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653
ZÁKON
zo 6. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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 zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z., zákona
è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z. a zákona
è. 464/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
3. V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Pevná sie poskytovate¾ov je urèenie poskytovate¾ov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivos na príslunom území v takom poète a zloení,
aby sa zabezpeèila neodkladná zdravotná starostlivos.
(4) Koncová sie poskytovate¾ov je urèenie poskytovate¾ov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivos na urèených pecializovaných pracoviskách
na príslunom území..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
4. V § 5 ods. 5 sa slová pod¾a odseku 1 nahrádzajú
slovami pod¾a odsekov 1, 3 a 4.

7. V § 8 ods. 2 sa slová 7 ods. 2 a ods. 3 nahrádzajú
slovami § 7 ods. 3 a ods. 4 a v § 8 ods. 3 sa slová § 7
ods. 3 nahrádzajú slovami § 7 ods. 4.
8. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Minimálne poiadavky na personálne zabezpeèenie
a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva..
9. V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa slová je povinný nepretrite zabezpeèova nahrádzajú slovom zabezpeèuje.
10. V § 9 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
11. V § 10 ods. 1 sa za slovo lekár vkladá èiarka
a slová zubný lekár.
12. V § 13 ods. 3 písmeno c) znie:
c) rozhodnutie
prísluného
orgánu
verejného
zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do
prevádzky,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 13 ods. 4 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z..

13. V § 13 ods. 5 písmeno d) znie:
d) rozhodnutie
prísluného
orgánu
verejného
zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do
prevádzky,.
14. V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslunému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpeèenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8)..
15. V § 27 písm. f) sa za slová zdravotnícky laborant
vkladá èiarka a slová a farmaceutický laborant sa nahrádzajú slovami farmaceutický laborant a laborant
pre zdravotnícke pomôcky,.

5. V § 7 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar
zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a sluieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti..

16. V § 27 písm. g) sa za slovo povolania vkladá slovo fyzioterapeut.

Doterajie odseky 1 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 7.

17. V § 27 písm. i) sa vypúa slovo fyzioterapeut.

6. V § 7 ods. 6 sa slová odsekov 2 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 3 a 4.

18. V § 28 odsek 1 znie:
(1) Rozsah oetrovate¾skej praxe poskytovanej ses-
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trou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej
asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva..
19. § 29 vrátane nadpisu sa vypúa.
20. V § 34 ods. 1 sa slová 60 pracovných dní nahrádzajú slovami 480 hodín.
21. V § 34 ods. 2 sa slová (62 ods. 2 a 6) nahrádzajú slovami (§ 62 ods. 2 a 11).
22. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 34a
Odborná spôsobilos
pri nezaèatí výkonu zdravotníckeho povolania
Poiadavky na prekolenie pod¾a § 34 sa vzahujú aj
na zdravotníckeho pracovníka, ktorý najmenej v lehote
tyroch rokov od získania príslunej odbornej spôsobilosti pod¾a § 33 nezaèal vykonáva odborné pracovné
èinnosti, pecializované pracovné èinnosti alebo certifikované pracovné èinnosti..
23. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlá závaný trestný èin,29)
b) trestný èin prijímania úplatku, za trestný èin podplácania a za trestný èin nepriamej korupcie,30)
c) úmyselný trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29 a 30 znejú:

29) § 11 Trestného zákona.
30
) § 328 a 336 Trestného zákona..

24. V § 38 ods. 2 sa za slovo cudzinca vkladajú slová alebo obèana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej
republiky,.
25. V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Poiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí,
ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokokolské
magisterské alebo ininierske vzdelanie, ktorému
predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania..
26. § 40 vrátane nadpisu znie:
§ 40
Podmienky akreditácie, osvedèenie o akreditácii,
povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii pecializaèných tudijných programov, o akreditácii
certifikaèných tudijných programov a o akreditácii
tudijných programov sústavného vzdelávania (ïalej
len akreditácia); na rozhodovanie o akreditácii, na
priebené sledovanie a hodnotenie úrovne ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak ïalej nie
je ustanovené inak (§ 42), a na výkon ïalích èinností
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v oblasti akreditácie zriaïuje Akreditaènú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ïalej
len akreditaèná komisia) ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o èinnosti akreditaènej komisie a akreditácii
upraví tatút akreditaènej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2) Minimálny obsah pecializaèného túdia v jednotlivých pecializaèných odboroch urèia vzorové pecializaèné tudijné programy a minimálny obsah certifikaènej prípravy v jednotlivých certifikovaných
pracovných èinnostiach urèia vzorové certifikaèné tudijné programy. Vzorové pecializaèné tudijné programy pre prísluné pecializaèné programy, vzorové certifikaèné tudijné programy pre prísluné certifikaèné
prípravy a ich truktúru ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(3) O akreditáciu pod¾a odseku 1 môe poiada
vzdelávacia ustanovizeò,32) ak
a) má v predmete èinnosti vzdelávaciu èinnos a vzdeláva tudentov v príslunom zdravotníckom povolaní, v ktorom iada uskutoèòova pecializaèný tudijný program, certifikaèný tudijný program alebo
tudijný program sústavného vzdelávania (ïalej len
tudijný program),
b) vypracovala projekt tudijného programu a pedagogickú dokumentáciu32a) tudijného programu pod¾a
zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,
c) zabezpeèila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutoèòovanie
tudijného programu.
(4) Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzahuje na
Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)
(5) Iná vzdelávacia ustanovizeò, ktorá nespåòa podmienku pod¾a odseku 3 písm. a), môe poiada o akreditáciu certifikaèného tudijného programu alebo
o akreditáciu tudijného programu sústavného vzdelávania, ak
a) najmenej pä rokov pred podaním iadosti vykonávala niektorú z èinností pod¾a § 3 ods. 1 alebo zabezpeèila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutoèòovanie certifikaèného tudijného programu alebo
tudijného programu sústavného vzdelávania,
b) vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu
certifikaèného tudijného programu alebo tudijného programu sústavného vzdelávania,
c) zabezpeèila materiálno-technické podmienky na
uskutoèòovanie certifikaèného tudijného programu alebo tudijného programu sústavného vzdelávania.
(6) Ak tudijný program zahàòa aj získanie praktických zruèností, ktoré vzdelávacia ustanovizeò nemôe
zabezpeèi na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloenie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou intitúciou o zabezpeèení zodpovedajúcich
materiálno-technických a personálnych podmienok na
získanie potrebných praktických zruèností na výkon
prísluných pracovných èinností pre kadého úèastníka tudijného programu pod¾a pedagogickej dokumentácie.
(7) iados vzdelávacej ustanovizne obsahuje
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a) názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,
b) charakteristiku èinnosti vzdelávacej ustanovizne,
c) názov tudijného programu, o ktorého akreditáciu
iada.
(8) K iadosti pod¾a odseku 7 vzdelávacia ustanovizeò pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok pod¾a odsekov 3 a 5; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutoèòova v inej intitúcii, aj
dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou intitúciou
pod¾a odseku 6.
(9) Vzdelávacia ustanovizeò s akreditáciou z iného
èlenského tátu pripojí aj osvedèenú kópiu dokladu
o akreditácii tudijného programu získaného v inom
èlenskom táte a informáciu o podmienkach akreditácie, ktoré splnila v danom èlenskom táte.
(10) iados o akreditáciu kadého pecializaèného
tudijného programu podáva vzdelávacia ustanovizeò
ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú iados
najneskôr do 31. marca prísluného kalendárneho
roka, v ktorom sa má zaèa uskutoèòova poadovaný
tudijný program. iados o akreditáciu kadého certifikaèného tudijného programu alebo tudijného programu sústavného vzdelávania podáva vzdelávacia
ustanovizeò ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú iados najneskôr es mesiacov pred plánovaným
zaèatím vzdelávania v príslunom tudijnom programe.

d)
e)

f)

g)

h)
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údajov v zozname úèastníkov a v zozname absolventov tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum
narodenia na úèely ich systematického spracúvania
vzdelávacou ustanovizòou a na úèely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách e) a f),
vies zoznam vydaných diplomov o pecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných
potvrdení (§ 41 ods. 1) pod¾a dátumu ich vydania,
oznamova údaje a poskytova osobné údaje zo zoznamov pod¾a písmen c) a d) komore príslunej na
vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ïalej
len register) (§ 62 ods. 2 a 11) a na úèely tátnych
tatistických zisovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o pecializácii aj Slovenskej zdravotníckej univerzite,33)
oznamova údaje a poskytova osobné údaje zo zoznamov pod¾a písmena c) na poiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutoèòuje pecializaèný
tudijný program v príslunom pecializaènom odbore alebo certifikaèný tudijný program v príslunej certifikaènej príprave,
predklada akreditaènej komisii na základe jej vyiadania èasový plán, miesto uskutoèòovania akreditovaného programu a zoznamy úèastníkov akreditovaného programu,
oznámi ministerstvu zdravotníctva zmenu údajov
pod¾a odseku 7 písm. a) a b); súèasou oznámenia je
doklad o zmene údajov.

