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560
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
a o zmene a doplnení zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Tento zákon sa nevzahuje na uznávanie
a) dokladov o pecializácii a certifikátov zdravotníckych
pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania pod¾a osobitného zákona,1)
b) odborných kvalifikácií na úèely výkonu regulovaných
povolaní, na ktoré sa vzahujú osobitné predpisy,2)
c) odborných èinností uvedených v prílohe è. 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 35 a 37b zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon 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,
§ 30 a 55 zákona 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, zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 99/2008 Z. z..

2. V § 1 sa vypúa odsek 4 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 3.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
3. V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Uznaná kola, ktorá uskutoèòuje obdobné vzdelávanie na území Slovenskej republiky, posúdi na poiadanie prísluného orgánu pre potreby uloenia kompenzaèného mechanizmu pod¾a odseku 2 obsah a rozsah
získaných vedomostí a zruèností a vo svojom posudku
uvedie
a) vedomosti a zruènosti, ktoré má iadate¾ preukáza
v adaptaènom období, a odporúèanú dåku adaptaèného obdobia v ustanovenom týdennom pracovnom

èase, prièom zoh¾adní aj jeho osobné predpoklady
a skutoènos, e v inom èlenskom táte ide o kvalifikovaného pracovníka,
b) základné vedomosti a zruènosti na výkon prísluných pracovných èinností, ktoré má iadate¾ preukáza skúkou spôsobilosti, a odporúèaný termín vykonania skúky spôsobilosti, prièom
zoh¾adní aj jeho osobné predpoklady a skutoènos, e v inom èlenskom táte ide o kvalifikovaného pracovníka..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
4. V § 23 ods. 2 písm. b) sa nad slovo vzdelaní
umiestòuje odkaz 16a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 57 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení zákona è. 397/2000 Z. z..

5. V § 23 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové
písmená e) a f), ktoré znejú:
e) pri dokladoch o vzdelaní získaných v tretích tátoch overenie pravosti podpisov a odtlaèku peèiatky koly na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tátu pôvodu prísluným na jeho overenie, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
f) doklad o zaplatení správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu,16b).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov Sadzobník správnych poplatkov, I. èas,
Veobecná správa, Poloka 2, písm. e) a h)..

6. V § 23 ods. 5 sa nad slovom predpismi vypúa odkaz 3.
7. V § 26 ods. 2 sa slová èlenského tátu pôvodu
alebo domovského èlenského tátu nahrádzajú slovami tátu pôvodu.
8. V § 28 písm. a) sa vypúajú slová obèanov
èlenských tátov.
9. V § 28 písm. e) sa slová obèanov èlenských tátov nahrádzajú slovami fyzické osoby.
10. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 3
k zákonu è. 293/2007 Z. z.
v znení zákona è. 560/2008 Z. z.

ZOZNAM TUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU TRUKTÚROU
k § 2 písm. h) bodu 1 a § 12 ods. 2
1. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o diea
Odborná príprava:
v Nemecku:














zdravotná a detská sestra [Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)],
fyzioterapeut [Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)], 1)
terapeut chorôb z povolania/ergoterapeut [Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut],
logopéd [Logopäde/Logopädin],
ortoptik [Orthoptist(in)],
tátom uznaný vychovávate¾ [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)],
tátom uznaný lieèebný pedagóg [Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)],
zdravotný laborant [medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)],
zdravotný RTG technik [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)],
zdravotný technik funkènej diagnostiky [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik],
veterinárny technik [veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)],
diétna sestra [Diätassistent(in)],
farmaceutický laborant [Pharmazieingenieur], odborná príprava absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej
Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín -Länder,
 logopéd [Sprachtherapeut(in)],
 geriatrická oetrovate¾ka [Altenpflegerin und Altenpfleger],
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
 aspoò z troch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou, v niektorých prípadoch doplnená jednoroèným alebo dvojroèným pecializaèným túdiom ukonèeným skúkou, alebo
 aspoò z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená najmenej
esmesaènou praxou alebo najmenej esmesaènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
 aspoò z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò jednoroènou praxou alebo aspoò jednoroènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení;
v Èeskej republike:
 zdravotnícky asistent (zdravotnický asistent),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a tyri roky odborného stredokolského vzdelávania na strednej zdravotníckej kole, ukonèeného maturitnou skúkou,
 asistent výivy (nutrièní asistent),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a tyri roky odborného stredokolského vzdelávania na strednej zdravotníckej kole, ukonèeného maturitnou skúkou;
v Taliansku:
 zubný technik (odontotecnico),
 optik (ottico),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
 aspoò z troch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou, v niektorých prípadoch doplnená jednoroèným alebo dvojroèným pecializaèným túdiom ukonèeným skúkou, alebo
 aspoò z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò esmesaènou praxou alebo aspoò esmesaènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
 aspoò z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò jednoroènou praxou alebo
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 aspoò jednoroènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení;
na Cypre:
 zubný technik (ïäïíôïôå÷íßôçò),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 14 rokov, ktoré zahàòa najmenej es rokov základného
vzdelávania, es rokov stredokolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoroènou odbornou praxou,
 optik („ôå÷íéêüò oðôéêüò),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 14 rokov, ktoré zahàòa najmenej es rokov základného
vzdelávania, es rokov stredokolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoroènou odbornou praxou;
v Lotysku:
 zubná sestra (zobârstniecîbas mâsa),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou trojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
 asistent v biomedicínskych laboratóriách (biomedîcinas laborants),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
 zubný technik (zobu tehniíis),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
 fyzioterapeutický asistent (fizioterapeita asistents),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore;
v Luxembursku:









zdravotný RTG technik [assistant(e) technique médical(e) en radiologie],
laboratórny zdravotný technik [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire],
psychiatrická zdravotná sestra (infirmier/ière psychiatrique),
zdravotný technik na chirurgii [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie],
pediatrická sestra (infirmier(ère) en pédiatrie),
sestra pre anestéziu a oivovanie (infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation),
masér [masseur],
vychovávate¾ (éducateur/trice),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
 aspoò z troch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou, v niektorých prípadoch doplnená jednoroèným alebo dvojroèným pecializaèným túdiom zakonèeným skúkou, alebo
 aspoò z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò esmesaènou praxou alebo
 aspoò esmesaènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
 aspoò z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò jednoroènou praxou alebo aspoò jednoroènou stáou v schválenom vzdelávacom zariadení;

v Holandsku:
 veterinárny asistent (dierenartsassistent),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce z trojroènej odbornej prípravy v odbornej kole (schéma MBO) alebo trojroènej odbornej prípravy v systéme duálneho uèòovského vzdelávania (LLW), prièom obe sú zakonèené skúkou;
v Rakúsku:
 základná odborná príprava zdravotných sestier pecializujúcich sa na starostlivos o deti a mladistvých (spezielle
Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
ktorá predstavuje tudijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinás rokov, z toho minimálne desa
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rokov veobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpeèovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivos, ukonèených úspeným vykonaním skúky k získaniu diplomu,
základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
ktorá predstavuje tudijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinás rokov, z toho minimálne desa
rokov veobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpeèovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivos, ukonèených úspeným vykonaním skúky k získaniu diplomu,
optik kontaktných ooviek (Kontaktlinsenoptiker),
pedikér (Fußpfleger),
technik zvukových pomôcok (Hörgeräteakustiker),
lekárnik (Drogist),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò trnás rokov, zahàòa aspoò päroènú odbornú
prípravu v rámci truktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na uèòovskú prípravu s aspoò trojroèným trvaním,
pozostávajúcu z odbornej prípravy èiastoène absolvovanej na pracovisku a èiastoène vo vzdelávacom zariadení,
a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakonèenej odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo vykonáva
toto povolanie a vychováva uèòov,
masér (Masseur),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trnás rokov, zahàòajúce päroènú odbornú prípravu
v rámci truktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z uèòovskej prípravy s dvojroèným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojroèným trvaním a z jednoroèného odborného výcviku zakonèeného odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo vykonáva toto povolanie a vychováva uèòov,
uèite¾ materskej koly (Kindergärtner/in),
vychovávate¾ (Erzieher),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trinás rokov, zahàòajúce pä rokov odbornej prípravy
na odbornej kole zakonèenej skúkou.

2. Remeselný sektor (Master/Meister/Maître), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahujúcu zruènosti nezahrnuté v hlave III kapitole II smernice 2005/36/ES
Odborná príprava:
v Dánsku:
 optik (optometrist),
táto príprava trvá trnás rokov vrátane päroènej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolroèné teoretické túdium zabezpeèované vzdelávacím zariadením a na dvaapolroèný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester,
 ortopedický technik (ortopædimekaniker),
táto príprava trvá dvanás a pol roka vrátane tyriapolroènej odbornej prípravy rozdelenej na esmesaèné teoretické túdium zabezpeèované vzdelávacím zariadením a trojroèný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto
príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester,
 ortopedický protetik (ortopædiskomager),
príprava trvá trinás a pol roka vrátane tyriapolroènej odbornej prípravy rozdelenej na dvojroèné teoretické túdium zabezpeèované vzdelávacím zariadením a dvaapolroèný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto
príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester;
v Nemecku:






optik (Augenoptiker),
zubný technik (Zahntechniker),
ortopedický technik (Orthopädietechniker),
výrobca sluchových pomôcok (Horgeräte-Akustiker),
výrobca ortopedickej obuvi (Orthopädieschuhmacher);

