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ZÁKON
z 2. júla 2008,
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§3
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odha¾ovaní legalizácie príjmov z trestnej èinnosti (ïalej len legalizácia) a financovania terorizmu.
Vymedzenie základných pojmov
§2
Legalizácia
(1) Legalizáciou sa na úèely tohto zákona rozumie
úmyselné konanie, ktoré spoèíva v
a) zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, e tento majetok pochádza z trestnej èinnosti alebo z úèasti na trestnej èinnosti, s cie¾om utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku
alebo s cie¾om napomáhania osobe, ktorá sa podie¾a
na páchaní takejto trestnej èinnosti, aby sa vyhla
právnym dôsledkom svojho konania,
b) utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku,
umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím,
e tento majetok pochádza z trestnej èinnosti alebo
z úèasti na trestnej èinnosti,
c) nadobudnutí, drbe, uívaní a poívaní majetku
s vedomím, e tento majetok pochádza z trestnej èinnosti alebo z úèasti na trestnej èinnosti,
d) úèasti na konaní pod¾a písmen a) a c), a to aj vo forme spolèenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.
(2) Vedomos, úmysel alebo úèel, ktorý sa vyaduje
v konaniach uvedených v odseku 1, môe vyplynú
z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy
neobvyklej obchodnej operácie.
(3) Legalizácia je zakázaná.

Financovanie terorizmu
(1) Financovaním terorizmu sa na úèely tohto zákona
rozumie poskytnutie alebo zhromaïovanie finanèných prostriedkov s úmyslom poui ich, alebo s vedomím, e sa majú poui, úplne alebo sèasti, na spáchanie
a) trestného èinu zaloenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného èinu terorizmu alebo
b) trestného èinu krádee, trestného èinu vydierania
alebo trestného èinu falovania a pozmeòovania verejnej listiny, úradnej peèate, úradnej uzávery,
úradného znaku a úradnej znaèky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného èinu alebo na jeho pokus
s cie¾om spácha trestný èin zaloenia, zosnovania
a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný
èin terorizmu.
(2) Vedomos, úmysel alebo úèel, ktorý sa vyaduje
v konaniach uvedených v odseku 1, môe vyplynú
z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy
neobvyklej obchodnej operácie.
(3) Financovanie terorizmu je zakázané.
§4
Neobvyklá obchodná operácia
(1) Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon
alebo iný úkon, ktorý nasvedèuje tomu, e jeho vykonaním môe dôjs k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
(2) Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod,
a) ktorý vzh¾adom na svoju zloitos, nezvyèajne vysoký objem finanèných prostriedkov alebo inú svoju
povahu zjavne vyboèuje z beného rámca alebo povahy urèitého druhu obchodu alebo obchodu urèitého klienta,
b) ktorý vzh¾adom na svoju zloitos, nezvyèajne vysoký objem finanèných prostriedkov alebo inú svoju
povahu nemá iaden zrejmý ekonomický úèel alebo
zrejmý zákonný úèel,
c) pri ktorom sa klient odmieta identifikova alebo poskytnú údaje potrebné na vykonanie starostlivosti
povinnou osobou pod¾a § 10 a 12,
d) pri ktorom klient odmieta poskytnú informácie
o pripravovanom obchode alebo sa snaí poskytnú
èo najmenej informácií alebo poskytne také informá-
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cie, ktoré môe povinná osoba ve¾mi ako alebo len
s ve¾kými nákladmi preveri,
pri ktorom klient iada o jeho vykonanie na základe
projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,
pri ktorom sú pouité finanèné prostriedky nízkej
menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme,
s klientom, u ktorého mono predpoklada, e vzh¾adom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôe by vlastníkom potrebných finanèných prostriedkov,
pri ktorom objem finanèných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe
alebo rozsahu jeho podnikate¾skej èinnosti alebo
ním deklarovaným majetkovým pomerom,
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, e klientom
alebo koneèným uívate¾om výhod je osoba, voèi ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie pod¾a osobitného predpisu,1) alebo osoba, ktorá môe by vo
vzahu k osobe, voèi ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie pod¾a osobitného predpisu,1) alebo
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, e jeho predmetom je alebo má by vec alebo sluba, ktoré môu
súvisie s vecou alebo slubou, voèi ktorým sú vykonávané medzinárodné sankcie pod¾a osobitného
predpisu.1)
§5
Povinná osoba

(1) Povinnou osobou na úèely tohto zákona je
a) úverová intitúcia,2)
1

Strana 2351

b) finanèná intitúcia,3) ak nie je úverovou intitúciou,
ktorou je
1. centrálny depozitár cenných papierov,4)
2. burza cenných papierov,5)
3. komoditná burza,6)
4. správcovská spoloènos a depozitár,7)
5. obchodník s cennými papiermi,8)
6. sprostredkovate¾ investièných sluieb,9)
7. zahranièný subjekt kolektívneho investovania,10)
8. poisovòa, zaisovòa,11) sprostredkovate¾ poistenia, sprostredkovate¾ zaistenia,12)
9. dôchodková správcovská spoloènos,13)
10. doplnková dôchodková spoloènos,14)
11. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
vykonáva zmenárenskú èinnos15) alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo
poskytova devízové peòané sluby,16)
12. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
obchodova s poh¾adávkami,17)
13. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
vykonáva draby mimo exekúcií,18) finanèný prenájom alebo iné finanèné èinnosti pod¾a osobitného predpisu,19)
c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,20)
d) prevádzkovate¾ hazardnej hry,21)
e) potový podnik,22)
f) súdny exekútor,23)
g) správca, ktorý vykonáva èinnos v konkurznom konaní, retrukturalizaènom konaní alebo konaní
o oddlení pod¾a osobitného predpisu,24)
h) audítor,25) úètovník,17) daòový poradca,26)

) Zákon è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný mier a bezpeènos v znení zákona
è.127/2005 Z. z.
2
) § 5 písm. p) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 6 ods. 17 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 99 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 ods. 1 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
6
) § 3 ods. 1 zákona è. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
7
) § 3 ods. 1 a § 81 ods. 2 zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
8
) § 54 ods. 1 a § 73o ods. 6 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 61 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) § 4 ods. 5 zákona è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
16
) § 2 písm. n) druhý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
19
) § 39 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov.
20
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
21
) § 2 písm. a) zákona è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22
) § 5 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách.
23
) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z.
25
) Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
26
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích
predpisov.
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i) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
sprostredkova predaj, prenájom a kúpu nehnute¾ností,17)
j) advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu slubu, ktorá sa týka
1. nákupu a predaja nehnute¾ností alebo obchodných podielov v obchodnej spoloènosti,
2. správy alebo úschovy finanèných prostriedkov,
cenných papierov alebo iného majetku,
3. otvorenia alebo správy úètu v banke alebo poboèke zahraniènej banky alebo úètu cenných papierov, alebo
4. zaloenia, èinnosti alebo riadenia obchodnej spoloènosti, zdruenia fyzických osôb a právnických
osôb,29) úèelového zdruenia majetku,30) alebo
inej právnickej osoby,
k) poskytovate¾ sluieb správy majetku alebo sluieb
pre obchodné spoloènosti, ak nie je povinnou osobou pod¾a písmen h) alebo j),
l) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonáva èinnos organizaèného a ekonomického poradcu, sluby verejných nosièov a poslov alebo zasielate¾stvo,17)
m) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkova aukènú sieò, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodova s umeleckými dielami, zberate¾skými predmetmi, staroitnosami,
kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi,31)
drahými kovmi alebo drahými kameòmi, právnická
osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádza na trh
výrobky z drahých kovov alebo drahých kameòov,32)
alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkova záloòu,17)
n) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
sprostredkova stavebné sporenie,17)
o) iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2) Povinnou osobou na úèely tohto zákona je tie poboèka, organizaèná zloka alebo prevádzka zahraniènej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej
v odseku 1, vrátane zastúpenia zahraniènej úverovej
intitúcie a zastúpenia zahraniènej finanènej intitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.
(3) Povinnou osobou na úèely tohto zákona je tie
podnikate¾, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 2, ak
vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000
EUR bez oh¾adu na to, èi je obchod vykonaný jednotlivo
27
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alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré
sú alebo môu by prepojené.
§6
Politicky exponovaná osoba
(1) Politicky exponovanou osobou sa na úèely tohto
zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej
verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu
jedného roka od skonèenia výkonu významnej verejnej
funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Významnou verejnou funkciou je
a) hlava tátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu tátnej správy,
tátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca najvyieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyieho stupòa, proti
rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov u nemono odvola,
d) èlen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) ve¾vyslanec, chargé d´affaires,
f) vysoko postavený prísluník ozbrojených síl,
g) èlen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo
kontrolného orgánu tátneho podniku alebo obchodnej spoloènosti patriacej do vlastníctva tátu,
alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v intitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
(3) Politicky exponovanou osobou sa na úèely tohto
zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
a) manel, manelka alebo osoba, ktorá má podobné
postavenie ako manel alebo manelka osoby uvedenej v odseku 1,
b) diea, za, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo
osoba, ktorá má podobné postavenie ako za alebo
nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
c) rodiè osoby uvedenej v odseku 1.
(4) Politicky exponovanou osobou sa na úèely tohto
zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, e je
koneèným uívate¾om výhod
a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého
klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká
spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.

) Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
29
) Napríklad § 18 ods. 2 písm. a) Obèianskeho zákonníka, zákon è. 116/1985 Zb. o podmienkach èinnosti organizácií s medzinárodným
prvkom v Èeskoslovenskej socialistickej republike v znení neskorích predpisov, zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení
neskorích predpisov.
30
) § 18 ods. 2 písm. b) Obèianskeho zákonníka, zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z., zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
31
) Napríklad zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov, zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích predpisov, zákon è. 416/2002 Z. z.
o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona è. 149/2005 Z. z., èl. 576 nariadenia Komisie (EHS)
è. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6).
32
) Napríklad zákon è. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon).
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§7
Identifikácia
Identifikáciou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného èísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého
pobytu alebo iného pobytu, tátnej príslunosti, zistenie druhu a èísla dokladu totonosti; u fyzickej
osoby-podnikate¾a aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikaèného èísla, ak bolo pridelené,
oznaèenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikate¾ zapísaný, a èíslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla,
identifikaèného èísla, oznaèenia úradného registra
alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická
osoba zapísaná, a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je
oprávnená kona v mene právnickej osoby,
c) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov pod¾a písmena a) alebo b)
a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená
kona v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej
osoby v rozsahu údajov pod¾a písmena a),
d) pri maloletom, ktorý nemá doklad totonosti, zistenie mena, priezviska a rodného èísla alebo dátumu
narodenia, trvalého pobytu alebo iného pobytu,
tátnej príslunosti maloletého a jeho zákonného
zástupcu, alebo
e) pri plnení tretími stranami pod¾a § 13 prevzatie údajov a podkladov od úverovej intitúcie alebo finanènej intitúcie.
§8
Overenie identifikácie
Overením identifikácie sa na úèely tohto zákona rozumie
a) pri fyzickej osobe overenie údajov pod¾a § 7 písm. a)
v jej doklade totonosti,33) ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totonosti za jej fyzickej prítomnosti; u fyzickej
osoby-podnikate¾a aj overenie údajov pod¾a § 7
písm. a) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikate¾ zapísaný, alebo
z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja,
b) pri právnickej osobe overenie údajov pod¾a § 7
písm. b) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná,
alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja
a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je
oprávnená kona v mene právnickej osoby v rozsahu
údajov pod¾a § 7 písm. a) za jej fyzickej prítomnosti,
33

c)

d)

e)

f)
g)
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a overenie oprávnenia kona v mene právnickej osoby,
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov pod¾a
v § 7 písm. c) na základe dokumentov, údajov alebo
informácií získaných z predloeného splnomocnenia
s osvedèeným podpisom, úradného registra alebo
inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného
a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej
osoby, ktorá je oprávnená kona na základe splnomocnenia v rozsahu údajov pod¾a § 7 písm. a) v jej
doklade totonosti za jej fyzickej prítomnosti,
pri maloletom, ktorý nemá doklad totonosti, overenie druhu a èísla dokladu totonosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totonosti,
overenie identifikaèného èísla alebo kódu, ktorý pridelila na vykonávanie obchodu prostredníctvom
technických zariadení klientovi povinná osoba pod¾a osobitného predpisu,34) ak klient bol u identifikovaný pod¾a § 7 písm. a) a d),
preukázanie sa klienta zaruèeným elektronickým
podpisom,35) ak klient bol u identifikovaný pod¾a § 7
písm. a) a d), alebo
overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto
spôsob umoòuje osobitný predpis.36)
§9
Vymedzenie ïalích základných pojmov

Na úèely tohto zákona sa ïalej rozumie
a) majetkom akéko¾vek aktívum bez rozdielu na jeho
povahu, a to najmä hnute¾né veci, nehnute¾né veci,
byty, nebytové priestory, cenné papiere, poh¾adávky, práva k výsledkom duevnej tvorivej èinnosti
vrátane práv k priemyselným právam, ako aj právne
dokumenty a listiny, ktoré preukazujú právny vzah
k majetku alebo podiel na òom,
b) koneèným uívate¾om výhod fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet
najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická
osoba-podnikate¾, vrátane akcií na doruèite¾a, ak
nie je táto právnická osoba emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha poiadavkám na uverejòovanie informácií pod¾a osobitného predpisu,37)
2. má právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola
tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
klienta, ktorým je právnická osoba-podnikate¾,
3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a dru-

) Napríklad zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
34
) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
36
) § 48 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., § 89 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z.
37
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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hom bode, ovláda klienta, ktorým je právnická
osoba-podnikate¾,
4. je zakladate¾om, tatutárnym orgánom, èlenom
tatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu
klienta, ktorým je zdruenie majetku, alebo má
právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola
tieto orgány,
5. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré
poskytuje zdruenie majetku, ak boli urèení budúci príjemcovia týchto prostriedkov alebo
6. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí zdruenie majetku, ak neboli
urèení budúci príjemcovia prostriedkov zdruenia majetku,
c) poskytovate¾om sluieb správy majetku alebo sluieb pre obchodné spoloènosti podnikate¾, ktorý
poskytuje tretím osobám akúko¾vek z týchto sluieb:
1. zakladanie obchodných spoloèností alebo iných
právnických osôb,
2. konanie ako tatutárny orgán, èlen tatutárneho
orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo jeho èlena, prokurista, vedúci organizaènej zloky odtepného
závodu alebo inej organizaènej zloky podniku,
likvidátor obchodnej spoloènosti alebo konanie
v podobnej pozícii vo vzahu k tretím osobám alebo zabezpeèenie takého konania inou osobou,
3. zabezpeèenie sídla, adresy sídla, adresy na doruèovanie a ostatných súvisiacich sluieb pre právnické osoby a úèelové zdruenia majetku bez
oh¾adu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozde¾ujú finanèné prostriedky,
4. konanie ako správca zdruenia majetku alebo zabezpeèenie takého konania inou osobou,
5. konanie ako splnomocnený akcionár pre tretiu
osobu, ktorá je iná ako emitent cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha poiadavkám na uverejòovanie informácií pod¾a osobitného predpisu,37) alebo zabezpeèenie takého konania inou osobou,
d) fiktívnou bankou úverová intitúcia alebo finanèná
intitúcia, ktorá je zapísaná v obchodnom registri
alebo v obdobnom registri v táte, v ktorom sa fyzicky nenachádza jej sídlo, ani jej vedenie a nie je zdruená v regulovanej finanènej skupine,
e) klientom osoba, ktorá
1. je zmluvnou stranou záväzkového vzahu spojeného s podnikate¾skou èinnosou povinnej osoby,
2. sa zúèastòuje na konaní, na základe ktorého sa
má sta zmluvnou stranou záväzkového vzahu
spojeného s podnikate¾skou èinnosou povinnej
osoby,
3. zastupuje pri konaní s povinnou osobou zmluvnú
stranu záväzkového vzahu spojeného s podnikate¾skou èinnosou povinnej osoby, alebo
4. je na základe iných skutoèností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzahu spojeného s podnikate¾skou èinnosou povinnej osoby,
38

