rozhodnutie
v spise a do 10 pracovných dní od zápisu nezávislého
producenta do registra nezávislých producentov vydá
nezávislému producentovi osvedèenie o registrácii nezávislého producenta.
(5) Osvedèenie o registrácii nezávislého producenta
je platné tri roky od zápisu nezávislého producenta do
registra nezávislých producentov.

) Európsky dohovor o cezhraniènej televízii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 168/1998 Z. z.) v znení
Protokolu pozmeòujúceho Európsky dohovor o cezhraniènej televízii (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 345/2002 Z. z.).
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(6) Osvedèenie o registrácii obsahuje
a) èíslo osvedèenia o registrácii,
b) èíslo registrácie nezávislého producenta pridelené
ministerstvom,
c) názov a sídlo nezávislého producenta, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania
nezávislého producenta, ak je fyzickou osobou 
podnikate¾om, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt
nezávislého producenta, ak je fyzickou osobou,
d) deò zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov,
e) deò skonèenia platnosti osvedèenia o registrácii,
f) odtlaèok peèiatky ministerstva a podpis oprávnenej
osoby.
(7) Ministerstvo zamietne iados o zápis do registra
nezávislých producentov, ak výrobca audiovizuálneho
diela nespåòa predpoklady na zápis pod¾a § 37 ods. 1.
(8) Zmenu zápisu v registri nezávislých producentov
vykoná ministerstvo na základe iadosti o zmenu v zápise podanú nezávislým producentom alebo z vlastného podnetu, ak sa zápis do registra nezávislých producentov vykonal na základe nepravdivých údajov.
§ 40
Výmaz z registra nezávislých producentov
(1) Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná
ministerstvo na iados nezávislého producenta o výmaz alebo z vlastného podnetu.
(2) Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná
ministerstvo z vlastného podnetu po uplynutí troch rokov od zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov.
(3) Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná
ministerstvo z vlastného podnetu aj vtedy, ak zistí, e
a) zápis nezávislého producenta bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,
b) nezávislý producent je personálne prepojený alebo
majetkovo prepojený s vysielate¾om,
c) nezávislý producent je vysielate¾om,
d) nezávislý producent zanikol alebo zomrel, alebo bol
vyhlásený za màtveho.
(4) O výmaze z registra nezávislých producentov na
iados nezávislého producenta a o výmaze pod¾a odseku 3 písm. d) sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie;34)
výmaz z registra nezávislých producentov a jeho dôvod
sa vyznaèí do registra.
§ 41
Registrácia nezávislého producenta
multimediálneho diela
Na registráciu nezávislého výrobcu multimediálneho
diela sa ustanovenia § 37 a 40 vzahujú primerane; na
úèely § 37 ods. 1 sa minutá multimediálnych diel posudzuje v rozsahu minutáe audiovizuálnych diel, ktoré tvoria ich súèas.

34
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DEVIATA ÈAS
DOH¼AD
§ 42
Orgány doh¾adu
Orgánom doh¾adu nad dodriavaním povinností pod¾a tohto zákona je
a) ministerstvo, ktoré dohliada na dodriavanie povinností pod¾a § 11 ods. 1, § 13 a § 47 ods. 5,
b) Slovenský filmový ústav, ktorý dohliada na dodriavanie povinností pod¾a § 33 ods. 2 a 3, § 34 ods. 1, 2
a 4, § 35 ods. 3 a 5, § 36 ods. 1 a 2,
c) Slovenská obchodná inpekcia, ktorá dohliada na
dodriavanie povinností pod¾a § 14 a 16, § 17 ods. 2
a 4, § 18 a 21,
d) obec, ktorá dohliada na dodriavanie povinností
pod¾a § 11 ods. 3.
§ 43
Výkon doh¾adu
(1) Orgán doh¾adu môe poveri výkonom doh¾adu
fyzickú osobu (ïalej len oprávnená osoba); oprávnená
osoba je povinná pri výkone doh¾adu preukáza sa preukazom oprávnenej osoby.
(2) Ten, komu tento zákon ukladá povinnos, je povinný poskytova orgánom doh¾adu súèinnos a umoni oprávnenej osobe výkon doh¾adu, najmä je povinný
preukáza oprávnenej osobe svoju totonos, umoni
oprávnenej osobe vstup do prevádzkarne, ako aj poskytnú oprávnenej osobe potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
(3) Tomu, kto neposkytne súèinnos pod¾a odseku 2,
uloí orgán doh¾adu za poruenie tejto povinnosti pokutu do 5 000 Sk.

§ 44
Odstránenie nezákonného stavu
Orgán doh¾adu vyzve písomne výrobcu slovenského
audiovizuálneho diela, výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, výrobcu slovenského
multimediálneho diela, distributéra audiovizuálneho
diela, distributéra zvukového záznamu umeleckého
výkonu, distributéra multimediálneho diela, prevádzkovate¾a audiovizuálneho technického zariadenia, prevádzkovate¾a videopoièovne, prevádzkovate¾a poèítaèovej herne, prevádzkovate¾a mediatéky alebo inú
povinnú osobu pod¾a tohto zákona (ïalej len povinná
osoba) na odstránenie nezákonného stavu, ak zistí poruenie tohto zákona a nezákonný stav je moné odstráni; povinná osoba odstráni nezákonný stav v lehote urèenej orgánom doh¾adu vo výzve, a to splnením
povinnosti v tejto lehote.

) § 47 ods. 7 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
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§ 45

DESIATA ÈAS

Správne delikty

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(1) Orgán doh¾adu uloí povinnej osobe pokutu, ak
zistí poruenie tohto zákona a
a) nedolo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote
urèenej pod¾a § 44 alebo
b) nezákonný stav nie je moné odstráni.
(2) Ministerstvo uloí povinnej osobe za poruenie niektorej z povinností pod¾a
a) § 11 ods. 1 pokutu od 1 000 Sk do 5 000 Sk,
b) § 13 pokutu od 20 000 Sk do 1 000 000 Sk,
c) § 47 ods. 5 pokutu od 2 000 Sk do 50 000 Sk.
(3) Slovenský filmový ústav uloí povinnej osobe za
poruenie niektorej z povinností pod¾a
a) § 33 ods. 2 a 3 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
b) § 34 ods. 1, 2 a 4 pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000
Sk,
c) § 35 ods. 3 a 5 pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000
Sk,
d) § 36 ods. 1 a 2 pokutu od 2 000 Sk do 50 000 Sk.
(4) Slovenská obchodná inpekcia uloí povinnej
osobe za poruenie niektorej z povinností pod¾a
a) § 14 pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk,
b) § 15 pokutu od 5 000 Sk do 500 000 Sk,
c) § 16 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
d) § 17 ods. 2 a 4 pokutu od 5 000 Sk do 20 000 Sk,
e) § 18 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
f) § 19 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
g) § 20 pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk,
h) § 21 pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.
(5) Obec uloí povinnej osobe za poruenie povinnosti pod¾a § 11 ods. 3 pokutu do 5 000 Sk.
(6) Orgán doh¾adu pri urèení výky pokuty prihliada na závanos, spôsob a rozsah poruenia povinnosti, na následky takého poruenia a ich trvanie, ako aj
na mieru zavinenia.
(7) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa o poruení povinnosti orgán doh¾adu dozvedel,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(8) Ak nedolo k odstráneniu nezákonného stavu
v lehote urèenej orgánom doh¾adu pod¾a § 44, orgán
doh¾adu je povinný uloi pokutu opakovane a do odstránenia nezákonného stavu, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(9) Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do
30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bola uloená; pokutu uloenú pod¾a tohto zákona vyberá a vymáha orgán, ktorý pokutu uloil.
(10) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu okrem výnosov pokút uloených obcou, ktoré sú príjmom
rozpoètu obce, ktorá pokutu uloila.
35