v Luxembursku:
 optik (optometrist),
 zubný technik (mécanicien dentaire),
 výrobca sluchových pomôcok (audioprothésiste),
 ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáí (mécanicien orthopédiste/bandagiste),
 výrobca ortopedickej obuvi (orthopédiste-cordonnier),
táto príprava, ktorej odborná príprava trvá trnás rokov vrátane aspoò päroènej prípravy absolvovanej v rámci
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truktúry odborného vzdelávania, zabezpeèenej èiastoène na pracovisku a èiastoène vo vzdelávacom zariadení, zakonèenej úspeným absolvovaním skúky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejko¾vek odborne kvalifikovanej èinnosti, a to samostatne alebo ako zamestnanec s porovnate¾ným stupòom zodpovednosti;
v Rakúsku:
 bandáista (Bandagist),
 výrobca korzetov (Miederwarenerzeuger),
 optik (Optiker),
 výrobca ortopedickej obuvi (Orthopädieschuhmacher),
 ortopedický technik (Orthopädietechniker),
 zubný technik (Zahntechniker),
 záhradník (Gärtner),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò trnás rokov, zahàòajúce aspoò päroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu aspoò s trojroèným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný èiastoène na pracovisku a èiastoène zabezpeèený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy s aspoò dvojroèným trvaním, zakonèené majstrovskou skúkou, ktorou
sa priznáva právo vykonáva toto povolanie, vzdeláva uèòov a pouíva titul Meister;
odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva, konkrétne:
 majster v po¾nohospodárstve (Meister in der Landwirtschaft),
 majster vidieckeho domáceho hospodárstva (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),
 majster záhradníctva (Meister im Gartenbau),
 majster trhového záhradníctva (Meister im Feldgemüsebau),
 majster pomológie a spracovania ovocia (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),
 majster vinohradníctva a výroby vín (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),
 majster mliekarenskej výroby (Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft),
 majster chovu koní (Meister in der Pferdewirtschaft),
 majster rybolovu (Meister in der Fischereiwirtschaft),
 majster hydinárstva (Meister in der Geflügelwirtschaft),
 majster vèelárstva (Meister in der Bienenwirtschaft),
 majster lesníctva (Meister in der Forstwirtschaft),
 majster lesnej kultúry a lesnej správy (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
 majster po¾nohospodárskeho ve¾koskladu (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò pätnás rokov, zahàòajúce aspoò esroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu s aspoò trojroèným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný èiastoène v prevádzke a èiastoène zabezpeèený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoò s trojroèným trvaním, zakonèené majstrovskou skúkou v odbore,
ktorou sa priznáva právo vychováva uèòov a pouíva titul Meister;
v Po¾sku:
 uèite¾ praktickej odbornej prípravy (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:
i) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného
stredokolského vzdelávania v príslunom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoò 150 hodín, kurzom bezpeènosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojroènou odbornou praxou v povolaní, ktorú má vyuèova, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej koly, alebo
iii) osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredokolského odborného vzdelávania a aspoò troch rokov odbornej praxe potvrdenej titulom majster v príslunom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoò 150 hodín;
v Nórsku:
 uèite¾ technických a odborných predmetov (yrkesfaglærer),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v celkovom trvaní 18 a 20 rokov, zahàòajúce 9 a 10 rokov základnej a strednej koly neukonèenej maturitou, najmenej 3 a 4 roky uèòovskej prípravy alebo alternatívne 2 roky
odbornej strednej koly ukonèenej maturitou a 2 roky odbornej prípravy, ktorá vedie k získaniu ivnostenského
alebo remeselného osvedèenia, ako aj minimálnu tvorroènú odbornú prax, ïalie minimálne roèné odborné teoretické túdium a jednoroèné túdium teórie a praxe vzdelávania.
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2a. Meister/Maître (odborné vzdelávanie a príprava konèiace získaním titulu Meister/Maître) v týchto povolaniach:
v Nemecku:





































metalurg (Metallbauer),
výrobca chirurgických nástrojov (Chirurgiemechaniker),
karosár a výrobca automobilov (Karosserie- und Fahrzeugbauer),
automobilový mechanik (Kraftfahrzeugtechniker),
mechanik bicyklov a motocyklov (Zweiradmechaniker),
chladiarenský odborník (Kälteanlagenbauer),
informaèný technik (Informationstechniker),
po¾nohospodársky mechanik (Landmaschinenmechaniker),
výrobca zbraní (Büchsenmacher),
klampiar (Klempner),
intalatér-kúrenár (Installateur und Heizungsbauer),
elektrotechnik (Elektrotechniker),
kontruktér elektrických strojov (Elektromaschinenbauer),
lodný kontruktér (Boots- und Schiffbauer),
murár a betonár (Maurer und Betonbauer),
kontruktér a intalatér vykurovacích kachie¾ a vykurovacích zariadení na teplý vzduch (Ofen- und Luftheizungsbauer),
tesár (Zimmerer),
pokrývaè (Dachdecker),
cestár (Straßenbauer),
pecialista na tepelnú a akustickú izoláciu (Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer),
studniar (Brunnenbauer),
kamenár a sochár (Steinmetz und Steinbildhauer),
tukatér (Stuckateur),
maliar a lakovník (Maler und Lackierer),
montány pracovník leení (Gerüstbauer),
kominár (Schornsteinfeger),
jemný mechanik (Feinwerkmechaniker),
stolár (Tischler),
povrazník (Seiler),
pekár (Bäcker),
cukrár (Konditor),
mäsiar (Fleischer),
kaderník (Frisör),
sklenár (Glaser),
fúkaè skla a výrobca sklených nástrojov (Glasbläser und Glasapparatebauer),
vulkanizátor a opravár pneumatík (Vulkaniseur und Reifenmechaniker);

v Luxembursku:

















pekár-cukrár (boulanger-pâtissier),
cukrár  výrobca èokoládových výrobkov  cukrovinkár  zmrzlinár (pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier),
mäsiar-údenár (boucher-charcutier),
mäsiar-údenár konského mäsa (boucher-charcutier-chevalin),
lahôdkar (traiteur),
mlynár (meunier),
krajèír (tailleur-couturier),
modista-klobuèník (modiste-chapelier),
kouník (fourreur),
obuvník  opravár obuvi (bottier-cordonnier),
hodinár (horloger),
klenotník-zlatník (bijoutier-orfèvre),
kaderník (coiffeur),
kozmetik (esthéticien),
veobecný mechanik (mécanicien en mécanique générale),
montér výahov, nákladných výahov, pohyblivých schodov a manipulaèných zariadení (installateur
dascenseurs, de monte-charges, descaliers mécaniques et de matériel de manutention),
 výrobca zbraní (armurier),
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 kováè (forgeron),
 mechanik strojov a priemyselných zariadení a stavebných strojov (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction),
 autoelektrikár  elektrotechnik automobilov a motocyklov (mécanicien-électronicien dautos et de motos),
 kontruktér a opravár karosérií (constructeur réparateur de carosseries),
 autoklampiar  autolakovník (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs),
 cievkar (bobineur),
 mechanik  opravár audiovizuálnych zariadení a prístrojov (électronicien dinstallations et dappareils audiovisuels),
 montér  opravár televíznych káblových rozvodov (constructeur réparateur de réseaux de télédistribution),
 elektromechanik kancelárskej techniky a informaèných systémov (électronicien en bureautique et en informatique),
 mechanik po¾nohospodárskych a vinohradníckych strojov a zariadení (mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles),
 kotlár (chaudronnier),
 galvanizátor (galvaniseur),
 odhadca automobilov (expert en automobiles),
 podnikate¾ v oblasti stavebníctva (entrepreneur de construction),
 podnikate¾ v oblasti výstavby, rekontrukcie a opráv ciest a dládenia (entrepreneur de voirie et de pavage),
 výrobca pevných povrchov (confectionneur de chapes),
 podnikate¾ v oblasti tepelnej, zvukovej a vodotesnej izolácie (entrepreneur disolations thermiques, acoustiques et
détanchéité),
 intalatér kúrenia (installateur de chauffage-sanitaire),
 montér chladiarenských zariadení (installateur frigoriste),
 elektrikár (électricien),
 montér svetelných reklám (installateur denseignes lumineuses),
 elektromechanik komunikaèných technológií a informaèných systémov (électronicien en communication et en informatique),
 montér poplachových a bezpeènostných systémov (installateur de systèmes dalarmes et de sécurité),
 stolár  umelecký stolár (menuisier-ébéniste),
 parketár (parqueteur),
 ukladaè prefabrikovaných dielov (poseur déléments préfabriqués),
 výrobca a ukladaè okeníc, alúzií, markíz a roliet (fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store),
 podnikate¾ v oblasti kovových kontrukcií (entrepreneur de constructions métalliques),
 kontruktér pecí a rúr (constructeur de fours),
 klampiar  pokrývaè (couvreur-ferblantier),
 tesár (charpentier),
 kamenár (marbrier-tailleur de pierres),
 obkladaè (carreleur),
 tukatér  kontruktér fasád a stropov (plafonneur-façadier),
 maliar-dekoratér (peintre-décorateur),
 sklenár  výrobca zrkadiel (vitrier-miroitier),
 èalúnnik-dekoratér (tapissier-décorateur),
 kontruktér  ukladaè kozubov a keramických pecí (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence),
 tlaèiar (imprimeur),
 dizajnér média (opérateur média),
 sieotlaèiar (sérigraphe),
 knihár (relieur),
 mechanik lekárskych a chirurgických nástrojov (mécanicien de matériel médico-chirurgical),
 intruktor vodièov motorových vozidiel (instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs),
 výrobca  ukladaè oplátenia a kovovej strenej kontrukcie (fabricant poseur de bardages et toitures métalliques),
 fotograf (photographe),
 výrobca  opravár hudobných nástrojov (fabricant réparateur dinstruments de musique),
 intruktor plávania (instructeur de natation);
v Rakúsku:





stavebný majster v oblasti realizácie prác (Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten),
pekár (Bäcker),
majster studniar (Brunnenmeister),
pokrývaè (Dachdecker),
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elektrotechnik (Elektrotechnik),
mäsiar (Fleischer),
kaderník a parochniar  tylista [Friseur und Perückenmacher (Stylist)],
technik sanitárnych a plynových zariadení (Gas- und Sanitärtechnik),
sklenár (Glaser),
ukladanie sklenených obkladov a letenie hladkého skla (Glasbeleger und Flachglasschleifer),
fúkanie skla a výroba sklenených nástrojov (Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung),
letenie a tvarovanie dutého skla (pridruené remeselné èinnosti) [Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)],
 peciar-kachliar (Hafner),
 kúrenár (Heizungstechnik),
 technik ventilaèných systémov (pridruené remeselné èinnosti) [Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)],
 technik chladenia a klimatizácie (Kälte- und Klimatechnik),
 elektromechanik komunikaèných zariadení (Kommunikationselektronik),
 cukrár vrátane výrobcov medovníkov a cukroviniek, zmrzliny a èokoládových výrobkov [Konditor (Zuckerbäcker)
einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung],
 automechanik (Kraftfahrzeugtechnik),
 karosár vrátane výrobcu plechu a lakovníka karosérie (pridruené remeselné èinnosti) [Karosseriebauer einschl.
Karosseriespengler u. lackierer (verbundenes Handwerk)],
 spracovanie plastových materiálov (Kunststoffverarbeitung),
 maliar izieb a natieraè (Maler und Anstreicher),
 lakovník (,Lackierer),
 pozlacovaè a tukatér (Vergolder und Staffierer),
 výrobca tabú¾ a vývesných títov (pridruené remeselné èinnosti) [Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)],
 mechatronik v oblasti výroby elektrických strojov a automatizácie (Mechatroniker fur Elektromaschinenbau u.
Automatisierung),
 mechatronik v oblasti elektroniky (Mechatroniker fur Elektronik),
 mechanik kancelárskej techniky a informaèných systémov (Büro- und EDV-Systemtechnik),
 mechatronik v oblasti techniky strojov a výrobných techník (Mechatroniker fur Maschinen- und Fertigungstechnik),
 mechatronik v oblasti lekárskej techniky (pridruené remeselné èinnosti) [Mechatroniker fur Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)],
 technik povrchových úprav (Oberflächentechnik),
 umelecký kováè (pridruené remeselné èinnosti) [Metalldesign (verbundenes Handwerk)],
 zámoèník (Schlosser),
 kováè (Schmied),
 technik po¾nohospodárskych strojov (Landmaschinentechnik),
 intalatér (Spengler),
 kotlár (pridruené remeselné èinnosti) [Kupferschmied (verbundenes Handwerk)],
 majster kamenár vrátane výrobcu umelého kameòa a terrazzo (Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung
und Terrazzomacher),
 tukatér a sadrár (Stukkateur und Trockenausbauer),
 stolár (Tischler),
 výrobca makiet (Modellbauer),
 debnár (Binder),
 sústruník (Drechsler),
 kontruktér lodí (Bootsbauer),
 sochár (pridruené remeselné èinnosti) [Bildhauer (verbundenes Handwerk)],
 vulkanizátor (Vulkaniseur),
 výrobca zbraní vrátane obchodu so zbraòami [Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels],
 tepelná, zvuková a protipoiarna izolácia (Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer),
 majster tesár v oblasti realizácie prác (Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten),
ktoré predstavujú vzdelávací a koliaci cyklus minimálne trinásroèný, z toho vzdelanie minimálne tri roky v rámci
truktúrovaného vzdelávania, èiastoène získané v podniku, a èas vzdelávania poskytnutého odbornou vzdelávacou
intitúciou, ukonèené skúkou, ako aj teoretické i praktické vzdelávanie majstra-remeselníka v dåke trvania minimálne jeden rok. Úspené vykonanie skúky v remeselnej èinnosti dáva právo vykonáva toto povolanie ako samostatný pracovník, koli uèòov a by nosite¾om titulu Meister/Maître.
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3. Námorný sektor
a) Námorná doprava
Odborná príprava:
v Èeskej republike:











palubný asistent (palubní asistent),
námorný poruèík (námoøní poruèík),
prvý palubný dôstojník (první palubní dùstojník),
kapitán (kapitán),
strojný asistent (strojní asistent),
strojný dôstojník (strojní dùstojník),
druhý strojný dôstojník (druhý strojní dùstojník),
prvý strojný dôstojník (první strojní dùstojník),
elektrotechnik (elektrotechnik),
elektrodôstojník (elektrodùstojník);

v Dánsku:








lodný kapitán (skibsfører),
prvý dôstojník (overstyrmand),
kormidelný poddôstojník (enestyrmand, vagthavende styrmand),
palubný dôstojník (vagthavende styrmand),
strojník (maskinchef),
prvý lodný ininier (1. maskinmester),
prvý ininier/slubukonajúci ininier (l. maskinmester/vagthavende maskinmester);

v Nemecku:









kapitán ve¾kého pobreného plavidla (Kapitän AM),
kapitán pobreného plavidla (Kapitän AK),
palubný dôstojník ve¾kého pobreného plavidla (Nautischer Schiffsossizier AMW),
palubný dôstojník pobreného plavidla (Nautischer Schiffsossizier AKW),
hlavný ininier, stupeò C (Schiffsbetriebstechniker CT -Leiter von Maschinenlagen),
lodný mechanik, stupeò C (Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen),
lodný ininier, stupeò C (Schiffsbetriebstechniker CTW),
lodný mechanik, stupeò C - samostatný strojný dôstojník (Schiffsmachinist CMaW -Technischer Alleinoffizier);

v Taliansku:
 palubný dôstojník (ufficiale di coperta),
 strojný dôstojník (ufficiale di macchina);
v Lotysku:
 elektrodôstojník na lodiach (Kuìu elektromehâniíis),
 operátor chladiaceho systému (Kuga saldçðanas iekârtu maðînists);
v Holandsku:
 prvý lodník (pobrené plavidlo s doplòujúcim výcvikom) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)],
 diplomovaný pobrený ininier (diploma motordrijver),
 úradník VTS (VTS-functionaris);
v Rumunsku:
 námorný kormidelník II/ 4 ST CW (timonier maritim),
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v Nórsku:
 námorný hlavný kuchár (skipskokk),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
v Èeskej republike:
i) v prípade palubného asistenta (palubný asistent)
1. dovàenie najmenej 20 rokov veku
a) námorná akadémia alebo námorná kola - odbor navigácie, túdium na oboch kolách sa ukonèuje vykonaním maturitnej skúky a schválená sluba na mori v trvaní aspoò es mesiacov na lodi poèas túdia, alebo
b) schválená sluba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako èlen posádky tvoriaci súèas stránej sluby na
pomocnej úrovni na lodiach a ukonèenie schváleného kurzu, ktorý spåòa poiadavky spôsobilosti pecifikované v oddiele A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o tandardoch odbornej
prípravy, certifikácii a doh¾ade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo kolou zmluvnej
strany dohovoru STCW, a vykonanie skúky pred skúobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Èeskej republike),
ii) v prípade námorného poruèíka (námoøní poruèík)
1. schválená sluba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 500 hrubých ton
v trvaní najmenej iestich mesiacov v prípade absolventa námornej koly alebo akadémie, alebo jedného roku
v prípade absolventa uznaného kurzu, vrátane aspoò iestich mesiacov vo funkcii èlena posádky tvoriaceho súèas stránej sluby,
2. riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,
iii) v prípade prvého palubného dôstojníka (první palubní dùstojník)
osvedèenie o spôsobilosti námorného poruèíka na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 500 hrubých ton
a aspoò dvanásmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii,
iv) v prípade kapitána (kapitán)
= sluobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosou 500 a 3 000 hrubých ton,
= osvedèenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 3 000
hrubých ton a aspoò esmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosou
najmenej 500 hrubých ton a aspoò esmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou
priestornosou najmenej 3 000 hrubých ton,
v) v prípade strojného asistenta (strojní asistent)
1. dovàenie aspoò 20 rokov veku,
2. námorná akadémia alebo námorná kola -odbor námorného ininierstva a poèas túdia absolvovanie schválenej sluby na mori na lodi v trvaní najmenej es mesiacov,
vi) strojný dôstojník (strojní dùstojník),
v prípade absolventa námornej akadémie alebo koly schválená sluba na mori v trvaní najmenej es mesiacov vo
funkcii strojného asistenta,
vii) v prípade druhého strojného dôstojníka (druhý strojní dùstojník)
schválená sluba na mori v trvaní najmenej dvanás mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach
s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
viii) v prípade prvého strojného dôstojníka (první strojní dùstojník)
vhodný sluobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom
najmenej 3 000 kW a schválená sluba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej es mesiacov,
ix) v prípade elektrotechnika (elektrotechnik)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická kola alebo kola elektrotechniky, ukonèené maturitnou skúkou, a najmenej 12 mesaèná schválená prax v oblasti elektrotechniky,
x) v prípade elektrodôstojníka (elektrodùstojník)
1. námorná akadémia alebo kola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná kola v oblasti elektrotechniky ukonèená maturitnou skúkou alebo tátnou skúkou,
2. schválená sluba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo koly, alebo 24 mesiacov v prípade absolventa strednej koly;
v Dánsku:
devä rokov základnej koly a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo sluby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich iestich mesiacov doplnený
i) u palubného dôstojníka jednoroèným pecializovaným odborným výcvikom,
ii) pre ostatné povolania trojroènou pecializovanou odbornou prípravou;
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v Nemecku:
od trnástich do osemnástich rokov vrátane trojroèného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoroènej sluby na
mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky pecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné,
dvomi rokmi praxe v navigácii;
v Lotysku:
i) v prípade elektrodôstojníka na lodiach (kuìu elektromehâniíis)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahàòa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa poaduje sluba na mori v trvaní najmenej 6
mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukonèené osobitnou skúkou vykonanou prísluným úradom v súlade so
vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
ii) v prípade operátora chladiaceho systému (kuìa saldçðanas iekârtu maðînists)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa poaduje sluba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo
funkcii asistenta ininiera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukonèené osobitnou skúkou vykonanou prísluným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy;
v Taliansku:
s trvaním trinás rokov, z ktorých aspoò pä rokov trvá odborná príprava zakonèená skúkou a doplnená tam, kde je
to vhodné, stáou;
v Holandsku:
i) pre prvého lodného dôstojníka (pobrené plavidlo s doplòujúcim výcvikom) stuurman kleine handlsvaarrt (met
aanvulling)a diplomovaného ininiera pobrených plavidiel (s diplomom) (diploma motordrijver) zahàòa odborné vzdelávanie trvajúce trnás rokov, z ktorého aspoò dva roky sa uskutoèòujú v pecializovanom vzdelávacom
zariadení, doplnené dvanásmesaèným praktickým výcvikom,
ii) pre úradníka VTS (VTS-functionaris), s trvaním aspoò pätnás rokov, pozostáva aspoò z troch rokov vysokokolského odborného vzdelávania (HBO) alebo stredokolského odborného vzdelávania (MBO), po ktorých nasledujú tátne alebo regionálne pecializaèné kurzy, z ktorých kadý zahàòa aspoò dvanás týdòov teoretickej odbornej prípravy a zakonèuje sa skúkou,
a ktorá je uznávaná pod¾a medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o tandardoch odbornej
prípravy, certifikácii a doh¾ade nad námorníkmi, 1978);
v Rumunsku:
v prípade námorného kormidelníka II/ 4 ST CW (timonier maritim)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. a) vhodné osvedèenie o spôsobilosti námorníka (stredná kola v oblasti námorných túdií); ukonèená sluba na
mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník na palubách námorných lodí, z èoho aspoò 12 mesiacov bolo poèas posledných piatich rokov; úèas na schválenom kurze na povýenie do výkonnej úrovne (7 dní),
b) alebo vhodné osvedèenie o spôsobilosti námorníka (stredná kola v oblasti námorných túdií) a osvedèenie
o spôsobilosti radistu, techno-operátora v oblasti mobilných námorných sluieb; ukonèená sluba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník alebo radista, techno-operátor v oblasti mobilných námorných sluieb alebo
ako operátor GMDSS-GOC; úèas na schválenom kurze na povýenie do výkonnej úrovne (7 dní);
v Nórsku:
deväroèné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje základná odborná príprava a minimálne trojroèná pecializovaná odborná príprava, vrátane aspoò trojmesaènej sluby na lodi.
b) Morský rybolov:
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Odborná príprava:
v Nemecku:





kapitán håbkového rybolovu (Kapitän BG/Fischerei),
kapitán pobreného rybolovu (Kapitän BLK/Fischerei),
palubný dôstojník håbkového plavidla (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei),
palubný dôstojník pobreného plavidla (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei);

v Holandsku:





prvý lodník/ininier V (stuurman werktuigkunde V),
ininier IV (rybárske plavidlo) (werktuigkundige IV visvaart),
prvý lodník IV (rybárske plavidlo) (stuurman IV visvaart),
prvý lodník/ininier VI (stuurman werktuigkunde VI),

na Islande:
 lodný kapitán (skipstjóri),
 prvý dôstojník (stýrimaður),
 strány poddôstojník (undirstýrimaður),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
 v Nemecku:
s trvaním od trnástich do osemnástich rokov vrátane trojroènej základnej odbornej prípravy a jednoroènej sluby
na mori, po ktorých nasleduje jednoroèná alebo dvojroèná pecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to
vhodné, dvojroènou praxou v navigácii;
 v Holandsku:
túdium rôznej dåky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoò dva roky sú na pecializovanej odbornej kole, doplnené dvanásmesaènou praxou, a ktorá je uznávaná pod¾a Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný
dohovor o bezpeènosti rybárskych plavidiel z roku 1977);
 na Islande:
devä- a desaroèné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojroèná sluba na mori, doplnená dvojroènou
pecializovanou odbornou prípravou, ktorá je ukonèená závereènou skúkou. Toto vzdelávanie a odborná príprava
sa uznávajú pod¾a dohovoru z Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpeènosti rybárskych plavidiel z roku
1977).
c) Zamestnanci mobilnej vrtnej ploiny
v Nórsku:
 vedúci prevádzky vrtnej ploiny (plattformsjef),
 vedúci oddelenia stability (stabilitetssjef),
 operátor riadiaceho centra (kontrollromoperatør),
 vedúci technického oddelenia (teknisk sjef),
 asistent vedúceho technického oddelenia (teknisk asistent),
ktorá predstavuje deväroèné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojroèná základná odborná príprava doplnená minimálne o jeden rok sluby na vrtnej ploine a
 v prípade operátora riadiaceho centra jeden rok pecializovanej odbornej prípravy,
 v prípade ostatných povolaní dva a pol roka pecializovanej odbornej prípravy.
4. Technický sektor
Odborná príprava:
v Èeskej republike:
 autorizovaný technik, autorizovaný stavite¾ (autorizovaný technik, autorizovaný stavitel),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahàòa tyri roky vzdelávania na technickej
strednej kole ukonèené maturitnou skúkou (na strednej technickej kole), pä rokov odbornej praxe ukonèenej
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testom odbornej kvalifikácie pre výkon vybraných odborných èinností v stavebníctve [pod¾a zákona è. 50/1976 Zb.
(Stavebný zákon) a zákona è. 360/1992 Zb.],
fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo (fyzická osoba øídící drání vozidlo),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, zahàòajúce najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou a následne tátnou skúkou z pohonu vozidiel,
dráhový revízny technik (drání revizní technik),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a aspoò tyri roky stredokolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej kole, ukonèeného maturitnou skúkou,
uèite¾ autokoly (uèitel autokoly)
osoba, ktorá dovàila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej dvanás rokov,
ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky odborného stredokolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvo, ukonèeného maturitnou skúkou,
kontrolný technik STK (kontrolní technik STK)
osoba, ktorá dovàila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej dvanás rokov,
ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou s následnou najmenej dvojroènou technickou praxou; dotknutá osoba
musí ma vodièský preukaz, nesmie ma záznam v registri trestov, musí ma ukonèenú osobitnú prípravu pre tátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspene vykona skúku,
mechanik merania emisií (mechanik mìøení emisí),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou; ïalej
musí iadate¾ absolvova trojroènú technickú prax a osobitnú prípravu pre mechanika merania emisií automobilov v trvaní osem hodín a úspene vykona skúku,
kapitán I. triedy (kapitán I. tøídy),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 15 rokov, ktoré zahàòa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou a následne skúkou potvrdenou osvedèením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledova najmenej tvorroèná odborná prax ukonèená
skúkou,
retaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel (restaurátor památek, které jsou díly umìleckých øemesel),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov a ktoré zahàòa úplné stredokolské technické
vzdelávanie v odbore retaurátorstva alebo desa a dvanás rokov túdia v súvisiacom odbore s následnou päroènou odbornou praxou v prípade úplného stredokolského technického vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou alebo s osemroènou odbornou praxou v prípade stredokolského technického vzdelávania ukonèeného závereènou uèòovskou skúkou,
retaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uloené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných
predmetov kultúrnej hodnoty (restaurátor dìl výtvarných umìní, která nejsou památkami a jsou uloena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních pøedmìtù kulturní hodnoty),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke 12 rokov s päroènou odbornou praxou v prípade úplného stredokolského technického vzdelávania v odbore retaurátorstva, ukonèeného maturitnou skúkou,
odpadový hospodár (odpadový hospodáø),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou a najmenej päroènú prax v oblasti nakladania s odpadmi poèas posledných desiatich rokov;
technický vedúci odstrelov (technický vedoucí odstøelù),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou,
po ktorom nasleduje:
dvojroèná prax ako odstre¾ovaè v podzemí (pre podzemnú èinnos) alebo jednoroèná prax na povrchu (pre povrchovú èinnos) vrátane iestich mesiacov ako asistent odstre¾ovaèa,
výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúkou pred prísluným okresným banským úradom,
odborná prax v plánovaní a uskutoèòovaní väèích odstre¾ovacích prác v trvaní najmenej iestich mesiacov,
výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúkou pred prísluným Èeským banským úradom;