)
)
40
)
41
)
39

Zákon è. 34/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 213/1997 Z. z. v znení zákona è. 35/2002 Z. z.
Zákon è. 147/1997 Z. z.
Trestný zákon.
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f) zdruením majetku klient, ktorým je nadácia,38) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,39) neinvestièný fond40) alebo iné úèelové zdruenie majetku bez oh¾adu na jeho právnu
subjektivitu, ktoré spravuje a rozde¾uje finanèné
prostriedky,
g) obchodným vzahom zmluvný vzah medzi povinnou
osobou a klientom vrátane akýchko¾vek èinností súvisiacich s týmto vzahom, od ktorého sa v èase nadviazania kontaktu oèakáva, e bude obsahova prvok trvania a ïalie plnenia alebo opakované
plnenia,
h) obchodom vznik, zmena alebo zánik záväzkového
vzahu medzi povinnou osobou a jej klientom a akáko¾vek obchodná operácia klienta alebo v mene
klienta alebo nakladanie s majetkom klienta alebo
v mene klienta, ktoré súvisia s èinnosou povinnej
osoby, vrátane operácie, ktorú uskutoèòuje klient
vo vlastnom mene a na vlastný úèet,
i) druh obchodu skupina obchodov v rámci èinností
povinnej osoby, pre ktoré sú typické urèité znaky
alebo zmluvné podmienky ich poskytovania povinnou osobou,
j) trestnou èinnosou trestná èinnos41) spáchaná na
území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
DRUHÁ ÈAS
STAROSTLIVOS POVINNEJ OSOBY
VO VZAHU KU KLIENTOVI
§ 10
Základná starostlivos
(1) Základná starostlivos povinnej osoby vo vzahu
ku klientovi zahàòa
a) identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
b) v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania
terorizmu identifikácia koneèného uívate¾a výhod
a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho
identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej truktúry a riadiacej truktúry klienta, ktorý je
právnickou osobou alebo zdruením majetku,
c) získanie informácií o úèele a plánovanej povahe obchodného vzahu,
d) vykonávanie priebeného monitorovania obchodného vzahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných poèas trvania obchodného vzahu na úèel zistenia, èi vykonávané obchody sú
v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi,
jeho podnikate¾skom profile a preh¾ade moných rizík spojených s klientom, a v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zisovanie
pôvodu finanèných prostriedkov a zabezpeèenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií,
ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.
(2) Povinná osoba je povinná vykona základnú starostlivos vo vzahu ku klientovi
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a) pri uzatváraní obchodného vzahu,
b) pri vykonaní príleitostného obchodu mimo obchodného vzahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, prièom nezáleí na tom, èi je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody,
ktoré sú alebo môu by prepojené,
c) ak je podozrenie, e klient pripravuje alebo vykonáva
neobvyklú obchodnú operáciu bez oh¾adu na hodnotu obchodu,
d) pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti
predtým získaných identifikaèných údajov o klientovi, alebo
e) ak ide o výplatu zostatku zrueného vkladu na doruèite¾a.
(3) Povinná osoba je povinná vykona identifikáciu
klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní
obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2 000
EUR, ak nejde o prípad pod¾a odseku 2.
(4) Povinná osoba urèí rozsah starostlivosti vo vzahu
ku klientovi primerane s oh¾adom na riziko legalizácie
alebo financovania terorizmu. Riziko legalizácie alebo
financovania terorizmu na úèely tohto zákona posudzuje povinná osoba v závislosti od klienta, druhu obchodu, obchodného vzahu alebo konkrétneho obchodu. Povinná osoba je povinná pri kontrole preukáza,
e rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzahu ku
klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie
alebo financovania terorizmu.
(5) Klient poskytne povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo
vzahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie pod¾a odseku 3.
(6) Povinná osoba je povinná overi identifikáciu
klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu kadej
osoby konajúcej za klienta, ktorý je právnickou osobou, ete pred uzatváraním obchodného vzahu alebo
vykonaním obchodu za ich fyzickej prítomnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení
na overenie identifikácie koneèného uívate¾a výhod je
moné dokonèi poèas uzatvárania obchodného vzahu, ak je to potrebné na nepreruenie zvyèajného vedenia podnikania a ak existuje malé riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. V týchto prípadoch povinná
osoba je povinná dokonèi overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie koneèného uívate¾a
výhod neodkladne po tom, keï je klient prvýkrát osobne prítomný u povinnej osoby.
(8) Povinná osoba overuje platnos a úplnos identifikaèných údajov a informácií pod¾a odseku 1 v závislosti
od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu aj poèas trvania obchodného vzahu a zaznamenáva ich
zmeny.
(9) Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená
prevzia plnenie zo ivotného poistenia a vzahuje sa na
òu povinnos identifikácie pod¾a odseku 2 písm. a),
musí by dokonèené najneskôr v dobe, keï oprávnená
osoba uplatní práva, ktoré jej prináleia zo ivotného
poistenia alebo poèas vyplatenia poistného plnenia.
(10) Povinná osoba zisuje pri vykonávaní základnej
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starostlivosti, èi klient koná vo vlastnom mene. Ak zistí, e klient nekoná vo vlastnom mene, vyzve ho, aby
preukázal formou záväzného písomného vyhlásenia
meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia
fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade,
ak vzniknú pochybnosti, èi klient koná vo vlastnom
mene.
(11) Povinná osoba je povinná v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu vykona opatrenia na zistenie toho, èi klient je politicky exponovanou
osobou.
§ 11
Zjednoduená starostlivos
(1) Povinná osoba nie je povinná vykona základnú
starostlivos vo vzahu ku klientovi,
a) ak klientom je úverová intitúcia alebo finanèná intitúcia pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) prvého a desiateho
bodu, ktorá pôsobí na území èlenského tátu Európskej únie alebo iného zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský
tát),
b) ak klientom je úverová intitúcia alebo finanèná intitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho tátu, ktorý
jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom a s oh¾adom na plnenie týchto povinností je nad
òou vykonávaný doh¾ad,
c) ak klientom je právnická osoba, ktorej cenné papiere
sú obchodovate¾né na regulovanom trhu èlenského
tátu, alebo spoloènos, ktorá pôsobí na území tretieho tátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti
predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom a podlieha poiadavkám na
uverejòovanie informácií rovnocenným poiadavkám pod¾a osobitného predpisu,37)
d) v rozsahu identifikácie a overenia identifikácie koneèného uívate¾a výhod, ak spoloèný úèet spravuje
notár alebo advokát, ktorý pôsobí v èlenskom táte
alebo v treom táte, ktorý ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné s povinnosami
ustanovenými týmto zákonom, a ak údaje o identifikácii koneèného uívate¾a výhod sú dostupné na vyiadanie povinnej osobe, ktorá tento úèet vedie,
e) ak klientom je orgán verejnej moci Slovenskej republiky,
f) ak klientom je orgán verejnej moci, a ak
1. mu boli zverené verejné funkcie pod¾a Zmluvy
o Európskej únii, pod¾a zmlúv Európskych spoloèenstiev alebo sekundárnych právnych aktov Európskych spoloèenstiev,
2. jeho identifikaèné údaje sú verejne dostupné,
transparentné a nie sú pochybnosti o ich správnosti,
3. jeho èinnos je transparentná,
4. jeho úètovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz
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o predmete úètovníctva a o jeho finanènej situácii
a
5. zodpovedá sa intitúcii Európskych spoloèenstiev, alebo orgánu èlenského tátu, alebo existujú iné vhodné postupy, ktoré zabezpeèia kontrolu
jeho èinnosti.
(2) Povinná osoba nie je povinná vykona základnú
starostlivos vo vzahu ku klientovi pri
a) zmluve o ivotnom poistení, ak výka poistného za
kalendárny rok nie je vyia ako 1 000 EUR alebo
jednorazové poistné nie je vyie ako 2 500 EUR,
b) zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoloènosou zapísanou
do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,42)
c) doplnkovom dôchodkovom sporení,
d) elektronických peniazoch pod¾a osobitného predpisu,43) ak najvyia èiastka uloená na elektronickom
platobnom prostriedku, ktorý sa nedá dobíja, nepresiahne 150 EUR, pri elektronickom platobnom
prostriedku, ktorý je mono dobíja, ak celkový limit
obchodov nepresiahne 2 500 EUR v kalendárnom
roku okrem prípadu, ak drite¾ zamení èiastku vyiu ako 1 000 EUR v tom istom kalendárnom roku,
alebo
e) druhoch obchodu, ktoré predstavujú malé riziko ich
zneuitia na legalizáciu alebo financovanie terorizmu a spåòajú nasledujúce podmienky:
1. zmluva o poskytnutí druhu obchodu má písomnú
formu,
2. platby v rámci druhu obchodu sa uskutoèòujú
výhradne prostredníctvom úètu vedeného na
meno klienta v úverovej intitúcii èlenského tátu
alebo tretieho tátu, ktorý vykonáva opatrenia
v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie
a financovania terorizmu rovnocenné s opatreniami ustanovenými týmto zákonom,
3. druh obchodu, ani platby v rámci druhu obchodu
nie sú anonymné a ich povaha umoòuje zistenie
neobvyklej obchodnej operácie,
4. druh obchodu má urèenú maximálnu hranicu
hodnoty 15 000 EUR,
5. výnos z obchodu nemono realizova v prospech
tretej strany okrem prípadov smrti, invalidity, doitia sa vopred urèeného veku alebo inej podobnej
udalosti,
6. ak ide o druhy obchodu, ktoré umoòujú investovanie do finanèných aktív alebo poh¾adávok vrátane poistenia alebo iného druhu podmienených
poh¾adávok, je moné výnosy realizova len
v dlhodobej èasovej lehote, druh obchodu nemôe
by pouitý ako zábezpeka, druh obchodu neumoòuje zrýchlené platby a nie je moné odstúpenie ani predèasné ukonèenie zmluvného vzahu.
(3) Povinná osoba je povinná overi, èi pod¾a informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má povinná osoba
k dispozícii, nie je podozrenie, e klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a èi ide
42
43

) § 2 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 21 zákona è. 510/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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o zjednoduenú starostlivos. Ak je podozrenie, e
klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú
operáciu, a pri pochybnostiach, èi ide o zjednoduenú
starostlivos, povinná osoba je povinná vykona základnú starostlivos.
§ 12
Zvýená starostlivos
(1) Povinná osoba je povinná vykona zvýenú starostlivos, ak pod¾a informácií, ktoré má k dispozícii,
predstavuje niektorý z klientov, niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyie riziko
legalizácie alebo financovania terorizmu. Pri zvýenej
starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej
starostlivosti aj ïalie opatrenia v závislosti od rizika
legalizácie alebo financovania terorizmu.
(2) Zvýená starostlivos vo vzahu ku klientovi sa vykoná
a) v prípadoch, ak nie je klient fyzicky prítomný na úèely identifikácie a overenia identifikácie v rozsahu:
1. vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom
ïalích dokumentov, údajov alebo informácií
a vykonanie ïalích opatrení na overenie alebo
potvrdenie predloených dokumentov,
2. vyiadanie písomného potvrdenia od inej úverovej
intitúcie alebo finanènej intitúcie, e je jej
klientom alebo
3. zabezpeèenie vykonania prvej platby prostredníctvom úètu, ktorý má klient otvorený v úverovej intitúcii,
b) pri cezhraniènom korepondenènom bankovom
vzahu s úverovou intitúciou z iného ako èlenského
tátu v rozsahu:
1. zhromadenie informácií o partnerskej úverovej
intitúcii na úèel zistenia charakteru jej podnikania a zistenia jej povesti a úèinnosti doh¾adu z verejne dostupných informácií,
2. vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej úverovej intitúcie v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu,
3. získanie súhlasu vedúceho zamestnanca pred
uzatváraním nového korepondenèného bankového vzahu,
4. zistenie oprávnení partnerskej úverovej intitúcie
na výkon jej èinností,
5. pri platbách prostredníctvom úètu zistenie, èi
partnerská úverová intitúcia overila identifikáciu klienta a vykonala základnú starostlivos vo
vzahu ku klientovi, ktorý má priamy prístup
k úètu partnerskej úverovej intitúcie, a èi partnerská úverová intitúcia je schopná poskytnú
na základe iadosti prísluné údaje v rozsahu základnej starostlivosti vo vzahu ku klientovi,
c) pri obchode s politicky exponovanou osobou v rozsahu:
1. získanie súhlasu vedúceho zamestnanca pred
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uzavretím obchodného vzahu s politicky exponovanou osobou,
2. vykonanie opatrení na zistenie pôvodu majetku
a pôvodu finanèných prostriedkov obchodu,
3. priebené a podrobné monitorovanie obchodného
vzahu.
§ 13
Plnenie tretími stranami
(1) Povinná osoba môe prevzia údaje a podklady
pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a c) potrebné na vykonanie
starostlivosti vo vzahu ku klientovi od úverovej intitúcie alebo od finanènej intitúcie pod¾a § 5 ods. 1
písm. b) prvého a desiateho bodu, ktorá pôsobí na území èlenského tátu.
(2) Úverová intitúcia alebo finanèná intitúcia, ktorá u starostlivos vo vzahu ku klientovi vykonala, neodkladne poskytne údaje v rozsahu § 10 ods. 1 písm. a)
a c), vrátane kópií príslunej dokumentácie povinnej
osobe, ktorá postupuje pod¾a odseku 1, a ktorá zabezpeèí prevzatie údajov.
(3) Postup povinnej osoby pod¾a odseku 1 ju nezbavuje zodpovednosti za vykonanie starostlivosti vo vzahu ku klientovi pod¾a tohto zákona.
(4) Obchodné vzahy povinných osôb s osobami, ktoré pre povinnú osobu konajú na základe iného zmluvného vzahu ako zamestnanec, sa nepovaujú za plnenie tretími stranami.
TRETIA ÈAS
POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ
OBCHODNEJ OPERÁCIE A ÏALIE
POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB
§ 14
Zisovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1) Povinná osoba je povinná posudzova, èi je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.
(2) Povinná osoba je povinná venova osobitnú pozornos
a) vetkým zloitým, nezvyèajne ve¾kým obchodom
a vetkým obchodom s nezvyèajnou povahou, ktoré
nemajú zrejmý ekonomický úèel alebo zrejmý zákonný úèel, prièom povinná osoba je povinná v èo
najväèej monej miere preskúma úèel týchto obchodov,
b) kadému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môe vzniknú z druhu obchodu, konkrétneho obchodu alebo nových technologických
postupov pri vykonávaní obchodov, ktoré môu podporova anonymitu, a je povinná prija náleité opatrenia, ak je to potrebné na zabránenie ich pouitia
na úèely legalizácie a financovania terorizmu.
(3) Povinná osoba je povinná o obchodoch pod¾a odseku 2 písm. a) urobi písomný záznam, ktorý je povinná ma k dispozícii pri kontrole pod¾a § 29.
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§ 15
Odmietnutie uzavretia obchodného vzahu,
ukonèenie obchodného vzahu alebo
odmietnutie vykonania obchodu
Povinná osoba je povinná odmietnu uzavretie obchodného vzahu, ukonèi obchodný vzah alebo odmietnu vykonanie konkrétneho obchodu, ak
a) povinná osoba nemôe vykona starostlivos vo vzahu ku klientovi v rozsahu pod¾a § 10 ods. 1 písm. a)
a c) z dôvodov na strane klienta, alebo
b) klient odmietne preukáza, v mene koho koná.
§ 16
Zdranie neobvyklej obchodnej operácie
(1) Povinná osoba je povinná zdra neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej
operácie osobitnému útvaru sluby finanènej polície
Policajného zboru (ïalej len finanèná spravodajská
jednotka).
(2) Povinná osoba je povinná zdra neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpeèie, e jej vykonaním môe by zmarené alebo podstatne saené zaistenie príjmu z trestnej èinnosti alebo prostriedkov
urèených na financovanie terorizmu, alebo ak ju o to finanèná spravodajská jednotka písomne poiada, do
prijatia oznámenia od finanènej spravodajskej jednotky, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala, najviac vak 48 hodín; po uplynutí tejto lehoty povinná
osoba je povinná zdra neobvyklú obchodnú operáciu
na základe oznámenia finanènej spravodajskej jednotky, e vec odovzdala orgánom èinným v trestnom konaní, najviac vak na ïalích 24 hodín. Do doby zdrania
neobvyklej obchodnej operácie sa nepoèíta sobota
a deò pracovného pokoja. O zdraní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneï informuje finanènú spravodajskú jednotku.
(3) Povinná osoba nezdrí neobvyklú obchodnú operáciu, ak
a) ju nemono z prevádzkových alebo technických príèin zdra; o tejto skutoènosti povinná osoba ihneï
informuje finanènú spravodajskú jednotku, alebo
b) by zdranie mohlo pod¾a predchádzajúceho upozornenia finanènej spravodajskej jednotky zmari spracovanie neobvyklej obchodnej operácie.
§ 17
Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1) Povinná osoba je povinná ohlási finanènej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytoèného odkladu. Povinná osoba bez zbytoèného odkladu ohlási finanènej
spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania poadovanej neobvyklej obchodnej operácie pod¾a § 15.
(2) Ohlasovacia povinnos je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaruèujúcim, e informácie v òom obsiahnuté zostanú utajené
pred nepovolanou osobou, a to
a) osobne,
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b) písomne,
c) elektronickou formou alebo
d) telefonicky, ak vec neznesie odklad; takéto hlásenie
je potrebné do troch dní od prijatia telefonického
hlásenia finanènou spravodajskou jednotkou urobi
aj osobne, písomne alebo elektronickou formou.