(11) Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedèenie
o akreditácii najneskôr do 150 dní od doruèenia kompletnej iadosti o akreditáciu.

(14) Zmena údajov pod¾a odseku 7 písm. a) a b) nevyaduje vydanie nového osvedèenia. Ministerstvo zdravotníctva v osvedèení o akreditácii vyznaèí takéto zmeny údajov do 15 dní odo dòa ich oznámenia.

(12) Ak vzdelávacia ustanovizeò spåòa podmienky
akreditácie pod¾a tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedèenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeò
oprávnená uskutoèòova akreditovaný pecializaèný
tudijný program, akreditovaný certifikaèný tudijný
program alebo akreditovaný tudijný program sústavného vzdelávania (ïalej len akreditovaný program).
Osvedèenie o akreditácii má platnos pä rokov a nemono ho previes na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(15) Vzdelávacia ustanovizeò, ktorej ministerstvo
zdravotníctva vydalo osvedèenie o akreditácii pecializaèného tudijného programu, je povinná zabezpeèi,
aby sa úèastník akreditovaného pecializaèného tudijného programu vzdelával v tom istom èase len v jednom pecializaènom odbore. Vzdelávacia ustanovizeò,
ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedèenie
o akreditácii certifikaèného tudijného programu, je
povinná zabezpeèi, aby sa úèastník akreditovaného
certifikaèného tudijného programu vzdelával v tom istom èase len v jednej certifikaènej príprave.

(13) Vzdelávacia ustanovizeò, ktorej ministerstvo
zdravotníctva vydalo osvedèenie o akreditácii, je povinná
a) uskutoèòova akreditovaný program pod¾a schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedèenie o akreditácii vydalo,
b) predklada vetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30 dní od vzniku skutoèností zakladajúcich zmenu spolu s dokladmi viaucimi sa
k zmene; zmena týkajúca sa akreditovaného programu, ktorá je uvedená v osvedèení o akreditácii, vyaduje vydanie nového osvedèenia,
c) vies administratívnu agendu o uskutoèòovaní
akreditovaného programu vrátane zoznamu úèastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslunom kolskom roku alebo v akademickom roku, alebo
v príslunom vzdelávacom cykle; zoznam osobných

(16) Ministerstvo zdravotníctva zruí osvedèenie
o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeò
a) poiada o zruenie osvedèenia o akreditácii,
b) získala osvedèenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,
c) uskutoèòuje tudijný program, na ktorý nezískala
osvedèenie o akreditácii,
d) neoznámila zmenu v akreditovanom programe v stanovenom termíne alebo v stanovenom termíne nedoloila doklady o zmene v akreditovanom programe,
e) poruí niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 15.
(17) Platnos osvedèenia o akreditácii zaniká
a) uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané,
b) zánikom vzdelávacej ustanovizne.
(18) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutoèòujú akreditovaný program, uverejòuje ministerstvo zdravotníctva na internete; zoznam obsahuje ná-
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zov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne
a názov akreditovaného programu.
(19) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a kurzov intruktorov prvej
pomoci. Na rozhodovanie o akreditácii kurzu prvej pomoci alebo kurzu intruktora prvej pomoci a na poskytovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu intruktora prvej pomoci sa primerane pouijú ustanovenia
odsekov 1 a 18..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 29 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 51 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

27. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu intruktora
prvej pomoci po jeho absolvovaní..
28. § 41 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Vzdelávacia ustanovizeò vydá k dokladom uvedeným v odsekoch 1 a 3 informáciu o obsahu a rozsahu
túdia, ak o to drite¾ dokladu poiada..
29. V § 42 ods. 3 sa slová (62 ods. 2 a 6) nahrádzajú slovami (§ 62 ods. 2 a 11).
30. V § 42 ods. 6 sa slová (§ 62 ods. 2 a 6) nahrádzajú slovami (§ 62 ods. 2 a 11) a slovo uznanou sa
nahrádza slovom uznávanou.
31. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Èlenom Slovenskej lekárskej komory sa môe
sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon
povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov..
32. V § 44 odsek 3 znie:
(3) Èlenom Slovenskej komory zubných lekárov sa
môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na
výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38),
ak poiada o zápis do zoznamu èlenov..
33. V § 45 odsek 3 znie:
(3) Èlenom Slovenskej lekárnickej komory sa môe
sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon
povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak poiada
o zápis do zoznamu èlenov..
34. V § 46 odsek 3 znie:
(3) Èlenom Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek sa môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne
spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej
asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak poiada o zápis do
zoznamu èlenov..
35. § 47 vrátane nadpisu sa vypúa.
36. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47g, ktoré znejú:
§ 47a
Z doterajej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov
sa zriaïuje

a) Slovenská
kov,
b) Slovenská
c) Slovenská
d) Slovenská
kov,
e) Slovenská
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komora laborantov, asistentov a technikomora zubných technikov,
komora ortopedických technikov,
komora iných zdravotníckych pracovníkomora psychológov.
§ 47b