§ 46
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a druhej èasti tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.35)
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na reklamu
pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný zákon.36)
(3) Ak nie je výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo ho nie je moné urèi,
vzahujú sa povinnosti výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na vydavate¾a hudobného diela alebo slovesného diela zaznamenaného na
tomto zvukovom zázname; to sa nevzahuje na vydavate¾a hudobného diela alebo slovesného diela, ak toto
dielo vydal len v tlaèenej forme.
(4) Na výrobcu multimediálneho diela, ktoré je zároveò audiovizuálnym dielom alebo obsahuje audiovizuálne dielo, sa vzahujú povinnosti výrobcu audiovizuálneho diela; na distributéra multimediálneho diela,
ktoré je zároveò audiovizuálnym dielom alebo obsahuje
audiovizuálne dielo, sa vzahujú povinnosti distributéra audiovizuálneho diela.
(5) Na zvukovo-obrazový záznam, od ktorého vyhotovenia alebo zverejnenia neuplynulo viac ako 50 rokov
a ktorého výrobcom pod¾a § 24 ods. 2 písm. d) je Slovenský filmový ústav, sa vzahuje ochrana pod¾a osobitného predpisu.37)
(6) Na audiovizuálne dielo, ktorého dabing v jazyku
spåòajúcom poiadavku základnej zrozumite¾nosti
z h¾adiska tátneho jazyka bol vyrobený pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona a toto audiovizuálne dielo bolo odvysielané na území Slovenskej republiky pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, sa ustanovenie
§ 17 ods. 5 nevzahuje.
§ 47
Prechodné ustanovenia
(1) Slovenský filmový ústav zriadený ministerstvom
na základe osobitného predpisu je Slovenským filmovým ústavom pod¾a tohto zákona.
(2) Minister vymenuje do 15. januára 2008 tyroch
èlenov rady. Zamestnanci Slovenského filmového ústavu zvolia do 15. januára 2008 jedného èlena rady. Prvé
zasadnutie rady zvolá minister do 1. februára 2008.
(3) Minister vydá tatút Slovenského filmového ústavu najneskôr 1. februára 2008.
(4) Rada do 1. mája 2008 vyhlási pod¾a tatútu Slovenského filmového ústavu výberové konanie na funkciu generálneho riadite¾a. Generálny riadite¾, ktorý vykonáva túto funkciu k 1. januáru 2008, je poverený

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 147/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37
) § 66, 67 a § 69 a 71 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36
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riadením Slovenského filmového ústavu do zvolenia generálneho riadite¾a pod¾a tohto zákona.
(5) Výrobca audiovizuálneho diela, ktorý vyrobil slovenské kinematografické dielo pred 1. januárom 2008,
alebo ak takýto výrobca zanikol, osoba, ktorá vlastní
originálny nosiè slovenského kinematografického diela
vyrobeného pred 1. januárom 2008, je povinná najneskôr do 1. februára 2009 ponúknu Slovenskému filmovému ústavu na odkúpenie nosiè audiovizuálie, na
ktorom zaznamenaná audiovizuália dosahuje kvalitu
originálu, za cenu neprevyujúcu primerané náklady
na výrobu takej rozmnoeniny audiovizuálie, alebo ak
nosiè, na ktorom zaznamenaná audiovizuália dosahuje
kvalitu originálu, nevlastní, je povinná umoni Slovenskému filmovému ústavu vyhotovi kópiu z originálneho nosièa bezodplatne a na tento úèel vypoièa
Slovenskému filmovému ústavu originálny nosiè audiovizuálie na nevyhnutný èas; to sa nevzahuje na
osobu, ktorá je zákonným depozitárom. Ustanovenia
§ 36 ods. 3 a 5 sa pouijú primerane.
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è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z. a zákona è. 342/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
V sadzobníka správnych poplatkov sa za poloku 12
vkladá poloka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie:

§ 48

Poloka 12a
a) Podanie iadosti o zápis do zoznamu
slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu
slovenských zvukových záznamov slovesného
diela alebo hudobného diela alebo zoznamu
slovenských multimediálnych diel13a) ........... 100 Sk
b) Podanie iadosti o zápis do registra
nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk
c) Podanie iadosti o zmenu v zápise v registri
nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk

Zruovacie ustanovenie

Oslobodenie

(6) Osoba, ktorá vlastní originálny nosiè slovenského
kinematografického diela, slovenského audiovizuálneho diela alebo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktoré boli vyrobené pred 1. januárom
2008 a sú audiovizuáliou pod¾a § 32 ods. 2, sa povauje
za dobrovo¾ného depozitára a vzahujú sa na òu povinnosti pod¾a § 35 ods. 3 a 5; to sa nevzahuje na osobu,
ktorá je zákonným depozitárom.

Zruuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona è. 116/1998
Z. z., zákona è. 62/2000 Z. z. a zákona è. 553/2001 Z. z.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z, zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona

Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky je oslobodená iados o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela
alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) § 5, 7 a 9 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b
) § 39 zákona è. 343/2007 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín audiovizuálnych diel v znení zákona
è. 182/2000 Z. z. a zákona è. 535/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 6 znie:
(6) Povinná rozmnoenina slovenského audiovizuálneho diela5) je èas vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela6) povinný odovzda urèeným právnickým osobám pod¾a
prílohy è. 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 2 ods. 1 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie,
verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
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) § 2 ods. 15 zákona è. 343/2007 Z. z..