èanlivos o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii
a o opatreniach vykonávaných finanènou spravodajskou jednotkou vo vzahu k tretím osobám vrátane
osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú. Povinnos
mlèanlivosti sa vzahuje aj na plnenie ïalích povinností povinnou osobou pod¾a § 17 ods. 5 a § 21.

(3) Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikaèné èíslo povinnej osoby,
b) údaje získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
c) údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod
neobvyklosti, èasový priebeh udalostí, èísla úètov,
údaje o tom, kedy boli zaloené, kto je ich majite¾om
a kto má k nim dispozièné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli úèty zaloené, identifikácie osôb oprávnených s úètami naklada, fotokópie uzavretých zmlúv a ïalích súvisiacich
dokumentov a informácií, ako aj ïalie informácie,
ktoré môu súvisie s neobvyklou obchodnou operáciou a sú významné na jej ïalie posúdenie,
d) údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii,
e) meno a priezvisko osoby pod¾a § 20 ods. 2 písm. h)
a telefonický kontakt na túto osobu.

(2) Zamestnanci Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly
pod¾a § 29 vo vzahu k tretím osobám vrátane osôb,
ktorých sa tieto informácie týkajú.

(4) Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii nesmie
obsahova údaje o zamestnancovi, ktorý zistil neobvyklú obchodnú operáciu.
(5) Povinná osoba je povinná oznámi finanènej spravodajskej jednotke na základe písomnej iadosti doplòujúce informácie k hláseniu o neobvyklej obchodnej
operácii a poskytnú s tým súvisiace doklady o neobvyklej obchodnej operácii.
(6) Plnenie povinnosti ohlási finanènej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu pod¾a odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosou zachováva mlèanlivos pod¾a osobitných
predpisov.44)
(7) Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je
dotknutá povinnos oznámi skutoènosti nasvedèujúce spáchaniu trestného èinu.
§ 18
Povinnos mlèanlivosti o ohlásenej
neobvyklej obchodnej operácii
(1) Povinná osoba, zamestnanec povinnej osoby, ako
aj osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe
iného zmluvného vzahu, sú povinné zachováva ml44

(3) Povinnos mlèanlivosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 trvá aj po skonèení pracovnoprávneho vzahu, obdobného pracovného vzahu alebo iného zmluvného vzahu.
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos má kadý, kto
sa pri plnení úloh finanènej spravodajskej jednotky
alebo v súvislosti s nimi oboznámi s informáciami získanými na základe tohto zákona.
(5) Povinnosti zachováva mlèanlivos sa povinná
osoba nemôe dovoláva voèi Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone doh¾adu a kontroly pod¾a
§ 29.
(6) Finanèná spravodajská jednotka povinnú osobu
pozbaví povinnosti mlèanlivosti, ak ide o konanie pred
a) orgánmi èinnými v trestnom konaní,
b) súdom rozhodujúcim v obèianskom súdnom konaní,
c) orgánom oprávneným pod¾a osobitného predpisu45)
rozhodova o podnete na odobratie oprávnenia na
podnikate¾skú èinnos alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos pod¾a § 34.
(7) Finanèná spravodajská jednotka pozbaví povinnú
osobu povinnosti mlèanlivosti, ak ide o konanie o náhrade kody pod¾a § 35 a konanie pred správnym orgánom, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu za
poruenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom vydanom v správnom konaní, ak je to nevyhnutné pre tieto konania a nedôjde tým k mareniu spracovania neobvyklej obchodnej operácie.
(8) Povinnos mlèanlivosti pod¾a odseku 1 sa za predpokladu, e poskytnuté informácie sa pouijú výhradne na úèely predchádzania legalizácii alebo financovania terorizmu nevzahuje na poskytovanie informácií
medzi
a) úverovými intitúciami alebo finanènými intitúciami, ktoré pôsobia na území èlenského tátu alebo na
území tretieho tátu, ktorý im ukladá povinnosti
v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie

) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 92/2008 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorích predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly
v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách
v znení neskorích predpisov, zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení zákona è. 215/2004 Z. z., zákon è. 566/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2008 Z. z., zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 540/2007 Z. z., zákon è. 586/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích
predpisov, zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
45
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam
ustanoveným týmto zákonom, a patria do rovnakého finanèného konglomerátu,46)
b) povinnými osobami pod¾a § 5 ods. 1 písm. h) a j), ktoré pôsobia na území èlenského tátu alebo na území
tretieho tátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti
predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, ak vykonávajú svoju èinnos
ako zamestnanci v rámci tej istej právnickej osoby
alebo skupiny právnických osôb, ktorá má spoloèné
vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodriavania
predpisov,
c) medzi úverovými intitúciami, finanènými intitúciami, povinnými osobami pod¾a § 5 ods. 1 písm. h)
a j) v prípadoch týkajúcich sa rovnakého klienta
a rovnakého obchodu s úèasou dvoch alebo viacerých intitúcií alebo osôb za predpokladu, e pôsobia na území èlenského tátu alebo na území tretieho tátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti
predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, a sú povinnými osobami rovnakého typu a podliehajú rovnocenným opatreniam
na dodriavanie povinnosti mlèanlivosti a ochrany
osobných údajov.
(9) Povinné osoby si môu poskytova informácie
pod¾a odseku 8 aj bez súhlasu dotknutých osôb.47)
(10) Ak povinná osoba pod¾a § 5 ods. 1 písm. h) a j)
koná v úmysle zabráni klientovi v spáchaní protiprávneho èinu, nepovauje sa toto jej konanie za poruenie
povinnosti mlèanlivosti pod¾a odseku 1.
(11) tátne orgány pod¾a § 26 ods. 3 sú povinné zachováva mlèanlivos o informáciách a podkladoch, ktoré
im boli poskytnuté pod¾a § 26 ods. 3.
§ 19
Spracovanie a uchovávanie údajov
(1) Na úèely vykonania starostlivosti vo vzahu ku
klientovi je povinná osoba aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zisova, získava, zaznamenáva, uchováva, vyuíva a inak spracúva48)
osobné údaje a iné údaje v rozsahu pod¾a § 10 ods. 1
a § 12 ods. 1 a 2; pritom je povinná osoba oprávnená
získava osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie úèelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosiè informácií a spracúva rodné èísla a ïalie údaje a doklady
bez súhlasu dotknutej osoby49) v rozsahu pod¾a § 10
ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2.
(2) Povinná osoba je povinná uchováva poèas piatich
rokov
a) od skonèenia zmluvného vzahu s klientom údaje
a písomné doklady získané pod¾a § 10 a 12,
46

)
)
48
)
49
)
50
)
47
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b) od vykonania obchodu vetky údaje a písomné doklady o òom.
(3) Povinná osoba je povinná uchováva údaje a písomné doklady pod¾a odseku 2 aj dlhie ako pä rokov,
ak o to písomne poiada finanèná spravodajská jednotka; finanèná spravodajská jednotka v iadosti uvedie
lehotu a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.
(4) Povinnosti pod¾a odsekov 2 a 3 má aj osoba, ktorá
ukonèí èinnos povinnej osoby, a to a do uplynutia
doby, poèas ktorej je povinná osoba údaje a písomné
doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 povinná uchováva.
§ 20
Program vlastnej èinnosti povinnej osoby
(1) Povinná osoba je povinná písomne vypracova
a aktualizova program vlastnej èinnosti zameranej
proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ïalej len
program) v tátnom jazyku.50) Povinná osoba je povinná aktualizova program v súvislosti so zmenou predmetu èinnosti povinnej osoby.
(2) Program musí obsahova
a) preh¾ad foriem neobvyklých obchodných operácií
pod¾a predmetu èinnosti povinnej osoby,
b) spôsob vykonávania starostlivosti vo vzahu ku
klientovi,
c) spôsob hodnotenia a riadenia rizík pod¾a § 10 ods. 4,
d) postup pri posudzovaní, èi je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
e) postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po
jej neodkladné ohlásenie finanènej spravodajskej
jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
f) postup pri zdraní neobvyklej obchodnej operácie
pod¾a § 16,
g) postup pri uchovávaní údajov pod¾a § 19,
h) urèenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred
legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpeèuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií
a priebený styk s finanènou spravodajskou jednotkou,
i) spôsob zabezpeèenia ochrany zamestnanca, ktorý
zisuje neobvyklé obchodné operácie,
j) obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môu pri svojej práci prís do styku
s neobvyklou obchodnou operáciou,
k) spôsob vykonávania kontroly dodriavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre
povinnú osobu.
(3) Povinná osoba je povinná zabezpeèi odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok
a vdy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plni úlohy pod¾a tohto zákona. Povinná osoba

§ 49b zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z.
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a odsek 6 druhá veta, § 8 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z.
§ 10 ods. 6 zákona è. 428/2002 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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je povinná zabezpeèi, aby k programu mal nepretritý
prístup kadý zamestnanec, ktorý plní úlohy pod¾a
tohto zákona.
(4) Povinná osoba pod¾a § 5 ods. 1 písm. e), h) a k),
ktorá zmluvne vykonáva èinnos pod¾a tohto zákona
len pre inú povinnú osobu, nemusí vypracova vlastný
program, ak sa riadi programom povinnej osoby, pre
ktorú zmluvne vykonáva èinnos.
§ 21
Ïalie povinnosti povinnej osoby
Povinná osoba je povinná poskytnú finanènej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh pod¾a tohto zákona údaje o obchodoch, predklada doklady o nich
a poskytova informácie o osobách, ktoré sa akýmko¾vek spôsobom zúèastnili na obchode, ak o to písomne
poiada finanèná spravodajská jednotka; finanèná
spravodajská jednotka v iadosti uvedie lehotu.
§ 22
Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
(1) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzahujú
na advokáta, ak ide o informácie o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo
v súvislosti
a) so spracúvaním právnych rozborov,
b) s obhajobou klienta v trestnom konaní,
c) so zastupovaním klienta v konaniach pred súdmi,
alebo
d) s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v písmenách b) a c) vrátane právneho
poradenstva o zaèatí alebo predchádzaní konaniam
uvedeným v písmenách b) a c), bez oh¾adu na to, èi
boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, poèas nich alebo po nich.
(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzahujú
na notára, ak ide o informácie o klientovi, ktoré získal
od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním právnych rád týkajúcich sa konaní uvedených v odseku 1 písm. b) a c) vrátane právneho poradenstva o zaèatí alebo predchádzaní
konaniam uvedeným v odseku 1 písm. b) a c), bez oh¾adu na to, èi boli takéto informácie prijaté alebo získané
pred takýmito konaniami, poèas nich alebo po nich.
§ 23
Osobitné ustanovenia o audítoroch,
úètovníkoch a daòových poradcoch
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzahujú na
audítora, úètovníka, ktorý vykonáva svoju èinnos ako
podnikate¾, a daòového poradcu, ak ide o informácie
o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v § 22
ods. 1 písm. b) a c), vrátane právneho poradenstva o zaèatí alebo predchádzaní konaniam uvedeným v § 22
ods. 1 písm. b) a c) bez oh¾adu na to, èi boli takéto infor51
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mácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami,
poèas nich alebo po nich.
§ 24
Osobitné ustanovenia o úverových
a finanèných intitúciách
(1) Úverová intitúcia nesmie vstúpi do korepondenèného bankového vzahu alebo v òom pokraèova
s fiktívnou bankou alebo úverovou intitúciou, o ktorej
je známe, e vstúpila do korepondenèného bankového
vzahu s fiktívnou bankou alebo s úverovou intitúciou, ktorá nevykonáva opatrenia proti legalizácii
a proti financovaniu terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom.
(2) Úverová intitúcia a finanèná intitúcia je povinná odmietnu uzavretie obchodného vzahu, vykonanie
konkrétneho obchodu alebo druhu obchodu so zachovaním anonymity klienta.
(3) Úverová intitúcia a finanèná intitúcia je povinná vo svojich poboèkách a dcérskych spoloènostiach,
v ktorých má väèinový podiel a ktoré sa nachádzajú
mimo územia èlenského tátu, vykonáva opatrenia
rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzahu ku
klientovi pod¾a § 10 a 12 a uchovávaniu údajov pod¾a
§ 19; na tento úèel ich oboznámi so svojím programom.
Ak právne predpisy tretej krajiny nedovo¾ujú vykonávanie takýchto rovnocenných opatrení, povinná osoba
je povinná o tom informova finanènú spravodajskú
jednotku a prija dodatoèné opatrenia, aby sa zabránilo legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
(4) Úverová intitúcia a finanèná intitúcia je povinná zavies elektronické systémy, ktoré umonia bezodkladne poskytnú finanènej spravodajskej jednotke na
iados informácie o tom, èi má alebo mala v predchádzajúcich piatich rokoch obchodný vzah s konkrétnou
osobou a o povahe tohto obchodného vzahu.
(5) Práva a povinnosti, ktoré tento zákon ustanovuje
pre úverové intitúcie, sa pri vykonávaní obchodov
pod¾a osobitného predpisu51) vzahujú aj na Národnú
banku Slovenska okrem ustanovení § 29 ods. 1, § 32
a 33.
TVRTÁ ÈAS
ZDRUENIA MAJETKU
§ 25
(1) Zdruenie majetku je povinné identifikova koneèného uívate¾a výhod. Na úèely identifikácie koneèného uívate¾a výhod zdruenie majetku je povinné
vies písomný zoznam koneèných uívate¾ov výhod. Ak
neboli urèení budúci príjemcovia prostriedkov zdruenia majetku, je moné uvies len okruh osôb, v prospech ktorých sa zdruenie majetku zaloilo alebo
v prospech ktorých pôsobí.
(2) Zdruenie majetku je povinné zoznam koneèných
uívate¾ov výhod odovzda povinnej osobe, ak ju o to