Slovenská komora laborantov,
asistentov a technikov
(1) Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov zdruuje technikov laboratórnej medicíny,
medicínsko-technických laborantov, zdravotníckych
laborantov, farmaceutických laborantov, laborantov
pre zdravotnícke pomôcky, verejných zdravotníkov, rádiologických asistentov, zdravotníckych záchranárov,
dentálne hygienièky, asistentov hygieny a epidemiológie, asistentov výivy, masérov, sanitárov, zdravotníckych asistentov, optometristov a oèných optikov.
(2) Èlenom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov sa môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta,
zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta,
laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygienièky, asistenta hygieny
a epidemiológie, asistenta výivy, maséra, sanitára,
zdravotníckeho asistenta, optometristu a oèného optika a je bezúhonná (§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov.
§ 47c
Slovenská komora fyzioterapeutov
(1) Slovenská komora fyzioterapeutov zdruuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej èlenmi.
(2) Èlenom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa
môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na
výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38),
ak poiada o zápis do zoznamu èlenov.
§ 47d
Slovenská komora zubných technikov
(1) Slovenská komora zubných technikov zdruuje
zubných technikov, ktorí sú jej èlenmi.
(2) Èlenom Slovenskej komory zubných technikov sa
môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na
výkon povolania zubného technika a je bezúhonná
(§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov.
§ 47e
Slovenská komora ortopedických technikov
(1) Slovenská komora ortopedických technikov zdruuje ortopedických technikov, ktorí sú jej èlenmi.
(2) Èlenom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôso-
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bilá na výkon povolania ortopedického technika a je
bezúhonná (§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov.
§ 47f
Slovenská komora
iných zdravotníckych pracovníkov
(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov zdruuje logopédov, lieèebných pedagógov, peciálnych pedagógov, biológov, fyzikov, genetikov a chemikov.
(2) Èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov sa môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, lieèebného
pedagóga, peciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika alebo chemika a je bezúhonná (§ 38), ak poiada
o zápis do zoznamu èlenov.
§ 47g
Slovenská komora psychológov
(1) Slovenská komora psychológov zdruuje psychológov, ktorí sú jej èlenmi.
(2) Èlenom Slovenskej komory psychológov sa môe
sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon
povolania psychológa a je bezúhonná (§ 38), ak poiada
o zápis do zoznamu èlenov..
37. V § 49 ods. 1 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmeno p) sa oznaèuje ako písmeno o).
38. V § 49 sa odsek 1 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) rozhoduje o uloení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4)..
39. V § 52 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
40. V § 54 odsek 1 znie:
(1) Dåku funkèného obdobia èlenov orgánov komory urèí tatút komory..
41. V § 54 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Prezidenta komory a èlena orgánu komory môe
odvola orgán, ktorý ho zvolil, postupom pod¾a vnútorných predpisov komory.
(8) Funkcia prezidenta komory a funkcia èlena orgánov komory sú nezluèite¾né s èlenstvom v orgánoch
zdravotných poisovní a s výkonom funkcie v orgánoch
tátnej správy..
42. V § 55 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) urèuje výku èlenského príspevku a poplatkov pod¾a
§ 63 ods. 4 a 5,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
43. V § 55 ods. 2 písmeno h) znie:
h) rozhoduje o ïalích veciach, ktoré si vyhradí..
44. V § 56 ods. 2 písmeno f) znie:
f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uloení pokuty pod¾a § 82 ods. 2 a 4,.
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45. V § 57 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uloení disciplinárneho opatrenia,
h) rozhoduje o uloení pokuty pod¾a § 82 ods. 2 a 4,
i) rozhoduje o vydaní licencie, doèasnom pozastavení
licencie a zruení licencie..
46. V § 61 ods. 4 sa vypúajú slová poplatkov za vydanie rozhodnutia o schválení plánu zavádzania systému kvality.
47. V § 62 odsek 6 znie:
(6) Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie technika laboratórnej medicíny,
medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre
zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygienièky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výivy, maséra, sanitára, zdravotníckeho
asistenta, optometristu a oèného optika..
48. V § 62 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a
11, ktoré znejú:
(7) Slovenská komora fyzioterapeutov registruje
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.
(8) Slovenská komora zubných technikov registruje
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika.
(9) Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú
povolanie ortopedického technika.
(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí
vykonávajú povolanie logopéda, lieèebného pedagóga,
peciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika a chemika.
(11) Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie
psychológa..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 12.
49. V § 62 ods. 12 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: komora v takom
prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a dokladov uvedených v § 30 ods. 4..
50. V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slovo titul vkladajú
slová dátum narodenia.
51. V § 63 odsek 4 znie:
(4) Registraèný poplatok je najviac vo výke 400 Sk
a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka
registruje (§ 62 ods. 2 a 11)..
52. V § 63 ods. 5 sa slová vo výke 50 Sk nahrádzajú slovami najviac do výky 150 Sk.
53. V § 65 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová od
50 000 Sk do 100 000 Sk nahrádzajú slovami do
50 000 Sk.
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54. V § 65 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
55. V § 66 ods. 2 sa slová do jedného mesiaca nahrádzajú slovami do troch mesiacov.
56. V § 67 odsek 3 znie:
(3) Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, èlen komory, o ktorého
disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení poiada prezídium komory,
aby rozhodlo o veci. Proti rozhodnutiu prezídia komory
sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán..
57. V § 67 ods. 6 sa slová rada komory (§ 56) nahrádzajú slovami prezídium komory (§ 57).
58. V § 68 ods. 1 písm. a) sa za slovo lekár vkladá
èiarka a slová zubný lekár.
59. V § 68 odsek 6 znie:
(6) Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi
v povolaní technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky,
verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky
záchranár, dentálna hygienièka, asistent hygieny
a epidemiológie, asistent výivy a masér..
60. V § 68 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a
10, ktoré znejú:
(7) Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut.
(8) Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní
ortopedický technik.
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Doterajie písmená t) a w) sa oznaèujú ako písmená s) a v).
68. V § 79 ods. 1 písm. u) sa slová ambulantnej
zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo nahrádzajú slovami pecializovanej zubno-lekárskej
ambulantnej starostlivosti.
69. V § 79 ods. 1 písmeno v) znie:
v) vykonáva lekársku slubu prvej pomoci pod¾a rozpisu urèeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovate¾a, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú starostlivos v pecializaènom odbore veobecné
lekárstvo alebo v pecializaènom odbore pediatria
a poskytovate¾a, ktorý poskytuje pecializovanú
zubno-lekársku ambulantnú starostlivos..
70. § 79 ods. 1 sa dopåòa písmenom w), ktoré znie:
w) vykonáva prehliadky màtvych tiel na základe písomného poverenia vydaného úradom pre doh¾ad
v súlade s osobitným predpisom.55a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:

55a) § 42 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

71. V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová v) a w) nahrádzajú slovami u) a v).
72. V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová v) a w) nahrádzajú slovami u) a v).
73. V § 80 ods. 1 písmeno c) znie:
c) oznámi údaje na zápis do registra, oznamova zmenu údajov a predklada doklady o zmene údajov
(§ 63 ods. 2),.
74. V § 81 ods. 1 písm. b) sa slová (§ 68 ods. 2 a 6)
nahrádzajú slovami (§ 68 ods. 2 a 10).
75. V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová (§ 62 ods. 2 a 6)
nahrádzajú slovami (§ 62 ods. 2 a 11).

(9) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi
v povolaní logopéd, lieèebný pedagóg, peciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.

76. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová s), t), u) a v) nahrádzajú slovami s), t), u) a w).

(10) Slovenská komora psychológov vydáva licencie
zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ..

77. V § 82 ods. 1 písm. b) sa písmeno w) nahrádza
písmenom v).

Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 11.
61. V § 70 ods. 3 písm. a) sa slovo doklady nahrádza slovami osvedèené kópie dokladov.

78. V § 82 ods. 2 sa slová [§ 68 ods. 1 písm. a)
a ods. 2, 5 a 6] nahrádzajú slovami [§ 68 ods. 1
písm. a) a ods. 2, 3, 5 a 10].

62. V § 73 ods. 6 sa slová c) a e) nahrádzajú slovami b) a d).

79. V § 82 ods. 3 písm. a) sa slová (§ 7 ods. 1 a 3)
nahrádzajú slovami (§ 7 ods. 2 a 4).

63. V § 77a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj
túto skratku.

80. V § 82 ods. 4 sa slová (§ 62 ods. 2 a 6) nahrádzajú slovami (§ 62 ods. 2 a 11).

64. V piatej èasti sa vypúa siedma hlava.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a sa vypúa.
65. V poznámke pod èiarou k odkazu 45 sa citácia
§ 26 a 43 zákona è. 576/2004 Z. z. nahrádza citáciou
§ 26 a 41 a § 43 zákona è. 576/2004 Z. z..
66. V § 79 ods. 1 písm. e) sa slová (§ 7 ods. 2 a 3) nahrádzajú slovami (§ 7 ods. 3 a 4).
67. V § 79 ods. 1 sa vypúa písmeno s).

