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647
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje druhy cestovných dokladov,
podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti tátnych obèanov Slovenskej republiky
(ïalej len obèan) a iných osôb, podmienky prekraèovania tátnej hranice Slovenskej republiky (ïalej len tátna hranica) obèanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise1) a sankcie za poruenie tohto zákona.
§2
Vycestovanie obèanov do zahranièia
(1) Obèan má právo slobodne vycestova do zahranièia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Obèan môe vycestova do zahranièia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná (ïalej len medzinárodná zmluva), neustanovuje inak.
(3) Obèan mladí ako pä rokov môe vycestova do zahranièia bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje
s rodièom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný.
(4) Obèan mladí ako pä rokov, ktorý bol zverený právoplatným rozhodnutím prísluného súdu do náhradnej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojite¾a,
doèasne zverený do starostlivosti osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom, zverený do starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu,2) a obèan mladí ako pä rokov,
ktorému bol ustanovený poruèník alebo opatrovník,
môe vycestova len s vlastným cestovným dokladom.
§3
Návrat obèanov do Slovenskej republiky
(1) Obèan má právo na slobodný návrat do Slovenskej republiky.
(2) Obèan, ktorý sa pri návrate pri prekraèovaní von1

kajej tátnej hranice nemôe preukáza platným
cestovným dokladom, je povinný oznámi útvaru Policajného zboru oprávnenému vykonáva kontrolu cestovných dokladov osôb prekraèujúcich tátnu hranicu
(ïalej len policajný útvar) údaje potrebné na overenie
totonosti.
(3) Ak obèan pri návrate pri prekraèovaní vonkajej
tátnej hranice nemôe preukáza svoju totonos, je
povinný strpie snímanie daktyloskopických odtlaèkov, vyhotovenie obrazových záznamov, vonkajie meranie tela a zisovanie osobitných telesných znamení.
DRUHÁ ÈAS
CESTOVNÉ DOKLADY
§4
Cestovný doklad
(1) Cestovný doklad je verejná listina, ktorou obèan
preukazuje svoju totonos, tátne obèianstvo a ïalie
skutoènosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný
doklad je majetkom Slovenskej republiky.
(2) Obèan má právo na vydanie cestovného dokladu,
ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného dokladu alebo na jeho odòatie pod¾a § 23.
(3) Obèan môe by drite¾om najviac dvoch platných
cestovných dokladov rovnakého druhu.
Údaje uvedené
v cestovnom doklade
§5
(1) Cestovný doklad musí obsahova tieto údaje o totonosti jeho drite¾a:
a) meno a priezvisko,
b) deò, mesiac, rok a miesto narodenia,
c) rodné èíslo,
d) pohlavie,
e) tátnu príslunos; to sa nevzahuje na cestovný doklad cudzinca,
f) diplomatickú hodnos alebo sluobnú hodnos, ak
ide o diplomatický pas alebo sluobný pas,
g) podobu tváre,
h) podpis,
i) biometrické údaje, ak osobitný predpis3) neustano-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoloèenstva o pravidlách
upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
2
) § 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
3
) Nariadenie Rady (ES) è. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpeènostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných èlenskými tátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29. 12. 2004).
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vuje inak; na úèely tohto zákona sú biometrickými
údajmi podoba tváre a odtlaèky prstov v dátovom nosièi pod¾a osobitného predpisu.3)
(2) Cestovný doklad musí obsahova aj údaj o
a) absencii biometrického údaja odtlaèkov prstov drite¾a v dátovom nosièi,
b) èasovej platnosti, prípadne ïalie údaje ustanovené
medzinárodnou zmluvou,
c) obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
(3) Do cestovného dokladu sa zapíe na iados obèana
a) údaj o obèanovi mladom ako pä rokov pod¾a odseku 4; údaje sa zapisujú do cestovného dokladu rodièa,
b) skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo
iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti,
umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej koly po predloení dokladu o udelení alebo skratka titulu, ktorý je obèan
oprávnený pouíva pod¾a osobitného predpisu;4) ak
nie je moné pre nedostatok znakovej kapacity
uvies vetky poadované tituly alebo hodnosti, obèan urèí, ktoré z nich sa uvedú,
c) údaj o akom zdravotnom postihnutí na základe
preukazu obèana s akým zdravotným postihnutím
s èerveným pruhom;5) zapíe sa aj druh zdravotného
postihnutia, ak o to obèan poiada.
(4) Do cestovného dokladu rodièa sa na preukázanie
totonosti obèana mladieho ako pä rokov zapisuje
jeho
a) meno a priezvisko,
b) deò, mesiac a rok narodenia,
c) pohlavie.
(5) Podpisom drite¾a pod¾a odseku 1 písm. h) sa na
úèely vydania cestovného dokladu rozumie vlastnou
rukou drite¾a vykonané písomné vyjadrenie jeho
priezviska alebo mena a priezviska v ¾ubovo¾nom poradí. Podpis sa nevyaduje, ak obèan nie je spôsobilý podpísa sa.
(6) Biometrické údaje mono poui výluène na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totonosti obèana pomocou osobných údajov zapísaných
v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosièi prostredníctvom technického zariadenia umoòujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov
obèana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosièi cestovného dokladu.
(7) Obèan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometrickými údajmi, prípadne jeho zástupca pod¾a § 17
ods. 5 a 8, môe poiada o overenie funkènosti dátového nosièa s biometrickými údajmi a správnosti v òom
zapracovaných biometrických údajov.
(8) Údaje spracované v dátovom nosièi s biometrický4
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mi údajmi nemono spracúva iným spôsobom, ne aký
ustanoví zákon.
§6
(1) Do cestovného dokladu mono zapisova údaje
a) o prekroèení tátnej hranice Slovenskej republiky,
b) o príslunosti k civilnej zloke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby,
c) na základe medzinárodnej zmluvy alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. a) zapisuje do cestovného dokladu policajný útvar; tieto údaje sa musia do
cestovného dokladu zapísa, ak o to drite¾ cestovného
dokladu poiada.
(3) Údaje pod¾a odseku 1 písm. b) zapisujú do cestovného dokladu orgány Ministerstva obrany Slovenskej
republiky.
§7
Druhy cestovných dokladov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cestovný doklad je
cestovný pas,
diplomatický pas,
sluobný pas,
cestovný preukaz,
cestovný doklad cudzinca,
náhradný cestovný doklad Európskej únie,6)
iný doklad.
§8
Cestovný pas

(1) Cestovný pas vydáva obèanovi okresné riadite¾stvo Policajného zboru prísluné pod¾a miesta trvalého
alebo prechodného pobytu obèana alebo miesta, kde si
obèan podá iados o vydanie cestovného pasu (ïalej
len prísluný útvar).
(2) Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosou do
vetkých tátov sveta.
(3) Cestovný pas sa obèanovi vydáva s platnosou na
10 rokov; obèanovi mladiemu ako 13 rokov sa vydáva
s platnosou na 5 rokov a obèanovi mladiemu ako
5 rokov sa vydáva s platnosou na 2 roky.
Diplomatický pas a sluobný pas
§9
(1) Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
zahranièných vecí)
a) prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manelke,
b) poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c) èlenovi vlády Slovenskej republiky,
d) tátnemu tajomníkovi ministerstva zahranièných
vecí,