2. V § 2 ods. 7 sa za slovami periodickej publikácie
nahrádza èiarka slovom a a vypúajú sa slová a výrobca slovenského audiovizuálneho diela.
3. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Výrobca audiovizuálneho diela oznaèí
audiovizuálne dielo medzinárodným tandardným èíslom audiovizuálnych diel.. V tretej vete sa slová Vydavate¾ súèasne môe nahrádzajú slovami Vydavate¾
a výrobca súèasne môu.
4. V § 8 ods. 2 sa za slovo Bratislave vkladá èiarka
a slová národná agentúra pre medzinárodné tandardné èíslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave.
5. V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová a národnou agentúrou pre medzinárodné tandardné èíslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave.
Èl. IV
Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z.
a zákona è. 524/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
a) knihy, periodická tlaè, originály alebo rozmnoeniny
audiovizuálnych diel alebo iných diel,.
Èl. V
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è. 13/2007 Z. z. a zákona è. 220/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa na konci pripája èiarka a slová zákon è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových
záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)..
2. V § 5 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmená j) a k) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 26 sa na konci
pripája veta § 17 a 46 zákona è. 343/2007 Z. z..
4. V § 20 odseky 4 a 7 znejú:
(4) Na základe klasifikácie programov pod¾a vekovej
vhodnosti je vysielate¾ programovej sluby povinný na
ochranu maloletých zavies a uplatòova jednotný systém oznaèovania ustanovený pod¾a osobitného
predpisu28a) (ïalej len jednotný systém oznaèovania).
(5) Pri zaraïovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielate¾ televíznej programovej sluby povinný
zoh¾adòova vekovú vhodnos programov a iných zloiek programovej sluby pre maloletých.
(6) Vysielate¾ televíznej programovej sluby je povinný uplatni jednotný systém oznaèovania aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v preh¾ade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie
periodickej tlaèi a ostatným hromadným informaèným
prostriedkom.
(7) Podrobnosti o uplatòovaní povinností pod¾a odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém oznaèovania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) § 12 zákona è. 343/2007 Z. z..

Zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona è. 266/2005 Z. z. a zákona è. 118/2006 Z. z. sa mení
takto:

5. V § 20 ods. 8 sa slová 5 a 7 nahrádzajú slovami 4
a 6.

V § 12 ods. 5 písmeno d) znie:
d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu
alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela,22) ktoré spotrebite¾ rozbalil,.

§ 24

Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Napríklad § 5 ods. 2, 8, 23 a 24 a § 7 zákona è. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 2 ods. 1 a 4 a 8 a 10 zákona
è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia
a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel
a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)..

Èl. VI
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2001 Z. z., zákona
è. 206/2002 Z. z., zákona è. 289/2005 Z. z., zákona
è. 95/2006 Z. z., zákona è. 121/2006 Z. z., zákona

6. § 24 vrátane nadpisu znie:

Nezávislá produkcia
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým
producentom28b) s cie¾om uvies ho vo vysielaní. Pri jeho
výrobe sa vyuívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielate¾a. Za nezávislú produkciu sa nepovauje program zaloený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddelite¾ný od vlastného
vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos
portových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext
a telenákup..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28b znie:

28b) § 37 zákona è. 343/2007 Z. z..

7. V § 26 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
8. V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová (§ 20 ods. 5) nahrádzajú slovami (§ 20 ods. 4).
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9. V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová (§ 20 ods. 5) nahrádzajú slovami (§ 20 ods. 4).
10. Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 76da
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2008
(1) Prechodné obdobie pod¾a § 76d sa vzahuje aj na
vysielate¾ov, ktorí sú povinní dosiahnu podiely pod¾a
§ 18a.
(2) Dòom úèinnosti veobecne záväzného právneho
predpisu, ktorý pod¾a osobitného predpisu28a) ustanoví
podrobnosti o jednotnom systéme oznaèovania a spôsobe jeho uplatòovania, stráca úèinnos jednotný systém oznaèovania urèený radou pod¾a doterajej právnej úpravy.
(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodriavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa
zaèali pred 1. januárom 2008, sa dokonèia pod¾a právnej úpravy úèinnej do 1. januára 2008..
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§ 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Slovenská televízia plní úlohy zákonného depozitára pod¾a osobitného predpisu.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 33 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)..

Èl. VIII
Zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase
v znení zákona è. 587/2006 Z. z. a zákona è. 220/2007
Z. z. sa dopåòa takto:
§ 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Slovenský rozhlas plní úlohy zákonného depozitára pod¾a osobitného predpisu.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 33 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)..

Èl. VII
Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení
zákona è. 588/2006 Z. z. a zákona è. 220/2007 Z. z. sa
dopåòa takto:

Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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344
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z.
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993
Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z. a zákona è. 265/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Úèel zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania,
straty a osvedèovania tátneho obèianstva Slovenskej
republiky1) a upravuje priestupky na úseku tátneho
obèianstva Slovenskej republiky..
2. V § 5 ods. 1 sa za slová tátne obèianstvo Slovenskej republiky vkladá slovo narodením.
3. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo pä nahrádza slovom osem.
4. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
b) je bezúhonný; za bezúhonného sa na úèely tohto
zákona nepovauje ten,
1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo pä
rokov,
2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný èin
bolo právoplatne podmieneène zastavené a od
uplynutia skúobnej doby neuplynulo pä rokov,
3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný èin
bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení
zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo pä rokov..
5. Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 7 znejú:

5) § 65 a 113 Trestného zákona.
6
) § 10 ods. 14 Trestného poriadku.
7
) § 489 a 514 Trestného poriadku..

6. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
h) preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj
písmom a veobecných znalostí o Slovenskej republike (ïalej len ovládanie slovenského jazyka)
pod¾a § 8 ods. 5 a 8; to neplatí pre iadate¾a pod¾a

§ 7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 a 6 a pre iadate¾a, ktorý v èase podania iadosti nedovàil 14
rokov,.
7. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na
území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové
sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie
cudzincov a ïalie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky..
8. V § 7 ods. 2 sa v úvodnej vete slová podmienok
uvedených v odseku 1 písm. a) a h) nahrádzajú slovami podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak tento
zákon neustanovuje inak.
9. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:
a) uzavrel manelstvo so tátnym obèanom Slovenskej republiky, toto manelstvo trvá a ije v tomto
manelstve v spoloènej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej poèas piatich rokov
bezprostredne predchádzajúcich podaniu iadosti
o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky,.
10. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo kultúrnej vkladá èiarka a slovo sociálnej a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky.
11. V § 7 ods. 2 písm. c) sa za slová Slovenskej republiky vkladá slovo nepretritý a slovo zaèínajúci
sa vypúa.
12. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
d) je maloletým dieaom, ktorého zákonným zástupcom alebo poruèníkom je tátny obèan Slovenskej
republiky alebo právnická osoba urèená súdom
Slovenskej republiky, a má nepretritý pobyt na
území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky;
dåka pobytu sa nevzahuje na maloleté deti do
dvoch rokov,.
13. V § 7 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: aspoò tyri roky bezprostredne predchádzajúce
podaniu iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky.