81. V § 83 ods. 1 sa slová jedného mesiaca nahrádzajú slovami troch mesiacov.
82. V § 83 ods. 2 sa za slová drite¾ povolenia vkladajú slová alebo drite¾ licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe.
83. Ôsma èas vrátane nadpisu sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 66 a 71 sa vypúajú.
84. Za § 92 sa vkladajú § 92a a 92b, ktoré znejú:
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§ 92a
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie
centrálny register diplomov o pecializácii, certifikátov
a osvedèení o príprave na výkon práce v zdravotníctve
(§ 41) vydaných v Slovenskej republike. Ostatné vzdelávacie ustanovizne uskutoèòujúce akreditované tudijné programy ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pod¾a tohto zákona sú jej povinné poskytnú
potrebné doklady a súèinnos na úplné a správne vedenie aktuálneho registra.
§ 92b
(1) Akciová spoloènos, ktorá vznikla transformáciou
tátnej organizácie pod¾a predpisov úèinných do
29. decembra 2007 (ïalej len akciová spoloènos),
môe vykonáva aj iné èinnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(2) Akcie akciovej spoloènosti znejú na meno a majú
podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich
podoby alebo formy sa zakazuje.
(3) Na prevod akcií akciovej spoloènosti vo vlastníctve tátu na iné osoby sa vzahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby,65) ak ïalej
nie je ustanovené inak.
(4) Prevod akcií akciovej spoloènosti mono vykona
len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
o privatizácii majetkovej úèasti tátu na základnom
imaní akciovej spoloènosti (ïalej len majetková úèas
tátu). Majetková úèas tátu nesmie klesnú pod
51 %.
(5) V prípade zvýenia alebo zníenia základného
imania akciovej spoloènosti majetková úèas tátu nesmie klesnú pod 51 %..
85. V § 93a ods. 6 sa slová 31. decembra 2007 nahrádzajú slovami 31. decembra 2009.
86. § 93b sa vypúa.
87. V § 101a sa slová certifikáty a potvrdenia o absolvovaní tudijného programu sústavného vzdelávania nahrádzajú slovami certifikáty, osvedèenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a potvrdenia
o absolvovaní tudijného programu sústavného vzdelávania.
88. Za § 102c sa vkladajú § 102d a 102e, ktoré znejú:
§ 102d
(1) Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa povauje za licenciu vydanú pod¾a tohto zákona. Konanie
o vydanie licencie, ktoré sa právoplatne neskonèilo do
31. decembra 2007, sa dokonèí pod¾a tohto zákona.
(2) Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa povauje za povolenie vydané pod¾a tohto zákona. Konanie
o vydanie povolenia, ktoré sa právoplatne neskonèilo
do 31. decembra 2007, sa dokonèí pod¾a tohto zákona.
(3) Osvedèenie o akreditácii vydané do 31. decembra
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2007 sa povauje za osvedèenie o akreditácii vydané
pod¾a tohto zákona. Konanie o vydanie osvedèenia
o akreditácii, ktoré sa právoplatne neskonèilo do
31. decembra 2007, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2007.
(4) Konanie o uloení pokuty, ktoré sa právoplatne
neskonèilo do 31. decembra 2007, sa dokonèí pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2007.
(5) Konanie o uloení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskonèilo do 31. decembra 2007, sa
dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2007.
(6) Odborný zástupca, ktorý nespåòa poiadavky
pod¾a tohto zákona, je povinný ich splni najneskôr do
30. júna 2008, inak povolenie stráca platnos uplynutím tejto lehoty.
(7) Zdravotnícki pracovníci registrovaní pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2007 sa povaujú za
zdravotníckych pracovníkov registrovaných pod¾a tohto zákona.
§ 102e
(1) Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický
laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný
zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienièka, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výivy, masér, sanitár, zdravotnícky
asistent, optometrista a oèný optik, ktorý je ku dòu
úèinnosti tohto zákona èlenom Slovenskej komory
iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa èlenom Slovenskej komory
laborantov, asistentov a technikov a jeho èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(2) Fyzioterapeut, ktorý je ku dòu úèinnosti tohto zákona èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva
sa èlenom Slovenskej komory fyzioterapeutov a jeho
èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(3) Zubný technik, ktorý je ku dòu úèinnosti tohto
zákona èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov,
stáva sa èlenom Slovenskej komory zubných technikov
a jeho èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(4) Ortopedický technik, ktorý je ku dòu úèinnosti
tohto zákona èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa èlenom Slovenskej komory ortopedických
technikov a jeho èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(5) Logopéd, lieèebný pedagóg, peciálny pedagóg,
biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku dòu úèinnosti tohto zákona èlenom Slovenskej komory iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov
a technikov, stáva sa èlenom Slovenskej komory iných
zdravotníckych pracovníkov a jeho èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(6) Psychológ, ktorý je ku dòu úèinnosti tohto zákona èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva
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sa èlenom Slovenskej komory psychológov a jeho èlenstvo v doterajej komore zaniká.
(7) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej
komory zubných technikov, orgánov Slovenskej komory ortopedických technikov, orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a orgánov Slovenskej komory psychológov pod¾a tohto zákona
vykonávajú ich pôsobnos orgány Slovenskej komory
iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, najdlhie vak es mesiacov odo
dòa úèinnosti tohto zákona.
(8) Majetok, práva a záväzky z doterajej Slovenskej
komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov,
laborantov a technikov sa prevedú najneskôr do
30. júna 2008 na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov
a Slovenskú komoru psychológov v pomere a za podmienok, ktoré urèí snem Slovenskej komory iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov
a technikov. Ak snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov neurèí pomer a podmienky prevodu majetku práv
a záväzkov, pomer a podmienky urèí na iados niektorej z dotknutých komôr ministerstvo zdravotníctva.
Prechod majetku, práv a povinností pod¾a tohto zákona
potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi
ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po
jeho uskutoènení.
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a testovanie ¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ
L 38, 9. 2. 2006)..
Èl. II
Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z. v znení zákona è. 567/2001 Z. z. a zákona è. 365/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 4 sa za slovo nevzahuje vkladajú slová
na kurzy prvej pomoci, kurzy intruktorov prvej pomoci a.
2. § 10a sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Potvrdenia o akreditácii kurzu prvej pomoci vydané do 31. decembra 2007 sa povaujú za osvedèenia
o akreditácii kurzu prvej pomoci pod¾a osobitného
predpisu,14) najdlhie do èasu uvedeného v potvrdení
o akreditácii pod¾a § 7 ods. 4. Potvrdenia o akreditácii
kurzu intruktorov prvej pomoci vydané do 31. decembra 2007 sa povaujú za osvedèenia o akreditácii kurzu
intruktorov prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu,14) najdlhie do èasu uvedeného v potvrdení o akreditácii pod¾a § 7 ods. 4..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 653/2007 Z. z..

Èl. III

(9) Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov pod¾a odseku 8 neprevedie do 30. júna 2008 svoj majetok, práva
a záväzky na Slovenskú komoru laborantov, asistentov
a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov,
Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov, je jej tatutárny orgán
povinný do 31. júla 2008 urèi likvidátora; ak túto povinnos v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora urèí
súd, v ktorého obvode má komora svoje sídlo.

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z. a zákona è. 621/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(10) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie
majetku a zo záväzkov komory pod¾a odseku 9, sa rozdelí èlenom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komory sa uhradia z majetku komory..

1. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Pri výpoète základu dane zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo
pôrodnej asistentky,23a) si po odpoèítaní poistného
a príspevkov môe zníi príjmy zo závislej èinnosti aj
o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ïalie
vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni uskutoèòujúcej
tudijný
program
akreditovaný
ministerstvom
zdravotníctva23c) preukázate¾ne zaplatené v príslunom
zdaòovacom období, a to do výky ustanovenej osobitným predpisom.23d).

89. Príloha è. 1 sa dopåòa bodmi 4 a 5, ktoré znejú:
4. Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra
2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokia¾ ide o poiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie
závaných neiaducich reakcií a udalostí a o urèité technické poiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu
¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294,
25. 10. 2006).
5. Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára
2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokia¾ ide o urèité technické poiadavky na darcovstvo, odber

Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23d znejú:

23a) § 27 písm. a), d) a e) zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23b
) § 39a ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
§ 1 ods. 1 a 4 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
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republiky è. 31/2006 Z. z. o výke úhrady zdravotníckeho
pracovníka za ïalie vzdelávanie.
23c
) § 40, § 101 ods. 1 a § 101a zákona è. 578/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
23d
) § 39a ods. 3 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

2. § 5 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak zamestnanec nedodrí podmienky ïalieho
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka ustanovené
osobitným predpisom,23d) je povinný zvýi si základ
dane z príjmov zo závislej èinnosti o uplatnené úhrady
zdravotníckeho pracovníka za jeho ïalie vzdelávanie
v zdaòovacom období, v ktorom k porueniu podmienok dolo..
3. V § 38 ods. 4 sa v úvodnej vete za slová súèasne
prihliadne vkladajú slová na úhrady zdravotníckeho
pracovníka za jeho ïalie vzdelávanie23b) vzdelávacej
ustanovizni23c) preukázate¾ne zaplatené v príslunom
zdaòovacom období za podmienok a do výky ustanovenej osobitným predpisom23d).
4. V § 38 ods. 5 sa za slová dokladov preukazujúcich vkladajú slová úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ïalie vzdelávanie23b) vzdelávacej
ustanovizni23c) preukázate¾ne zaplatené v príslunom
zdaòovacom období za podmienok a do výky ustanovenej osobitným predpisom23d).
5. § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopåòa siedmym bodom,
ktorý znie:
7. výka úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho
ïalie vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni23c)
preukázate¾ne zaplatených v príslunom zdaòovacom období za podmienok a do výky ustanovenej osobitným predpisom.23d).
Èl. IV
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z. a zákona
è. 323/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: uvedené neplatí, ak
je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu.35a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 8 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 37 ods. 6 sa slová do 31. decembra 2007 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2009.
3. § 37 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyím územným celkom, ktorá je
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zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú
starostlivos pod¾a osobitného predpisu, ktoré neboli
zriaïovate¾om zosúladené s týmto zákonom, je zriaïovate¾ povinný zosúladi s týmto zákonom do 31. decembra 2009..
Èl. V
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Autokola môe okrem výuèby a výcviku pod¾a
odsekov 1 a 3 vykonáva aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutoèòovanie kurzov prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu.1a)
(5) Ak autokola nevykonáva kurz prvej pomoci
pod¾a odseku 4, úèastník vodièského kurzu je povinný
preukáza absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na
tento úèel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 653/2007 Z. z..