) § 110 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 6 k zákonu è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
6
) Rozhodnutie zástupcov vlád èlenských tátov Európskej únie, ktorí sa zili na zasadnutí Rady 94/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení
cestovného preukazu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/zv. 1; Ú. v. ES L 168, 6. 7. 1996) v platnom znení.
5
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e)
f)
g)
h)

riadite¾ovi Národného bezpeènostného úradu,
verejnému ochrancovi práv,
obèanovi, ktorý je èlenom Európskej komisie,
obèanovi, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu,
i) obèanovi, ktorý je sudcom Súdneho dvora Európskych spoloèenstiev a sudcom Súdu prvého stupòa
Európskych spoloèenstiev,
j) obèanovi, ktorý je sudcom Európskeho súdu pre
¾udské práva,
k) zástupcovi Slovenskej republiky v Eurojuste,
l) zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoloèenstiev a Súdom prvého stupòa Európskych spoloèenstiev,
m) zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ¾udské práva,
n) predsedovi, podpredsedovi a sudcovi Ústavného
súdu Slovenskej republiky,
o) predsedovi a podpredsedovi Najvyieho súdu Slovenskej republiky,
p) generálnemu prokurátorovi a prvému námestníkovi
generálneho prokurátora,
q) predsedovi a podpredsedovi Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
r) riadite¾ovi Slovenskej informaènej sluby,
s) guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
t) bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho
manelke,
u) obèanovi, ktorý je generálnym tajomníkom, zástupcom generálneho tajomníka a zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika èlenom,
v) diplomatickému zamestnancovi ministerstva zahranièných vecí,
w) obèanovi, ktorý je diplomatickým kuriérom,
x) diplomatickému zamestnancovi pracujúcemu v diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ïalej len zastupite¾ský úrad)
vrátane vojenského pridelenca, pridelenca obrany
a policajného pridelenca, jeho manelke alebo manelovi a nezaopatreným deom mladím ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta vyslania,
y) obèanovi, ktorý je prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojeného zboru, ktorý je
vyslaný na ochranu zastupite¾ského úradu,
z) obèanovi, ktorý je prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpeènostného
zboru alebo ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný do
osobitnej misie.
(2) Diplomatický pas mono vyda na nevyhnutne
potrebný èas aj inému obèanovi, ktorý bude v zahranièí
plni úlohy na diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky, ak by bolo bez diplomatického pasu
podstatným spôsobom saené vykonanie zahraniènej
pracovnej cesty alebo doèasného vyslania alebo splnenia ich úèelu; o vydaní diplomatického pasu rozhoduje
minister zahranièných vecí Slovenskej republiky na základe iadosti vedúceho ústredného orgánu tátnej
7
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správy, ktorý rozhodol o vyslaní na zahraniènú pracovnú cestu alebo o doèasnom vyslaní, alebo na základe
iadosti vedúceho tátneho orgánu, ktorý v rozsahu
ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeènosti tátu alebo obrany tátu.7)
(3) Diplomatický pas sa vydáva osobám uvedeným
v odsekoch 1 a 2 na obdobie výkonu funkcie alebo na
èas nevyhnutný na splnenie urèených úloh.
(4) Drite¾ diplomatického pasu uvedený v odseku 2
je povinný po skonèení zahraniènej pracovnej cesty
alebo splnení úlohy vráti diplomatický pas ministerstvu zahranièných vecí.
§ 10
(1) Sluobný pas vydáva ministerstvo zahranièných
vecí
a) predsedovi a podpredsedovi ústredného orgánu
tátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého èele
nie je èlen vlády Slovenskej republiky,
b) prokurátorovi Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky,
c) predsedovi a podpredsedovi Úradu na ochranu
osobných údajov,
d) zamestnancovi ústredného orgánu tátnej správy
Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky, Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu na ochranu osobných údajov,
Národnej banky Slovenska na zahranièné pracovné
cesty, ktorý bude v zahranièí plni úlohy v záujme
Slovenskej republiky,
e) predsedovi vyieho územného celku,
f) primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,
g) vyslanému zamestnancovi zastupite¾ského úradu,
ak nie je drite¾om diplomatického pasu, jeho manelke alebo manelovi a nezaopatreným deom mladím ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta vyslania,
h) obèanovi, ktorý je prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpeènostného
zboru alebo ozbrojeného zboru, ktorý bude vyslaný
na zahraniènú pracovnú cestu na plnenie úloh v zahranièí v záujme Slovenskej republiky,
i) zamestnancovi a policajtovi útvaru Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní osobitné úlohy pri ochrane ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo zahranièných vecí môe vo výnimoènom prípade, na základe iadosti vedúceho prísluného ústredného orgánu tátnej správy, vedúceho tátneho orgánu, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi7) plní úlohy na úseku ochrany ústavného
zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeènosti tátu alebo obrany tátu, alebo vedúceho vedeckej intitúcie,
rozhodnú o vydaní sluobného pasu aj inému obèano-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
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vi, ktorý bude v zahranièí plni úlohy v záujme Slovenskej republiky.
(3) Sluobný pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 na obdobie výkonu funkcie alebo na èas
nevyhnutný na splnenie urèených úloh.
(4) V èase, keï drite¾ sluobného pasu pod¾a odseku
2 neplní sluobné úlohy v zahranièí, odovzdá sluobný
pas do úschovy osobe poverenej vedúcim prísluného
ústredného orgánu tátnej správy, ktorého je drite¾
sluobného pasu zamestnancom.
§ 11
(1) Na konanie o iadosti o vydanie diplomatického
pasu a sluobného pasu sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.8)
(2) Ministerstvo zahranièných vecí je oprávnené vykonáva kontrolu dodriavania povinností uvedených
v § 9 ods. 4 a v § 10 ods. 4.
§ 12
Cestovný preukaz
(1) Cestovný preukaz je cestovný doklad na jednotlivú
cestu s územnou a èasovou platnosou obmedzenou
úèelom cesty; vydáva sa najviac na dobu iestich mesiacov. Zastupite¾ský úrad vydáva cestovný preukaz obèanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu
do tátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
(2) Zastupite¾ský úrad poiada pred vydaním cestovného preukazu prísluný útvar o overenie údajov uvádzaných v iadosti o vydanie cestovného preukazu, ak
obèan nemôe príslunými dokladmi preukáza ich
pravdivos a úplnos.
(3) Obèanovi, ktorý nie je drite¾om iného platného
cestovného dokladu, vydá zastupite¾ský úrad cestovný
preukaz na návrat do Slovenskej republiky aj vtedy, ak
nastali okolnosti pod¾a § 23.
(4) Ak obèan, ktorý má by vyhostený na územie Slovenskej republiky, odmietne poiada zastupite¾ský
úrad o vydanie cestovného preukazu, zastupite¾ský
úrad môe cestovný preukaz vyda na iados orgánu
cudzieho tátu, ktorý zabezpeèuje vyhostenie; cestovný preukaz môe by odovzdaný do rúk zástupcovi orgánu cudzieho tátu.
(5) Zastupite¾ský úrad môe vo výnimoènom prípade
na návrat do Slovenskej republiky vyda cestovný preukaz pre obèana mladieho ako 15 rokov narodeného
v zahranièí; k iadosti o vydanie cestovného preukazu
mono namiesto podkladu pod¾a § 16 ods. 4 písm. i)
predloi doklad o narodení dieaa vydaný orgánom
tátu, v ktorom sa obèan mladí ako 15 rokov narodil.
8

)
)
10
)
11
)
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(6) Cestovný preukaz vydaný z dôvodu návratu na
územie Slovenskej republiky pre obèana mladieho ako
15 rokov narodeného v zahranièí nemusí obsahova
rodné èíslo.
(7) Zastupite¾ský úrad môe vyda cestovný preukaz
aj vtedy, ak zákonný zástupca alebo osoba pod¾a § 17
ods. 6 nemôe poiada v zahranièí o jeho vydanie.
§ 13
Cestovný doklad cudzinca
Cestovný doklad cudzinca vydáva s platnosou na
dva roky útvar Policajného zboru osobe
a) bez tátnej príslunosti,9) ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) ktorej bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.10)
§ 14
Náhradný cestovný doklad Európskej únie
Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva zastupite¾ský úrad na iados obèana Európskej únie. Podmienky vydávania a pouitia náhradného cestovného dokladu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis.6)
§ 15
Iný doklad
(1) Iným dokladom je doklad, ktorý sa na základe medzinárodnej zmluvy povauje za cestovný doklad.11)
Iným dokladom na vycestovanie obèana do zahranièia
je aj obèiansky preukaz, ak ho daný tát uznal ako cestovný doklad.12)
(2) Na obèiansky preukaz sa nevzahujú ustanovenia
tohto zákona týkajúce sa ostatných cestovných dokladov.
TRETIA ÈAS
PODMIENKY A POSTUP PRI VYDÁVANÍ
CESTOVNÝCH DOKLADOV, VYKONANÍ ZMENY
ÚDAJOV V CESTOVNÝCH DOKLADOCH ALEBO
PREDÅENÍ DOBY PLATNOSTI CESTOVNÉHO
DOKLADU CUDZINCA
§ 16
iados o vydanie cestovného dokladu, iados
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade
alebo iados o predåenie doby platnosti cestovného
dokladu cudzinca
(1) Cestovný doklad sa vydáva na základe iadosti.
(2) iados o vydanie cestovného dokladu, iados
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade alebo
iados o predåenie doby platnosti cestovného dokladu