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
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povinná osoba písomne poiada, na úèel vykonania
starostlivosti vo vzahu ku klientovi; tento zoznam odovzdá aj finanènej spravodajskej jednotke, ak ho o to finanèná spravodajská jednotka písomne poiada.
(3) Finanèná spravodajská jednotka je oprávnená vykona kontrolu pod¾a § 29 v zdruení majetku na úèel
identifikácie koneèného uívate¾a výhod a overenia
pravdivosti a správnosti údajov uvedených v zozname
koneèných uívate¾ov výhod a na úèel preverenia nakladania s majetkom. Zdruenie majetku má pri kontrole rovnaké povinnosti ako povinná osoba pod¾a § 30.
PIATA ÈAS
POSTAVENIE A ÚLOHY FINANÈNEJ
SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY
A ÏALÍCH ORGÁNOV
§ 26
Finanèná spravodajská jednotka
(1) Finanèná spravodajská jednotka plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu.
(2) Finanèná spravodajská jednotka
a) prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ïalie
informácie súvisiace s legalizáciou alebo financovaním terorizmu na plnenie úloh pod¾a tohto zákona
alebo pod¾a osobitného predpisu,52)
b) odstupuje vec orgánom èinným v trestnom konaní,
ak skutoènosti nasvedèujú tomu, e bol spáchaný
trestný èin,
c) poaduje a kontroluje plnenie povinností povinných
osôb ustanovených týmto zákonom,
d) podáva podnet na uloenie pokuty povinnej osobe za
poruenie alebo neplnenie povinností uloených
týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený pod¾a
osobitných predpisov53) povinnej osobe pokutu uloi, ak vo veci nekoná sama pod¾a § 32 alebo 33,
e) podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikate¾skú alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos povinnej osoby za opakované poruenie alebo neplnenie povinností uloených týmto zákonom orgánu,
ktorý je oprávnený rozhodnú o odobratí oprávnenia
pod¾a osobitného predpisu,45)
f) poaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach
od orgánov, ktorým podala návrh na uloenie pokuty
alebo podnet na odobratie oprávnenia pod¾a písmen
c) a d); tieto orgány sú povinné finanènú spravodajskú jednotku vyrozumie,
g) zachováva mlèanlivos o obsahu a pôvode informácií
získaných od povinnej osoby plnením jej ohlasovacej
povinnosti a zabezpeèuje ochranu takto získaných
informácií, ak tento zákon neustanovuje inak,
h) zverejòuje informácie o formách a spôsoboch legalizácie a financovaní terorizmu a o spôsoboch rozpoznania neobvyklých obchodných operácií,
52
53
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i) informuje povinnú osobu o úèinnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii a o postupoch, ktoré
nadväzujú na prijatie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii, ak tým nehrozí zmarenie spracovania
neobvyklej obchodnej operácie,
j) poskytuje informácie získané plnením ohlasovacej
povinnosti správcovi dane, ak tieto odôvodòujú zaèatie daòového konania alebo majú význam pre u
prebiehajúce daòové konanie, ak to neohrozí plnenie úloh finanènej spravodajskej jednotky.
(3) Finanèná spravodajská jednotka poskytuje vetky informácie a podklady, ktoré získala pod¾a tohto zákona, tátnym orgánom, ktoré plnia úlohy na úseku
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku
a bezpeènosti tátu na plnenie ich zákonom uloených
úloh v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej èinnosti. Poskytované informácie neobsahujú údaje o ich
pôvodcovi.
(4) Ak vznikne podozrenie z poruenia mlèanlivosti
pod¾a § 18 ods. 11, sú tátne orgány pod¾a odseku 3 povinné na základe iadosti finanènej spravodajskej jednotky poskytova informácie a doklady o spôsobe nakladania s informáciami a podkladmi poskytnutými
pod¾a odseku 3.
§ 27
Vedenie tatistických údajov
(1) Finanèná spravodajská jednotka vedie súhrnné
tatistické údaje, ktoré zahàòajú poèet prijatých hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, jednotlivé
spôsoby spracovania hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich poèet, vrátane poètu prípadov
odstúpených orgánom èinným v trestnom konaní alebo
správcom daní za kalendárny rok a poèet stíhaných
osôb, poèet osôb odsúdených za trestný èin legalizácie
príjmu z trestnej èinnosti a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku
a raz roène uverejòuje súhrnný preh¾ad týchto tatistických údajov vo výroènej správe. Súèasou správ finanènej spravodajskej jednotky sú informácie o èinnosti jednotky.
(2) Finanèná spravodajská jednotka je oprávnená na
úèely vedenia tatistických údajov vyadova od orgánov verejnej moci a povinných osôb podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na vedenie týchto tatistických údajov.
(3) Orgány verejnej moci a povinné osoby sú povinné
poskytnú bezplatne, úplne, správne a v termínoch urèených finanènou spravodajskou jednotkou údaje nevyhnutné na vedenie tatistických údajov.
§ 28
Medzinárodná spolupráca
(1) Finanèná spravodajská jednotka spolupracuje
s príslunými orgánmi èlenských tátov a Európskou
komisiou, Radou Európskej únie a Sekretariátom Rady

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1993 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z.
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Európskej únie, najmä pri výmene a preverovaní informácií potrebných pri predchádzaní a odha¾ovaní legalizácie a financovania terorizmu.
(2) Finanèná spravodajská jednotka spolupracuje
s orgánmi ostatných tátov v rozsahu a za podmienok
ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe princípu
nezmluvnej vzájomnosti.
(3) Finanèná spravodajská jednotka môe spolupracova aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie
príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu.
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iavania a plnenia povinností pod¾a tohto zákona
umoni finanènej spravodajskej jednotke prístup k písomnostiam alebo k prostriedkom výpoètovej techniky,
inej techniky a k záznamom na technickom nosièi dát,
nazera do nich, robi si z nich výpisky, poznámky a kópie; spíe o tom úradný záznam. Povinná osoba je povinná poskytnú odborné písomné vyjadrenia súvisiace s predmetom jej èinnosti.
(3) Povinná osoba je povinná poskytova finanènej
spravodajskej jednotke na poiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností pod¾a § 20 za obdobie predchádzajúcich piatich rokov.

Kontrola

(4) Povinnos pod¾a odseku 3 má aj osoba poèas piatich rokov, odkedy prestala by povinnou osobou.

§ 29

(5) Na kontrolu pod¾a toho zákona sa nevzahuje veobecný predpis o kontrole v tátnej správe.56)

(1) Kontrolu plnenia a dodriavania povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom vykonáva
finanèná spravodajská jednotka.
(2) Kontrolu plnenia a dodriavania povinností mono vykona aj u osoby, ktorá prestala by povinnou osobou v rozsahu povinností, ktoré vyplývali zo zákona,
keï bola povinnou osobou.
(3) Kontrolu plnenia a dodriavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva u povinných osôb,
ktoré podliehajú doh¾adu Národnej banky Slovenska
pod¾a osobitného predpisu,54) aj Národná banka Slovenska a u povinných osôb, u ktorých vykonáva dozor
ministerstvo pod¾a osobitného predpisu,55) aj ministerstvo.
(4) Národná banka Slovenska a ministerstvo oznámia finanènej spravodajskej jednotke pred zaèiatkom
kontroly pod¾a odseku 3 názov, miesto podnikania alebo sídlo, identifikaèné èíslo a druh povinnej osoby pod¾a § 5, u ktorej budú kontrolu vykonáva, a po skonèení kontroly výsledok kontroly a prijaté opatrenia. Ak
Národná banka Slovenska alebo ministerstvo zistí pri
kontrole neobvyklú obchodnú operáciu alebo iné skutoènosti, ktoré by mohli súvisie s legalizáciou alebo financovaním terorizmu, bezodkladne to oznámia finanènej spravodajskej jednotke.
(5) Na základe vzájomnej dohody môe finanèná
spravodajská jednotka vykona u povinnej osoby kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona
spoloène s Národnou bankou Slovenska alebo ministerstvom.

§ 31
Oznamovacia povinnos orgánu
vykonávajúceho doh¾ad, kontrolu,
tátny doh¾ad alebo tátny dozor
Orgán vykonávajúci doh¾ad, kontrolu, tátny doh¾ad
alebo tátny dozor nad èinnosou povinných osôb bezodkladne oznámi finanènej spravodajskej jednotke podozrenie z poruenia tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak podozrenie z poruenia tohto
zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu zistí pri
výkone svojej pôsobnosti.
IESTA ÈAS
SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA
§ 32
Priestupky
(1) Priestupku pod¾a tohto zákona sa dopustí kadý,
kto poruí povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a
§ 18.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu a do 100 000 Sk.
(3) Priestupok pod¾a odseku 1 prejednáva finanèná
spravodajská jednotka.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.57)
§ 33

§ 30

Iné správne delikty

(1) Povinná osoba je povinná vytvori finanènej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon
kontroly, poskytnú jej potrebnú súèinnos a zdra sa
konania, ktoré by mohlo mari výkon kontroly.

(1) Finanèná spravodajská jednotka uloí právnickej
osobe a fyzickej osobe-podnikate¾ovi pokutu do
a) 5 000 000 Sk, ktorá nesplní alebo poruí niektorú
z povinností ustanovenú týmto zákonom v § 10
ods. 1 a 4, 6 a 11, § 11 ods. 3, § 12, § 14 a 17
a § 20,

(2) Povinná osoba je povinná na úèely kontroly dodr54

) § 1 ods. 3 písm. a) zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 2 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
55
) 10 ods. 2 písm. b) zákona è. 171/2005 Z. z.
56
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
57
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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b) 3 000 000 Sk, ktorá nesplní alebo poruí niektorú
z povinností ustanovenú týmto zákonom v § 18
ods. 1, § 19 ods. 2 a 4, § 21, § 24 ods. 1 a 4, § 30
ods. 1 a 2,
c) do 2 000 000 Sk, ktorá nesplní alebo poruí povinnos ustanovenú týmto zákonom, ak nie je uvedená
v písmenách a) alebo b).
(2) Finanèná spravodajská jednotka uloí právnickej
osobe a fyzickej osobe-podnikate¾ovi pokutu do
10 000 000 Sk
a) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) a b), ak povinnos nie je plnená alebo je poruovaná 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov,
b) ak je správnym deliktom pod¾a odseku 1 zmarené
alebo podstatne saené zaistenie príjmu z trestnej
èinnosti,
c) ktorá opakovane poruila povinnos, za ktorú jej
bola v predchádzajúcich troch rokoch uloená pokuta pod¾a odseku 1.
(3) Pri urèovaní výky pokuty finanèná spravodajská
jednotka prihliada na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované
neplnenie alebo poruovanie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo na jeho základe.
(4) Pokutu pod¾a odseku 1 alebo 2 mono uloi do
jedného roka odo dòa, keï poruenie povinnosti finanèná spravodajská jednotka zistila, najneskôr do
piatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
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zmluvného vzahu, pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdraní postupovali
dobromyse¾ne.
(2) Za kodu zodpovedá tát. Náhradu kody v zastúpení tátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky.
(3) Nárok na náhradu kody, ktorá vznikla ohlásením
neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdraním, sa
vopred predbene prerokuje na základe písomnej iadosti pokodeného o predbené prerokovanie nároku
(ïalej len iados) s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
(4) Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuspokojí nárok na náhradu kody alebo jeho èas do
troch mesiacov odo dòa prijatia iadosti, môe sa pokodený domáha uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej èasti na súde.
(5) Kadý je povinný bez zbytoèného odkladu na poiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky písomne oznámi skutoènosti, ktoré majú význam pre
predbené prerokovanie nároku a pre súdne konanie
vo veci náhrady kody.
(6) Poèas predbeného prerokovania nároku pod¾a
odseku 3 premlèacia lehota na náhradu kody neplynie
odo dòa podania iadosti do skonèenia prerokovania,
najdlhie vak poèas troch mesiacov.

(5) Na konanie o správnych deliktoch sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.58)

(7) Na právne vzahy o náhrade kody, ktorá vznikla
ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdraním, sa vzahuje veobecný predpis o náhrade kody,59) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 34

ÔSMA ÈAS

Podnet na odobratie oprávnenia na podnikate¾skú
alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos
Ak finanèná spravodajská jednotka zistí, e povinná
osoba viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo opakovane neplní alebo poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, podá podnet orgánu, ktorý je
oprávnený rozhodnú o odobratí oprávnenia na podnikate¾skú alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos
pod¾a osobitného predpisu;45) tento orgán je povinný do
30 dní od doruèenia podnetu písomne oznámi finanènej spravodajskej jednotke spôsob vybavenia podnetu.
SIEDMA ÈAS
ZODPOVEDNOS ZA KODU
§ 35
(1) Povinná osoba, ani jej zamestnanec a osoba, ktorá
pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného
vzahu, nezodpovedajú za kodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdraním,
ak pritom postupovali dobromyse¾ne. V pochybnostiach platí, e povinná osoba, jej zamestnanec alebo
osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného
58
59

PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 36
Prechodné ustanovenia
(1) Povinná osoba vykoná základnú starostlivos
pod¾a § 10 a zvýenú starostlivos pod¾a § 12 aj vo vzahu k existujúcim klientom v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu do 31. decembra
2009.
(2) Program vlastnej èinnosti zameranej proti legalizácii prijatý povinnou osobou pred 1. septembrom
2008 sa povauje do 31. decembra 2008 za program
vlastnej èinnosti povinnej osoby pod¾a tohto zákona.
(3) Povinné osoby vypracujú program vlastnej èinnosti povinnej osoby pod¾a § 20 do 31. decembra 2008.
(4) Zdruenie majetku je povinné vypracova najneskôr do 28. februára 2009 písomný zoznam koneèných
uívate¾ov výhod.
(5) Úverová intitúcia a finanèná intitúcia je povinná zavies elektronické systémy pod¾a § 24 ods. 4 najneskôr do 31. augusta 2009.
(6) Na ukladanie pokút za správne delikty ustanove-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 415 a 459 Obèianskeho zákonníka.
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né právnym predpisom úèinným do 31. augusta 2008,
ku ktorým dolo pred 1. septembrom 2008, sa pouijú
ustanovenia právneho predpisu úèinného do 31. augusta 2008.

5. V § 72a) sa za slová legalizáciou príjmov z trestnej
èinnosti vkladajú slová a financovaním terorizmu.

§ 37

Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z. a zákona è. 659/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 38
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 566/2001
Z. z., zákona è. 445/2002 Z. z., zákona è. 171/2005
Z. z. a zákona è. 340/2005 Z. z.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z. a zákona è. 86/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. c) sa spojka a nahrádza èiarkou
a slová legalizácie príjmov z trestnej èinnosti1) sa nahrádzajú slovami legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V názve § 29a sa spojka a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a financovania terorizmu.
3. V § 29a odsek 5 znie:
(5) Osobitný útvar sluby finanènej polície plní úlohy pri predchádzaní a odha¾ovaní legalizácie príjmov
z trestnej èinnosti a financovania terorizmu pod¾a osobitného predpisu.1).
4. V § 36 sa za slová trestnej èinnosti vkladajú slová
a financovaniu terorizmu.

Èl. III

V § 89 ods. 4 sa suma 2 500 EUR nahrádza sumou
2 000 EUR.
Èl. IV
v
è.
è.
è.

Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
747/2004 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z. a zákona
8/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a pred financovaním terorizmu.
2. Odkaz 21 a poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa
vypúajú.
Èl. V
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 327/2005 Z. z. a zákona è. 331/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:  ,ak
osobitný predpis na úseku predchádzania a odha¾ovania legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu13a) neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VI
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z. a zákona è. 594/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: a pred financovaním terorizmu.

ní niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:

2. Odkaz 5 a poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúajú.

V § 5 sa vypúa odsek 3 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 5.

Èl. VII

Èl. VIII

Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplne-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.

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

Strana 2366

Zbierka zákonov è. 297/2008

Èiastka 113

Príloha k zákonu è. 297/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní vyuívania finanèného
systému na úèely prania pinavých peòazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005, s. 15)
2. Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokia¾ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické
kritériá postupov zjednoduenej povinnej starostlivosti vo vzahu ku klientovi a výnimky na základe finanènej èinnosti vykonávanej príleitostne alebo vo ve¾mi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006, s. 29)
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298
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch
v znení neskorích predpisov a mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení zákona è. 236/2000 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona è. 533/2003 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z. a zákona
è. 459/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný
architekt a stavebný ininier uplatnením práva usadi
sa,
b) pravidlá vo¾ného poskytovania sluieb architektov,
krajinných architektov a stavebných ininierov na doèasnom a príleitostnom základe (ïalej len hosovanie),
c) pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný ininier,
d) postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na
úèely vydávania ivnostenských oprávnení na výkon
èinnosti stavbyvedúceho, na výkon èinnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov,1)
e) zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej
komory architektov a Slovenskej komory stavebných
ininierov (ïalej len komora).
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy pod¾a odseku 1 sa vzahujú na obèanov èlenských
tátov. Èlenským tátom sa na úèely tohto zákona rozumie èlenský tát Európskej únie, tát, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
a vajèiarska konfederácia.
(3) Domovským èlenským tátom sa na úèely tohto zákona rozumie èlenský tát, v ktorom iadate¾ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je
porovnate¾ný s regulovaným povolaním pod¾a § 4, 4a alebo 5, alebo osobitnú odbornú spôsobilos, ktorej obsah je
porovnate¾ný s osobitnou odbornou spôsobilosou získanou pod¾a tohto zákona.