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 2a
Skúka z poskytovania prvej pomoci
(1) Úèastník vodièského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobi sa skúke z poskytovania prvej pomoci.
(2) Skúka z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva
pred intruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz
intruktora prvej pomoci akreditovaný pod¾a osobitného predpisu.1a)
(3) Minimálne poiadavky na kurzy prvej pomoci,
kurzy intruktorov prvej pomoci a na skúky z poskytovania prvej pomoci ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky..
3. § 6 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Autokola vydá osvedèenie pod¾a odseku 1
písm. e), len ak úèastník vodièského kurzu preukáe
absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúky
z poskytovania prvej pomoci pod¾a § 2 a 2a dokladom
o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúky z poskytovania prvej pomoci..
Èl. VI
Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov sa dopåòa takto:
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová okrem
kurzov prvej pomoci, ktoré sa môu vykonáva aj u inej
na tento úèel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby pod¾a osobitného predpisu.3a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 653/2007 Z. z..

Èl. VII
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nov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 720/2004 Z. z., zákonom è. 351/2005 Z. z., zákonom è. 538/2005 Z. z., zákonom è. 282/2006 Z. z.,
zákonom è. 527/2006 Z. z., zákonom è. 673/2006 Z. z.,
zákonom è. 272/2007 Z. z., zákonom è. 330/2007 Z. z.,
zákonom è. 464/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 578/2004 Z. z.
o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. decembra 2007
okrem èl. I bodov 2. a 82., § 92a v bode 84. a bodov 85.
a 89., èl. II, III, èl. IV bodov 1. a 3. a èl. V a VII, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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654
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z. a zákona
è. 220/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Poskytovanie siete, sluby, alebo siete a sluby v oblasti elektronických komunikácií je podnikaním pod¾a osobitného predpisu.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka..

2. V § 5 sa vypúa odsek 4.
7.

Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a

3. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
c) zabezpeèuje medzinárodné vzahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie
a medzinárodných organizácií..
4. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová § 22, 23, 26 a 27
nahrádzajú slovami § 22 a 24, 26, 27, 48 a 70.
5. V § 14 ods. 1 sa slová podnik, ktorý nahrádzajú
slovami fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a slovo povinný sa nahrádza slovom povinná.
6. § 14 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Úrad vymae podnik z evidencie, ak podnik bol
vymazaný z obchodného registra..
7. V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety,
ktoré znejú: Ak úrad urèil významný podnik na trhu
pod¾a § 17, lehota na analýzu relevantných trhov plynie
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
úradu o urèení významného podniku. Ak úrad neurèil
významný podnik na trhu pod¾a § 17, lehota plynie odo
dòa ukonèenia analýzy trhu..
8. V § 18 ods. 2 tvrtej vete sa za slovo zákona vkladajú slová alebo povinností uloených rozhodnutím
úradu pod¾a § 17 ods. 1.
9. V § 22 ods. 3 druhá veta znie: Úrad je oprávnený
vyadova od významného podniku odôvodnenie cien
a v odôvodnených prípadoch mu urèi úpravu ceny..
10. § 24 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Významný podnik je povinný na iados úradu
preukáza, e ceny za ním poskytované sluby sú urèené pod¾a odseku 4. Úrad je oprávnený vyadova od
významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu urèi úpravu ceny..
11. V § 27 ods. 2 sa slovo uloi nahrádza slovami
rozhodnutím urèi.
12. V § 28 ods. 7 prvá veta znie: Uzavretú zmluvu
o prepojení sietí a jej zmeny sú podniky povinné v písomnej forme predloi úradu v lehote do 45 dní odo
dòa jej uzavretia; v elektronickej forme sú podniky povinné predloi úradu uzavretú zmluvu o prepojení sietí v rovnakej lehote a v rozsahu základných technických a ekonomických podmienok prepojenia..
13. V § 31 ods. 2 sa za slovo slubu dopåòajú slová
alebo na základe iadosti osoby poadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho èísla na úèely poskytovania harmonizovaných sluieb sociálneho významu.
14. V § 31 ods. 4 písm. a) sa slovo podniku nahrádza slovom iadate¾a.
15. V § 31 ods. 6 písmeno f) znie:
f) na základe odôvodnenej iadosti drite¾a individuálneho povolenia na pouívanie èísel..
16. V § 31 ods. 7 sa slová podniku oprávnenému na
pouívanie èísel nahrádzajú slovami drite¾ovi individuálneho povolenia na pouívanie èísel a slovo podnik sa nahrádza slovami drite¾ povolenia na pouívanie èísel.
17. V § 31 ods. 8 sa slová podnik oprávnený na pouívanie èísel nahrádzajú slovami drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie èísel.
18. V § 31 ods. 9 písm. a) sa slová podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné sluby alebo verejné siete
a verejné sluby sa nahrádzajú slovami drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie èísel.
19. V § 31 ods. 10 písm. b) sa slovo podniku nahrádza slovami drite¾a individuálneho povolenia na pouívanie èísel.
20. V § 31 ods. 11 sa slovo podniku nahrádza slovom iadate¾ovi a na konci bodka sa nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o èíslo, ktoré bolo
pridelené úèastníkovi..
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21. V § 31 ods. 12 sa slová podnik, ktorému boli pridelené èísla nahrádzajú slovami drite¾ individuálneho povolenia na pouívanie èísel.
22. V § 32 ods. 2 sa slovo vyuitia nahrádza slovom
vyuívania a na konci sa pripája táto veta: Medzinárodné dohody o pouívaní frekvencií nie sú týmto
dotknuté..
23. V § 32 odsek 15 znie:
(15) Úèastníka výberového konania, ktorého ponuka nespåòa poiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúèi z výberového konania. Komisia urèí poradie úèastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu
a výsledku výberového konania. Vylúèení úèastníci výberového konania a úèastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie
nepridelia, sa povaujú za neúspených úèastníkov.
Neúspeným úèastníkom výberového konania úrad konanie o ich iadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokraèovanie v konaní o pridelení frekvencií
úspenému úèastníkovi výberového konania..
24. V § 32 ods. 17 sa vypúa slovo úspeným.
25. V § 32 sa odsek 19 dopåòa písmenom j), ktoré
znie:
j) podmienky prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia
frekvencií..
26. V § 32 ods. 26 sa na konci pripája táto veta: iados na vydanie doèasného individuálneho povolenia
musí by doruèená úradu najmenej tri pracovné dni
pred poadovaným termínom zaèatia pouívania frekvencie..
27. V § 33 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Ministerstvu zahranièných vecí Slovenskej republiky na úèely doèasného individuálneho povolenia pod¾a
§ 32 ods. 26.
28. V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo povolenie
vkladajú slová alebo odníme pridelenú frekvenciu
a v písmene a) sa za slovo úèel vkladajú slová alebo
v urèenom územnom rozsahu.
29. V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
má podnik právneho nástupcu,.
30. V § 42 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slovo
sluby vkladajú slová pod¾a § 50 ods. 2 písm. a).
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úèastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,.
33. V § 50 ods. 2 písm. a) sa na zaèiatku vkladajú slová vyhovie vetkým primeraným poiadavkám na.
34. V § 50 ods. 8 sa za slová vydávajú a poskytujú
vkladajú slová verejne prístupné, slovo zoznam sa
nahrádza slovami vybrané údaje a za prvú vetu sa
vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Vybranými údajmi
o úèastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné
meno a telefónne èíslo a v prípade úèastníkov verejnej
telefónnej sluby poskytovanej na pevnom mieste pripojenia aj údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania..
35. V § 53 ods. 2 druhá veta znie: Podklady na výpoèet èistých nákladov môe úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej
osoby overova a kontrolova a nahliada do úètovných
kníh a záznamov; výsledky overenia podkladov úrad
zverejní..
36. V § 53 ods. 3 prvej vete sa na konci dopåòajú tieto
slová: a rozhodne o výke kompenzácie straty.
37. V § 54 ods. 3 druhá veta znie: Na tento úèel môe
úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby nahliadnu do úètovných kníh a záznamov, a ak obrat podniku na príslunom trhu nie je moné získa, môe urobi odhad..
38. V § 55 odsek 1 znie:
(1) Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa
spravujú osobitným predpisom.24b) Ochrana súkromia
zahàòa predmet telekomunikaèného tajomstva, ktorým sú:
a) obsah prenáaných informácií,
b) údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné
meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné
meno a miesto podnikania podnikate¾a fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú
meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikaèného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname úèastníkov,
c) prevádzkové údaje,
d) lokalizaèné údaje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:

24b) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

31. V § 42 ods. 3 písmeno d) znie:
d) pri uzatvorení zmluvy o pripojení získava a overova
údaje vetkých úèastníkov, ak sa s poskytnutím
sluby pridelilo telefónne èíslo vrátane úèastníkov
pouívajúcich predplatené sluby podniku a vies
evidenciu týchto údajov v rozsahu § 55 ods. 1
písm. b),.