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Èl. 27 Dohovoru o právnom postavení osôb bez tátnej príslunosti (oznámenie è. 206/2001 Z. z.).
Èl. 28 Dohovoru o právnom postavení uteèencov (oznámenie è. 319/1996 Z. z.).
Napríklad Zmluva medzi tátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzahujúca sa na status ich ozbrojených síl
(oznámenie è. 566/2004 Z. z.).
12
) Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vajèiarskou spolkovou radou o vzájomnom zruení vízovej povinnosti (oznámenie è. 266/1998 Z. z.).
9
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cudzinca sa podáva na úradných tlaèivách orgánu,
ktorý cestovný doklad vydáva, v zahranièí zastupite¾skému úradu.
(3) iados o vydanie cestovného dokladu obsahuje
údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ïalie
údaje a podklady pod¾a odseku 4.
(4) Ïalie údaje a podklady sú
a) predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,
b) adresa súèasného trvalého pobytu, a ak je kratí ako
10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho zaèiatku,
c) údaje o cestovnom doklade, ak u bol vydaný; skôr
vydaný cestovný doklad obèan predkladá na kontrolu,
d) vyhlásenie rodièa, ktorý iada o vykonanie zápisu
svojho dieaa mladieho ako pä rokov do cestovného dokladu, o tom, e diea nebolo rozhodnutím prísluného orgánu zverené do výchovy druhého rodièa
alebo inej osoby,
e) osvedèený podpis rodièa pod¾a § 21,
f) odôvodnenie iadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo sluobného pasu,
g) údaje o totonosti manela, manelky alebo rodièov
detí mladích ako 21 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo sluobného pasu manelke,
manelovi alebo deom drite¾a diplomatického
pasu alebo sluobného pasu pod¾a § 9 ods. 1 písm. x)
a § 10 ods. 1 písm. f),
h) údaje o tátnom obèianstve Slovenskej republiky
z predloeného platného cestovného dokladu alebo
z iného dokladu, ktorým sa preukazuje tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
i) údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky13) predloenom namiesto matrièného dokladu orgánu cudzieho tátu,
j) iné údaje, ktoré sú pod¾a medzinárodnej zmluvy
podmienkou vydania cestovného dokladu,
k) doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu
alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej koly;4) tento doklad sa nevyaduje, ak titul alebo hodnos sú
zapísané v obèianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade. Pri doklade o udelení titulu
alebo hodnosti vydanom zahraniènou vysokou kolou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti
vydaným vysokou kolou v Slovenskej republike
pod¾a osobitného predpisu,14) ak medzinárodná
zmluva neustanovuje inak,
l) osvedèený preklad cudzojazyèných dokladov do
tátneho jazyka,15) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(5) iadate¾ je povinný uvies v iadosti o vydanie ces13
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tovného dokladu, iadosti o vykonanie zmeny údajov
v cestovnom doklade alebo iadosti o predåenie doby
platnosti cestovného dokladu cudzinca pravdivo a úplne poadované údaje, ich pravdivos a úplnos preukáza príslunými dokladmi a ich správnos potvrdi svojím podpisom; povinnos platí rovnako aj pre
zákonného zástupcu alebo iné osoby pod¾a § 17 ods. 5
a 8. Ak nemôe pravdivos a úplnos poadovaných
údajov preukáza príslunými dokladmi, je povinný
predloi podklady na ich overenie.
(6) Ak iados o vydanie cestovného dokladu alebo
iados o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade
neobsahuje údaje a podklady pod¾a odsekov 3 a 5, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve iadate¾a, aby
ich doplnil. Vo výzve urèí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej vak 15 dní; ak bola iados podaná
v cudzine, najmenej 90 dní. Ak iadate¾ nedoruèí doplnenie iadosti v urèenej lehote, orgán, ktorý cestovný
doklad vydáva, postupuje pod¾a veobecného predpisu
o správnom konaní.8)
(7) Údaje a podklady k iadosti o vydanie cestovného dokladu môe obèan doloi predloením platného
obèianskeho preukazu, ak nie je potrebné doloi iné
doklady pod¾a odseku 4.
§ 17
Podanie iadosti, nasnímanie podoby tváre,
odtlaèkov prstov a podpisu
(1) Obèan, ktorému má by cestovný doklad vydaný,
musí by pri podaní iadosti osobne prítomný s výnimkou obèana, ktorý pre bezvládnos tak nemôe urobi.
iados o vydanie diplomatického pasu a sluobného
pasu môe za obèana poda poverený zástupca tátneho orgánu alebo inej právnickej osoby.
(2) iados o vykonanie zmeny údajov v cestovnom
doklade môe za drite¾a cestovného dokladu poda
aj jeho manelka alebo manel; ten sa nemôe da zastupova pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní.8)
(3) iados o vydanie cestovného dokladu, iados
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade alebo
iados o predåenie doby platnosti cestovného dokladu
cudzinca podáva osobne obèan starí ako 15 rokov, pre
ktorého sa má cestovný doklad vyhotovi alebo ktorý je
drite¾om cestovného dokladu, v ktorom iada vykona
zmenu údajov alebo predåi platnos; obèan mladí
ako 18 rokov je a do nadobudnutia spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu povinný pripoji k iadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby ne rodièa, ktorej je diea zverené do osobnej starostlivosti, pestúna,
budúceho osvojite¾a, ak nie je nad dieaom nariadená
ústavná starostlivos, tatutárneho orgánu zariadenia
na výkon ústavnej starostlivosti, poruèníka alebo opat-

) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 43 ods. 5 písm. n), § 44 ods. 5 písm. o) a § 106a zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 293/2007 Z.
z. o uznávaní odborných kvalifikácií, príloha è. 7 k zákonu è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
14
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§ 18

rovníka s ich osvedèeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu mono nahradi rozhodnutím súdu.16)

Prevzatie cestovného dokladu

(4) Osvedèenie podpisu osoby pod¾a odseku 3 sa nevyaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a iados
podpíe pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva,
alebo zastupite¾ským úradom.

(1) Vyhotovený cestovný doklad obèanovi pod¾a § 17
ods. 5, 6 a 8 prevezme osoba, ktorá podala iados; táto
osoba sa nemôe da zastupova pod¾a veobecného
predpisu o správnom konaní.8)

(5) Za obèana mladieho ako 15 rokov podáva iados
zákonný zástupca.
(6) Za obèana mladieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe ne rodièa, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojite¾a, ak nie je nad dieaom nariadená
ústavná starostlivos, doèasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom, a za obèana mladieho ako 15 rokov, ktorému je
ustanovený poruèník alebo opatrovník, podáva iados
osoba pod¾a odseku 3.
(7) Za obèana, ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda iados o vydanie cestovného dokladu, ju
môe poda iný obèan na základe osvedèenej plnej moci
na zastupovanie; ten môe vyhotovený cestovný doklad
aj prevzia. Prísluný útvar zabezpeèí nasnímanie podoby tváre, odtlaèkov prstov a podpisu pod¾a odseku
10 na mieste urèenom iadate¾om. Náklady spojené
s týmto úkonom znáa prísluný útvar.
(8) Za obèana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorého spôsobilos na právne
úkony je obmedzená, podáva iados zákonný zástupca.
(9) Osoba, ktorá podala iados pod¾a odsekov 5, 6
a 8, sa nemôe da zastupova pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní.8)
(10) Obèan, ktorému má by cestovný doklad vydaný,
je povinný sa podrobi nasnímaniu podoby tváre, odtlaèkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto
údaje obsahuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná
v obèianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je
moné zo zdravotných alebo náboenských dôvodov
nasníma podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrýva tvárovú èas spôsobom, ktorý
by znemoòoval identifikáciu.
(11) Ak o vydanie cestovného dokladu iada nevidiaci, ktorý pouíva okuliare s tmavými sklami, je povinný
k iadosti pod¾a § 16 ods. 4 pripoji lekárske osvedèenie
o pouívaní okuliarov s tmavými sklami vydané prísluným zdravotníckym zariadením17) alebo predloi
preukaz obèana s akým zdravotným postihnutím
s èerveným pruhom s vyznaèením druhu zdravotného
postihnutia nevidiaci-blind; podoba tváre sa nasníma s okuliarami s tmavými sklami.
16