Strana 2336

Zbierka zákonov è. 344/2007

14. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 2 písm. i) zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

15. V § 7 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) bol prepustený zo tátneho zväzku Slovenskej republiky pod¾a § 9 a má na území Slovenskej republiky nepretritý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu iadosti o udelenie
tátneho obèianstva Slovenskej republiky,
j) jeden z jeho rodièov bol v èase jeho narodenia èeskoslovenským tátnym obèanom a druhý cudzincom a pod¾a § 1 ods. 2 zákona è. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní èeskoslovenského tátneho
obèianstva rodiè  èeskoslovenský tátny obèan nepoiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím èeskoslovenského tátneho
obèianstva a má na území Slovenskej republiky nepretritý pobyt najmenej dva roky bezprostredne
predchádzajúce podaniu iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky..
16. V § 7 odsek 3 znie:
(3) iadate¾ovi, ktorému bolo vydané osvedèenie
preukazujúce postavenie Slováka ijúceho v zahranièí, 12) mono udeli tátne obèianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1
písm. a), ak má nepretritý pobyt na území Slovenskej
republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

17. V § 7 ods. 5 sa za slová Slovenskej socialistickej
republiky vkladajú slová alebo pod¾a § 6 zákona
è. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní èeskoslovenského tátneho obèianstva.
18. V § 7 ods. 6 sa za slovo bývalým vkladá slovo
tátnym a slová do troch rokov od prevzatia listiny
o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky
sa vypúajú.
19. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: iados o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 2 písm. b) posudzuje ministerstvo a predkladá ju ministrovi vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len minister), ktorý o nej
rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto
zákone..
20. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo priezvisko vkladá èiarka a slová rodné priezvisko, rodné èíslo, ak ho
má pridelené.
21. V § 8 ods. 3 písmeno f) znie:
f) doklad o bezúhonnosti nie starí ako es mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov kadého tátu, ktorého je alebo v minulosti bol tátnym obèanom, a odpis z registra trestov kadého tátu,
v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním iadosti o udelenie tátneho ob-
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èianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad
o bezúhonnosti vydaný príslunými orgánmi týchto
tátov,.
22. V § 8 ods. 3 písmeno h) znie:
h) osvedèenie preukazujúce postavenie Slováka ijúceho v zahranièí,12) ak má toto postavenie,.
23. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) tieto ïalie doklady:
1. potvrdenie daòového úradu, colného úradu
a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra,
3. potvrdenie zamestnávate¾a o pracovnom pomere
a kópiu pracovnej zmluvy,
4. potvrdenie zdravotnej poisovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dåke trvania poistného vzahu,
5. potvrdenie zamestnávate¾a o zaplatení dane
z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
6. potvrdenie o túdiu,
7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
8. potvrdenie o evidencii uchádzaèa o zamestnanie,
9. potvrdenie o zdroji príjmov postaèujúcich na financovanie pobytu iadate¾a a jemu blízkych
osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovo¾ne nezamestnaný.
iadate¾ predloí tie z uvedených dokladov, ktoré
potvrdzujú splnenie povinností pod¾a § 7 ods. 1
písm. i) týkajúcich sa tohto iadate¾a, a doklady,
ktoré sa ho netýkajú, nahradí èestným vyhlásením
s odôvodnením ich nepredloenia..
24. V § 8 ods. 5 sa vypúa slovo pohovorom.
25. V § 8 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 8,
ktoré znejú:
(6) Ovládanie slovenského jazyka iadate¾om pod¾a
odseku 5 sa overuje
a) pohovorom, v ktorom sa kladú iadate¾ovi otázky
týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky veobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoloèensko-politického vývoja Slovenskej
republiky,
b) hlasným preèítaním náhodne vybraného èlánku
z tlaèe v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoò
500 slov, ktorý sa iadate¾ovi odovzdá bezprostredne predtým, ne ho preèíta,
c) napísaním obsahu preèítaného èlánku pod¾a písmena b) iadate¾om v èasovom limite 30 minút.
(7) Ovládanie slovenského jazyka iadate¾om pod¾a
odseku 5 overuje trojèlenná komisia, ktorú vymenúva
prednosta obvodného úradu v sídle kraja, ve¾vyslanec
alebo konzul. Na rozhodovanie komisie je potrebná
úèas vetkých jej èlenov. Uznesenie komisie je prijaté,
ak sa za jeho prijatie vyslovia najmenej dvaja èlenovia
komisie.
(8) O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka iadate¾om sa vyhotovuje zápisnica
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v deò overovania. Zápisnicu podpisujú vetci èlenovia
komisie a iadate¾. Zápisnica obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, ak
ho má pridelené, dátum a miesto narodenia iadate¾a a adresu jeho pobytu,
b) meno, priezvisko a funkciu kadého èlena komisie,
c) hodnotenie kadého èlena komisie, èi iadate¾ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského
jazyka slovom aj písmom, a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov iadate¾a pod¾a odseku 6 písm. a) a c),
d) prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia
pod¾a písmena c),
e) miesto, dátum a podpis iadate¾a a èlenov komisie.
K zápisnici sa pripojí èlánok z tlaèe a jeho obsah napísaný iadate¾om pod¾a odseku 6 písm. b) a c)..
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.
26. V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúa slovo napríklad.
27. V § 8 sa odsek 12 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) potvrdenie zdravotnej poisovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za diea a dåke
trvania poistného vzahu..
28. V § 8a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ministerstvo si vyiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci sa iadate¾a o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 2 a 10 sa oznaèujú ako odseky 3
a 11.
29. V § 8a odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo v konaní o iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky poiada o stanovisko osobitný útvar Policajného zboru,12a) a ak je to
potrebné, aj Slovenskú informaènú slubu a iné dotknuté tátne orgány. Ministerstvo v konaní o iadosti
o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky
prihliada na verejný záujem, osobitne na bezpeènostné
h¾adisko, ako aj na stanoviská Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby a iných dotknutých tátnych orgánov. Ak ide o iadate¾a pod¾a § 7 ods. 2 písm.
b), ministerstvo si vyiada vyjadrenie dotknutého tátneho orgánu. Dotknutý tátny orgán vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré opodstatòujú udelenie výnimky zo
splnenia podmienok pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a h)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov..