39. V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Iným orgánom tátu na úèely tohto zákona je
ozbrojený bezpeènostný zbor, ozbrojený zbor a tátny
orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu, obrany
tátu.24c).

32. V § 43 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: najneskôr vak do troch mesiacov odo dòa, kedy
bol podnik pod¾a § 42 ods. 3 písm. e) povinný oznámi

24c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve.
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a 9.
40. V § 55 odsek 4 znie:
(4) Predmet telekomunikaèného tajomstva mono
sprístupni úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom; za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi25) sa predmet
telekomunikaèného tajomstva sprístupní inému orgánu tátu na úèely plnenia jeho úloh24c) a orgánom èinných v trestnom konaní na úèel zisovania, vyetrovania a stíhania trestných èinov alebo neoprávneného
pouívania telekomunikaèného zariadenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Zákon è. 166/2003 Z. z.
§ 115 Trestného poriadku..

41. V § 55 ods. 7 písmeno b) znie:
b) bezplatne umoni osobitnému útvaru Policajného
zboru, Slovenskej informaènej slube, Vojenskému
spravodajstvu prostredníctvom Policajného zboru
a poverenému orgánu colnej správy, na úèely plnenia ich úloh,24c) prístup k údajom úèastníka svojej
siete v rozsahu údajov telefónne èíslo, obchodné
meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné
meno a miesto podnikania podnikate¾a fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú
meno, priezvisko, akademický titul a adresa a kategória prístupu k sieti; náklady na zabezpeèenie prenosových prostriedkov na úèely zriadenia tohto prístupu a po rozhranie podniku hradí orgán tátu,
ktorému sa prístup umonil,.
42. V § 55 sa odsek 7 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) poskytova inú nevyhnutnú súèinnos súdu, prokuratúre, ozbrojeným bezpeènostným zborom a bezpeènostným zborom a inému orgánu tátu na úèely
plnenia ich úloh24c) a za podmienok ustanovenými
osobitnými predpismi.25).
43. V § 55 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súèinnosti pod¾a odseku 6 a § 59a ods. 8 sú zamestnanci
podniku povinní zachováva mlèanlivos. Tejto mlèanlivosti môe zamestnanca podniku zbavi iba ten orgán
tátu, ktorému boli pod¾a prvej vety informácie a údaje,
alebo iná súèinnos poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.25a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèia ako odseky 9 a 10.
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46. § 55 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Iný orgán tátu je na úèely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku
a bezpeènosti tátu, obrany tátu oprávnený spracúva
a uchováva údaje úèastníkov získané od podniku pod¾a tohto zákona..
47. V § 56 ods. 2 sa za slová § 13 ods. 2 písm. j) vkladajú slová alebo § 59a ods. 6.
48. V § 57 ods. 2 písm. b) sa za slovo úhrady vkladá
èiarka a slová prijímania a evidencie platieb.
49. V § 57 ods. 2 písm. e) sa slovo 6 nahrádza slovom 7 a na konci sa pripájajú slová a uchovávania
údajov pod¾a § 59a.
50. V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Sluba s pridanou hodnotou je sluba, ktorá vyaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizaèných
údajov iných ako prevádzkových aj na iné úèely alebo
v inom rozsahu, ako iba na prenos komunikácie alebo
vyúètovanie tejto sluby..
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
51. V § 59 odsek 5 znie:
(5) Spracováva prevádzkové údaje pod¾a odsekov 1
a 4 môu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku, ktoré zabezpeèujú riadenie prevádzky siete, sluby, alebo siete a sluby, vyúètovanie a fakturáciu odplaty za sluby, zodpovedanie
otázok uívate¾a, vrátane rieenia reklamácií, zisovanie protiprávnych konaní, poskytovanie súèinnosti
oprávneným orgánom tátu, marketing sluieb alebo
poskytovanie sluby s pridanou hodnotou; toto spracúvanie musí by obmedzené na to, èo je nevyhnutné
na úèely tejto èinnosti..
52. V § 59 ods. 6 druhá veta znie: Podnik môe spracúva tieto údaje na marketing sluieb alebo na zabezpeèenie sluieb s pridanou hodnotou len so súhlasom
uívate¾a. a na konci poslednej vety sa pripájajú slová
alebo na zabezpeèenie sluieb s pridanou hodnotou.
53. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
§ 59a
(1) Oznaèenie uívate¾a je jedineèný identifikaèný
kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedineèný znak, ktorý je pridelený úèastníkovi pri uzatvorení zmluvy o pripojení alebo koncovému uívate¾ovi pri registrácii sluieb pripojenia k internetu alebo sluieb komunikácie
cez internet.

44. V § 55 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..

(2) Oznaèenie bunky (cell ID) je totonos rádiového
zariadenia mobilnej siete, z ktorého sa zaèalo alebo
ukonèilo volanie prostredníctvom mobilného koncového zariadenia.