(4) Regulaèným orgánom domovského èlenského
tátu sa na úèely tohto zákona rozumie orgán tátnej
správy, profesijná komora alebo profesijné zdruenie, ktoré pod¾a práva domovského èlenského tátu
je orgánom oprávneným uznáva odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo
stavebný ininier.
(5) Regulovanými povolaniami pod¾a tohto zákona
sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný ininier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.
§2
Autorizácia
Autorizácia je rozhodnutie pod¾a tretej èasti o zapísaní iadate¾a do zoznamu pod¾a § 3 ods. 1, 2 alebo 3
(ïalej len zoznam) na základe
a) získania odbornej kvalifikácie pod¾a tohto zákona, alebo
b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom èlenskom táte..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha è. 2 poloka 13 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona
è. 358/2007 Z. z..

2. Nadpis druhej èasti znie:
VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ.
3. V § 3 odseky 4 a 6 znejú:
(4) Hosujúcim architektom je ten, kto je zapísaný
v registri hosujúcich architektov.
(5) Hosujúcim krajinným architektom je ten, kto
je zapísaný v registri hosujúcich krajinných architektov.
(6) Hosujúcim stavebným ininierom je ten, kto
je zapísaný v registri hosujúcich stavebných ininierov..
4. V § 3 ods. 7 úvodná veta znie: Vykonáva regulované povolanie mono.
5. § 3 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Poskytova sluby pod¾a § 4, 4a a 5 mono odo
dòa zapísania do zoznamu alebo do registra pod¾a
odsekov 4 a 6 (ïalej len register) do dòa vyèiarknutia z nich.
(9) Poskytovanie sluieb pod¾a § 4, 4a a 5 nie je
ivnosou.2).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

6. Poznámky pod èiarou k odkazom 4, 4a a 13a sa vypúajú. Súèasne sa zruuje oznaèenie odkazov 4, 4a
a 13a.
7. V § 5 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 4, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1,
§ 8 ods. 1 a 6, § 9 ods. 1 prvej vete, § 9 ods. 2 a 3, § 11
ods. 1 a v § 23a ods. 1 a 3 sa slová vykonávanie odborných èinností vo výstavbe a slová vykonávanie odborných èinností pod¾a tohto zákona vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami poskytovanie sluieb v príslunom
tvare.
8. V § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 druhej vete, § 14a ods. 1 a 2,
§ 21 ods. 2 a v § 23a ods. 2 sa slová vykonávanie odborných èinností vo výstavbe vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami vykonávanie povolania v príslunom tvare.
9. V § 8 ods. 2 a 3 v úvodnej vete sa slová vykona èinnosti nahrádzajú slovami poskytnú sluby.
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia § 847
a nasl. Obèianskeho zákonníka. nahrádza citáciou
§ 847 a nasl. Obèianskeho zákonníka, § 104 a 107 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..
11. V § 12 ods. 2 sa vypúajú slová autorizovaných
architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných ininierov (ïalej len zoznam).
12. V § 12 ods. 4 sa slová výkonu èinnosti a nahrádzajú slovami zapísania v zozname alebo èas.
13. V § 14a ods. 1 sa vypúa druhá veta.
14. § 14b a 14d vrátane nadpisov znejú:
§ 14b
Práva a povinnosti hosujúcich architektov
a hosujúcich stavebných ininierov
(1) Na hosujúcich architektov a na hosujúcich stavebných ininierov, ktorí
a) poskytujú sluby v slobodnom povolaní, sa poèas zapísania v registri vzahujú § 6 a 13,
b) pracujú ako zamestnanci, sa poèas zapísania v registri
vzahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 4 a § 13.
(2) Hosujúci architekti a hosujúci stavební ininieri
na èas poskytovania sluieb pouívajú odtlaèok peèiatky
na osvedèovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili.
(3) Peèiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je
umiestnený tátny znak Slovenskej republiky. Po obvode
nad tátnym znakom je vo vonkajom kruhopise uvedené
meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise oznaèenie buï hosujúci
architekt, buï hosujúci krajinný architekt, alebo
hosujúci stavebný ininier. V kruhopise pod tátnym
znakom je uvedené registraèné èíslo a rozsah doèasnej
platnosti registrácie.
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(4) Peèiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol
hosujúci architekt alebo hosujúci stavebný ininier vyèiarknutý z registra, peèiatku musí odovzda
komore do piatich dní odo dòa písomného oznámenia o vyèiarknutí z registra.
§ 14c
Právnické osoby
Právnická osoba môe ma zapísané v predmete
svojej èinnosti poskytovanie sluieb pod¾a § 4, 4a alebo § 5, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu
autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon pod¾a
tohto zákona a ak tieto sluby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným
doh¾adom. Podkladom na zapísanie predmetu èinnosti do obchodného registra je autorizaèné osvedèenie pod¾a § 19 alebo registraèné osvedèenie pod¾a
§ 19a tohto zamestnanca.
§ 14d
Práva a povinnosti krajinných architektov
Na práva a povinnosti krajinných architektov sa
vzahujú ustanovenia § 6 a 14c rovnako..
15. Nadpis tretej èasti znie:
PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM.
16. V § 15 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Do zoznamu komora zapíe na základe autorizácie
a) pod¾a § 2 písm. a) toho, kto preukáe, e
1. je obèanom èlenského tátu a má plnú spôsobilos na právne úkony,
2. je bezúhonný,
3. má doklad o vzdelaní uznaný pod¾a § 16,
4. má odbornú prax uznanú pod¾a § 16b,
5. vykonal autorizaènú skúku pod¾a § 21 a
6. zloil s¾ub pod¾a § 23,
b) pod¾a § 2 písm. b) toho, kto preukáe, e
1. je obèanom èlenského tátu,
2. je bezúhonný,
3. jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli
uznané v domovskom èlenskom táte; inak je
povinný predloi doklady pod¾a písmena a)
tretieho a tvrtého bodu,
4. pri vstupe do profesie vykonal autorizaènú alebo inak oznaèenú skúku spôsobilosti v domovskom èlenskom táte; inak ho zapíe a po
vykonaní autorizaènej skúky pod¾a § 21.
(2) iados o zapísanie do zoznamu sa podáva na
tlaèive komory v tátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie poiadaviek pod¾a odseku 1. Komora potvrdí prijatie iadosti do jedného
mesiaca odo dòa podania iadosti a v tejto lehote iadate¾ovi oznámi prípadné nedostatky iadosti, najmä ktoré doklady chýbajú. Komora rozhodne o zapísaní architekta do troch mesiacov odo dòa, keï je
iados úplná, a ak ide o krajinného architekta alebo
o stavebného ininiera, do tyroch mesiacov odo
dòa, keï je iados úplná. Ak je potrebné vykona aj
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autorizaènú skúku, lehota plynie odo dòa úspeného
vykonania autorizaènej skúky.
(3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch pod¾a
odsekov 1 a 2, komora môe poiada regulaèný orgán domovského èlenského tátu o potvrdenie autentickosti dokladov a o potvrdenie, e iadate¾ spåòa poiadavky na
uznanie z h¾adiska odbornej prípravy, najmä èi
a) bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení,
ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený
vysokou kolou v èlenskom táte vydania dokladu,
b) doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa
vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom rozsahu
absolvoval v èlenskom táte vydania dokladu, a
c) doklad o vzdelaní dáva na území èlenského tátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa uchádza.
(4) Komora nezapíe do zoznamu toho, kto nespåòa poiadavky pod¾a odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory..
17. V § 15a odseky 1 a 2 znejú:
(1) Do registra (§ 3 ods. 4 a 6) komora zapíe
a) pri prvom hosovaní toho, kto preukáe, e
1. je obèanom èlenského tátu,
2. je bezúhonný,
3. má doklad o vzdelaní uznaný pod¾a § 16,
4. je oprávnený v domovskom èlenskom táte vykonáva regulované povolanie; inak je povinný predloi
doklad o tom, e vykonával poèas predchádzajúcich
desiatich rokov najmenej dva roky èinnosti, ktoré
sú obsahom regulovaného povolania pod¾a § 4, 4a
alebo 5,
5. je poistený zo zodpovednosti za kodu spôsobenú
výkonom povolania s platnosou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predåení èasu hosovania alebo pri opakovanom
hosovaní, ak od predchádzajúceho hosovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáe, e spåòa poiadavky pod¾a písmena a) druhého a piateho
bodu.
(2) iados o zapísanie sa podáva na tlaèive komory
v tátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce
poiadavky pod¾a odseku 1..
18. V § 15a ods. 4 a 6, § 17a ods. 2, § 18a ods. 1 písm. d)
a v § 39a ods. 2 a 3 sa slová komoru alebo iný registraèný
orgán èlenského tátu, v ktorom je uchádzaè usadený,
slová komoru alebo iný registraèný orgán èlenského tátu, v ktorom je hosujúci architekt usadený a slová komoru alebo iný registraèný orgán èlenského tátu, v ktorom je usadený vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
regulaèný orgán domovského èlenského tátu v príslunom tvare.
19. V § 15a ods. 5 na konci sa pripájajú tieto vety: Komora je povinná uchádzaèa upovedomi o zaèatí preetrovania a o preruení plynutia lehoty. Ak uplynula lehota
z dôvodu neèinnosti komory, uchádzaè môe zaèa poskytova sluby aj bez zapísania do registra..
20. V § 15b ods. 3 sa slová èlenského tátu, v ktorom
je uchádzaè usadený nahrádzajú slovami domovského
èlenského tátu uchádzaèa.
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21. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1) Slovenská komora architektov na úèely autorizácie pod¾a § 15 a na úèely hosovania pod¾a § 15a
automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený
a) v prílohe è. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo
jeho vydaniu, zaèalo najskôr v akademickom referenènom roku uvedenom v prílohe è. 2, vydalo ho
vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe è. 2 a je
doplnený osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského tátu,
b) v prílohe è. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo
jeho vydaniu, zaèalo najneskôr v akademickom
referenènom roku uvedenom v prílohe è. 3, a to aj
vtedy, ak toto vzdelávanie nespåòa minimálne poiadavky na architektonické vzdelanie pod¾a odseku 6, a je doplnené osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského tátu, ktoré
osvedèuje, e drite¾ dokladu o vzdelaní aktívne
vykonával èinnosti uvedené v § 4 najmenej tri po
sebe nasledujúce roky poèas piatich rokov, ktoré
predchádzajú roku vydania osvedèenia.
(2) Slovenská komora architektov automaticky
uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na
uznávanie odborných kvalifikácií Európska komisia
uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní,
ktorý spåòa minimálne poiadavky na architektonické vzdelanie pod¾a odseku 6, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie.
(3) Slovenská komora architektov na úèely autorizácie pod¾a § 15 a na úèely hosovania pod¾a § 15a
uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako
súèasti schém sociálneho zlepenia alebo externého
univerzitného túdia, ktoré spåòa minimálne poiadavky na architektonické vzdelanie pod¾a odseku 6,
ktorý je
a) vydaný na základe úspeného zloenia skúky
z architektúry, ktorá musí by rovnocenná tátnej
závereènej skúke, a
b) doplnený osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského tátu, ktoré osvedèuje, e
jeho drite¾ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod doh¾adom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru.
(4) Slovenská komora architektov na úèely autorizácie pod¾a § 15 a na úèely hosovania pod¾a § 15a
uzná aj doklad o trojroènej odbornej príprave na odborných vysokých kolách Fachhochschulen
v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala
od 5. augusta 1985, ak táto odborná príprava spåòala minimálne poiadavky na architektonické vzdelanie pod¾a odseku 6, ktorý je doplnený osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského tátu,
ktoré osvedèuje, e
a) tento doklad o vzdelaní umoòuje prístup k povolaniu architekt v domovskom èlenskom táte,
b) jeho drite¾ vykonal najmenej tvorroènú odbornú
prax v Spolkovej republike Nemecko a
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c) práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí
a zruèností uvedených v odseku 6 písm. d).

zname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike pod¾a prílohy è. 3, ktoré
u nespåòajú poiadavky na uznanie.

(5) Slovenská komora architektov na úèely autorizácie
pod¾a § 15 a na úèely hosovania pod¾a § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v neèlenskom táte, ak je doplnený
osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského
tátu, ktoré osvedèuje, e uznal tento doklad na základe
splnenia minimálnych poiadaviek na architektonické
vzdelanie pod¾a odseku 6 a e jeho drite¾ má najmenej
trojroènú odbornú prax v èlenskom táte, ktorý uznal
tento doklad o vzdelaní.

(8) Slovenská komora architektov na úèely autorizácie pod¾a § 15 a na úèely hosovania pod¾a § 15a
uzná doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý
vydala v èlenskom táte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijných
odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo
záhradná a krajinná architektúra.

(6) Minimálne poiadavky na architektonické vzdelanie pod¾a odsekov 1 a 5 sú splnené, ak odborná príprava
a) trvala najmenej tyri roky denného túdia alebo es
rokov celkového túdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného túdia druhého stupòa na univerzite alebo v porovnate¾nom vzdelávacom zariadení a tvorila ju
v zásadnej èasti architektúra,
b) udriavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými h¾adiskami poèas jej celého trvania,
c) viedla k úspenému zloeniu tátnej závereènej skúky na univerzitnej úrovni a
d) zaruèila získanie
1. schopností vytvára architektonické návrhy, ktoré
uspokojujú aj estetické, aj technické poiadavky,
2. vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,
3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu
architektonického návrhu,
4. vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní
a zruènostiach v procese územného plánovania,
5. schopností chápa vzah medzi ¾uïmi a budovami
a medzi budovami a ich prostredím a potreby dáva
do vzahu budovy a priestory medzi nimi s ¾udskými
potrebami a rozsahom,
6. schopností chápa povolanie a úlohu architekta
v spoloènosti, najmä pri príprave dokumentácií,
ktoré berú do úvahy sociálne faktory,
7. schopností pochopi metódy prieskumu a prípravy
projektovej dokumentácie,
8. schopností pochopi kontrukèné projektovanie,
kontrukèné a technické problémy spojené so stavebným projektom,
9. vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách
a funkcii stavieb, aby boli zabezpeèené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou,
10. zruènosti projektovania, aby sa splnili poiadavky
uívate¾ov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú urèené cenovými faktormi a poiadavkami na stavby,
11. vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov
do veobecného plánovania.
(7) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) je prísluné
oznamova Európskej komisii a èlenským tátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zo-

(9) Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných
architektov, ktoré vydali vysoké koly neposkytujúce
vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov
o vzdelaní stavebných ininierov sa vzahujú veobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií..

22. Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 16a
Doklady o vzdelaní
(1) iadate¾ o uznanie dokladu o vzdelaní priloí
k iadosti o uznanie originál alebo úradne osvedèenú
fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné
úradné osvedèenie fotokópie dokladu o vzdelaní
mono nahradi osvedèením regulaèného orgánu domovského èlenského tátu. Ak ide o doklad vydaný
v cudzine, priloí sa aj preklad do tátneho jazyka; to
neplatí, ak je doklad v èeskom jazyku.
(2) Ak je potrebné zároveò s dokladom o vzdelaní
preskúma splnenie poiadaviek na obsah vzdelávania pod¾a § 16 ods. 6, k iadosti musí by priloené
osvedèenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo
doklad o vzdelaní. Prílohou osvedèenia je obsah tudijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie
o absolvovaných skúkach. Ak ide o túdium v cudzine, priloí sa aj preklad do tátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah tudijného odboru v èeskom jazyku.
(3) Na úèely uznania odbornej kvalifikácie stavebných ininierov sa vyaduje doklad o vzdelaní získaný v èlenskom táte na základe vysokokolského
vzdelania druhého stupòa
a) stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú
v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom a treom
bode sa vyadujú doklady uvedené v prílohe è. 3,
b) elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania
pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) tvrtom bode.
(4) Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky po
vyjadrení príslunej komory môe uzna doklad
o vzdelaní získaný v èlenskom táte aj na základe
iného vzdelania, ne je uvedené v odseku 3 a v § 16
ods. 8, ak ide o vysokokolské vzdelanie
a) technického zamerania pre kategórie pod¾a § 5
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ods. 1 písm. b) a ide o iadate¾a, ktorý svojou najmenej
sedemroènou odbornou praxou v oblasti stavebníctva
dostatoène preukázal potrebnú technickú spôsobilos,
b) prírodovedného, lesníckeho alebo po¾nohospodárskeho zamerania a ide o iadate¾a, ktorý svojou najmenej
sedemroènou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatoène preukázal potrebnú odbornú spôsobilos krajinného architekta.
(5) Doklad o vzdelaní uznaný pod¾a veobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na úèely autorizácie pod¾a § 15 alebo na úèely hosovania pod¾a § 15a
predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedèenou
kópiou rozhodnutia Ministerstva kolstva Slovenskej republiky o jeho uznaní.
§ 16b
Odborná prax
(1) Na úèely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po
skonèení vzdelávania pod doh¾adom architekta, krajinného architekta alebo ininiera alebo v rámci ich ateliéru
alebo kancelárie.
(2) Odborná prax pod¾a odseku 1 sa preukazuje knikou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného
architekta, a záznamníkom o odbornej praxi, ak ide o ininiera.
§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1) Slovenská komora architektov na úèely zapísania
do zoznamu autorizovaných architektov automaticky
uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom èlenskom táte na základe vzdelania, ktoré
zodpovedá minimálnym poiadavkám na architektonické
vzdelanie pod¾a § 16 ods. 6, a na základe odbornej praxe
v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizaènej alebo
inak oznaèenej skúky spôsobilosti architekta.
(2) Ak povolanie architekta nie je v domovskom èlenskom táte regulované, alebo je regulované, ale na výkon
povolania sa nevyaduje odborná prax alebo autorizaèná
alebo inak oznaèená skúka spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatni kompenzaèné
opatrenie formou autorizaènej skúky pod¾a § 21; to neplatí, ak iadate¾ pod¾a osvedèenia regulaèného orgánu
domovského èlenského tátu vykonával povolanie architekta v domovskom èlenskom táte viac ako sedem rokov
pred dòom podania iadosti.
(3) Slovenská komora architektov na úèely zapísania
do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú
kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom
èlenskom táte na základe vysokokolského vzdelania
druhého stupòa v tudijných odboroch tvorba krajiny
alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe
odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe
autorizaènej alebo inak oznaèenej skúky spôsobilosti.
(4) Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom èlenskom táte regulované, alebo je regulované, ale
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na výkon povolania sa nevyaduje vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa, odborná prax alebo autorizaèná alebo inak oznaèená skúka spôsobilosti,
Slovenská komora architektov uplatní kompenzaèné
opatrenie formou autorizaènej skúky pod¾a § 21.
(5) Slovenská komora stavebných ininierov na
úèely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných ininierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného ininiera získanú v domovskom èlenskom táte
na základe vysokokolského vzdelania druhého
stupòa pod¾a iadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe
autorizaènej alebo inak oznaèenej skúky spôsobilosti.
(6) Ak povolanie stavebného ininiera nie je v domovskom èlenskom táte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyaduje vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, odborná prax
alebo autorizaèná alebo inak oznaèená skúka spôsobilosti, Slovenská komora stavebných ininierov
uplatní kompenzaèné opatrenie formou autorizaènej
skúky pod¾a § 21.
(7) Od kompenzaèného opatrenia pod¾a odsekov 4
a 6 komora upustí, ak existuje spoloèná platforma,
ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej
kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely
v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných ininierov pod¾a stavu v najmenej dvoch tretinách èlenských tátov vrátane
tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.
(8) Slovenská komora architektov môe na úèely
zapísania do zoznamu autorizovaných architektov
uzna odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzaè svojou viac ako sedemroènou odbornou praxou v oblasti architektúry a kvalitou svojej práce dostatoène preukázal tvorivé schopnosti
a potrebnú technickú spôsobilos.
(9) Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných ininierov na úèely hosovania
uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom
èlenskom táte, ak uchádzaèovi dovo¾ujú poskytova
rovnaké sluby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5..
23. V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:
d) stal sa zamestnancom komory,.
24. V § 17 ods. 1 sa vypúa písmeno k).
25. V § 17 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 4.
26. V § 17a ods. 1v úvodnej vete sa slová hosujúceho architekta, ak nahrádzajú slovami toho, kto.
27. V § 17a ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová
autorizovaných architektov.
28. V § 17a ods. 1 písmeno f) znie:
f) o to poiada regulaèný orgán domovského èlenského tátu,.
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29. V § 17a ods. 1 sa v písmene g) slová v èlenskom
táte, v ktorom je usadený nahrádzajú slovami v domovskom èlenskom táte.

nierov alebo architektov a ininierov len niektorej kategórie nahrádzajú slovami vetkých architektov
a ininierov alebo ininierov len niektorej kategórie.

30. V § 17a ods. 1 sa v písmene l) slová v táte, v ktorom je usadený nahrádzajú slovami v domovskom èlenskom táte.

46. V § 23a ods. 4 sa slová hosujúcich architektov nahrádzajú slovami osoby zapísané v registri.

31. V § 17a ods. 2 sa slová aj hosujúcemu architektovi nahrádzajú slovami aj vyèiarknutému architektovi.
32. § 17a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vyèiarknutie z registra je preskúmate¾né súdom
na základe aloby vyèiarknutého..
33. V § 18 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúajú slová architekta alebo ininiera.
34. V § 18a ods. 1 v úvodnej vete sa vypúajú slová
o hosujúcom architektovi.
35. V § 18a ods. 1 písm. c) sa slovo èlenskom nahrádza slovami domovskom èlenskom.
36. V § 18a ods. 1 písm. f) sa slová tátu, v ktorom je
usadený nahrádzajú slovami domovského èlenského
tátu.
37. V § 19 ods. 2 sa slová straty platnosti nahrádzajú
slovami písomného oznámenia o vyèiarknutí zo zoznamu.
38. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Registraèné osvedèenie
(1) O zapísaní do registra komora vydá registraèné
osvedèenie. V registraènom osvedèení sa uvedú údaje
pod¾a § 18a ods. 1 písm. a), b), g) a h), registraèné èíslo
a rozsah oprávnenia pod¾a § 4, 4a alebo 5.
(2) Registraèné osvedèenie stráca platnos dòom vyèiarknutia z registra. Registraèné osvedèenie, ktoré stratilo platnos, je potrebné odovzda komore do piatich dní
odo dòa písomného oznámenia o vyèiarknutí z registra..
39. Nadpis § 20 znie: Registraèné èíslo.
40. V § 20 ods. 2 sa vypúajú slová hosujúceho architekta.
41. V § 21 ods. 4 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú
slovami písm. a) prvom a tvrtom bode a písm. b) prvom, druhom a tvrtom bode.
42. V § 21 ods. 7 sa vypúajú slová tak, aby v òom
autorizované osoby tvorili meninu.
43. § 21 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Autorizaèná skúka, opakovanie autorizaènej
skúky a odvolacia autorizaèná skúka sa konajú v tátnom jazyku. Verejnú rozpravu pod¾a odseku 2 mono
uskutoèni aj v èeskom jazyku..
44. V § 23 ods. 2 sa vypúajú slová ústavnými zákonmi,.
45. V § 23a ods. 3 sa slová vetkých architektov a ini-

47. V § 24 ods. 2 sa v písmenách a), c), d) a e) za slovo architekt vo vetkých tvaroch vkladajú slová
a krajinný architekt v príslunom tvare.
48. V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:
b) vies
1. zoznam autorizovaných architektov a zoznam
autorizovaných krajinných architektov, zapisova do nich a vyèiarkova z nich architektov
a krajinných architektov,
2. register hosujúcich architektov a register hosujúcich krajinných architektov, zapisova do
nich a vyèiarkova z nich hosujúcich architektov a hosujúcich krajinných architektov,
3. evidenciu vydaných kniiek odbornej praxe,.
49. V § 24 ods. 2 písm. i) sa slová a registrácie
hosujúcich architektov nahrádzajú slovami a krajinných architektov a registrácie hosujúcich architektov a hosujúcich krajinných architektov.
50. V § 24 ods. 2 písmeno l) znie:
l) uznáva
1. doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,
2. odborné kvalifikácie architektov a krajinných
architektov priznané v domovských èlenských
tátoch,
3. doklady o odbornej praxi,
4. doklady o bezúhonnosti a
5. doklady o poistení zodpovednosti za kodu,.
51. V § 24 ods. 2 písm. m) sa vypúajú slová hosujúcich architektov.
52. V § 24 sa odsek 2 dopåòa písmenami n) a o),
ktoré znejú:
n) poskytova
1. záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto zákona, a o etických pravidlách výkonu povolania,
2. objednávate¾om pomoc pri uplatòovaní práv
z poskytovaných sluieb pod¾a § 4 a 4a, ak sa
týkajú odbornosti a etiky poskytovaných sluieb,
3. koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na poiadanie informácie o podmienkach
prístupu k regulovaným povolaniam architekt
a krajinný architekt,
4. regulaèným orgánom iných èlenských tátov
potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov pod¾a písmena l), o usadení a o hosovaní ich èlenov
v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uloených disciplinárnych opatreniach
voèi ich èlenom poskytujúcim sluby v Slovenskej republike a o správnom vybavení prípadnej reklamácie príjemcu sluby,
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o) navrhova spoloèné platformy v povolaní krajinný architekt..
53. V § 31 ods. 2 písm. b) sa za slová vyèiarkova
z neho ininierov, vkladajú slová vies register hosujúcich stavebných ininierov, zapisova doò a vyèiarkova
z neho stavebných ininierov,.
54. V § 31 ods. 2 písmeno h) znie:
h) uznáva odborné kvalifikácie povolania stavebný ininier a spolupracova s regulaènými orgánmi iných
èlenských tátov vo veciach autorizácie stavebných ininierov a registrácie hosujúcich stavebných ininierov a vo veciach poskytovania sluieb stavebnými ininiermi,.
55. V § 31 ods. 2 písmeno k) znie:
k) vies evidenciu o vydaných osvedèeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie ivnostenského oprávnenia na vedenie uskutoèòovania stavieb
a na energetickú certifikáciu budov a evidenciu osôb,
ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom èlenskom táte,.
56. V § 31 sa odsek 2 dopåòa písmenami m) a n), ktoré
znejú:
m) poskytova regulaèným úradom iných èlenských tátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu
informácií o uznaní dokladov pod¾a písmena l), o usadení a o hosovaní ich èlenov v Slovenskej republike,
o disciplinárnych konaniach a uloených disciplinárnych opatreniach voèi ich èlenom poskytujúcim sluby v Slovenskej republike,
n) navrhova spoloèné platformy v povolaní stavebný ininier..
57. V § 31 ods. 5 sa vypúajú slová písm. b) a e).
58. V § 33 ods. 2 sa slová aspoò jedno regionálne zdruenie nahrádzajú slovami nadpolovièná väèina regionálnych zdruení.
59. V § 34 ods. 1 písm. a) sa slovo tvorroèné nahrádza slovom dvojroèné.
60. § 39a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzahujú aj na hosujúcich krajinných architektov a na hosujúcich stavebných ininierov..
61. Doterají text § 41a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Postup pod¾a § 39 ods. 5 a 8 sa primerane pouije
aj na rozhodovanie autorizaènej komisie.
(3) Rozhodnutie, ktorým sa iadate¾ovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznaèí v spise a iadate¾ sa po zloení s¾ubu zapíe do zoznamu alebo do registra a vydá sa
mu peèiatka a autorizaèné osvedèenie alebo registraèné
osvedèenie..
62. Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Strana 2373

§ 41b
Doruèovanie dôleitých písomností
(1) Dôleité písomnosti, ktoré adresát neprevzal
osobne, komora doruèuje ako potové zásielky do
vlastných rúk na adresu uvedenú
a) v zozname alebo v registri, ak adresátom je èlen
komory alebo osoba zapísaná v registri,
b) v iadosti, ak adresátom je iadate¾ o zapísanie do
zoznamu alebo do registra.
(2) Dôleitými písomnosami sú najmä
a) výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku iadosti o zapísanie do zoznamu pod¾a
§ 3 ods. 1 a 3 alebo do registra,
b) rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní
uchádzaèa do zoznamu pod¾a § 3 ods. 1 a 3 alebo
do registra, ako aj o vyèiarknutí zo zoznamu pod¾a
§ 3 ods. 1 a 3 alebo z registra,
c) predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.
(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel prija potovú
zásielku, povauje sa za doruèenú dòom, keï k odopretiu prevzatia dolo a odopretie vyznaèil doruèovate¾ na obálke alebo na doruèenke.
(4) Ak nebolo moné potovú zásielku doruèi adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, povauje sa za doruèenú dòom jej vrátenia komore, a to
aj vtedy, keï sa adresát o tom nedozvedel.
(5) Ak má adresát zástupcu splnomocneného na
zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doruèuje
sa tomuto zástupcovi len vtedy, ak jeho adresu oznámil komore. V takom prípade sa odseky 3 a 4 vzahujú na tohto zástupcu, a to aj vtedy, keï sa adresát
o tom nedozvedel.
(6) V prípade pochybnosti o dni doruèenia rozhoduje dátum potovej peèiatky na obálke alebo na doruèenke.
(7) Údaje na doruèenke sa povaujú za správne a
dovtedy, kým sa nepreukáe opak.
(8) Doruèova mono aj elektronicky s pouitím zaruèeného elektronického podpisu s èasovou peèiatkou..
63. Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:
§ 43e
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 1..
64. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 1
k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 138/1992 Zb.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. ES L 255, 30. 9. 2005).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia
Bulharska a Rumunska upravujú urèité smernice v oblasti vo¾ného pohybu osôb (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).
3. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2007).
4. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 93/28, 4. 4. 2008).
5. Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ C 332/09, 30.12.
2006).
6. Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách pecializovaných lekárov, sestier zodpovedných za
veobecnú starostlivos, pecializovaných zubných lekárov, pôrodných asistentiek a architektov (Ú. v. EÚ
C 137/8, 4. 6. 2008)..
65. Za prílohu è. 1 sa vkladá nová príloha è. 2, ktorá
vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 2
k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 138/1992 Zb.

DOKLADY O VZDELANÍ
uznané pod¾a § 16 ods. 1 písm. a)

tát
België/
Belgique/
Belgien

Doklad o formálnych kvalifikáciách
1. Architect/Architecte
2. Architect/Architecte
3. Architect
4. Architect/Architecte
5. Architect/Architecte
6. Burgelijke ingenieur-architect

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii
1. Nationale hogescholen voor
architectuur
2. Hogere-architectuur-instituten
3. Provinciaal Hoger Instituut voor
Architectuur te Hasselt
4. Koninklijke Academies voor
Schone Kunsten
5. Sint-Lucasscholen
6. Faculteiten Toegepaste
Wetenschappen van de
Universiteiten
6. Faculté Polytechnique van Mons

Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii

Referenèný
kolský rok
1988/1989
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Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii

Referenèný
kolský rok

1. Architecte/Architect
2. Architecte/Architect
3. Architect
4. Architecte/Architect
5. Architecte/Architect
6. Ingénieur-civil  architecte

1. Ecoles nationales supérieures
darchitecture
2. Instituts supérieurs darchitecture
3. Ecole provinciale supérieure
darchitecture de Hasselt
4. Académies royales des Beaux-Arts
5. Ecoles Saint-Luc
6. Facultés des sciences appliquées des
universités
6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

 Kunstakademiets Arkitektskole i
København
 Arkitektskolen i Århus

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

 Universitäten (Architektur/Hochbau)
 Technische Hochschulen
(Architektur/ Hochbau)
 Technische Universitäten
(Architektur/ Hochbau)
 Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
 Hochschulen für bildende Künste
 Hochschulen für Künste

1988/1989

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

 Fachhochschulen
(Architektur/Hochbau) (1)
 Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau) bei
entsprechenden
Fachhochschulstudiengängen

(1) Diese Diplome sind je nach Dauer
der durch sie abgeschlossenen
Ausbildung gemäß Artikel 47
Absatz 1 anzuerkennen.