30. V § 8a ods. 5 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a zároveò nespåòa niektorú z podmienok pod¾a § 7 ods. 2 a 6..
31. V § 8a ods. 6 sa vypúa slovo trvalý.
32. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 28 a 41 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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33. V § 8a ods. 7 sa slovo deviatich nahrádza èíslom
24, slová § 8 ods. 6 slovami § 8 ods. 9 a slová rozhodne najneskôr do jedného roka slovami lehota na
rozhodnutie o udelení tátneho obèianstva Slovenskej
republiky pod¾a prvej vety neplynie od vyiadania tohto
stanoviska a do jeho doruèenia ministerstvu..
34. V § 8a sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9,
ktoré znejú:
(8) Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky, vydá listinu o udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
a) názov Slovenská republika a názov Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,
b) èíslo konania o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky,
c) ustanovenie tohto zákona, pod¾a ktorého sa tátne
obèianstvo Slovenskej republiky udelilo,
d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajie
tátne obèianstvo iadate¾a,
e) miesto a dátum vydania listiny,
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g) odtlaèok úradnej peèiatky.
(9) Ministerstvo alebo minister rozhodne o iadosti
o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky
opätovne, ak v èase medzi vydaním listiny o udelení
tátneho obèianstva Slovenskej republiky a jej prevzatím iadate¾om vyjdú najavo nové skutoènosti, ktoré je
potrebné zoh¾adni pri rozhodnutí vo veci..
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 10
a 13.
35. V § 8a ods. 10 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a prevzatia listiny.
36. V § 8a ods. 12 sa za slovo povinnosti vkladá slovo tátneho.
37. V § 8a ods. 13 sa slová jedného roka nahrádzajú slovami dvoch rokov.
38. § 8a sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a
odsekov 5, 6 a 11 nemono poda rozklad..
39. V § 8b odsek 1 znie:
(1) tátne obèianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky preukáe, e
a) doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú
sfalované alebo pozmenené,
b) iadate¾ nie je osoba, ktorej doklady predloil,
c) listina bola vydaná bez znalosti skutoèností, ktoré
mohli ma na rozhodnutie podstatný vplyv, a iadate¾ tieto skutoènosti neoznámil, hoci bol povinný
ich oznámi,
d) vydanie listiny sa dosiahlo trestným èinom..
40. V § 8b ods. 2 sa za slová daòovému úradu, vkladajú slová colnému úradu,.
41. V § 9 ods. 1 a 3 sa za slová tátneho zväzku
vkladajú slová Slovenskej republiky.
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42. V § 9 sa vypúa odsek 4.
8.

Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4 a

43. V § 9 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, ak
ho má pridelené, dátum a miesto narodenia iadate¾a,
b) adresu pobytu iadate¾a a adresu posledného pobytu iadate¾a na území Slovenskej republiky,.
44. V § 9 ods. 7 v prvej vete sa za slovo Manelia
vkladajú slová a maloleté deti od 14 rokov , za tátneho zväzku sa vkladajú slová Slovenskej republiky
a v druhej vete sa za slová Maloleté deti vkladajú slová
mladie ako 14 rokov.
45. V § 9 odsek 8 znie:
(8) O prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky, vydá listinu
o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky,
ktorá obsahuje
a) názov Slovenská republika a názov obvodného
úradu v sídle kraja,
b) èíslo konania o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky,
c) ustanovenie tohto zákona, pod¾a ktorého sa osoba
prepúa zo tátneho zväzku Slovenskej republiky,
d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu iadate¾a
a adresu posledného pobytu iadate¾a na území
Slovenskej republiky,
e) miesto a dátum vydania listiny,
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g) odtlaèok úradnej peèiatky..
46. § 9 sa dopåòa odsekmi 9 a 15, ktoré znejú:
(9) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o iadosti
o prepustenie zo tátneho zväzku Slovenskej republiky
najneskôr do iestich mesiacov od doruèenia iadosti
o prepustenie zo tátneho zväzku Slovenskej republiky
obvodnému úradu v sídle kraja.
(10) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o iadosti
o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky
opätovne, ak v èase medzi vydaním listiny o prepustení
zo tátneho zväzku Slovenskej republiky a jej prevzatím iadate¾om vyjdú najavo nové skutoènosti, ktoré je
potrebné zoh¾adni pri rozhodnutí vo veci.
(11) tátne obèianstvo Slovenskej republiky sa stráca dòom prevzatia listiny o prepustení zo tátneho
zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo
tátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky iadate¾ovi, ktorý ju
osobne preberá. Diplomatická misia alebo konzulárny
úrad Slovenskej republiky zale bezodkladne obvodnému úradu v sídle kraja doklad o prevzatí listiny o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej republiky.
(12) Ak si iadate¾ bez váneho dôvodu neprevezme
listinu o prepustení zo tátneho zväzku Slovenskej re-
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publiky do iestich mesiacov od doruèenia písomnej
výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky vráti listinu príslunému obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznaèí v spise a iadate¾
sa o zastavení konania upovedomí.
(13) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a odseku 12 sa nemono odvola.
(14) Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie
o skutoènosti pod¾a odseku 11 obci trvalého pobytu
iadate¾a, útvaru Policajného zboru, daòovému úradu,
colnému úradu, intitúciám vykonávajúcim sociálne
poistenie a verejné zdravotné poistenie.
(15) Obvodný úrad v sídle kraja si môe vyiada od
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis
z registra trestov týkajúci sa iadate¾a o prepustenie zo
tátneho zväzku Slovenskej republiky..
47. V § 9a odsek 1 znie:
(1) tátne obèianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje
a) platným osvedèením o tátnom obèianstve Slovenskej republiky,
b) platným obèianskym preukazom,
c) platným cestovným pasom alebo
d) potvrdením pod¾a odseku 13..
48. V § 9a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktorá sa podáva osobne na
obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky..
49. V § 9a ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, ak
ho má pridelené, dátum a miesto narodenia iadate¾a,
b) adresu pobytu iadate¾a a adresu posledného pobytu iadate¾a na území Slovenskej republiky,.
50. V § 9a sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) ïalie doklady potrebné na posúdenie iadosti, ak
je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich
predloenie..
51. V § 9a odsek 6 znie:
(6) Osvedèenie o tátnom obèianstve Slovenskej
republiky sa vydáva na tlaèive, ktoré vydáva ministerstvo, spravidla do 30 dní od podania iadosti. Osvedèenie o tátnom obèianstve Slovenskej republiky je platné es mesiacov odo dòa vydania a len v podobe
originálu. Osvedèenie o tátnom obèianstve Slovenskej
republiky obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto
narodenia iadate¾a,
b) adresu pobytu iadate¾a a adresu posledného pobytu iadate¾a na území Slovenskej republiky,
c) údaj o platnosti osvedèenia o tátnom obèianstve
Slovenskej republiky,
d) dátum vydania osvedèenia o tátnom obèianstve
Slovenskej republiky,
e) odtlaèok úradnej peèiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby..
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52. V § 9a ods. 7 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak nie je ustanovené inak..
53. V § 9a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ak sa zistilo, e iadate¾ nie je tátnym obèanom
Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja iados o vydanie osvedèenia o tátnom obèianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, preèo
nemono iadosti vyhovie..
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 9
a 11.
54. V § 9a ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová:
a o zamietnutých iadostiach o vydanie osvedèenia
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky..
55. V § 9a ods. 11 v druhej vete sa za slovo vráti
vkladá slovo ministerstvu a na konci sa pripája táto
veta: Ministerstvo vedie evidenciu neplatných osvedèení o tátnom obèianstve Slovenskej republiky..
56. § 9a sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
(12) Ministerstvo zasiela oznámenie o skutoènosti
pod¾a odseku 11 obci trvalého pobytu iadate¾a, útvaru
Policajného zboru, daòovému úradu, colnému úradu,
intitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.
(13) Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe
písomnej iadosti podanej na obvodnom úrade v sídle
kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade
Slovenskej republiky potvrdenie o tátnom obèianstve
Slovenskej republiky osoby ku dòu jej úmrtia alebo
k inému dòu, ktorý predchádza dòu podania iadosti.
iados môe poda orgán verejnej moci, právnická
osoba alebo fyzická osoba, ak preukáe právny dôvod,
pre ktorý sa má potvrdenie vyda..
57. Za tretiu èas sa vkladá nová tvrtá èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
TVRTÁ ÈAS
PRIESTUPKY
§ 9b
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) nesplní povinnos pod¾a § 18,
b) nevráti listinu o udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doruèenia oznámenia ministerstva pod¾a § 8b ods. 3,
c) nevráti vydané osvedèenie o tátnom obèianstve
Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doruèenia oznámenia ministerstva pod¾a § 9a ods. 11.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí pokuta od 1 000 Sk do 10 000 Sk a za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. b) a c) sa uloí pokuta vo výke
100 000 Sk.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva Obvodný úrad Bratislava.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,13a) ak tento zákon
neustanovuje inak..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