45. V § 55 ods. 10 sa na konci pripájajú slová a § 59a
ods. 6.

(3) Medzinárodné oznaèenie mobilného koncového
zariadenia (IMEI) je jedineèné oznaèenie mobilného
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koncového zariadenia slúiace ako kontrolné technické opatrenie na oznaèenie tovaru.
(4) Telefónnou slubou na úèely uchovávania údajov
pod¾a odsekov 6 a 8 sú volania zahròujúce telefónne
volania, hlasovú schránku, konferenèné volania a dátový prenos, doplnkové sluby zahròujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania a posielanie správ
a multimediálne sluby zahròujúce sluby krátkych
správ, rozírené mediálne sluby (EMS) a multimediálne sluby (MMS).
(5) Neúspený pokus o volanie na úèely uchovávania
údajov pod¾a odsekov 6 a 8 je volanie, ktoré bolo
úspene spojené s koncovým zariadením volaného, ale
takéto volanie nebolo volaným uívate¾om alebo jeho
koncovým zariadením prijaté, alebo do tohto volania
bolo zasiahnuté správou siete.
(6) Podnik je povinný na úèely vyetrovania, odha¾ovania a stíhania trestných èinov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou
trestnou èinnosou, únikom a ohrozením utajovaných
skutoèností a s trestnými èinmi spáchanými nebezpeèným zoskupením, uchováva prevádzkové údaje, lokalizaèné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dòa
uskutoènenia komunikácie poèas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(7) Údaje pod¾a odseku 6 podnik uchováva v rozsahu,
v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní
sluby alebo siete. Podnik pod¾a odseku 6 uchováva
údaje súvisiace s neúspenými pokusmi o volanie, ktoré podnik vytvára alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové
údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný
uchováva pod¾a tohto odseku a odseku 6, je uvedený
v prílohe è. 4.
(8) Údaje uchovávané pod¾a odsekov 6 a 7 spolu s informáciami, ktoré súvisia s týmito údajmi a sú potrebné na identifikáciu úèastníka, sú podniky povinné na
základe písomnej iadosti a bez zbytoèného odkladu
bezplatne pod¾a osobitných predpisov25) poskytnú orgánom èinným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu Slovenskej republiky; údaje a informácie môe podnik uchováva len v elektronickej podobe.
(9) Podnik vedie roènú tatistiku o uchovávaných
údajoch, ktoré obsahujú
a) poèet prípadov, v ktorých sa poadované údaje poskytli oprávneným orgánom tátu,
b) èas, ktorý uplynul odo dòa uchovania údajov po
deò, kedy oprávnené orgány tátu poiadali o poskytnutie údajov a
c) poèet prípadov, kedy nebolo moné iadosti o údaje
vyhovie.
(10) tatistika pod¾a odseku 9 neobsahuje osobné
údaje. Podnik poskytuje tatistiku pod¾a odseku 9 ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku. Ministerstvo zale tatistiku Európskej komisii.
(11) Podnik pri uchovávaní údajov pod¾a odseku 6 ok-
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rem splnenia povinnosti pod¾a § 57 ods. 1 zabezpeèí,
aby
a) uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali
rovnakému zabezpeèeniu a ochrane ako údaje podnikom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo sluieb,
b) údaje podliehali prísluným technickým opatreniam a organizaèným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu znièeniu,
náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo
protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu
alebo zverejneniu,
c) údaje podliehali prísluným technickým opatreniam a organizaèným opatreniam, ktoré zabezpeèia,
aby údaje mohli by sprístupnené len oprávneným
osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a oprávneným orgánom tátu
a ich povereným alebo inak oprávneným prísluníkom, alebo zamestnancom,
d) údaje na konci doby urèenej na ich uchovávanie boli
zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené
a zabezpeèené..
54. V § 61 ods. 3 prvej vete sa za slová tretím osobám vkladá èiarka a slová okrem osôb poverených
alebo splnomocnených pod¾a § 59 ods. 5.
55. V § 71 ods. 1 sa v úvodnej vete èíslovka
20 000 000 Sk nahrádza slovami 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce úètovné obdobie, najviac vak 70 000 000 Sk a vypúa sa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
56. V § 71 ods. 2 sa v úvodnej vete èíslovka
10 000 000 nahrádza slovami 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce úètovné obdobie, najviac
vak 40 000 000 Sk a vkladá sa nové písmeno a), ktoré
znie: a) nesplnil odôvodnenú opodstatnenú iados
o prístup a prepojenie (§ 21 a 28), napriek tomu, e podnik iadajúci o prístup alebo prepojenie pristúpil na obvyklé podmienky takéhoto prístupu alebo prepojenia,.
Doterajie písmená a) a l) sa oznaèujú ako písmená
b) a m).
57. V § 71 ods. 2 písm. d) text v zátvorke znie: § 57
ods. 1, § 59a ods. 11.
58. V § 71 ods. 2 písm. g) sa v zátvorke za slová
ods. 3 dopåòa èiarka a slová § 24 ods. 5.
59. V § 71 ods. 3 sa v úvodnej vete èíslovka 3 000 000
Sk nahrádza slovami 10 % z obratu dosiahnutého za
predchádzajúce úètovné obdobie, najviac vak do
7 000 000 Sk.
60. V § 71 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným
predpisom30a) úèastníkom, ktorým poskytuje slubu
roaming,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Èl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieach v rámci Spoloèenstva a o zmene
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a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171,
29. 6. 2007)..

61. V § 71 ods. 3 písm. f) sa na zaèiatku dopåòajú slová nedodral pravidlá pouívania èísel (§ 29 ods. 3),.
62. V § 71 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú slová
alebo nevykonal rozhodnutie úradu pod¾a § 27 ods. 3
alebo § 48 ods. 3,.
63. V § 71 sa odsek 3 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) úètoval priemerný ve¾koobchodný poplatok za poskytnutie roamingového volania v rozpore s osobitným predpisom.30b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30b znie:

30b) Èl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 30c znie:
30c) Èl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 717/2007 z 27. júna 2007..

67. V § 71 ods. 5 písmeno k) znie:
k) nesprístupnil predmet telekomunikaèného tajomstva (§ 55 ods. 4), nespolupracoval s Policajným zborom a s inými orgánmi èinnými v trestnom konaní
pri odha¾ovaní zlomyse¾ných volaní a írení výhraných informácií a poplaných správ, alebo neposkytol inú nevyhnutnú súèinnos súdu, prokuratúre
a inému orgánu tátu na úèely plnenia ich úloh (§ 55
ods. 7), bezodkladne neposkytol orgánu èinnému
v trestnom konaní alebo inému orgánu tátu na základe jeho iadosti údaje (§ 59a ods. 8),.
68. Za § 76b sa vkladá § 76c, ktorý znie:

64. V § 71 ods. 4 sa èíslovka 1 000 000 nahrádza
èíslovkou 3 000 000.
65. V § 71 ods. 5 sa èíslovka 500 000 nahrádza èíslovkou 1 000 000.
66. V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová alebo neposkytol
potrebnú súèinnos súdom, prokuratúre a inému orgánu tátu [§ 55 ods. 6 písm. b)] nahrádzajú slovami
alebo neposkytol základnú alebo podrobnejiu informáciu o cenách za slubu roaming alebo poskytol takúto informáciu v rozpore s podmienkami pod¾a osobitného predpisu,30c).

§ 76c
Prechodné ustanovenie
Ak sa v osobitných predpisoch pouívajú slová
a) telekomunikaèná sie, rozumie sa tým elektronická komunikaèná sie,
b) telekomunikaèná sluba, rozumie sa tým elektronická komunikaèná sluba..
69. Príloha è. 1 sa dopåòa bodom 6, ktorý znie:

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo
spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikaèných sluieb alebo verejných komunikaèných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Ú. v. ES è. L 105 z 13. 4. 2006..
70. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 4, ktorá znie:
Príloha è. 4
k zákonu è. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách

KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
A. Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a) telefónne èíslo volajúceho,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka alebo registrovaného uívate¾a,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) pridelené oznaèenie uívate¾a,
b) oznaèenie uívate¾a a telefónne èíslo pridelené kadej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka alebo registrovaného uívate¾a a adresa internetového protokolu (IP), ktorému bola v èase komunikácie pridelená, oznaèenie
uívate¾a alebo telefónne èíslo.
B. Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
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a) volené èíslo alebo èísla (volané telefónne èíslo alebo èísla) a v prípadoch, keï sú poskytnuté doplnkové sluby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, èíslo alebo èísla, na ktoré je volanie smerované,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka alebo registrovaného uívate¾a,
2. ak ide o internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) oznaèenie uívate¾a alebo telefónne èíslo urèených príjemcov telefónneho volania,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania úèastníka alebo registrovaného uívate¾a, ktorý je urèeným príjemcom komunikácie.
C. Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, èasu a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a èas zaèatia
a ukonèenia komunikácie,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) dátum a èas prihlásenia a odhlásenia zo sluby pripojenia k internetu v urèitom èasovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovate¾ sluby pripojenia k internetu,
a uívate¾ské oznaèenie úèastníka alebo registrovaného uívate¾a,
b) dátum a èas prihlásenia a odhlásenia zo sluieb internetovej elektronickej poty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v urèitom èasovom pásme.
D. Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: pouívaná telefónna
sluba,
2. ak ide o internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu: pouívaná internetová sluba.
E. Údaje potrebné na identifikáciu komunikaèného zariadenia uívate¾ov alebo ich údajného zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete èíslo volajúceho a volaného,
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie
a) èíslo volajúceho a volaného,
b) medzinárodné oznaèenie mobilného úèastníka (IMSI) volajúceho,
c) medzinárodné oznaèenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho,
d) IMSI volaného,
e) IMEI volaného,
f) v prípade predplatených anonymných sluieb dátum a èas poèiatoènej aktivácie sluby a oznaèenie bunky,
z ktorej sa vykonala aktivácia sluby,
3. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú potu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) telefónne èíslo volajúceho na dial-up prístup,
b) digitálna úèastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F. Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného komunikaèného zariadenia:
1. údaje o polohe bunky pri zaèatí komunikácie,
2. údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek pod¾a ich oznaèenia poèas doby uchovávania údajov o komunikácii..

Èl. II

Èl. III

Zákon è. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluieb a poskytovaní iných obsahových sluieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) sa mení takto:

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
è. 13/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z. a zákona
è. 343/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 65 sa slová 31. decembra 2007 nahrádzajú slovami dòa, v ktorom poskytovate¾ multiplexu udeleného pod¾a § 68 zaène poskytova terestriálny multiplex
na území dotknutom skúobnou prevádzkou, najneskôr vak do dòa, v ktorom je poskytovate¾ multiplexu
udeleného pod¾a § 68 povinný pod¾a prísluného terestriálneho prevádzkového povolenia zaèa poskytova terestriálny multiplex na území dotknutom skúobnou prevádzkou.