v Lotysku:
 asistent strojvodcu motorovej lokomotívy [„vilces lîdzekïa vadîtâja (maðînista) palîgs]
osoba, ktorá dovàila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukon-
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èené osobitnou skúkou zamestnávate¾a; osvedèenie o spôsobilosti je vydané prísluným úradom na obdobie piatich rokov;
v Holandsku:
 súdny zriadenec (gerechtsdeurwaarder),
 zubný protetik (tandprotheticus),
ktorá predstavuje túdium a odbornú prípravu:
i) v prípade súdneho zriadenca (gerechtsdeurwaarder) túdium trvajúce devätnás rokov, pozostávajúce
z osemroènej povinnej kolskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemroèné stredokolské vzdelávanie, zahàòajúce tvorroèné technické vzdelávanie zakonèené tátnou skúkou a doplnené trojroèným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
ii) v prípade zubného protetika (tandprotheticus) denné túdium trvajúce aspoò pätnás rokov a tri roky túdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemroèného základného vzdelávania, tvorroèného veobecného
stredného vzdelávania, absolvovania trojroènej odbornej prípravy zahàòajúcej teoretickú a praktickú odbornú
prípravu zubného technika, doplnenú trojroèným odborným túdiom popri zamestnaní so zamerním na zubného protetika, túdium sa konèí skúkou;
v Rakúsku:
 lesník (Förster),
 technické poradenstvo (Technisches Büro),
 prenájom pracovnej sily (Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe),
 sprostredkovate¾ práce (Arbeitsvermittlung),
 investièný poradca (Vermögensberater),
 súkromný detektív (Berufsdetektiv),
 pracovník bezpeènostnej sluby (Bewachungsgewerbe),
 realitný sprostredkovate¾ (Immobilienmakler),
 realitný manaér (Immobilienverwalter),
 organizátor stavebných projektov (Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer),
 vyberanie dlhov (Inkassoinstitut),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúcu z osemroènej povinnej
kolskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoò päroèné stredokolské technické alebo obchodné túdium, skonèené technickou alebo obchodnou maturitnou skúkou, doplnené aspoò dvojroèným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skonèenými odbornou skúkou,
 poisovací poradca (Berater in Versicherungsangelegenheiten),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnás rokov, zahàòajúcich esroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu s trojroèným trvaním a na
trojroèné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakonèené skúkou,
 stavebný majster/plánovanie a technické výpoèty (Planender Baumeister),
 tesársky majster/plánovanie a technické výpoèty (Planender Zimmermeister),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoò osemnás rokov, zahàòajúce aspoò deväroènú odbornú prípravu, rozdelenú na tvorroèné stredokolské technické túdium a päroènú odbornú prax
a prípravu, zakonèenú odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo vykonáva prísluné povolanie a vychováva uèòov, a ak sa odborná príprava týka práva plánova stavby, vykonáva technické výpoèty a dozera na stavebné práce
(výsada Márie Terézie),
 komerèný úètovník (Gewerblicher Buchhalter) pod¾a 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
 úètovník - ivnostník (Selbständiger Buchhalter) pod¾a 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe
(Zákon o verejných úètovníckych profesiách z roku 1999);
v Po¾sku:
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej
úrovni (Diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badañ),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pä rokov stredokolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel v trvaní 51 hodín, ukonèenú kvalifikaènou skúkou,
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel (diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne pojazdu w okrêgowej stacji kontroli pojazdów),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pä rokov stredokolského technického vzdelávania v ob-
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lasti motorových vozidiel a tyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel ukonèenú kvalifikaènou skúkou,
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel
(diagnosta wykonuj¹cy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów),
ktorá predstavuje:
i) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského technického vzdelávania v oblasti motorových
vozidiel a potvrdenú tvorroènú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského technického vzdelávania v inej oblasti ako
v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemroènú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a pecializovanej prípravy s následnými
skúkami po kadom stupni.
Dåka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých èastí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infratruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných poiadavkách pre diagnostikov (Ú. v.
2002, è. 208, pos. 1796).
 výpravca (dy¿urny ruchu),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a tyri roky stredokolského odborného vzdelávania so pecializáciou na elezniènú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspené vykonanie
kvalifikaènej skúky, alebo ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského odborného vzdelávania so pecializáciou na elezniènú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63
dní a úspené vykonanie kvalifikaènej skúky;
v Lichtentajnsku
 odborník na zverenecké fondy (Treuhänder),
ktorá je zaloená na povinnej deväroènej kolskej dochádzke, a pokia¾ sa nedosiahne maturita, na trojroènej uèòovskej príprave v oblasti obchodu spojenej s nácvikom praktických zruèností v podniku, zatia¾ èo potrebné teoretické vedomosti, ako aj veobecné vzdelávanie poskytuje odborná kola, prièom uvedená kombinácia teórie a praxe
sa ukonèí tátnou skúkou (tátne osvedèenie o odbornosti v oblasti obchodu). Po troch rokoch praxe v podniku,
kombinovaných s ïalími tyrmi rokmi teoretického vzdelávania, ktoré sa môe absolvova súbene s praxou, sa
môe vyda tátny diplom, na základe ktorého sa získa vyie uvedený profesijný titul. Vo veobecnosti táto príprava trvá 16 a 19 rokov,
 odborník v oblasti audítorstva (Wirtschaftsprüfer),
ktorá je zaloená na povinnej deväroènej kolskej dochádzke, po ktorej nasleduje trojroèné uèòovské túdium
v oblasti obchodu, ktoré je spojené s nácvikom praktických zruèností v podniku, zatia¾ èo potrebné teoretické vedomosti, ako aj veobecné vzdelávanie poskytuje odborná kola. Po ïalích troch rokoch praxe v podniku, kombinovaných s piatimi rokmi ïalieho teoretického vzdelávania, ktoré sa môe absolvova súbene s praxou vo forme
dia¾kového túdia, sa môe vyda tátny diplom, na základe ktorého sa získa vyie uvedený profesijný titul. Vo veobecnosti výuèba trvá 17 a 18 rokov. Kandidáti, ktorí získali svoje praktické skúsenosti v cudzine, musia predloi
doklad o absolvovaní ïalieho roku odbornej praxe v Lichtentajnsku.
5. tudijné odbory vo Ve¾kej Británii akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo kótske odborné
kvalifikácie
Odborná príprava:















registrovaná veterinárna sestra (listed veterinary nurse),
banský elektrikár (mine electrical engineer),
banský mechanik (mine mechanical engineer),
zubný terapeut (dental therapist),
zubný hygienik (dental hygienist),
optik (dispensing optician),
banský zástupca (mine deputy),
úradník zaoberajúci sa platobnou neschopnosou (insolvency practicioner),
oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody (licensed conveyancer),
prvý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene (first mate - freight/passenger ships - unrestricted),
druhý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene (second mate - freight/passenger ships - unrestricted),
tretí lodník - nákladné/osobné lode neobmedzene (third mate - freight/passenger ships unrestricted),
palubný dôstojník - nákladné/osobné lode - neobmedzene (deck officer - freight/passenger ships - unrestricted),
dôstojník ininier - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblas obchodovania (engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area),
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 autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpadovom hospodárstvo (certified technically competent person in
waste management),
vedúca k akreditovaným tátnym odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v kótsku k akreditovaným kótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Ve¾kej Británie.
Tieto úrovne sú definované takto:
 Úroveò 3: kompetencie v irokom rozsahu rôznych pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väèina je zloitá a nerutinná. Je tu znaèná zodpovednos a autonómia, prièom sa èasto vyaduje kontrola alebo riadenie inými.
 Úroveò 4: kompetencie v irokom rozsahu zloitých, technických alebo odborných pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupòom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Èasto sa vyskytuje zodpovednos za prácu iných a za rozde¾ovanie zdrojov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
1) S úèinnosou od 1. júna 1994 je názov odboru Krankengymnast(in) nahradený termínom Physiotherapeut(in). Avak odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môu i naïalej pouíva predchádzajúci názov Krankengymnast(in), ak si tak elajú..

10. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 5
k zákonu è. 293/2007 Z. z.
v znení zákona è. 560/2008 Z. z.