(2) Vyhotovený cestovný doklad si obèan starí ako
15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu
blízka osoba;18) iný obèan môe cestovný doklad prevzia na základe osvedèenej plnej moci na zastupovanie. Vyhotovený diplomatický pas a sluobný pas môe
za obèana prevzia poverený zástupca tátneho orgánu
alebo inej právnickej osoby.
§ 19
Vydanie nového cestovného dokladu
(1) Orgán prísluný na vydanie cestovného dokladu
vydá nový cestovný doklad, ak dolo k zmene rodného
èísla obèana alebo iného údaja uvedeného v cestovnom
doklade z úradnej moci alebo bola v cestovnom doklade
zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý cestovný
doklad vydal.
(2) Vydanie cestovného dokladu pod¾a odseku 1 je
bezplatné; inak sa vydanie cestovného dokladu spoplatòuje pod¾a osobitného predpisu.19)
§ 20
Zmena údajov v cestovnom doklade alebo predåenie
doby platnosti cestovného dokladu cudzinca
(1) V cestovnom doklade mono vykona zmenu údajov o
a) zápise obèana mladieho ako pä rokov do cestovného dokladu rodièa, ak tým cestovným dokladom je
cestovný pas, diplomatický pas, sluobný pas, cestovný preukaz alebo cestovný doklad cudzinca,
b) akademickom titule, vedecko-pedagogickom titule,
umelecko-pedagogickom titule alebo inom titule alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej koly,4) ak tým cestovným dokladom je
cestovný doklad s biometrickým údajom; zapíe sa
iba to¾ko titulov alebo hodností, ko¾ko umoòuje
znaková kapacita cestovného dokladu,
c) akom zdravotnom postihnutí, ak tým cestovným
dokladom je cestovný pas, diplomatický pas, sluobný pas alebo cestovný doklad cudzinca,
d) obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak tým cestovným dokladom je cestovný pas alebo cestovný doklad cudzinca.
(2) Zmenu údajov v cestovnom doklade môu vykonáva len orgány, ktoré cestovný doklad vydali, alebo
v zahranièí zastupite¾ský úrad.

) § 176 zákona è. 99/1963 Zb. Obèianskeho súdneho poriadku.
) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
19
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
17
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(3) Predåenie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca môe vykona len útvar Policajného zboru pod¾a
§ 13 alebo v zahranièí zastupite¾ský úrad.
§ 21
Spoloèné ustanovenia k postupu pri vydávaní
cestovného dokladu obèanom mladím ako 18 rokov
a pri zapísaní do cestovného dokladu rodièa
(1) Ak rodiè, ktorému je obèan mladí ako 18 rokov a
do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu na základe rozhodnutia súdu zverený do
výchovy, nesúhlasí s tým, aby záleitosti týkajúce sa
cestovného dokladu za zverené diea vybavoval druhý
rodiè, je povinný oznámi túto skutoènos orgánu príslunému na vydanie cestovného dokladu. Obdobne sa
postupuje aj vtedy, ak bol obèan mladí ako 18 rokov a
do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu zverený do výchovy inej osoby ne rodièa.
(2) Ak je obèan mladí ako pä rokov na základe rozhodnutia prísluného orgánu zverený do výchovy jednému z rodièov, zapíe sa do cestovného dokladu druhého rodièa po predloení osvedèeného písomného
súhlasu toho rodièa, ktorému bol zverený do výchovy.
(3) Ak je obèan mladí ako 15 rokov na základe rozhodnutia prísluného orgánu zverený do výchovy jednému z rodièov, iados za tohto obèana podáva rodiè,
ktorému je zverený do výchovy; druhý rodiè podáva iados len s osvedèeným písomným súhlasom tohto rodièa.
(4) Ak je obèan mladí ako pä rokov po zapísaní do
cestovného dokladu rodièa na základe rozhodnutia prísluného orgánu zverený do výchovy jednému z rodièov
alebo prísluný orgán zmenil rozhodnutie o zverení obèana mladieho ako pä rokov do výchovy, môe rodiè,
ktorému je obèan mladí ako pä rokov zverený do výchovy, po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia poiada orgán, ktorý cestovný doklad vydal, o zruenie jeho zápisu v cestovnom doklade druhého rodièa.
O zruenie zápisu obèana mladieho ako pä rokov
v cestovnom doklade rodièa môe poiada aj iná osoba
ne rodiè, ak je obèan mladí ako pä rokov na základe
právoplatného rozhodnutia súdu zverený do jej výchovy. Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, je povinný iadosti o zruenie zápisu vyhovie.
(5) Ak je obèan mladí ako 18 rokov a do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
na základe rozhodnutia prísluného orgánu zverený do
výchovy jednému z rodièov, orgán prísluný na vydanie
cestovného dokladu ho vydá po predloení osvedèeného písomného súhlasu s vydaním cestovného dokladu
toho rodièa, ktorému je zverený do výchovy.
(6) Postup uvedený v odsekoch 1 a 5 sa primerane
vzahuje aj na prípady, ak bol obèan mladí ako 18 rokov a do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu predbeným opatrením prísluného
orgánu20) zverený do výchovy jednému z rodièov alebo
inej osobe ne rodièovi.
20
21

) § 74 Obèianskeho súdneho poriadku.
) Èl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2252/2004.
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(7) Postup uvedený v odsekoch 1 a 3 a odseku 5 sa
primerane vzahuje aj na prípady, ak rodièia obèana
mladieho ako 18 rokov neuzavreli manelstvo a súd
právoplatne nerozhodol o jeho zverení do výchovy druhého rodièa.
TVRTÁ ÈAS
NEPLATNOS CESTOVNÉHO DOKLADU,
ODOPRENIE VYDANIA CESTOVNÉHO DOKLADU
ALEBO JEHO ODÒATIE, ODOBRATIE
CESTOVNÉHO DOKLADU
§ 22
Neplatnos cestovného dokladu
Cestovný doklad je neplatný, ak
a) uplynula doba jeho platnosti,
b) bol pokodený tak, e sa ním nedá preukazova totonos, zápisy v òom sú neèitate¾né alebo je poruená jeho celistvos,
c) obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,
d) pod¾a podoby tváre v cestovnom doklade nemono
identifikova jeho drite¾a,
e) zanikne dôvod, pre ktorý sa drite¾ovi vydal diplomatický pas alebo sluobný pas,
f) je zaplnený záznamami,
g) drite¾ zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
h) drite¾ stratil tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
i) drite¾ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo
bol na prísluný útvar alebo ktorýko¾vek útvar Policajného zboru, alebo zastupite¾ský úrad doruèený
ako nález,
j) pri jeho preprave z miesta vyhotovenia dolo k jeho
strate alebo odcudzeniu,
k) dolo k pokodeniu dátového nosièa.21)
Odoprenie vydania cestovného dokladu
alebo jeho odòatie
§ 23
(1) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme obèanovi na iados
a) súdu alebo daòového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyivovacej
povinnosti alebo finanèných záväzkov a výkonu rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné
podozrenie, e tak bude kona,
b) orgánu èinného v trestnom konaní a súdu, ak je proti nemu vedené trestné stíhanie a trestnému stíhaniu sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, e tak bude kona,
c) orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone
trestu odòatia slobody, ak nevykonal trest odòatia
slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon
trestu nebol premlèaný, alebo nebol podmieneène
prepustený z výkonu trestu.
(2) Vydanie cestovného dokladu mono odoprie ale-
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bo vydaný cestovný doklad mono odòa, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu
práv a slobôd iných alebo pre bezpeènos tátu.
(3) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutný èas;
pod¾a odseku 2 najdlhie na jeden rok.
(4) Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad
odòatý, orgán, ktorý ho odòal, ho obèanovi na jeho iados bezodkladne vráti.
(5) Policajný útvar je oprávnený nepovoli vycestovanie do zahranièia obèanovi, ktorému bolo odopreté vydanie cestovného dokladu alebo ktorému bol cestovný
doklad odòatý.
§ 24
(1) O odòatí cestovného dokladu rozhoduje orgán,
ktorý cestovný doklad vydal.
(2) Ak sa rozhodlo o odòatí cestovného dokladu alebo
ak mono dôvodne oèakáva, e sa o jeho odòatí rozhodne, môe cestovný doklad zadra policajný útvar,
orgán, ktorý cestovný doklad vydal, alebo orgán èinný
v trestnom konaní.
(3) Orgán, ktorý cestovný doklad zadral, je povinný
vyda o tom jeho drite¾ovi potvrdenie a cestovný doklad bezodkladne zasla orgánu, ktorý cestovný doklad
vydal, s uvedením dôvodu zadrania cestovného dokladu.
(4) Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, rozhodne
o odòatí zadraného cestovného dokladu alebo o jeho
vrátení do 15 dní po doruèení zadraného cestovného
dokladu.
§ 25
Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odòatí cestovného dokladu
mono poda opravný prostriedok na súde.22) Podanie
opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odòatí cestovného dokladu nemá odkladný úèinok.
§ 26
Odobratie cestovného dokladu
(1) Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, policajný útvar alebo v zahranièí zastupite¾ský úrad môe odobra
neplatný cestovný doklad; cestovný doklad mono
odobra aj tomu, kto nesplnil alebo poruil povinnos
uvedenú v § 27 ods. 3.
(2) Policajný útvar alebo v zahranièí zastupite¾ský
úrad, ktorý cestovný doklad odobral, je povinný vyda
tomu, komu bol cestovný doklad odobratý, potvrdenie
s uvedením dôvodu odobratia a postupova pod¾a § 24
ods. 3. Ak bol cestovný doklad odobratý tomu, kto sa
neoprávnene zmocnil cudzieho cestovného dokladu
alebo ho zneuil, alebo sa preukázal neoprávnene vydaným cestovným dokladom, potvrdenie sa nevydáva.
(3) Orgán, ktorý odobratý cestovný doklad vydal, vy22