∆ßðëùµá áñ÷éôÝêôïíá —
µç÷áíéêïý

– Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå÷íåßï
(ÅÌÐ), ôµÞµá áñ÷éôåêôüíùí –
µç÷áíéêþí
– ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞµï
Èåóóáëïíßêçò (ÁÐÈ), ôµÞµá
áñ÷éôåêôüíùí
– µç÷áíéêþí ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò
ó÷ïëÞò

EëëÜò

Âåâáßùóç ðïõ
÷ïñçãåß ôï Ôå÷íéêü
ÅðéµåëçôÞñéï
ÅëëÜäáò (ÔÅÅ) êáé ç
ïðïßá åðéôñÝðåé ôçí
Üóêçóç
äñáóôçñéïôÞôùí óôïí
ôïµÝá ôçò
áñ÷éôåêôïíéêÞò

1988/1989
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
Título oficial de arquitecto

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii
Rectores de las universidades
enumeradas a continuación:
 Universidad Politécnica de
Cataluña, Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura de
Barcelona o del Vallès;
 Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid;
 Universidad Politécnica de Las
Palmas, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Las Palmas;
 Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia;
 Universidad de Sevilla, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla;
 Universidad de Valladolid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid;
 Universidad de Santiago
de Compostela, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de La
Coruña;
 Universidad del País Vasco,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de San Sebastián;
 Universidad de Navarra, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona;
 Universidad de Alcalá de Henares,
Escuela Politécnica de Alcalá de
Henares;
 Universidad Alfonso X El Sabio,
Centro Politécnico Superior de
Villanueva de la Cañada;
 Universidad de Alicante, Escuela
Politécnica Superior de Alicante;
 Universidad Europea de Madrid;
 Universidad de Cataluña, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona;
 Universidad Ramón Llull, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de La Salle;
 Universidad S.E.K. de Segovia,
Centro de Estudios Integrados de
Arquitectura de Segovia;
 Universidad de Granada, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Granada.
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii

Referenèný
kolský rok
1988/1989
1999/2000

1999/2000
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000

1994/1995
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tát
France

Ireland
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
1. Diplôme darchitecte DPLG,
y compris dans le cadre de la
formation professionnelle
continue et de la promotion
sociale.

1. Le ministre chargé de larchitecture

2. Diplôme darchitecte ESA

2. Ecole spéciale darchitecture de Paris

3. Diplôme darchitecte ENSAIS

3. Ecole nationale supérieure des arts et
industries de Strasbourg, section
architecture

1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch. NUI)

1. National University of Ireland to
architecture graduates of University
College Dublin

2. Degree of Bachelor of
Architecture

2. Dublin Institute of Technology,
Bolton Street, Dublin
(College of Technology, Bolton Street,
Dublin)

(B.Arch.) (Previously, until 2002
 Degree standard diploma in
architecture (Dip.Arch)

Italia

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii

3. Certificate of associateship
(ARIAI)

3. Royal Institute of Architects
of Ireland

4. Certificate of membership
(MRIAI)

4. Royal Institute of Architects
of Ireland

 Laurea in architettura

 Università di Camerino
 Università di Catania  Sede di
Siracusa
 Università di Chieti
 Università di Ferrara
 Università di Firenze
 Università di Genova
 Università di Napoli Federico II
 Università di Napoli II
 Università di Palermo
 Università di Parma
 Università di Reggio Calabria
 Università di Roma La Sapienza
 Universtià di Roma III
 Università di Trieste
 Politecnico di Bari
 Politecnico di Milano
 Politecnico di Torino
 Istituto universitario di architettura
di Venezia
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii

Referenèný
kolský rok
1988/1989

1988/1989

Diploma di abilitazione
allesercizo indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo lesame di
Stato davanti ad una
commissione competente

1988/1989
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tát
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Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii
Diploma di abilitazione
allesercizo indipendente
della professione che iene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito positivo
lesame di Stato davanti ad
una commissione
competente

Referenèný
kolský rok

 Laurea in ingegneria edile 
architettura

 Università dellAquilla
 Università di Pavia
 Università di Roma La Sapienza

1998/1999

 Laurea specialistica in ingegneria
edile  architettura

 Università dellAquilla
 Università di Pavia
 Università di Roma La Sapienza
 Università di Ancona
 Università di Basilicata  Potenza
 Università di Pisa
 Università di Bologna
 Università di Catania
 Università di Genova
 Università di Palermo
 Università di Napoli Federico II
 Università di Roma  Tor Vergata
 Università di Trento
 Politecnico di Bari
 Politecnico di Milano

Diploma di abilitazione
allesercizo indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito positivo
lesame di Stato davanti ad
una commissione
competente

2003/2004

 Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
 Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
 Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
 Laurea specialistica in Architettura

 Prima Facoltà di Architettura dellUniversità di Roma La Sapienza
 Università di Ferrara
 Università di Genova
 Università di Palermo
 Politecnico di Milano
 Politecnico di Bari
 Università di Roma III
 Università di Firenze
 Università di Napoli II
 Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione
allesercizo indipendente
della professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito positivo
lesame di Stato davanti ad
una commissione
competente Diploma di
abilitazione allesercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito positivo
lesame di Stato davanti ad
una commissione
competente Diploma di
abilitazione allesercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito positivo
lesame di Stato davanti ad
una commissione
competente Diploma di
abilitazione allesercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero della
Pubblica

1998/1999
1999/2000
2003/2004
2004/2005
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tát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii

Nederland

1. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, afstudeerrichting
architectuur

1. Technische Universiteit te Delft

2. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie
architectuur en urbanistiek

2. Technische Universiteit te Eindhoven
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii
istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con
esito positivo lesame di
Stato davanti ad una
commissione competente
Verklaring van de tichting
Bureau rchitectenregister die
bevestigt dat de opleiding
voldoet aan de normen van
artikel 46.

Referenèný
kolský rok

1988/1989

3. Het getuigschrift hoger
beroepsonderwijs, op grond van
het met goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan de
opleiding van de tweede fase voor
beroepen op het terrein van de
architectuur, afgegeven door de
betrokken examencommissies van
respectievelijk:
 de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten te Amsterdam
 de Hogeschool Rotterdam
en omstreken te Rotterdam
 de Hogeschool Katholieke
Leergangen te Tilburg
 de Hogeschool voor de Kunsten
te Arnhem
 de Rijkshogeschool Groningen
te Groningen
 de Hogeschool Maastricht
te Maastricht

Österreich

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

1. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität Graz)

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

2. Technische Universität Wien

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Universität Innsbruck
(Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck)

4. Magister der Architektur,
Magister architecturae,

4. Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien

5. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste
in Wien

6. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

6. Hochschule für künstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz

Mag. Arch.

1998/1999
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Doklad o formálnych kvalifikáciách

Portugal

Carta de curso de licenciatura em
Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do
ano académico de 1991/92

Suomi/Finland

Arkkitehdin
tutkinto/Arkitektexamen

Sverige

Arkitektexamen

United
Kingdom

1. Diplomas in architecture

Orgán ude¾ujúci doklad o kvalifikácii
 Faculdade de arquitectura da
Universidade técnica de Lisboa
 Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
 Escola Superior Artística do Porto
 Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada do Porto
 Teknillinen korkeakoulu /Tekniska
högskolan (Helsinki)
 Tampereen teknillinen korkeakoulu/
Tammerfors tekniska högskola
 Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet
Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga
Tekniska Högskolan Lunds Universitet
1.  Universities
 Colleges of Art
 Schools of Art

2. Degrees in architecture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural

4. Examination in architecture

4. Royal College of Art

5. Examination Part II

5. Royal Institute of British Architects
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Orgán ude¾ujúci
doklad
o kvalifikácii

Referenèný
kolský rok
1988/1989
1991/1992

1998/1999

1998/1999
Certificate of architectural
education, issued by the
Architects Registration
Board. The diploma and
degree courses in
architecture of the
universities, schools and
colleges of art should have
met the requisite threshold
standards as laid down in
Article 46 of this Directive
and in Criteria for validation
published by the Validation
Panel of the Royal Institute
of British Architects and the
Architects Registration
Board. EU nationals who
possess the Royal Institute
of British Architects Part I
and Part II certificates,
which are recognised by
ARB as the competent
authority, are eligible. Also
EU nationals who do not
possess the
ARB-recognised Part I and
Part II certificates will be
eligible for the Certificate of
Architectural Education if
they can satisfy the Board
that their standard and
length of education has met
the requisite threshold
standards of Article 46 of
this Directive and of the
Criteria for alidation.

1988/1989

Association

.
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Doterajia príloha è. 2 sa oznaèuje ako príloha è. 3.
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66. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3
k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 138/1992 Zb.

DOKLADY O VZDELANÍ
pod¾a § 16 ods. 1 písm. b)

tát
België/Belgique/
Belgien

Èeská republika

Doklad o formálnych kvalifikáciách
 diplomy, ktoré udelili vyie tátne koly architektúry alebo vyie tátne intitúty architektúry
(architecte-architect),
 diplomy, ktoré udelila vyia provincionálna kola architektúry v Hasselte (architect),
 diplomy, ktoré udelili Královské akadémie výtvarných umení (architecte  architect),
 diplomy, ktoré udelili écoles Saint-Luc (architecte  architect),
 univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedèením o stái, ktoré udelilo zdruenie
architektov, oprávòujúce dritela pouívat profesijný titul architekta (architecte  architect),
 diplomy z architektúry, ktoré udelili ústredné alebo tátne skúobné komisie pre architektov
(architecte architect),
 diplomy v odbore stavebníctva/architektúry a diplomy v odbore architektúry/ininierstva, ktoré udelili
univerzitné fakulty aplikovaných vied a Polytechnická fakulta v Mons (ingénieur  architecte,
ingénieur  architect)
 Diplomy udelované fakultami Èeské vysoké uèení technické (Èeská technická univerzita v Prahe):
Vysoká kola architektury a pozemního stavitelství (Vysoká kola architektúry a pozemného
stavitelstva) (do roku 1951),
Fakulta architektury a pozemního stavitelství (Fakulta architektúry a pozemného stavitelstva)
(od roku 1951 do roku 1960),
Fakulta stavební (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v tudijných odboroch: pozemné stavby
a kontrukcie, pozemné stavby, pozemné stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu
a územného plánovania), obèianske stavby a stavby pre priemyselnú a polnohospodársku výrobu
alebo v tudijnom programe stavebného ininierstva v tudijnom odbore pozemné stavby
a architektúra,
Fakulta architektury (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v tudijných odboroch: architektúra,
urbanizmus a územné plánovanie alebo v tudijnom programe: architektúra a urbanizmus
v tudijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné
plánovanie, dejiny architektúry a rekontrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby,
 Diplomy, ktoré udelila Vysoká kola technická Dr. Edvarda Benee (do roku 1951)
v oblasti architektúry a stavebníctva,
 Diplomy, ktoré udelila Vysoká kola stavitelství v Brnì (od roku 1951 do roku 1956)
v oblasti architektúry a stavebníctva,
 Diplomy, ktoré udelilo Vysoké uèení technické v Brnì, Fakulta architektury (Fakulta architektúry)
(od roku 1956) v tudijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo Fakulta stavební
(Stavebná fakulta) v tudijnom odbore stavebníctvo,
 Diplomy, ktoré udelila Vysoká kola báòská  Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
(Stavebná fakulta) (od roku 1997) v tudijnom odbore kontrukcie a architektúra alebo
v tudijnom odbore stavebné ininierstvo,
 Diplomy, ktoré udelila Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury (Fakulta architektúry)
(od roku 1994) v tudijnom programe architektúra a urbanizmus v tudijnom odbore architektúra,
 Diplomy, ktoré udelila Akademie výtvarných umìní v Praze v programe výtvarných umení
v tudijnom odbore architektonická tvorba,
 Diplomy, ktoré udelila Vysoká kola umìlecko-prùmyslová v Praze v programe výtvarných umení
v tudijnom odbore architektúra,
 Osvedèenie o autorizácii, ktoré udelila Èeská komora architektù bez pecifikácie odboru alebo
v odbore stavebníctva

Referenèný kolský rok
1987/1988

2006/2007
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tát
Danmark

Deutschland

Eesti

EëëÜò

España
France

Ireland

Zbierka zákonov è. 298/2008

Èiastka 113

Doklad o formálnych kvalifikáciách
 diplomy, ktoré udelili tátne koly architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt),
 osvedèenie o registrácii, ktoré vydala Rada architektov podla zákona è. 202 z 28. mája 1975
(registeret arkitekt),
 diplomy udelené vyími kolami stavitelstva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedèením
od prísluných orgánov, ktoré potvrdzuje, e daná osoba úspene vykonala skúku formálnych
kvalifikácií, ktorá zahàòa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom
v priebehu iestich rokov aktívneho vykonávania èinností spomínaných v èlánku 48 tejto smernice.
 diplomy, ktoré udelili vyie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK),
 diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) kôl typu Technische Hochschulen,
technických univerzít, univerzít, a pokial sa tieto intitúcie zlúèili do Gesamthochschulen, tak
katedry architektúry kôl typu Gesamthochschulen (Dipl.-Ing. a akýkolvek iný titul, ktorý sa neskôr
ustanoví pre dritelov takýchto diplomov),
 diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) kôl typu Fachhochschulen,
a pokial sa tieto intitúcie zlúèili do Gesamthochschulen, tak katedry architektúry
(Architektur/Hochbau) kôl typu Gesamthochschulen, v prípade túdia trvajúceho menej ako tyri
roky, avak najmenej tri roky doplnené potvrdením o tvorroènej odbornej praxi v Nemeckej
spolkovej republike, ktoré vydá odborný orgán v súlade s èlánkom 47 ods. 1 (Ingenieur grad.
a akýkolvek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre dritelov takýchto diplomov),
 diplomy (Prüfungszeugnisse) udelené pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry kôl typu
Ingenieurschulen a Werkkunstschulen, doplnené osvedèením od prísluných orgánov, ktoré
potvrdzuje, e daná osoba úspene vykonala skúku formálnych kvalifikácií, ktorá zahàòa
vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej iestich rokov
aktívneho vykonávania èinností spomínaných v èlánku 48 tejto smernice.
 diplom v architektonických túdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení
od roku 1996 (diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna
poolt alates 1996. aastast) , ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989  1995
(väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal), ktorý udelil tátny umelecký intitút
Estónskej SSR v rokoch 1951  1988 (väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt
1951  1988)
 diplomy z odboru stavitelstvo/architektúra udelené kolou Metsovion Polytechnion v Aténach,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
 diplomy z odboru stavitelstvo/architektúra udelené kolou Aristotelion Panepistimion v Solúne,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
 diplomy z odboru stavitelstvo/pozemné stavby udelené kolou Metsovion Polytechnion v Aténach,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
 diplomy z odboru stavitelstvo/pozemné stavby udelené kolou Aristotelion Panepistimion v Solúne,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
 diplomy z odboru stavitelstvo/pozemné stavby udelené kolou Panepistimion Thrakis,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
 diplomy z odboru stavitelstvo/pozemné stavby udelené kolou Panepistimion Patron,
spolu s osvedèením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeluje právo vykonávat
èinnost v oblasti architektúry,
oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom kolstva
a vedy alebo univerzitou,

Referenèný kolský rok
1987/1988

 vládny diplom z odboru architektúra udelovaný ministerstvom kolstva do roku 1959,
a následne ministerstvom kultúry (architecte DPLG),
 diplomy, ktoré udelila Ecole spéciale darchitecture (architecte DESA),
 diplomy, ktoré od roku 1955 udelila Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg
(bývalá Ecole nationale dingénieurs de Strasbourg), katedra architektúry (architecte ENSAIS)
 titul Bachelor of Architecture (bakalára architektúry) ktorá udelila National University of Ireland
(BArch (NUI)) absolventom architektúry na University College, Dublin,
 diplom o udelení tandardného titulu v odbore architektúry, ktorý udelila College of Technology,
Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.),
 osvedèenie o zdruení v Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI),
 osvedèenie o èlenstve v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI),