ZOZNAM TUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU TRUKTÚROU
k § 12 ods. 1 písm. b) bodu 1b a § 12 ods. 2
V Spojenom krá¾ovstve:
Regulované túdium vedúce k akreditovaným tátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v kótsku k akreditovaným kótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 tátnej truktúry odborných kvalifikácií vo Ve¾kej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
 Úroveò 3: kompetencie v irokom rozsahu rôznych pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väèina je zloitá a nerutinná. Je tu znaèná zodpovednos a autonómia, èasto sa vyaduje kontrola alebo vedenie inými.
 Úroveò 4: kompetencie v irokom rozsahu zloitých technických alebo odborných pracovných èinností, vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupòom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Èasto sa vyskytuje zodpovednos za prácu iných a prerozde¾ovanie zdrojov.
V Nemecku:
Tieto regulované tudijné odbory:
 regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolaní technického asistenta [technische(r) Assistent(in)], obchodného asistenta [kaufmännische(r) Assistent(in)], sociálnych povolaní (soziale Berufe) a povolania tátom
autorizovaného intruktora dýchania a výslovnosti [staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)]
s celkovým trvaním najmenej trinás rokov, ktoré vyadujú úspené zakonèenie stredokolského túdia (mittlerer
Bildungsabschluss), a ktoré pozostávajú:
i) najmenej z trojroènej [1] odbornej prípravy v odbornej kole (Fachschule), zakonèenej skúkou, a tam, kde je
to vhodné, doplnenej jednoroèným alebo dvojroèným pecializaèným túdiom, tie zakonèeným skúkou, alebo
ii) najmenej z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole (Fachschule), zakonèenej skúkou a doplnenej
praxou s trvaním najmenej es mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej es mesiacov
v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iii) najmenej z dvojroènej prípravy v odbornej kole (Fachschule), zakonèenej skúkou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,
 regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania tátom autorizovaného [staatlich geprüfte(r)] technika
[Techniker(in)], obchodného ekonóma [Betriebswirt(in)], dizajnéra [Gestalter(in)] a rodinného opatrovate¾a
[Familienpfleger(in)] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspené ukonèenie povinnej kolskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dåke najmenej devä rokov) a úspené ukonèenie túdia na uèòovskej kole (Berufsschule) s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú,
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po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadne túdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo
túdium a odbornú prípravu popri zamestnaní s porovnate¾ným trvaním,
 regulované vzdelávanie a regulované túdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnás rokov, nevyhnutným predpokladom je, veobecne povedané, úspené ukonèenie povinnej kolskej dochádzky (najmenej devä
rokov) a odborné vzdelávanie (bene tri roky), ktoré vo veobecnosti zahàòa najmenej dva roky praxe (vo väèine prípadov tri roky) a skúku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo veobecnosti obsahuje najmenej
dva roky praxe (vo väèine prípadov tri roky) a skúku v rámci túdia popri zamestnaní, ktoré vo veobecnosti zahàòa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbený s praxou (najmenej 1000 hodín) alebo riadne túdium (najmenej jeden
rok).
V Holandsku:
Regulovaná odborná príprava, ktorá zodpovedá kvalifikaènej úrovni 3 alebo 4 národného centrálneho registra odborného vzdelávania zriadeného zákonom o vzdelávaní a odbornej príprave alebo starím typom vzdelávania, ktorých
stupeò splynul s týmito kvalifikaènými stupòami.
Úrovne 3 a 4 kvalifikaènej truktúry zodpovedajú tomuto popisu:
 Úroveò 3: zodpovednos za uplatòovanie a kombináciu normalizovaných postupov. Kombinácia alebo koncepcia
postupov v závislosti od èinností súvisiacich s organizáciou a prípravou práce. Schopnos obháji si svoju èinnos
pred svojimi kolegami (bez hierarchického spojenia). Riadiaca zodpovednos kontroly a podpory uplatòovania inými pracovníkmi normalizovaných alebo automatizovaných rutinných postupov. Väèinou ide o odborné kompetencie a znalosti.
 Úroveò 4: zodpovednos za vykonávanie pridelených úloh, ako aj zodpovednos za kombináciu alebo koncepciu nových postupov. Schopnos obháji si svoju èinnos pred kolegami (bez hierarchického spojenia). Explicitná hierarchická zodpovednos, pokia¾ ide o plánovanie a/alebo vedenie a/alebo organizáciu a/alebo rozvoj celého výrobného cyklu. Ide o pecializované kompetencie a znalosti a/alebo nezávislé od profesie.
Oba stupne zodpovedajú vzdelávacím cyklom upraveným predpisom s celkovou dåkou trvania minimálne 15 rokov,
ktoré predpokladajú dokonèenie 8-roèného základného vzdelávania, po ktorom nasledujú tyri roky stredného prípravného odborného vzdelávania (VMBO), ku ktorému sa pridávajú minimálne tri roky vzdelávania na úroveò 3
alebo 4 v strednej odbornej vzdelávacej intitúcii (MBO), ukonèené skúkou. [Dåka stredného odborného vzdelávania môe by stanovená od troch do dvoch rokov, ak má záujemca kvalifikáciu, ktorá ho oprávòuje pokraèova v túdiu na univerzite (14 rokov predbeného vzdelávania) alebo v inom type vysokokolského túdia (13 rokov predbeného vzdelávania)].
V Rakúsku:
 Odborná príprava na vyích odborných kolách (Berufsbildende Hohere Schulen) a zariadeniach vyieho vzdelávania pre po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo (Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) vrátane osobitných foriem (einschliesslich der Sonderformen), ktorých truktúra a úroveò je urèená zákonmi, inými
právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Tieto tudijné odbory majú celkovú dåku najmenej trinás rokov a pozostávajú z päroèného odborného vzdelávania, ktoré je ukonèené úspeným vykonaním závereènej skúky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii.
 Odborná príprava v majstrovských kolách (Meisterschulen), v majstrovských triedach (Meisterklassen),
v priemyselných majstrovských kolách (Werkmeisterschulen) alebo v kolách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov (Bauhandwerkerschulen), ktorých truktúra a úroveò sú urèené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Toto túdium má celkovú dåku najmenej trinás rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej kolskej dochádzky,
po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej kole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbene v uèòovskej kole (Berufsschule), prièom oba sú ukonèené skúkou a doplnené úspeným
ukonèením najmenej jednoroèného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej kole pre dielovedúcich (Werkmeisterschule) alebo v kole pre stavebných remeselníkov (Bauhandwerkerschule). Vo väèine prípadov je ich celková dåka najmenej 15 rokov, èo zahàòa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach
alebo ktoré sprevádza túdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
1) Minimálna dåka sa môe skráti z troch rokov na dva roky, ak má dotyèná osoba kvalifikáciu potrebnú na prijatie na univerzitu (Abitur), t. j. trinás rokov predchádzajúceho túdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na Fachhochschule
(Fachhochschulreife), t. j. dvanás rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy..
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11. Príloha è. 7 sa dopåòa bodom 3, ktorý znie:
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopåòajú prílohy II a III
k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007)..
Èl. II
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 18/2007 Z. z., zákona è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 206/2008 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z. a zákona è. 461/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b) sa za èiarkou pripájajú slová vrátane
podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon
zdravotníckeho povolania.
2. V § 30 ods. 3 sa nad slovo príleitostne umiestòuje
odkaz 24a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 22 ods. 7 písm. h) prvý bod zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Úèas na
príprave na výkon práce v zdravotníctve sa povauje za
prehlbovanie kvalifikácie.28aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28aa znie:

28aa) § 154 Zákonníka práce..

4. V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú slová: okrem prípadov ustanovených pod¾a odseku 8.
5. V § 33 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Úèas na
certifikaènej príprave sa povauje za zvyovanie kvalifikácie.28ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28ab znie:

28ab) § 140 Zákonníka práce..

6. V § 34 ods. 1 sa v prvej vete za slová v príslunom
odbore vkladajú slová na území Slovenskej republiky.
7. § 35 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pod¾a tohto zákona mono uzna len doklady o pecializácii alebo certifikáty, pri uznaní ktorých je moné
postupova pod¾a § 36 alebo 37a v odboroch vyadujúcich odbornú spôsobilos pod¾a § 33 ods. 7..
8. § 36 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Ministerstvo zdravotníctva uverejòuje na svojej
internetovej stránke zoznam pecializaèných tudijných
programov, pri ktorých postupuje pod¾a odsekov 2 a 4..
9. V § 37 ods. 4 sa v prvej vete slovo doruèenia nahrádza slovami doruèenia kompletnej.
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10. V § 37a ods. 3 sa slovo podania nahrádza slovami doruèenia kompletnej.
11. Doterají text § 37b sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Je zakázané pouíva tituly, ich skratky alebo
iné oznaèenia zamenite¾né s profesijnými titulmi,
oznaèeniami a skratkami pod¾a odseku 1 alebo inými
titulmi a ich skratkami ude¾ovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike pod¾a osobitného predpisu28b) alebo tohto zákona
bez príslunej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane pouívania oznaèenia terapeut alebo iného zamenite¾ného
oznaèenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení vyuívajúcom toto oznaèenie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28b znie:

28b) Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá
veta, ods. 7 prvá veta a ods. 8 okrem písm. d) a f), § 54
ods. 15 prvá veta a § 76 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 8 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií..

12. § 39 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ïalie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilos sa zvyuje získaním
diplomu o pecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedèenia o príprave na výkon
práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním..
13. V § 40 odsek 2 znie:
(2) Minimálny obsah pecializaèného túdia v jednotlivých pecializaèných odboroch urèia minimálne
tandardy pre pecializaèné tudijné programy, minimálny obsah certifikaènej prípravy v jednotlivých
certifikovaných pracovných èinnostiach urèia minimálne tandardy pre certifikaèné tudijné programy
a minimálny obsah túdia v tudijných programoch
sústavného vzdelávania urèia minimálne tandardy
pre tudijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne tandardy pre pecializaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre certifikaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre tudijné
programy sústavného vzdelávania a ich truktúru
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva..
14. § 40 sa dopåòa odsekom 20, ktorý znie:
(20) Realizácia pecializaèného tudijného programu, certifikaèného tudijného programu alebo
tudijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bez akreditácie pod¾a tohto
zákona, ak nie je ïalej v § 42 ods. 5 ustanovené inak,
sa povauje za neoprávnený výkon vzdelávania zdravotníckych pracovníkov..
15. § 42 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka zasiela prísluný orgán
pod¾a odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre doh¾ad60b) písomne najneskôr
do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak
zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie
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a) v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom
vzahu7) aj jeho zamestnávate¾ovi; v prípade výsledného hodnotenia nesplnil spolu so iadosou o odstránenie zistených nedostatkov v pôsobnosti zamestnávate¾a,
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe
osobitného predpisu8) aj orgánu príslunému na vydanie povolenia; v prípade výsledného hodnotenia nesplnil prísluná komora zaène konanie o doèasnom
pozastavení licencie a zaèatie konania oznámi orgánu
príslunému na vydanie povolenia,
c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj príslunej komore; v prípade výsledného
hodnotenia nesplnil prísluná komora zaène konanie o doèasnom pozastavení licencie,
d) na základe ivnostenského oprávnenia pod¾a osobitného predpisu9) aj ivnostenskému úradu a v prípade
výsledného hodnotenia nesplnil prísluná komora
dá podnet na zaèatie konania o zruení oprávnenia.
(9) V prípadoch uvedených v odseku 8 mono zdravotníckemu pracovníkovi navrhnú preskúanie; preskúanie zabezpeèí orgán pod¾a odseku 6 v spolupráci so vzdelávacou ustanovizòou pod¾a § 40 uskutoèòujúcou
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(10) Výsledok preskúania pod¾a odseku 9 vzdelávacia
ustanovizeò oznamuje písomne hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi, komore a orgánom pod¾a odseku 8 najneskôr do desa dní od preskúania..
16. § 63 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania oznamova komore aj údaje o výkone pracovných èinností mimo územia Slovenskej
republiky.
(9) Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po
návrate na územie Slovenskej republiky predloí komore
doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania
z hosujúcej krajiny..
17. V § 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu osobe a
do 1500 eur, ak osoba pouíva profesijný titul v rozpore
s § 37b..
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§ 102f
(1) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem vzorový pecializaèný tudijný program, je ním minimálny tandard pecializaèného tudijného programu.
(2) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem vzorový certifikaèný tudijný
program, je ním minimálny tandard certifikaèného tudijného programu.
(3) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem vzorový tudijný program
sústavného vzdelávania, je ním minimálny tandard tudijného programu sústavného vzdelávania..
19. V Prílohe è. 3 sa tabu¾ka è. 2 mení a dopåòa
takto:
 v bode 12.11 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte nahrádza novým názvom:
Histopathology;
 v bode 17.09 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte vypúa;
 v bode 18. 09 sa doterajie názvy pecializaèných
odborov v èlenskom táte nahrádzajú novými názvami:  ÉáôñéêÞ Âéïðáèïëïãßá
 Ìéêñïâéïëïãßá“;
 v bode 22. 25 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte nahrádza novými názvami:  Chirurgia toracica
 Cardiochirurgia;
 v bode 26.01 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte nahrádza novým názvom:
Gastro-entérologie/Gastro-enterologie;
 v bode 30. 19 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte nahrádza novými názvami:  Fisiatria
 Medicina física e de reabilitação;
 v bode 38.03 sa doterají názov pecializaèného
odboru v èlenskom táte nahrádza novými názvami: – Õãåéïíïëïãßá
– ÊïéíïôéêÞ ÉáôñéêÞ“;
 v bode 44.04 sa doterajie názvy pecializaèných
odborov v èlenskom táte nahrádzajú novými názvami:  Traumatologie
 Urgentní medicína.

Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

Èl. III

18. Za § 102e sa vkladá § 102f, ktorý znie:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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561
ZÁKON
z 25. novembra 2008
o príspevku na starostlivos o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na
starostlivos o diea do troch rokov veku dieaa alebo
do iestich rokov veku dieaa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ïalej len príspevok) ako
sociálnej dávky.
(2) Poskytovaním príspevku tát prispieva rodièovi
alebo fyzickej osobe, ktorej je diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov2) (ïalej len
rodiè), na úhradu výdavkov vynaloených na starostlivos o diea.
§2
Starostlivos o diea
(1) Starostlivos o diea na úèely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieau v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri repektovaní najlepieho záujmu dieaa a jeho práv v èase, keï rodiè
vykonáva zárobkovú èinnos alebo tuduje na strednej
kole alebo na vysokej kole.
(2) Starostlivos o diea sa vykonáva
a) v rodinnom prostredí dieaa,
b) v prostredí úèelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o diea alebo
c) v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej
starostlivos o diea.
(3) Poskytovate¾ starostlivosti o diea pod¾a tohto zákona (ïalej len poskytovate¾) je
a) zariadenie zriadené pod¾a osobitných predpisov,3)
1

b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivos
dieau,4)
c) fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivos dieau
pod¾a osobitného predpisu,5)
d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodièovský príspevok, alebo
e) rodiè, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos a nezabezpeèí starostlivos o svoje diea poskytovate¾om uvedeným v písmenách a) a d).
§3
Oprávnená osoba
(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodiè.
(2) Ak súd zveril diea do starostlivosti jednému z rodièov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodiè, ktorému je diea zverené.
(3) Príspevok patrí oprávnenej osobe na kadé diea
pod¾a § 1 ods. 1.
(4) Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spåòajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté
diea len jednej z nich.
§4
Podmienky nároku na príspevok
(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
a) vykonáva zárobkovú èinnos, tuduje dennou formou na strednej kole alebo na vysokej kole,
b) sa poskytuje starostlivos dieau poskytovate¾om
na území Slovenskej republiky,
c) má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území
Slovenskej republiky a
d) diea má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na
území Slovenskej republiky.
(2) Zárobková èinnos pod¾a tohto zákona je èinnos,

) § 5 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
) § 45, 48, § 56 ods. 1 a 2 a § 103 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
3
) Napríklad zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 448/2008
Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
4
) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov, zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
6
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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ktorá zakladá nárok na príjem zdaòovaný pod¾a osobitného predpisu,7) alebo obdobná èinnos v cudzine. Za
zárobkovú èinnos sa povauje aj poberanie
a) náhrady sluobného platu,
b) náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti,8)
c) nemocenského9) oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená
samostatne zárobkovo èinná osoba, alebo
d) materského10) oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo èinná osoba, najdlhie do iestich
týdòov odo dòa narodenia ïalieho dieaa.
(3) Za zárobkovú èinnos sa povauje aj poberanie
obdobných dávok uvedených v odseku 2 v cudzine.
(4) Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manelovi oprávnenej osoby materské10) alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí iestich týdòov
odo dòa narodenia ïalieho dieaa alebo rodièovský
príspevok11) alebo obdobná dávka v cudzine.
(5) Nárok na príspevok nevzniká na diea, na ktoré sa
za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manelovi oprávnenej osoby príspevok
na sluby pre rodinu s demi pod¾a osobitného predpisu.12)
§5
Suma príspevku
(1) Príspevok za kalendárny mesiac je
a) v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby,
najviac v sume rodièovského príspevku pod¾a osobitného predpisu,11) ak starostlivos zabezpeèuje
poskytovate¾ pod¾a § 2 ods. 3 písm. a) a c),
b) 25 % sumy rodièovského príspevku pod¾a osobitného predpisu,11) ak starostlivos zabezpeèuje poskytovate¾ pod¾a § 2 ods. 3 písm. d) a e).
(2) Príspevok pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor.
§6
Výplata príspevku
(1) O príspevku rozhoduje a príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prísluný pod¾a miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ïalej len platite¾).
(2) Príspevok v sume pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) sa vy7

Èiastka 198

pláca za kalendárny mesiac na základe preukázaných
výdavkov.
(3) Príspevok v sume pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) sa vypláca vdy za celý kalendárny mesiac, aj keï podmienky nároku na príspevok boli splnené len za èas kalendárneho mesiaca.
(4) Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho èas, za ktorý bol vyplatený rodièovský príspevok.
(5) Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Na základe iadosti oprávnenej
osoby sa príspevok v sume pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) vyplatí jednorazovo aj za obdobie dlhie ako jeden kalendárny mesiac, najviac vak za obdobie es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6) Pri zmene poskytovate¾a uvedeného v § 2 ods. 3
písm. a) a c) poèas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume urèenej ako súèet súm vypoèítaných pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), najviac v sume rodièovského príspevku pod¾a osobitného predpisu.11)
(7) Pri zmene poskytovate¾a uvedeného v § 2 ods. 3
písm. d) a e) poèas kalendárneho mesiaca sa príspevok
vypláca v sume urèenej pod¾a § 5 ods. 1 písm. b).
(8) Pri zmene poskytovate¾a uvedeného v § 2 ods. 3
písm. a) a c) a poskytovate¾a uvedeného v § 2 ods. 3
písm. d) a e) poèas kalendárneho mesiaca sa príspevok
vypláca pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) alebo pod¾a § 5 ods. 1
písm. b) v sume, ktorá je vyia.
(9) Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na
úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky v Slovenskej republike, alebo na iados oprávnenej osoby
sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
(10) Výplata príspevku sa zastaví od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa u vyplatil, ak vznikol dôvod na preetrenie, èi oprávnená osoba naïalej spåòa podmienky
nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo èi sa príspevok vypláca v správnej sume.
(11) Výplata príspevku sa obnoví od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho
výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho
výplatu poèas tohto obdobia boli splnené.

) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 6 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 7 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 33 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
10
) § 10 zákona. è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 48 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) § 4 zákona è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskorích predpisov.
12
) § 46 ods. 9 a 10 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
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§7

nej iadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platite¾ovi.

Zánik nároku

(2) iados o príspevok obsahuje meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné èíslo, ak je pridelené, a adresu
pobytu oprávnenej osoby a dieaa, identifikaèné údaje
o poskytovate¾ovi pod¾a § 2 ods. 3 písm. a) a c), a to
jeho názov a sídlo, ak poskytovate¾ je právnická osoba,
alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovate¾ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovate¾a
uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a miesto poskytovania starostlivosti. Na výzvu platite¾a oprávnená osoba a poskytovate¾ doplnia ïalie nevyhnutné údaje.
Platite¾ osobné údaje môe spracúva len na úèel príspevku.

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká
uplynutím iestich mesiacov od posledného dòa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrou oprávnenej osoby alebo dieaa.
§8
Odòatie a vrátenie príspevku
(1) Ak oprávnená osoba prestala spåòa podmienky
nároku na príspevok alebo sa zistí, e sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.
(2) Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti pod¾a § 10, príspevok sa
odníme od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok
poslednýkrát neoprávnene vyplatil.
(3) Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba
splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v niej sume, príspevok sa vyplatí za èas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal
v niej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplati.
(4) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, e
sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyej sume
ako patril, je povinná vráti príspevok alebo jeho èas za
obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dòa, keï platite¾ túto
skutoènos zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo
dòa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonate¾ného rozhodnutia vráti sumy príspevku vyplatené neprávom, môu sa zráa aj z bene vyplácaného
príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo
mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto
plnení a z náhrad za pracovnú pohotovos, z náhrad za
sluobnú pohotovos, z náhrad za pohotovos, z príplatku za pohotovos alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia
a z dávok sociálneho zabezpeèenia do sumy, ktorú nemono postihnú výkonom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.13)
(6) Príspevok nemono postihnú výkonom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.14)
§9
Konanie
(1) Konanie o príspevku sa zaèína na základe písom13
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(3) O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môe písomne poiada o vydanie
rozhodnutia o priznaní príspevku.
(4) Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odòatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vráti príspevok alebo jeho èas.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o odòatí príspevku
a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný úèinok.
(6) Na konanie o príspevku sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak. Na konanie o zastavení výplaty príspevku
a o zvýení sumy príspevku sa nevzahujú ustanovenia
§ 18 ods. 3 a § 33 ods. 2 veobecného predpisu o správnom konaní.
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
(1) Oprávnená osoba je povinná preukáza skutoènosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na
jeho výku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne
oznámi platite¾ovi zmeny v týchto skutoènostiach.
(2) Oprávnená osoba je povinná preukáza príjmovým pokladnièným dokladom, ústrikom uhradenej
potovej poukáky alebo výpisom z jej úètu výdavky,
ktoré uhradila poskytovate¾ovi za starostlivos o diea.
§ 11
Súèinnos a spolupráca
pri poskytovaní príspevku
(1) Orgány tátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ïalie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú prísluné na poskytovanie údajov na
úèely príspevku, sú povinné spolupracova s platite¾om vo veciach poskytovania príspevku a na jeho iados oznamova osobné údaje uvedené v § 9 ods. 2

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
14
) § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
§ 78 ods. 5 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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o oprávnenej osobe, o dieati a o poskytovate¾ovi, ak je
ním fyzická osoba.
(2) Platite¾ je povinný zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním príspevku. Informácie o týchto skutoènostiach
poskytuje len vtedy, ak by ich zamlèaním bol váne
ohrozený ivot alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak
táto povinnos vyplýva z osobitného predpisu.16)
Èl. II
Zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku
v znení zákona è. 643/2002 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 601/2003 Z. z. a zákona
è. 244/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
5b
) § 2 ods. 3 písm. d) zákona è. 561/2008 Z. z. o príspevku na
starostlivos o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5c
) § 223 a 228a Zákonníka práce.
5d
) § 58 ods. 2 písm. c) zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 5e sa vypúa.
4. V § 3a sa za slová (ïalej len materské) vkladajú slová alebo jednému z rodièov sa poskytuje príspevok na starostlivos o diea pod¾a osobitného predpisu 5g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5g znie:

5g) Zákon è. 561/2008 Z. z..