) § 2501 Obèianskeho súdneho poriadku.
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zve obèana, ktorému bol cestovný doklad odobratý, na
jeho prevzatie do 30 dní odo dòa jeho doruèenia, ak
tento cestovný doklad nestratil platnos alebo ak nie je
dôvod na jeho odòatie.
PIATA ÈAS
POVINNOSTI, EVIDENCIA O CESTOVNÝCH
DOKLADOCH A PRIESTUPKY NA ÚSEKU
CESTOVNÝCH DOKLADOV
Povinnosti drite¾a cestovného dokladu
a iných osôb
§ 27
(1) Obèan, ktorý je drite¾om cestovného dokladu, je
povinný
a) chráni cestovný doklad pred stratou, odcudzením,
pokodením alebo zneuitím,
b) odovzda bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahranièí zastupite¾skému
úradu a na vyiadanie policajnému útvaru,
c) odovzda bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na èas nevyhnutný na splnenie urèených úloh, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný,
d) ohlási bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémuko¾vek útvaru Policajného zboru,
e) ohlási bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahranièí zastupite¾skému úradu
a po návrate do Slovenskej republiky tie orgánu,
ktorý cestovný doklad vydal; ak obèan pri ohlásení
predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu v inom ako v slovenskom alebo èeskom
jazyku, priloí aj jeho osvedèený preklad do tátneho
jazyka,15)
f) odovzda bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odòatí alebo
mono dôvodne oèakáva, e sa o jeho odòatí rozhodne.
(2) Neplatný cestovný doklad môe by na poiadanie
drite¾ovi ponechaný, ak má v òom udelené platné vízum iného tátu alebo iný obdobný doklad potrebný na
pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je obèan
povinný takýto cestovný doklad odovzda.
(3) Obèan, ktorý má v úschove cestovný doklad obèana mladieho ako 15 rokov, ktorý bol na základe rozhodnutia súdu alebo predbeným opatrením zverený
do výchovy druhému rodièovi alebo inej osobe, je povinný bezodkladne odovzda tento doklad druhému rodièovi alebo inej osobe, alebo na poiadanie orgánu, ktorý ho vydal.
(4) Obèan, ktorý má v cestovnom doklade vykonaný
zápis o obèanovi mladom ako pä rokov a nastali okolnosti pod¾a § 21 ods. 4, je povinný dostavi sa na predvolanie orgánu, ktorý cestovný doklad vydal, na zruenie zápisu o obèanovi mladom ako pä rokov
v cestovnom doklade.

Strana 4630

Zbierka zákonov è. 647/2007

§ 28
(1) Cestovný doklad sa nesmie odovzdáva ani prijíma ako záloh a nesmie sa odovzdáva ani odobera pri
vstupe do objektu alebo na pozemok; obèan nie je
oprávnený ponecháva cestovný doklad ako záloh ani
pri svojom pobyte v zahranièí.
(2) Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného obèana, je povinný ho bezodkladne odovzda orgánu, ktorý
ho vydal; môe ho tie odovzda prísluníkovi Policajného zboru, prísluníkovi elezniènej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, v zahranièí zastupite¾skému úradu, ktorí zabezpeèia jeho odovzdanie
orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Túto povinnos
má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný doklad za
doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získa spä, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu.
§ 29

o)
p)
q)

r)
s)

t)

Evidencia cestovných dokladov
(1) Orgány, ktoré cestovné doklady vydávajú, vedú
evidenciu cestovných dokladov, ktorá je potrebná na
plnenie úloh pod¾a tohto zákona. Centrálnu evidenciu
cestovných dokladov vydávaných príslunými útvarmi
vedie ministerstvo vnútra.
(2) Evidencia cestovných dokladov a centrálna evidencia cestovných dokladov obsahuje
a) meno a priezvisko drite¾a, jeho rodné priezvisko,
predchádzajúce priezvisko,
b) dátum, miesto a okres narodenia, pohlavie,
c) rodné èíslo drite¾a,
d) meno a priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, rodné èíslo, údaje o doklade totonosti zákonného zástupcu iadate¾a, jeho vzah k drite¾ovi,
e) èíslo a druh cestovného dokladu,
f) dátum vydania cestovného dokladu,
g) dobu platnosti cestovného dokladu,
h) prísluný útvar, ktorý cestovný doklad vydal,
i) podobu tváre,
j) podpis,
k) biometrické údaje,
l) údaje o dátovom nosièi s biometrickými údajmi
a o záznamoch údajov v dátovom nosièi
1. èíslo dátového nosièa,
2. kód vyjadrujúci základnú charakteristiku èasti
údajov uloených v dátovom nosièi v súlade
s týmto zákonom,
3. kód verejnej èasti elektronického podpisu osoby,
ktorá vloila údaj do dátového nosièa,
m) akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo iný titul alebo vedecko-akademickú hodnos, umelecko-akademickú
hodnos alebo vedeckú hodnos,
n) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo
a pohlavie obèana mladieho ako pä rokov zapísa23

u)
v)
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ného v cestovnom doklade rodièa a dátum zapísania,
predåenie doby platnosti cestovného dokladu a dátum zmeny platnosti,
èíslo a druh strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu,
údaje o
1. úschove cestovného dokladu,
2. pokodení cestovného dokladu,
3. pozmenení cestovného dokladu,
4. odovzdaní cestovného dokladu,
5. vrátení cestovného dokladu,
dátum znièenia cestovného dokladu,
údaje o zadraní cestovného dokladu
1. druh a èíslo cestovného dokladu, ktorý má by
alebo bol zadraný,
2. orgán, ktorý poiadal o zadranie cestovného dokladu,
3. orgán, ktorý cestovný doklad zadral,
4. dátum a dôvod zadrania cestovného dokladu,
údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo
o odòatí cestovného dokladu
1. druh a èíslo cestovného dokladu, ktorý bol odòatý,
2. orgán, ktorý poiadal o odopretie cestovného dokladu alebo o jeho odòatie,
3. orgán, ktorý rozhodol o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o jeho odòatí,
4. dátum a dôvod odopretia vydania cestovného dokladu alebo jeho odòatia,
5. dátum a dôvod vrátenia odòatého cestovného dokladu,
6. meno, priezvisko a rodné èíslo obèana, na ktorého
sa vzahujú údaje o odopretí vydania cestovného
dokladu alebo o jeho odòatí,
údaje o správnom konaní, ktoré sú potrebné na plnenie úloh pod¾a § 33,
údaje o priestupkoch pod¾a § 30.