1987/1988

1987/1988

2006/2007

1987/1988

1987/1988

1987/1988
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tát
Italia

Êýðñïò
Latvija

Lietuva

Magyarország

Malta
Nederland
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
 diplomy laurea in architettura, ktoré udelili univerzity, polytechnické intitúty a vyie intitúty
architektúry v Benátkach a Reggio Calabria, doplnené diplomom oprávòujúcim dritela vykonávat
samostatne povolanie architekta, ktoré udeluje minister kolstva po tom, ako kandidát úspene
zloí tátnu skúku pred príslunou komisiou, ktorá ho oprávòuje samostatne vykonávat povolanie
architekta (dott. Architetto),
 diplomy laurea in ingegneria z oblasti pozemného stavitelstva, ktoré udelili univerzity
a polytechnické intitúty, doplnené diplomom oprávòujúcim dritela vykonávat samostatne
povolanie v odbore architektúry, ktoré udeluje minister kolstva po tom, ako kandidát úspene zloí
tátnu skúku pred príslunou komisiou, ktorá ho oprávòuje samostatne vykonávat povolanie
(dott. Ing. Architetto alebo dott. Ing. Ingingegneria civile)
 osvedèenie o zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou
(ETEK) (Âåâáßùóç ÅããñáöÞò óôï Ìçôñþï Áñ÷éôåêôüíùí ðïõ åêäßäåôáé áðü ôï
Åðéóôçìïíéêü êáé Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï Êýðñïõ)
 diplom architekta, ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného ininierstva Lotyskej tátnej
univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty stavebného ininierstva Riského
polytechnického intitútu v rokoch 1958  1991, Fakulta architektúry Riskej technickej univerzity
od roku 1991, a osvedèenie o zápise Zdruením architektov Lotyska (Arhitekta diploms
ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitâtes Inenierceltniecîbas fakultâtes Arhitektûras nodaïa lîdz
1958.gadam, Rîgas Politehniskâ Institûta Celtniecîbas fakultâtes Arhitektûras nodaïa no 1958 gada
lîdz 1991.gadam, Rîgas Tehniskâs Universitâtes Arhitektûras fakultâte kop 1991. gada, un
Arhitekta prakses sertifikâts, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienîba)
 diplomy ininier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969
(ininierius architektas/architektas),
 diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelila Vilnius ininerinis statybos
institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos
universitetas od roku 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),
 diplomy pre odborníka, ktorý ukonèil túdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry,
ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990
(architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),
 diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas
od roku 1997 (architektûros bakalauras/architektûros magistras),Vetky tieto diplomy musia byt
doplnené osvedèením vydaným atestaènou komisiou, ktorým sa udeluje právo vykonávat èinnosti
v oblasti architektúry (atestovaný architekt/Atestuotas architektas)
 diplom v architektúre, magister architektonických vied (diplom okleveles építészmérnök),
ktorý udelili univerzity,
 diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného ininierstva
(diplom okleveles építész tervezõ mûvész), ktorý udelili univerzity
 Perit: Lawrja ta Perit, ktorý udelila Universita´ ta Malta a ktorý oprávòuje k registrácii ako Perit

Referenèný kolský rok
1987/1988

 osvedèenie potvrdzujúce, e dritel úspene vykonal absolventskú skúku z architektúry,
ktoré udelujú katedry architektúry technických vysokých kôl v Delfte alebo Eindhovene
(bouwkundig ingenieur),
 diplomy, ktoré udelili tátom uznané architektonické akadémie (architect),
 diplomy, ktoré udelili do roku 1971 bývalé vysoké koly architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht)
(architect HBO),
 diplomy, ktoré udelili do roku 1970 bývalé vysoké koly architektúry
(voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
 osvedèenie potvrdzujúce, e daná osoba úspene vykonala skúku organizovanú Radou
architektov z Bond van Nederlandse Architecten (Komora holandských architektov, BNA)
(architect),
 diplomy udelené Stichting Instituut voor Architectuur (Nadáciou Intitút architektúry) (IVA),
pri ukonèení túdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej ytri roky (architect),
doplnené osvedèením od prísluných orgánov, ktoré potvrdzuje, e daná osoba úspene vykonala
skúku formálnych kvalifikácií, ktorá zahàòa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných
kandidátom v priebehu najmenej iestich rokov aktívneho vykonávania èinností spomínaných
v èlánku 44 smernice 2005/36/ES,
 osvedèenie vydané príslunými orgánmi, ktoré potvrdzuje, e daná osoba pred 5. augustom 1985
úspene vykonala skúku Kandidaat in de bouwkunde organizovanú technickými vysokými kolami
v Delfte alebo Eindhove, a e v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto
dátumu vykonávala architektonické èinnosti, ktorých charakter a význam zaruèuje v súlade
s holandskými poiadavkami, e osoba je spôsobilá vykonávat tieto èinnosti (architect),

1987/1988

2006/2007
2006/2007

2006/2007

2006/2007

2006/2007
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tát

Österreich

Polska
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
 osvedèenie vydané príslunými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli
40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, e daná osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo
predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické èinnosti, ktorých charakter a význam
zaruèuje v súlade s holandskými poiadavkami, e osoba je spôsobilá vykonávat tieto èinnosti
(architect),
 osvedèenia spomínané v siedmej a ôsmej zaráke sa u nemusia uznávat odo dòa nadobudnutia
platnosti zákonov a predpisov v Holandsku, ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon
architektonických èinností pod profesijným titulom architekta, pokial v zmysle týchto predpisov dané
osvedèenia neoprávòuju na prístup k výkonu týchto èinnosti pod daným profesijným titulom
 diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty
stavitelstva  ininierstva (Bauingenieurwesen) a architektúry (Architektur), v tudijných odboroch
architektúra, stavitelstvo-ininierstvo (Bauingenieurwesen), stavitelstva (Hochbau)
a Wirtschaftsingenieurwesen  Bauwesen),
 diplomy, ktoré udelila Univerzita pre Bodenkultur v tudijných odboroch Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft,
 diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká kola aplikovaného umenia vo Viedni
v odbore architektonických túdií,
 diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických túdií,
 diplomy diplomovaných ininierov (Ing.), ktoré udelili vyie technické koly alebo technické
stavebné vysoké koly, plus licencia Baumeister, ktorá potvrdzuje najmenej est rokov odbornej
praxe v Rakúsku, podmienená skúkou,
 diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká kola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi
v odbore architektonických túdií,
 osvedèenia o kvalifikácii stavebného ininiera alebo ininierskeho konzultanta v oblasti stavitelstva
(Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen  Bauwesen, Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft) v súlade so zákonom o stavebných technikoch (Ziviltechnikergesetz,
BGBl. è. 156/1994)
diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry:
 Varavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varave (Politechnika Warszawska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: in¿ynier architekt, magister nauk technicznych; in¿ynier
architekt; in¿yniera magistra architektury; magistra in¿yniera architektury; magistra in¿yniera
architekta; magister in¿ynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: in¿ynier architekt, magister
nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: in¿ynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý
stupeò, titul: in¿yniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: in¿yniera magistra
architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra in¿yniera architektury; od roku 1964 do roku
1982, titul: magistra in¿yniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister in¿ynier architekt;
od roku 1991 titul: magistra in¿yniera architekta),
 Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: magister in¿ynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka
a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechniczny Wydzia³ Architektury),
 Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wroc³awska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: in¿ynier architekt, magister nauk technicznych; magister
in¿ynier architektury; magister in¿ynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 titul: in¿ynier architekt,
magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister in¿ynier architekt; od roku 1964
titul: magister in¿ynier architekt),
 Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika l¹ska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: in¿ynier architekt; magister in¿ynier architekt (od roku 1945 do
roku 1955 Fakulta ininierstva a stavebníctva - Wydzia³ In¿ynieryjno-Budowlany, titul: in¿ynier
architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a veobecného ininierstva 
Wydzia³ Budownictwa Przemys³owego i Ogólnego, titul: magister in¿ynier architekt; od roku 1969 do
roku 1976 Fakulta stavebného ininierstva a architektúry - Wydzia³ Budownictwa i Architektury, titul:
magister in¿ynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry - Wydzia³ Architektury, titul: magister
in¿ynier architekt a od roku 1995 titul: in¿ynier architekt),
 Poznaòskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznañska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: in¿ynier architektury; in¿ynier architekt; magister in¿ynier
architekt (od roku 1945 do roku 1955 Ininierska kola, fakulta architektúry - Szko³a In¿ynierska,
Wydzia³ Architektury, titul: in¿ynier architektury; od roku 1978 titul: magister in¿ynier architekt
a od roku 1999 titul: in¿ynier architekt),
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdañska, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: magister in¿ynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta
architektúry - Wydzia³ Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného ininierstva
a architektúry - Wydzia³ Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Intitút architektúry
a urbanistického plánovania - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektúry 
Wydzia³ Architektury),
Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Bia³ostocka, Wydzia³
Architektury); odborný titul architekta: magister in¿ynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav
architektúry - Instytut Architektury);
Lodskej technickej univerzity, Fakulty stavebného ininierstva, architektúry a environmentálneho
ininierstva v Lodi (Politechnika £ódzka, Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii rodowiska);
odborný titul architekta: in¿ynier architekt; magister in¿ynier architekt (od roku 1973 do roku 1993
Fakulta stavebného ininierstva a architektúry - Wydzia³ Budownictwa i Architektury a od roku 1992
Fakulta stavebného ininierstva, architektúry a environmentálneho ininierstva  Wydzia³
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii rodowiska, titul: od roku 1973 do roku 1978 titul: in¿ynier
architekt, od roku 1978 titul: magister in¿ynier architekt),
tetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného ininierstva a architektúry v tetíne (Politechnika
Szczeciñska, Wydzia³ Budownictwa i Architektury); odborný titul architekta: in¿ynier architekt; magister
in¿ynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká ininierska kola, Fakulta architektúry - Wy¿sza
Szko³a In¿ynierska, Wydzia³ Architektury, titul: in¿ynier architekt, od roku 1970 titul: magister in¿ynier
architekt a od roku 1998 titul: in¿ynier architekt), vetky tieto diplomy musia byt doplnené osvedèením
o èlenstve vydaným príslunou regionálnou komorou architektov v Polsku, ktorým sa udeluje právo
vykonávat èinnosti v oblasti architektúry v Polsku,
diplom diploma do curso especial de arquitectura, ktorý udelili koly výtvarného umenia v Lisabone a
Porte;
diplom architekta diploma de arquitecto, ktorý udelili koly výtvarného umenia v Lisabone a Porte,
diplom diploma do curso de arquitectura, ktorý udelili vyie koly výtvarného umenia v Lisabone
a Porte,
diplom diploma de licenciatura em arquitectura , ktorý udelila vyia kola výtvarného umenia
v Lisabone,
diplom carta de curso de licenciatura em arquitectura, ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone
a Univerzita v Porte,
univerzitný diplom zo stavitelstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelil Vyí technický ústav
Technickej univerzity v Lisabone,
univerzitný diplom zo stavitelstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta ininierstva
(de Engenharia) Univerzity v Porte,
univerzitný diplom zo stavitelstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta prírodných
vied a technológií Univerzity v Coimbre,
univerzitný diplom zo stavitelstva, výroby (licenciatura em engenharia civil, produção), ktorý udelila
Univerzita v Minho
univerzitný diplom v architektúre (univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna
diplomirana inenirka arhitekture), ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným
osvedèením prísluného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeluje právo vykonávat èinnosti
v oblasti architektúry
univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udeluje titul univerzitetni diplomirani
inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka doplnený právne uznaným osvedèením
prísluného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeluje právo vykonávat èinnosti v oblasti
architektúry,
diplom v tudijnom odbore architektúra a pozemné stavitelstvo, ktorý udelila Slovenská vysoká kola
technická v Bratislave v rokoch 1950 a 1952 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitelstva,
Slovenská vysoká kola technická v Bratislave v rokoch 1952 a 1960 (titul: Ing. arch.),
diplom v tudijnom odbore pozemné stavitelstvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného
stavitelstva, Slovenská vysoká kola technická v Bratislave v rokoch 1952 a 1960 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká kola
technická v Bratislave v rokoch 1961 a 1976 (titul: Ing.),
diplom v tudijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká kola
technická v Bratislave v rokoch 1961 a 1976 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká kola
technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),
diplom v tudijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká kola
technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),
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Doklad o formálnych kvalifikáciách
diplom v tudijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave v rokoch 1977 a 1997 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave od roku 1998 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore pozemné stavby  pecializácia: architektúra (pozemné stavby 
pecializácia: architektúra), ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v
Bratislave v rokoch 2000 a 2001 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave od roku 2001 (titul: Ing.)
diplom v tudijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká kola výtvarných umení v Bratislave od
roku 1969 (titul: Akad. arch. do roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 a 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 a
1996, Mgr. art. od roku 1997),
diplom v tudijnom odbore pozemné stavitelstvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita
v Koiciach v rokoch 1981 a 1991 (titul: Ing.) vetky tieto diplomy musia byt doplnené:
autorizaèným osvedèením vydaným Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia
odboru alebo v odbore pozemné stavby alebo územné plánovanie,
autorizaèným osvedèením vydaným Slovenskou komorou stavebných ininierov v Bratislave v odbore
pozemné stavby
diplomy, ktoré udelili katedry architektúry Technologických univerzít a Univerzity v Oulu
(arkkitehti/arkitekt),
diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/ byggnadsarkitekt)
diplomy, ktoré udelila kola architektúry Královského technologického ústavu, Chalmerský
technologický ústav a Technologický ústav university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru
architektúry),
osvedèenia o èlenstve v Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), ak sa dané osoby odborne
pripravovali v táte, na ktorý sa vztahuje táto smernica
kvalifikácie udelené po úspenom zloení skúok poriadaných nasledujúcimi intitúciami:
Královský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects),
koly architektúry na univerzitách, technických univerzitách, vysokých kolách, akadémiách,
technologických a umeleckých kolách, ktoré k dòu 10. júnu 1985 uznala Rada pre registráciu
architektov Spojeného královstva na úèely vpísania do registra (Architect),
osvedèenie, v ktorom sa uvádza, e dritel má nadobudnuté právo pouívat profesijný titul architekta
z moci oddielu 6 ods. 1 písm. b), oddielu 6 ods. 1 písm. b) alebo oddielu 6 ods. 1 zákona o registrácii
architektov z roku 1931 (Architect),
osvedèenie, v ktorom sa uvádza, e dritel má nadobudnuté právo pouívat profesijný titul architekta
z moci oddielu 2 zákona o registrácii architektov z roku 1938 (Architect).

Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
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è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z. a zákona è. 86/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa slovo organizácie nahrádza slovami právnickej osoby.
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová obci alebo mu
nahrádzajú slovami obci, inej právnickej osobe alebo im.
3. V § 21 ods. 1 písm. c) na konci sa pripájajú slová
alebo profesijné oznaèenie chránené zákonom.
4. § 21 ods. 1 sa dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:

.
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i) neoprávnene drí licenciu, povolenie, preukaz, osvedèenie, peèiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú povinnos takýto doklad a peèiatku vráti orgánu, ktorý ich vydal,
j) poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii sluby
alebo vykonáva iné odborné èinnosti, ktoré pod¾a zákona môe vykonáva len ten, kto má odbornú spôsobilos..
5. V § 21 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) mono
uloi pokutu do 3 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1
písm. d) a i) pokutu do 5 000 Sk a za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. j) pokutu do 20 000 Sk..
6. V § 88 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
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Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 236/2000 Z. z., zákonom è. 554/2001 Z. z.,
zákonom è. 533/2003 Z. z., zákonom è. 624/2004
Z. z., zákonom è. 555/2005 Z. z., zákonom
è. 459/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra
2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu
z prostriedkov tátneho rozpoètu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 31 ods. 2 písm. a) zákona è. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na
hospodársku mobilizáciu z prostriedkov tátneho rozpoètu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 6 znie:
(6) Výka výdavku na mesaènú priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú èas subjektu hospodárskej mobilizácie pod¾a odseku 1 písm. m) nemôe by
vyia ako platová tarifa najvyej platovej triedy pod¾a
osobitného predpisu.3) Ak mesaèná priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie je rovnaká alebo niia ako platová tarifa najvyej platovej trie-

dy pod¾a osobitného predpisu,3) výka výdavku pod¾a
prvej vety sa poèíta z mesaènej priznanej mzdy zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie. Ak mesaèná
priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej
mobilizácie je vyia ako platová tarifa najvyej platovej triedy pod¾a osobitného predpisu,3) výka výdavku
pod¾a prvej vety sa poèíta z výky platovej tarify najvyej platovej triedy pod¾a osobitného predpisu.3) Odvody
pod¾a odseku 1 písm. n) sa poèítajú z výky výdavku
pod¾a prvej vety, prièom súèet výdavkov pod¾a odseku 1
písm. m) a n) môe by vyí ako platová tarifa najvyej
platovej triedy pod¾a osobitného predpisu.3).
2. V prílohe v trinástom a trnástom bode sa za slovo
podnikate¾, vkladajú slová príspevková organizácia,
verejná vysoká kola alebo nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.

v z. Peter iga v. r.