Doterajia tvrtá èas sa oznaèuje ako piata èas.
58. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Doruèovanie
(1) Dôleitá písomnos, najmä rozhodnutie, sa doruèuje iadate¾ovi do vlastných rúk na poslednú adresu
jeho pobytu uvedenú v evidencii pod¾a osobitného
predpisu.13b) Táto adresa pobytu sa povauje za adresu
pobytu, na ktorej sa iadate¾ zdriava.
(2) Ak sa písomnos doruèuje iadate¾ovi do zahranièia, pretoe iadate¾ na území Slovenskej republiky
nemá pobyt alebo z iného váneho dôvodu, písomnos
sa mu zasiela na ním uvedenú adresu v zahranièí prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho
úradu Slovenskej republiky, ktoré sú povinné zabezpeèi doruèenie písomnosti iadate¾ovi do vlastných rúk
v súlade s právnym poriadkom prísluného tátu a bezodkladne písomne oznámi ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja deò prevzatia tejto písomnosti iadate¾om. Táto adresa pobytu sa povauje za
adresu pobytu, na ktorej sa iadate¾ zdriava.
(3) iadate¾ je povinný oznámi bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja kadú zmenu
adresy pobytu na úèel doruèovania pod¾a odsekov 1 a 2.
(4) Písomnos sa povauje za doruèenú dòom jej prevzatia iadate¾om.
(5) Ak nemono doruèi písomnos iadate¾ovi na adresu pod¾a odseku 1 alebo 2, písomnos sa povauje
dòom vrátenia nedoruèenej zásielky ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja za doruèenú, a to aj
vtedy, ak sa iadate¾ o tom nedozvie.
(6) Ak iadate¾ bezdôvodne odoprel písomnos prija,
je doruèená dòom, keï sa jej prijatie odoprelo; tento
deò sa vyznaèí na doruèovanej písomnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

59. § 14 znie:
§ 14
(1) Na iados ministerstva alebo obvodného úradu
v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické
osoby a fyzické osoby povinné v urèenej lehote oznámi
skutoènosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie pod¾a tohto zákona.
(2) Ministerstvo na úèely stanoviska k iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 8a ods. 3 sprístupní osobitnému útvaru Policajného
zboru12a) a Slovenskej informaènej slube informácie
z Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty tátneho
obèianstva Slovenskej republiky pod¾a § 19 a zo spisu
iadate¾a; osobitný útvar Policajného zboru12a) a Slovenská informaèná sluba sú oprávnené spracúva
osobné údaje iadate¾a len na úèely tohto stanoviska..
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60. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Ustanovenia veobecného predpisu o správnom
konaní14) o doruèovaní písomností a ustanovení opatrovníka sa na úèely tohto zákona nepouijú. Na postup
pod¾a tretej èasti tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.14).
61. § 16 znie:
§ 16
Miestna príslunos pod¾a tohto zákona sa spravuje
pobytom osoby, o ktorej tátne obèianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslunos pod¾a jej posledného pobytu
na území Slovenskej republiky; ak nemala pobyt na
území Slovenskej republiky, je prísluný pod¾a § 3
ods. 2 Obvodný úrad Bratislava I14a) a pod¾a § 8, 9 a 9a
Obvodný úrad Bratislava. Prísluným orgánom tátnej
správy na podanie vyhlásenia pod¾a § 3 ods. 3 a § 12 zákona è. 165/1968 Zb. o zásadách nadobúdania a straty
tátneho obèianstva je Obvodný úrad Bratislava..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

ku Slovenskej republiky a iadosti o vydanie osvedèenia o tátnom obèianstve Slovenskej republiky, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. septembra
2007, sa posudzujú pod¾a predpisov úèinných od 1. októbra 2007 s výnimkou uvedenou v odseku 2.
(2) Na konania zaèaté pred 1. októbrom 2007 sa pouijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ods. 1
v znení úèinnom pred 1. októbrom 2007.
67. Slová krajský úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný úrad
v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z., zákona
è. 198/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 36/2005 a zákona è. 13/2006 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:

14a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej tátnej správy v znení neskorích predpisov..

62. V § 16a ods. 1 sa za slová pod¾a § 8, 9 a 9a vkladajú slová alebo vyhlásenie pod¾a § 16 a za slová zákonný zástupca sa vkladá èiarka a slovo poruèník.
63. V § 16a ods. 2 sa za slová pod¾a § 8 a 9 vkladajú
slová alebo vo vyhlásení pod¾a § 16 a vypúajú sa slová alebo jeho pobyt nie je známy,.
64. § 18 znie:
§ 18
iadate¾ je povinný oznámi bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja kadú zmenu osobných údajov a osobného stavu..
65. § 19 znie:
§ 19
(1) Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty tátneho obèianstva Slovenskej republiky vedie ministerstvo;
krajskú evidenciu vedie obvodný úrad v sídle kraja.
(2) Ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených pod¾a tohto zákona osobné údaje osôb, ktoré nadobudli tátne obèianstvo Slovenskej republiky alebo tátne obèianstvo Slovenskej
republiky stratili, v rozsahu údajov uvedených v iadostiach a dokladoch pod¾a § 8, 9 a 9a..
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§ 2b
Ten, komu bolo urèené druhé alebo tretie meno,
môe poiada o zruenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matriènému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môe zrui druhé alebo tretie meno
jeho zákonný zástupca; na zruenie druhého alebo tretieho mena maloletému stariemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedèeným
podpisom. Zruenie druhého a tretieho mena nie je
zmenou mena..
2. § 3 znie:
§ 3
tátny obèan Slovenskej republiky pouíva v úradnom styku meno v tvare a poradí uvedenom v matrike
v knihe narodení..
3. V § 5 sa slová uvedenom v úradom výpise z matriky nahrádzajú slovami a poradí uvedenom v matrike
v knihe narodení alebo v knihe manelstiev.
4. Za § 14 sa vkladá nový § 15, ktorý znie:
§ 15