(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje pod¾a odseku 2 Policajnému zboru na plnenie jeho úloh nepretrite priamym vstupom.
(4) Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje pod¾a odseku 2 písm. a) a h)
a písm. l) a t) tátnym orgánom, orgánom územnej
samosprávy a iným právnickým osobám na plnenie ich
úloh ustanovených zákonom.
(5) Pri spracúvaní osobných údajov vedených pod¾a
tohto zákona a pri ich ochrane sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.23)
Priestupky
§ 30
(1) Priestupku pod¾a tohto zákona sa dopustí ten, kto
a) prekroèí tátnu hranicu mimo hranièného priechodu, ak tento spôsob prekraèovania tátnej hranice neumoòuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
b) prekroèí tátnu hranicu s platným cestovným do-

) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
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kladom cez hranièný priechod v èase jeho uzatvorenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
c) prekroèí tátnu hranicu s platným cestovným dokladom cez hranièný priechod alebo na inom mieste
urèenom na prekraèovanie tátnej hranice pod¾a
medzinárodnej zmluvy mimo stanovených otváracích hodín, ak osobitný predpis neustanovuje
inak,1)
d) sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobi kontrole cestovných dokladov pri prekraèovaní tátnej
hranice,
e) sa neoprávnene zmocní cudzieho cestovného dokladu alebo ho zneuije,
f) vykoná alebo si vedome nechá vykona neoprávnené
zmeny v cestovnom doklade,
g) vedome pouije neoprávnene pozmenený cestovný
doklad,
h) poskytne inej osobe cestovný doklad na úèel jeho
zneuitia,
i) marí výkon rozhodnutia o odòatí cestovného dokladu,
j) neodovzdá bezodkladne cestovný doklad obèana
mladieho ako 15 rokov, ktorý má v úschove, druhému rodièovi alebo inej osobe, alebo na poiadanie orgánu, ktorý ho vydal, ak bol na základe rozhodnutia
súdu alebo predbeným opatrením zverený do výchovy druhému rodièovi alebo inej osobe,
k) sa nedostaví na predvolanie orgánu, ktorý cestovný
doklad vydal, na zruenie zápisu o obèanovi mladom ako pä rokov v cestovnom doklade,
l) uvedie nepravdivé údaje do iadosti o vydanie cestovného dokladu alebo do iadosti o vykonanie zmeny v cestovnom doklade,
m) neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, pokodenie alebo zneuitie cestovného dokladu,
n) neodovzdá bezodkladne neplatný cestovný doklad,
o) poruí inú povinnos uvedenú v tomto zákone, ak sa
takým konaním saí plnenie úloh tátnej správy.
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) a m)
mono uloi pokutu do 10 000 Sk.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. n) a o)
mono uloi pokutu do 1 000 Sk.
(4) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 31
(1) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednávajú prísluné útvary a v blokovom konaní aj policajné útvary,
ak ïalej nie je ustanovené inak. Priestupky súvisiace
s diplomatickým pasom alebo sluobným pasom prejednáva ministerstvo zahranièných vecí. Priestupky
súvisiace s cestovným dokladom cudzinca prejednávajú útvary Policajného zboru a v blokovom konaní aj policajné útvary.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.24)
(3) Ak dolo k prejednaniu priestupku pod¾a odseku 1, vráti sa odobratý cestovný doklad ihneï po vyda24
25
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ní rozhodnutia o priestupku drite¾ovi, ak tomu
nebráni zákonný dôvod.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 32
Tento zákon s výnimkou § 8 a 10 sa rovnako vzahuje aj na osoby bez tátnej príslunosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky25) a osoby, ktorým
bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.
§ 33
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzahuje sa na
konanie pod¾a tohto zákona veobecný predpis o správnom konaní.8)
(2) Ak orgán prísluný na vydanie rozhodnutia v konaní pod¾a tohto zákona iadate¾ovi vyhovie v plnom
rozsahu, rozhodnutie nevydá.
§ 34
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
§ 35
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2008
(1) Cestovné doklady vydané do 31. decembra 2007
sa povaujú za cestovné doklady vydané pod¾a tohto
zákona. Ich platnos sa konèí dòom uplynutia lehoty
platnosti v nich uvedenej.
(2) Obèan, ktorý je drite¾om viacerých cestovných
dokladov rovnakého druhu vydaných pod¾a doterajích predpisov, si môe ponecha najviac dva takéto
cestovné doklady. Ostatné cestovné doklady je povinný
vráti bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal, alebo v zahranièí zastupite¾skému úradu.
(3) iadosti o vydanie cestovných dokladov prijaté
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa vybavujú pod¾a tohto zákona.
(4) Cestovné doklady s biometrickými údajmi nemusia do 29. júna 2009 obsahova biometrický údaj
odtlaèkov prstov.
(5) Ustanovenia o biometrickom údaji podoby tváre
v dátovom nosièi sa na diplomatické pasy a sluobné
pasy vzahujú od 1. marca 2008.
§ 36
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 48/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) § 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Strana 4632

Zbierka zákonov è. 647/2007

Èiastka 263

è. 174/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z. a zákona è. 558/2005 Z. z.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 23 vrátane splnomocnenia
a oslobodenia znie:

Èl. II

Poloka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe starej ako
13 rokov
1 000 Sk
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov
400 Sk
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe mladej ako 5 rokov 250 Sk
d) Predåenie platnosti alebo vykonanie zmeny
údajov v cestovnom doklade, za kadý
úkon
100 Sk

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. a zákona
è. 220/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 22a za textom Oslobodenie
sa súèasný text oznaèí èíslom 1 a vloia sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
2. Od poplatkov pod¾a tejto poloky je oslobodené podanie iadosti o vydanie obèianskeho preukazu ako
náhrady za stratený alebo odcudzený obèiansky
preukaz u obèanov starích ako 60 rokov veku alebo
u drite¾ov preukazu obèana s akým zdravotným
postihnutím.
3. Od poplatkov pod¾a tejto poloky je oslobodené podanie iadosti o vydanie obèianskeho preukazu ako
náhrady za stratený alebo odcudzený obèiansky
preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u obèanov starích ako 60 rokov
veku alebo u drite¾ov preukazu obèana s akým
zdravotným postihnutím..

Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke tvornásobku príslunej sadzby pri prvej strate alebo pokodení cestovného dokladu v dobe jeho
platnosti, vo výke osemnásobku príslunej sadzby pri
druhej strate alebo pokodení cestovného dokladu
v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po
sebe nasledujúcich rokoch a vo výke desanásobku
príslunej sadzby pri tretej strate alebo pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na poiadanie obèana z humanitných dôvodov alebo ak ide o osobu mladiu ako 15
rokov. Správny orgán vyberie poplatok vo výke tvornásobku príslunej sadzby, ak vydáva cestovný doklad
urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú iados poplatníka.
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a c) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak bola v cestovnom
doklade zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríèinená orgánom,
ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku pod¾a písmena d) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov
o akom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení
spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA sa poloka 63 dopåòa splnomocnením, ktoré
znie:
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodièského preukazu vyberie správny
orgán poplatok do výky tvornásobku príslunej sadzby, ak vydáva vodièský preukaz urýchlene do dvoch
pracovných dní na výslovnú iados poplatníka..
4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII.
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 243 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
Poloka 243
a) iados o vydanie cestovného pasu osobe
starej ako 13 rokov
1 000 Sk
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b) iados o vydanie cestovného pasu osobe
od 5 do 13 rokov
c) iados o vydanie cestovného pasu osobe
mladej ako 5 rokov
d) iados o vydanie cestovného preukazu
e) Vykonanie zmeny údajov v cestovnom
doklade, za kadý úkon

400 Sk
250 Sk
200 Sk
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2. V § 5 ods. 4 druhá veta znie: V odôvodnených prípadoch je moné zo zdravotných alebo náboenských
dôvodov nasníma podobu tváre s prikrývkou hlavy;
táto prikrývka nesmie zakrýva tvárovú èas spôsobom, ktorý by znemoòoval identifikáciu..