V § 76a ods. 2 sa slová 31. decembra 2007, po ktorom v tejto èasti zanikajú nahrádzajú slovami dòa,
v ktorom poskytovate¾ multiplexu udeleného pod¾a
osobitného predpisu52) zaène poskytova terestriálny
multiplex na dotknutom území, najneskôr vak do dòa,
v ktorom je poskytovate¾ multiplexu udeleného pod¾a
osobitného predpisu52) povinný pod¾a prísluného te-
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restriálneho prevádzkového povolenia zaèa poskytova terestriálny multiplex na dotknutom území; po
tomto dni licencie v tejto èasti zanikajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 52 znie:

52) § 68 zákona è. 220/2007 Z. z..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem ustanovení § 59a a § 71 ods. 2 písm. d) v pädesiatom treom a pädesiatom siedmom bode èl. I, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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655
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2007
o technických poiadavkách na zníenie emisií
z klimatizaèných systémov v motorových vozidlách

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády ustanovuje technické poiadavky na typové schválenie ES vozidla1) alebo typové
schválenie vozidla2) pre typ vozidiel kategórie M1 a N1
s prevádzkovou hmotnosou do 1280 kg3) (ïalej len vozidlo) vzh¾adom na emisie z klimatizaèných systémov
namontovaných vo vozidlách a na bezpeèné fungovanie
týchto klimatizaèných systémov, ako aj na podmienky
na dodatoènú montá klimatizaèných systémov do vozidiel a doplòovanie ich náplne.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) klimatizaèným systémom systém, ktorého hlavným
úèelom je zniovanie teploty a vlhkosti vzduchu
v priestore vozidla pre cestujúcich,
b) dvojitým systémom odparovania systém, v ktorom je
jeden odparovaè namontovaný v priestore motora
a druhý v inom priestore vozidla; vetky ostatné systémy sa povaujú za jednoduché systémy odparovania,
c) fluórovaným skleníkovým plynom fluórovaný uh¾ovodík (HFC), plnofluórovaný uh¾ovodík (PFC) a fluorid sírový (SF6) ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,4)
a prípravky obsahujúce tieto látky s výnimkou látok
kontrolovaných pod¾a osobitného predpisu,5)
1

d) fluórovaným uh¾ovodíkom (HFC) organická zlúèenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako es atómov uhlíka,
e) plnofluórovaným uh¾ovodíkom (PFC) organická zlúèenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako es atómov uhlíka,
f) potenciálom globálneho otep¾ovania (GWP) potenciál klimatického otep¾ovania fluórovaného skleníkového plynu vo vzahu k potenciálu globálneho
otep¾ovania oxidu uhlièitého; vypoèíta sa ako potenciál otep¾ovania jedného kilogramu plynu za obdobie
100 rokov vo vzahu k jednému kilogramu CO2; prísluné hodnoty GWP sú uverejnené v tretej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu,
g) prípravkom zmes zloená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoò jedna fluórovaný skleníkový
plyn; celkový potenciál globálneho otep¾ovania prípravku sa urèí metódou uvedenou v prílohe è. 1,
h) dodatoèným vybavením montá klimatizaèného systému do vozidla po jeho prihlásení do evidencie vozidiel.
§3
(1) tátny dopravný úrad6) udelí typové schválenie
ES vozidla alebo typové schválenie vozidla vzh¾adom na
emisie z klimatizaèných systémov iba tým typom vozidiel, ktoré spåòajú technické poiadavky pod¾a tohto
nariadenia vlády.
(2) Na úèely udelenia typového schválenia ES vozidla
alebo typového schválenia vozidla dokonèeného typu

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúka merania úniku z urèitých klimatizaèných systémov
(Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).
2
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) è. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúka merania úniku z urèitých klimatizaèných systémov
(Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).
3
) Príloha è. 1 k zákonu è. 725/2004 Z. z.
4
) Príloha A ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie è. 139/2005
Z. z.).
5
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré pokodzujú ozónovú vrstvu (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5.).
6
) § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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vozidla výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne tátnemu dopravnému úradu informácie o druhu chladiva
pouitého v klimatizaèných systémoch namontovaných v nových vozidlách.
(3) Na úèely typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidiel vybavených
klimatizaènými systémami s navrhovaným obsahom
fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím ako 150 sa vykonáva harmonizovaná skúka úniku týchto plynov,7) ktorou sa
zisuje, èi sa neprekraèujú maximálne povolené hodnoty úniku uvedené v § 4 ods. 2.

Èiastka 264

na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(4) tátny dopravný úrad od 1. januára 2011 zamietne iados o udelenie typového schválenia ES vozidla
alebo typového schválenia vozidla, ak typ vozidla je vybavený klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom
globálneho otep¾ovania vyím ako 150.

(4) Ak z klimatizaèných systémov uniklo nadmerné
mnostvo chladiva, je zakázané ich doplòovanie fluórovanými skleníkovými plynmi, pokia¾ nie je odstránená
príèina úniku.

(5) Osvedèenia o zhode COC vystavené pre nové vozidlá sa povaujú za neplatné od 1. januára 2017, ak
typ vozidla je vybavený klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím ako
150, prièom je zakázané uvedenie týchto vozidiel na
trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§4

§5

(1) Prísluný tátny orgán8) od 5. júna 2008
a) nesmie zamietnu iados o udelenie typového
schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre nový typ vozidla, ak vozidlo vybavené klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom
fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom
globálneho otep¾ovania vyím ako 150 spåòa technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády,
b) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie nového vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
ak vozidlo vybavené klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových
plynov s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím
ako 150 spåòa poiadavky pod¾a tohto nariadenia
vlády.

(1) Nové typy vozidiel schválené od 1. januára 2011
nesmú by dodatoène vybavené klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím ako 150.

(2) tátny dopravný úrad od 5. januára 2009 udelí typové schválenie ES vozidla alebo typové schválenie vozidla, ak typ vozidla vybavený klimatizaèným systémom
s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových
plynov s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím
ako 150 spåòa mieru úniku pri jednoduchých systémoch odparovania do 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov roène, pri dvojitých systémoch odparovania
do 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov roène.
(3) Osvedèenia o zhode COC9) vystavené pre nové vozidlá sa povaujú za neplatné od 5. januára 2010, ak
typ klimatizaèného systému nespåòa podmienky pod¾a
odseku 2, prièom je zakázané uvedenie týchto vozidiel

(2) Od 1. januára 2017 nesmú by iadne vozidlá dodatoène vybavené klimatizaèným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov
s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím ako 150.
(3) Klimatizaèné systémy montované do nových typov
vozidiel schválených od 1. januára 2011 je zakázané plni fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom
globálneho otep¾ovania vyím ako 150.
(4) Od 1. januára 2017 je zakázané plni klimatizaèné
systémy vo vetkých vozidlách fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otep¾ovania vyím ako 150. To sa nevzahuje na doplòovanie klimatizaèných systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré boli
namontované do vozidiel pred 1. januárom 2017.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 5. januára
2008.

Robert Fico v. r.
7

) Príloha è. 2 k nariadeniu Komisie (ES) è. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúka merania úniku z urèitých klimatizaèných systémov (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).
8
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
9
) § 2 písm. ai) zákona è. 725/2004 Z. z.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 655/2007 Z. z.

METÓDA VÝPOÈTU CELKOVÉHO POTENCIÁLU
GLOBÁLNEHO OTEP¼OVANIA (GWP) PRÍPRAVKU
Celkový GWP prípravku je váený priemer odvodený zo súètu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených
ich GWP.
Ó (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) +

(látka N % x GWP),

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/ 1 %.
Napríklad: pouitie vzorca na teoretickú zmes plynov zloenú z 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 a 52 % HFC-134a:
Ó (23 % x 550) + (25 % x 3400) + (52 % x 1300)
—› Celkový GWP = 1652,5.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 655/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizaèných systémov
v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006).

Èiastka 264

Zbierka zákonov 2007

Strana 4667

Strana 4668

Zbierka zákonov 2007

Èiastka 264

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Jesenského 5, 811 01
Bratislava, telefón: 02/54 43 54 42.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 032025