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. októbra 2007

Ak má tátny obèan Slovenskej republiky alebo cudzinec viacero mien alebo viacero priezvisk, mono ich
pouívanie obmedzi len na úèely vydania dokladu
pod¾a osobitného predpisu.6) V tom prípade sa do dokladu latinkou zapíe len to¾ko mien a priezvisk tátneho obèana Slovenskej republiky alebo cudzinca, ko¾ko
umoòuje znaková kapacita v doklade, a to tak, aby
bolo moné zo zapísaných mien a priezvisk v doklade
identifikova osobu, ktorej sa doklad vydáva..

(1) iadosti o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej republiky, iadosti o prepustenie zo tátneho zväz-

6) Napríklad zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

66. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19c

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
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è. 693/2006 Z. z., § 46 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z. a zákona
è. 343/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 18 znie:
Poloka 18
a) Povolenie uzavrie manelstvo pred
iným ne prísluným matrièným
úradom15) medzi tátnymi obèanmi
Slovenskej republiky
b) Uzavretie manelstva pred iným
ne
prísluným
matrièným
úradom15) medzi tátnymi obèanmi
Slovenskej republiky
c) Povolenie uzavrie manelstvo
mimo urèenej doby
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d) Povolenie uzavrie manelstvo
mimo úradne urèenej miestnosti15)
e) Povolenie uzavrie manelstvo pred
iným ne prísluným matrièným
úradom15) medzi tátnym obèanom
Slovenskej republiky a cudzincom
alebo medzi cudzincami
f) Uzavretie manelstva medzi tátnym obèanom Slovenskej republiky a cudzincom
g) Uzavretie manelstva medzi cudzincami
h) Uzavretie manelstva, ak ani jeden
zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

2 000 Sk

1 000 Sk
2 000 Sk
5 000 Sk
6 000 Sk

Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorých ivot je priamo ohrozený, a dritelia preukazu osoby s akým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku pod¾a písmen a) a b) tejto poloky sú
oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manelstvo
pred matrièným úradom pod¾a miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok pod¾a písmen f) a h) tejto poloky vyberie
matrièný úrad, pred ktorým sa manelstvo v skutoènosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia
manelstva do matriky. Ak sa manelstvo uzaviera
pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti, poplatok pod¾a písmen f) a h)
tejto poloky vyberie prísluný matrièný úrad,15)
ktorý pripravil podklady na uzavretie manelstva.
3. Ak sa vyberie poplatok pod¾a písmena h) tejto poloky, poplatok pod¾a písmena f) alebo g) tejto poloky
sa nevyberie.
4. Poplatok pod¾a písmen a) a e) tejto poloky vyberie
matrièný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manelstva (delegujúci matrièný úrad).
5. Poplatok pod¾a písmen b) a d) tejto poloky vyberie
matrièný úrad, pred ktorým sa manelstvo v skutoènosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia
manelstva do matriky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 4 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 19 znie:
Poloka 19

500 Sk

500 Sk
500 Sk

Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena
alebo hanlivého priezviska
100 Sk
b) priezviska maloletých detí
1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 3 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená zmena mena alebo priezviska pod¾a § 7 ods. 1 a 2 zákona
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Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorích predpisov.
2. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manelov a ich maloletých detí
na spoloèné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Pod¾a písmena a) tejto poloky sa vyberie poplatok
za povolenie zmeny priezviska dieaa zvereného do
náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoloèné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo
pestúnmi sú starí rodièia alebo súrodenci rodièov
maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho
istého rodièa sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok pod¾a tejto poloky sa vyberie a po vykonaní úkonu..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 20 sa dopåòa písmenom e),
ktoré znie:
e) Udelenie tátneho obèianstva
Slovenskej republiky osobe, ktorej
aspoò jeden z rodièov bol v èase jej
narodenia èeskoslovenským tátnym
obèanom
500 Sk.
4. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 22 znie:
Poloka 22
a) Konanie o vydanie osvedèenia
o tátnom obèianstve Slovenskej
republiky
b) Konanie o vydanie potvrdenia o tátnom
obèianstve Slovenskej republiky osoby
ku dòu jej úmrtia alebo k inému dòu,
ktorý predchádza dòu podania iadosti

300 Sk

300 Sk

Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodené konanie o vydanie osvedèenia o tátnom obèianstve Slovenskej republiky na úèely vydania prvého obèianskeho
preukazu..
5. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 písm. a) body 2, 3, 7 a 8
znejú:
2. zdruenia obèanov
2 000 Sk
3. nadácie
2 000 Sk
7. neinvestièného fondu
2 000 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej
veobecne prospené sluby
2 000 Sk.
6. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 písm. c) v predvetí sa za
slovami listiny a listinu slovo a nahrádza slovom
alebo.
7. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 písm. d) za slovom výpi-
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su sa slová zo zoznamu nahrádzajú slovami z registra, za slovom strán sa slovo alebo nahrádza slovom a a pred slovom zdruení sa vypúajú slová
z registra.
8. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 písm. f) sa slová zo
zoznamu politických strán alebo politických hnutí
a zdruení obèanov, z registra nahrádzajú slovami
z registra politických strán a politických hnutí, zdruení obèanov,.
9. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 písm. g) bod 1 znie:
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra
politických strán a politických hnutí.
10. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 34 sa vypúa Poznámka.
11. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 35 písm. b) sa slovo a
nahrádza slovom alebo.
12. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti
VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 35 písm. c) za slovami
stanov a stanovy sa slovo a nahrádza slovom alebo.
13. V sadzobníku správnych poplatkov v VI. èasti
DOPRAVA v poloke 63a písm. b) sa za slovo stratený
vkladá èiarka a slovo odcudzený.
14. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 245 znie:
Poloka 245
a) Konanie o vydanie osvedèenia o tátnom
obèianstve Slovenskej republiky
300 Sk
b) Konanie o vydanie potvrdenia
o tátnom obèianstve Slovenskej
republiky osoby ku dòu jej úmrtia
alebo k inému dòu, ktorý predchádza
dòu podania iadosti
300 Sk.
15. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 247 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) Udelenie tátneho obèianstva
Slovenskej republiky osobe, ktorej
aspoò jeden z rodièov bol v èase jej
narodenia èeskoslovenským tátnym
obèanom
500 Sk.
16. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 248 znie:
Poloka 248
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo
hanlivého priezviska
100 Sk
b) priezviska maloletých detí
1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných
prípadoch
5 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená zmena mena alebo priezviska pod¾a § 7 ods. 1 a 2 zákona
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Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorích predpisov.
2. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manelov a ich maloletých detí
na spoloèné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
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Èl. IV
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení takto:
V § 12 ods. 1 v prvej vete sa vypúajú slová do 1. augusta 2007.
Èl. V

2. Pod¾a písmena a) tejto poloky sa vyberie poplatok
za povolenie zmeny priezviska dieaa zvereného do
náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoloèné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo
pestúnmi sú starí rodièia alebo súrodenci rodièov
maloletých detí.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve
Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 70/1997 Z. z., zákonom
è. 515/2003 Z. z., zákonom è. 36/2005 Z. z., zákonom
è. 265/2005 Z. z. a týmto zákonom.