100 Sk

3. V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová èlenku reho¾nej spoloènosti nahrádzajú slovom osobu.

Poplatok pod¾a tejto poloky sa vyberie vo výke
tvornásobku príslunej sadzby pri prvej strate alebo
pokodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti, vo
výke osemnásobku príslunej sadzby pri druhej strate alebo pokodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výke desanásobku príslunej sadzby
pri tretej strate alebo pokodení cestovného pasu
v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po
sebe nasledujúcich rokoch. Poplatok sa vyberie v základnej sadzbe, ak ide o osobu mladiu ako 15 rokov.

4. V § 7 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) ak nastala niektorá zo skutoèností pod¾a písmen a)
a i) a obèan poiadal o uvedenie nových údajov pod¾a § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zruenie záznamu
niektorého z týchto údajov..

Oslobodenie

6. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva prísluný
úrad..

Splnomocnenie

Od poplatku pod¾a písmen a) a c) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako
náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej
obèanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba
zapríèinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal..
Èl. III

5. V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája bodkoèiarka a tieto slová: potvrdenie sa nevyaduje, ak tento
prísluný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvate¾ov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte obèana,.

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
7. V § 17 ods. 1 sa slová 31. decembra 2007 nahrádzajú slovami 31. decembra 2008.
8. § 18 sa vypúa.

Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 693/2006 Z. z sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa slová obvodný úrad nahrádzajú
slovami okresné riadite¾stvo Policajného zboru.

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. januára 2008
s výnimkou èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha k zákonu è. 647/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Únie a ich rodinných prísluníkov vo¾ne sa pohybova a zdriava sa v rámci územia èlenských tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie (EHS)
1612/68 a ruí smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS,
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
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648
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z.,
zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z. a zákona è. 102/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slová porovnávacej reklamy vkladajú
slová a reklamy, ktorá je nekalou obchodnou praktikou,1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 7 a 9 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) objednávate¾om reklamy je ten, kto si objedná u írite¾a reklamy írenie reklamy..
3. V § 3 ods. 1 sa citácia v poznámke pod èiarou k odkazu 8 nahrádza citáciou, ktorá znie:
§ 4 ods. 5 zákona è. 250/2007 Z. z..
4. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Reklama nesmie ma znaky nekalej obchodnej
praktiky.1a).
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
5. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak
a) porovnáva tovary, sluby alebo nehnute¾nosti, ktoré
uspokojujú rovnaké potreby alebo sú urèené na rovnaký úèel,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych,
typických, podstatných a overite¾ných vlastností tovarov, sluieb alebo nehnute¾ností, vrátane ich
ceny; pri tovaroch s oznaèením pôvodu4) porovnáva
iba tovary s rovnakým oznaèením,
c) nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ïalie rozliovacie znaky, tovary,
sluby, èinnosti alebo okolnosti súaite¾a,
d) nevyuíva neèestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozliujúcich znakov súaite¾a alebo oznaèenie pôvodu
konkurenèných produktov,
e) nepredstavuje tovar alebo sluby ako napodobeniny

alebo kópie tovaru alebo sluieb oznaèených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným
menom,
f) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávate¾om reklamy a súaite¾om alebo medzi
ochrannými známkami, obchodnými menami, inými rozliujúcimi znakmi, tovarmi alebo slubami objednávate¾a reklamy a súaite¾a,
g) nie je klamlivá,
h) jej súèasou nie je nekalá obchodná praktika.1a).
6. V § 11 ods. 1 sa za slová § 3 ods. 2 vkladajú slová
a 4.
7. V § 11 ods. 2 sa za èíslovku 4 vkladá text ods. 1
a 3.
8. V § 11 ods. 3 písm. b) sa èíslovka 5 nahrádza èíslovkou 6.
9. V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová pod¾a § 3 ods. 1 a 3,
ods. 4 okrem písmen d) a e), ods. 6 a 8 nahrádzajú slovami pod¾a § 3 ods. 1 a 3, ods. 5 okrem písmen d) a e),
ods. 7 a 9.
10. V § 11 ods. 3 písm. d) sa èíslovka 4 nahrádza èíslovkou 5.
11. V § 11 ods. 3 písm. e) sa za slová pod¾a § 4 vkladajú slová ods. 1 a 3.
12. Príloha k zákonu sa dopåòa bodom 5, ktorý znie:
5. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikate¾ov voèi spotrebite¾om na
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných
praktikách) (Ú. v. EÚ L 149/22, 11. 6. 2005)..
Èl. II
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona
è. 451/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z. a zákona
è. 646/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Obèiansky zákonník, zákon è. 281/2001 Z. z. o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr a o zmene a doplnení Obèianskeho zákonníka v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, 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, zákon è. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z., zákon è. 108/2000 Z. z.
o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji v znení neskorích predpisov, zákon è. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 431/2004 Z. z., zákon è. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorích predpisov..

2. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) vybavuje sanosti spotrebite¾ov,
i) objasòuje priestupky.10a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

f) vyhotovova obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové
záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov..
4. V § 5 sa odsek 5 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) vyhotovova obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové
záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov..
5. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykona opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov..
6. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) kontrolovanej osobe zakáe nekalú obchodnú praktiku, ktorá ete nebola vykonaná, ale jej vykonanie
bezprostredne hrozí, a to aj bez dôkazu o kode a bez
oh¾adu na zavinenie.18b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 7 a 9 zákona è. 250/2007 Z. z..

7. V § 9 ods. 1 písm. a) sa suma 100 000 Sk nahrádza sumou 500 000 Sk a suma 200 000 Sk sumou
1 000 000 Sk.

10a) Zákon è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov..

3. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:

Èiastka 263

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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649
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 2/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu
pre základné koly, stredné koly, strediská praktického vyuèovania, základné umelecké koly
a kolské zariadenia v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 18 a § 7
ods. 10 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení
zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z.
a zákona è. 689/2006 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 2/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných
prostriedkov zo tátneho rozpoètu pre základné koly,
stredné koly, strediská praktického vyuèovania, základné umelecké koly a kolské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 758/2004 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 662/2005 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 697/2006 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová vo výke 0,5 % nahrádzajú
slovami vo výke 1,5 %.
2. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Mzdový normatív pre kolu na kalendárny rok
pod¾a § 4 ods. 5 zákona sa vypoèíta ako súèin základného mzdového normatívu, koeficientu personálnej
nároènosti prislúchajúceho kategórii kôl pod¾a § 2
ods. 1, do ktorej kola patrí, a koeficientu kvalifikaènej truktúry pedagogických zamestnancov koly
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka..
3. V § 3 ods. 17 sa slová èísla 0,005 nahrádzajú slovami èísla 0,015.
4. V § 4 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 12 sa oznaèujú ako odseky 9
a 11.
5. V § 4 odsek 9 znie:
(9) Normatív na iaka peciálnej koly internátnej sa
skladá z normatívu na iaka pre danú kategóriu kôl
pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) a n) a normatívu na ubytovanie iaka. Normatív na ubytovanie iaka je 500 % normatívu na iaka domova mládee. Pri výpoète tohto
normatívu sa ubytovaný iak zapoèítava s koeficientom 5,0..
6. V § 4 odsek 11 znie:
(11) Normatív na iaka pre základnú kolu alebo pre

peciálnu základnú kolu pri zdravotníckom zariadení,
vrátane tried základných kôl alebo tried peciálnych
základných kôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý navtevuje triedu takejto koly
a) pri detskej psychiatrickej lieèebni, psychiatrickom,
neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom
a infekènom oddelení a pri zdravotníckom zariadení
s lôkovým oddelením, kde vyuèovanie iaka sa
uskutoèòuje na lôku, je 100 % normatívu na iaka
peciálnej základnej koly zaradeného do 1. skupiny
pod¾a prílohy è. 6,
b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení pod¾a písmena a) je 50 % normatívu na iaka
peciálnej základnej koly zaradeného do 1. skupiny
pod¾a prílohy è. 6..
7. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Hodnoty percentuálnych podielov
pod¾a § 4 ods. 9 zákona
(1) Pre èas normatívneho príspevku zodpovedajúcu
osobným nákladom pre kolu pod¾a § 4 ods. 9 zákona
sa urèuje percentuálny podiel pre koly okrem peciálnych kôl na 90 % a pre peciálne koly na 80 %.
(2) Pre èas normatívneho príspevku zodpovedajúcu
prevádzkovým nákladom pre kolu pod¾a § 4 ods. 9 zákona sa urèuje percentuálny podiel pre koly na 80 %..
8. V § 9 ods. 6 sa vypúa druhá a tretia veta.
9. § 9 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Normatívny príspevok na iaka kolského klubu detí pod¾a odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom zariadení, vrátane oddelení kolského klubu detí
pri zdravotníckom zariadení,
a) pri detskej psychiatrickej lieèebni, psychiatrickom,
neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom
a infekènom oddelení a pri zdravotníckom zariadení
s lôkovým oddelením, kde sa výchova a vzdelávanie
iaka uskutoèòuje na lôku, je 200 % normatívneho
príspevku na iaka kolského klubu detí; pri výpoète
normatívneho príspevku sa iak zapoèítava s koeficientom 2,0,
b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení pod¾a písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na iaka kolského klubu detí; pri výpoète
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normatívneho príspevku sa iak zapoèítava s koeficientom 1,0..
10. V § 9b odsek 6 znie:
(6) Objem finanèných prostriedkov
a) pre diagnostické centrum, lieèebno-výchovné sanatórium, reedukaèný detský domov a reedukaèný domov pre mláde sa urèí na bený kalendárny rok
v závislosti od
1. dvoch tretín priemerného denného poètu iakov chovancov v predchádzajúcom kolskom roku,
2. jednej tretiny priemerného denného poètu iakov
- chovancov v novom kolskom roku, ktorý zaèal
v predchádzajúcom kalendárnom roku, a
3. zodpovedajúceho normatívneho príspevku,
b) pre novovzniknuté diagnostické centrum, lieèebno-výchovné sanatórium, reedukaèný detský domov
a reedukaèný domov pre mláde sa urèí v závislosti
od priemerného denného poètu iakov  chovancov
a zodpovedajúceho normatívneho príspevku..
11. V § 9b ods. 7 sa vypúa tretia a tvrtá veta.
12. V § 9b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Normatív na diea materskej koly alebo peciálnej materskej koly pri zdravotníckom zariadení, vrátane tried materských kôl alebo tried peciálnych materských kôl pri zdravotníckom zariadení,
a) pri detskej psychiatrickej lieèebni, psychiatrickom,
neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom
a infekènom oddelení a pri zdravotníckom zariadení
s lôkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie
dieaa sa uskutoèòuje na lôku, je 200 % normatívu na diea materskej koly urèeného pod¾a § 8; pri
výpoète normatívneho príspevku sa diea zapoèítava
s koeficientom 2,0,
b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení pod¾a písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na diea materskej koly urèeného pod¾a § 8;
pri výpoète normatívneho príspevku sa diea zapoèítava s koeficientom 1,0..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
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13. V § 9b odsek 9 znie:
(9) Normatív na diea peciálnej materskej koly internátnej sa skladá z normatívu na diea peciálnej materskej koly pod¾a odseku 7 a normatívu na ubytovanie dieaa. Normatív na ubytovanie dieaa je 500 %
normatívu na iaka domova mládee. Pri výpoète tohto
normatívu sa ubytované diea zapoèítava s koeficientom 5,0..
14. V § 10 ods. 2 sa nad slovo hodín umiestòuje odkaz 12c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 2 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyuèovacej èinnosti a výchovnej
èinnosti pedagogických zamestnancov..

15. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Pri ospravedlòovaní neúèasti iaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlòovaní neúèasti iaka na vyuèovaní.
(4) Poskytovate¾ záujmového vzdelávania, financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, organizuje pre iakov v èase mimo vyuèovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreaènú,
telovýchovnú a spoloèenskú èinnos iakov. Obsah záujmovej, rekreaènej, telovýchovnej a spoloèenskej èinnosti je odliný od uèebných osnov volite¾ných predmetov a nepovinných predmetov..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
16. V § 10 ods. 8 sa slová § 3 ods. 2 písm. d) zákona
nahrádzajú slovami § 3 ods. 2 písm. e) zákona.
17. V § 13 odsek 4 znie:
(4) Na výpoèet objemu finanèných prostriedkov pre
kolské zariadenia pod¾a § 9 ods. 1 písm. c) sa zapoèítava diea materskej koly, iak základnej koly a iak
strednej koly so sídlom v územnom obvode prísluného kraja..
18. Príloha è. 2 znie:

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie kolských zariadení
Príspevok na
Kategória kolských
Poèet
Èas platu
Èas platu
Prepoèet platu mzdy pripadajúci
zariadení s jednotným
Poèet iakov na nepedagogických pedagogického nepedagogického nepedagogického na jedného iaka
Èíslo
mzdovým normatívom
pedagogického zamestnancov na zamestnanca
zamestnanca
zamestnanca na
vyjadrený ako
kategórie
a s jednotným
zamestnanca
pedagogického pripadajúca na pripadajúca na
pedagogického
èas platu
normatívom na
zamestnanca
jedného iaka
jedného iaka
zamestnanca
pedagogického
vzdelávací proces
zamestnanca

A

Domovy mládee
Materské koly

C=1/A

D=B/A

E=K*D

Koeficient
ekonomickej
Koeficient
Koeficient
nároènosti
personálnej
prevádzkovej
výchovnonároènosti
nároènosti
vzdelávacieho
(KPN)
(KPRN)
procesu
(KENVP)
G=
normalizácia
na najmeniu H = 0,5*(G+1)
hodnotu
v ståpci F

F=C+E

20

2,50

0,0500

0,1250

0,0833

0,1333

1,000

1,000

1,500

8

0,36

0,1250

0,0450

0,0300

0,1550

1,163

1,081

1,000

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)

Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo

0,67

Koeficient tepelnej nároènosti  KTN

1

Teplotné pásmo I.

1,000

2

Teplotné pásmo II.

1,057

3

Teplotné pásmo III.

1,114

4

Teplotné pásmo IV.

1,171

5

Teplotné pásmo V.

1,229

6

Teplotné pásmo VI.

1,286

7

Teplotné pásmo VII.

1,343

8

Teplotné pásmo VIII.

1,400

1
2
3

Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla
Zariadenia so tandardnou prevádzkovou nároènosou
Zariadenia so zvýenou prevádzkovou nároènosou
Zariadenia s vysokou prevádzkovou nároènosou

Koeficient prevádzkovej nároènosti  KPRN
1,000
1,500
2,000

Zbierka zákonov è. 649/2007

1
2

B
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 2/2004 Z. z.

.
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19. Príloha è. 3 znie:
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 2/2004 Z. z.

Kategórie kolských zariadení
Druh kolského zariadenia

Kategória

§ 9 ods. 1
kolský klub detí

 kolský klub detí

pedagogicko-psychologická poradòa

 pedagogicko-psychologická poradòa

zariadenia praktického vyuèovania

 stredisko odbornej praxe
 kolské hospodárstvo

kolské stredisko záujmovej èinnosti

 kolské stredisko záujmovej èinnosti

Druh kolského zariadenia

Kategória

§ 9b ods. 1
zariadenia peciálnopedagogického poradenstva

 peciálnopedagogická poradòa
 detské integraèné centrum

peciálne výchovné zariadenia

 centrum výchovnej a psychologickej prevencie
 lieèebno-výchovné sanatórium
 diagnostické centrum
 reedukaèný detský domov
 reedukaèný domov pre mláde

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2008.

Robert Fico v. r.

.
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650
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 26 ods. 4 zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 110/2007 Z. z. a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. decembra 2007 è. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisovate¾ov.
Opatrenie ustanovuje truktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, èlenenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny
predkladania úètovnej závierky kancelárie do Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

Strana 4642

Zbierka zákonov è. 651/2007

Èiastka 263

651
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. decembra 2007 è. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym
depozitárom cenných papierov na úèely doh¾adu nad finanèným trhom.
Opatrenie ustanovuje obsah, formu, èlenenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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Zbierka zákonov è. 652/2007
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652
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. decembra 2007 è. 17/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoloènosami a depozitármi podielových fondov na úèely doh¾adu nad finanèným trhom.
Opatrenie ustanovuje obsah, formu, èlenenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov správcovskými spoloènosami a depozitármi podielových fondov Národnej banke Slovenska pod¾a zákona o kolektívnom investovaní.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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