3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho
istého rodièa sa vyberie len jeden poplatok.

Èl. VI

4. Poplatok pod¾a tejto poloky sa vyberie a po vykonaní úkonu..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2007
okrem èl. IV, ktorý nadobúda úèinnos 31. júla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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345
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov
vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 511/2003 Z. z. a zákona
è. 622/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 písmeno b) znie:
b) obvodný úrad; v Koiciach je obvodný úrad v sídle
kraja obvodný úrad Koice,.
2. V § 7 ods. 3 sa slová vo svojom územnom obvode
nahrádzajú slovami v územnom obvode kraja.
3. § 10 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) rozhoduje o odvolaní
1. obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle
kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení,
2. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja
pod¾a § 21 ods. 2,
3. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja
pod¾a § 28 ods. 4,
4. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja
pod¾a § 29 ods. 2..

6. V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová vo svojom územnom
obvode nahrádzajú slovami v územnom obvode kraja.
7. V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová na území kraja nahrádzajú slovami v územnom obvode kraja.
8. V § 14 ods. 1 písm. k) sa za slová o povinnosti
obce vkladajú slová v územnom obvode kraja.
9. Doterají text § 17 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pôsobnos pod¾a odseku 1 vykonáva obec ako
prenesený výkon tátnej správy..
10. V § 22 písm. b) tvrtý bod znie:
4. na poskytovanie vybraných hotovostných bankových sluieb pre potreby zabezpeèenia èinnosti ozbrojených síl a ozbrojených bezpeènostných zborov poèas
krízových situácií na základe písomnej zmluvy uzavretej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a tátnou pokladnicou,.
11. V § 30 ods. 1 sa slová písm. a) nahrádzajú slovami písm. a) a b).
12. Slová krajský úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami obvodný úrad
v sídle kraja v príslunom tvare.

4. V § 14 ods. 1 písm. a), b) a j) sa za slová obvodných
úradov vkladajú slová v územnom obvode kraja.

Èl. II

5. V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slová obvodným úradom vkladajú slová v územnom obvode kraja.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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346
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení zákona è. 423/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona
è. 423/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie
na autorizaèné overovanie vybraných geodetických
a kartografických èinností pod¾a § 6 písm. a) a e) na
základe uznania dokladu o vzdelávaní pod¾a osobitného predpisu,2b)
p) je správcom katastrálneho portálu..
2. V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:
e) vedie evidenciu leteckých meraèských snímok a prvotných materiálov leteckého dia¾kového prieskumu
Zeme a archivuje ich,.
3. V § 4 ods. 7 sa vypúajú slová vodohospodárstva a.
4. V § 4 ods. 8 sa za slová sídelných jednotiek vkladá èiarka a slová vodného hospodárstva.
5. V § 7 odsek 6 znie:
(6) Konanie o odòatie osvedèenia pod¾a odseku 5
zaène úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných
èinností, pri ktorých sa nedodrali kvalitatívne podmienky urèené technickými predpismi..
6. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Informácie zo tátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupòujú za odplatu; to sa nevzahuje na
a) osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov
pod¾a osobitného predpisu,5)
b) informácie sprístupòované prostredníctvom katastrálneho portálu z informaèného systému katastra
nehnute¾ností, ktorý je spravovaný na centrálnej
úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny pod¾a
osobitného predpisu,7).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení zákona è. 173/2004 Z. z..

7. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Rozhodnú o tandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môe úrad iba so súhlasom Ministerstva ivot-

ného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnú
o názvoch hradov a zámkov môe iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky..
8. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) O tandardizácii vitých podôb slovenských
názvov sídelných a nesídelných geografických objektov
z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad
v súlade s medzinárodnými zásadami tandardizácie
geografických názvov..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky
5 a 9.
9. V § 18 odsek 8 znie:
(8) tandardizované geografické názvy sú záväzné
pre vydavate¾ov kartografických diel, odborných publikácií, na pouívanie v tlaèi a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej èinnosti orgánov verejnej
správy; rovnako to platí pre vydavate¾ov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom
jazyku a na pouívanie v tlaèi a iných prostriedkoch
masovej komunikácie írených v cudzom jazyku..
10. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Automatizovaný informaèný systém geodézie,
kartografie a katastra je informaèným systémom verejnej správy pod¾a osobitného predpisu.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z..

11. V § 20a sa slová tátne orgány a tátne rozpoètové organizácie nahrádzajú slovami tátne orgány, tátne rozpoètové organizácie, obce a vyie územné celky.
12. V § 21 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Prevádzkovate¾ sprístupòuje a umoòuje vyh¾adávanie informácií z katastra nehnute¾ností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál..
Doterajie odseky 1 a 7 sa oznaèujú ako odseky
2 a 8.
13. V § 21 ods. 2 sa slová pomocou poèítaèovej siete
nahrádzajú slovami prostredníctvom katastrálneho
portálu.
14. V § 21 ods. 5 sa slová k nim pomocou poèítaèovej
siete nahrádzajú slovami prostredníctvom katastrálneho portálu.
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15. V § 21 ods. 8 sa slová k nim pomocou poèítaèovej
siete nahrádzajú slovami prostredníctvom katastrálneho portálu.
16. V § 28 odsek 2 znie:
(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky veobecne záväzným právnym predpisom podrobnejie
upraví
a) pre potreby obrany tátu
1. záväzné geodetické systémy a lokalizaèné tandardy,
2. vykonávanie geodetických èinností,
3. vykonávanie kartografických èinností a tvorbu
kartografických diel,
4. zloenie geografického informaèného systému,
b) náleitosti iadosti o vydanie súhlasu na vykonáva-
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nie leteckého meraèského snímkovania a leteckého
dia¾kového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní
a archivovaní prvotných materiálov leteckého dia¾kového prieskumu Zeme a leteckých meraèských
snímok..
17. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
§ 28a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
18. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
Príloha
k zákonu è. 215/1995 Z. z.
v znení zákona è. 346/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom pouití informácií
verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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