1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nevykonávanie zárobkovej èinnosti rodièom..

5. V § 4 ods. 1 sa suma 4 780 Sk nahrádza sumou
158,67 eura.

2. V § 3 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Riadna starostlivos o diea pod¾a odseku 1
písm. a) je osobná starostlivos poskytovaná dieau
rodièom v záujme fyzického vývinu a psychického vývinu dieaa. Riadnou starostlivosou sa zabezpeèuje
najmä primeraná výiva dieaa, hygiena dieaa a dodriavanie preventívnych prehliadok dieaa pod¾a osobitného predpisu.4a)

6. V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo obdobná èinnos v cudzine; za zárobkovú èinnos sa nepovauje práca vykonávaná na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.5c).

(3) Podmienka riadnej starostlivosti o diea pod¾a odseku 1 písm. a) sa povauje za splnenú aj vtedy, ak
a) diea je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac 90 po sebe nasledujúcich
dní,
b) diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1)
navtevuje najviac tyri hodiny denne materskú
kolu, zariadenie sociálnych sluieb alebo iné obdobné zariadenie,
c) diea navtevuje najviac tyri hodiny denne materskú kolu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodièia alebo osamelý rodiè, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú obèania s akým zdravotným
postihnutím5) alebo
d) rodiè poèas túdia na strednej kole alebo na vysokej kole alebo poèas vzdelávania a prípravy na
vstup na trh práce pod¾a osobitného predpisu5a) zabezpeèí riadnu starostlivos o diea druhým rodièom
dieaa alebo inou plnoletou fyzickou osobou pod¾a
osobitného predpisu,5b)
e) rodiè poèas práce vykonávanej na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru5c) zabezpeèí riadnu starostlivos o diea druhým
rodièom dieaa alebo inou plnoletou fyzickou osobou pod¾a osobitného predpisu.5b)

8. V § 7 ods. 3 sa suma 150 Sk nahrádza sumou
4,97 eura.

(4) Podmienka nároku na rodièovský príspevok pod¾a
odseku 1 písm. d) sa povauje za splnenú u rodièa, ktorý je samostatne zárobkovo èinná osoba aj vtedy, ak má
pozastavené prevádzkovanie ivnosti pod¾a osobitného
predpisu.5d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5, 5b a 5d znejú:

5) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch
16

) § 340 Trestného zákona.

7. V § 4 ods. 4 sa slová na desakoruny nahrádzajú
slovami na najblií eurocent.

9. § 12 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) O iadostiach o rodièovský príspevok podaných
do 31. decembra 2008 sa rozhodne a priznaný príspevok sa vypláca pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2008, a to aj za obdobie po 31. decembri 2008.
(9) Ak rodiè uplatòuje nárok na rodièovský príspevok
po 31. decembri 2008 za obdobie pred 1. januárom
2009, o nároku na tento príspevok sa rozhodne a rodièovský príspevok sa vypláca pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2008, a to aj za obdobie po 31. decembri
2008.
(10) Rodièovi, ktorému bol priznaný rodièovský príspevok pred 1. januárom 2009 a vypláca sa aj po
31. decembri 2008, zaniká nárok na rodièovský príspevok dòom priznania príspevku na starostlivos o diea
pod¾a osobitného predpisu5g) alebo dòom zabezpeèenia
starostlivosti o diea pod¾a § 1 ods. 2 písm. a) alebo b)
v materskej kole..
Èl. III
Zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o diea sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa suma 10 020 Sk nahrádza sumou
332,61 eura.
2. V § 4 ods. 3 sa suma 25 100 Sk nahrádza sumou
833,17 eura.
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3. V § 5 ods. 3 písm. a) sa suma 3 760 Sk nahrádza
sumou 124,81 eura.
4. V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak nárok na opakovaný príspevok dieau nevznikol, výivné
pod¾a prvej vety prísluný orgán poukazuje dieau.
Prísluný orgán postupuje pod¾a druhej vety a tretej
vety aj vtedy, ak rodiè dieaa neplní súdom uloenú vyivovaciu povinnos alebo ju plní èiastoène..
5. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová osobnej starostlivosti o vkladá slovo zverené.
6. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
b) náhradnému rodièovi alebo manelovi náhradného
rodièa sa pri starostlivosti o zverené diea poskytuje rodièovský príspevok pod¾a osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, alebo..
7. V § 6 ods. 4 sa suma 4 780 Sk nahrádza sumou
158,67 eura.
8. V § 6 ods. 5 sa suma 3 400 Sk nahrádza sumou
112,86 eura.
9. § 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Suma pod¾a odseku 5 patrí aj náhradnému rodièovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok
náhradnému rodièovi pod¾a odseku 3 písm. a) a b), ak
sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci..
10. V § 7 ods. 4 sa suma 1 970 Sk nahrádza sumou
65,40 eura.
11. § 9 vrátane nadpisu znie:
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na opakovaný príspevok dieau je príjem dosiahnutý
v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje opakovaný príspevok dieau. Príjem v cudzej mene sa prepoèítava na eurá pod¾a referenèného výmenného kurzu urèeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska20a) v prvý deò v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatòuje nárok na
opakovaný príspevok dieau. Prepoèet príjmu z cudzej
meny na eurá sa prehodnocuje vdy k 1. januáru
a k 1. júlu beného roka.
(2) Príjem pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na najblií
eurocent nadol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
neskorích predpisov..

12. § 11 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak náhradná starostlivos zanikla smrou náhradného rodièa a opakovaný príspevok dieau nebol
ku dòu smrti náhradného rodièa vyplatený, platite¾ vyplatí tento príspevok ïalej fyzickej osobe, ktorej súd
diea zveril do starostlivosti..
13. V § 14 ods. 1 sa za slovo okrem vkladajú slová
§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2,.
14. V § 14 ods. 4 sa za slová o odòatí príspevku
vkladá èiarka a slová proti rozhodnutiu o zníení príspevku.
15. V § 18 ods. 1 sa slová na desakoruny nahrádzajú slovami na najblií eurocent.

§ 9

Èl. IV

Posudzovanie príjmu
(1) Príjem pod¾a § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

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

Strana 4862

Zbierka zákonov è. 562/2008

Èiastka 198

562
ZÁKON
z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è.532/2007 Z. z. a zákona
è. 139/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa na konci pripája táto veta: Základné ivotné podmienky na úèely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné oatenie a prístreie..
2. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
z dôvodu, e je fyzickej osobe poskytovaná starostlivos
v resocializaènom stredisku pobytovou formou pod¾a
osobitného predpisu6b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 63 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008
Z. z..

3. V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa za slová príjem sa
vkladajú slová pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci
v hmotnej núdzi.
4. V § 5 ods. 4 písm. j) sa za slová jednorazové
príjmy11) vkladajú slová a príjmy získané na základe
dohody o vykonaní práce11a) a slová v benom roku sa
nahrádzajú slovami za 12 mesiacov.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 226 Zákonníka práce..

5. V § 5 ods. 4 písm. k) sa za slovo túdia, vkladajú
slová získaný za 12 mesiacov,.
6. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenom aa), ktoré znie:
aa) príjem za poskytnutie údajov pre tatistiku rodinných úètov, ktoré vykonáva tatistický úrad Slovenskej republiky..
7. V § 5 ods. 6 sa slová celé desa koruny nadol nahrádzajú slovami najblií eurocent nadol.
8. V § 10 ods. 1 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú
slovami písm. a) a h).

9. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Dávka je
a) u jednotlivca 58,43 eura mesaène,
b) u jednotlivca s dieaom alebo najviac so tyrmi demi 109,54 eura mesaène,
c) u dvojice bez detí 101,58 eura mesaène,
d) u dvojice s dieaom alebo najviac so tyrmi demi
150,04 eura mesaène,
e) u jednotlivca s viac ako tyrmi demi 159,34 eura
mesaène,
f) u dvojice s viac ako tyrmi demi 201,16 eura mesaène.
(3) Ak je obèan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba,
ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje, tehotná ena, dávka uvedená v odseku 2 sa zvyuje
o 12,95 eura mesaène..
10. V § 10 odsek 5 znie:
(5) Dávka na úèely tohto zákona je za podmienok
ustanovených týmto zákonom aj 12,95 eura mesaène
u obèana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s obèanom spoloène posudzuje na úèely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodièom dieaa do jedného roku veku..
11. § 10 sa dopåòa odsekmi 9 a 12, ktoré znejú:
(9) Dávka na úèely tohto zákona je za podmienok
ustanovených týmto zákonom aj 16,60 eura mesaène
pre diea na úèely zabezpeèenia jeho základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto diea plní povinnú kolskú dochádzku.20b)
(10) Výka dávky a príspevkov urèená pod¾a § 17 sa
zvýi o dávku pod¾a odseku 9.
(11) Dávka pod¾a odseku 9 sa poskytuje od zaèiatku
kolského roka v období kolského vyuèovania a kolských prázdnin. Dávka pod¾a odseku 9 sa poskytuje aj
pri formách osobitného spôsobu plnenia kolskej dochádzky,20c) ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia kolskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako povinná kolská dochádzka.
(12) Dávka pod¾a odseku 9 nepatrí, ak prísluný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na diea
a príplatku k prídavku na diea pod¾a osobitného predpisu.20d) .
Poznámky pod èiarou k odkazom 20b a 20d znejú:

20b) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20c
) § 23 zákona è. 245/2008 Z. z.
20d
) § 12 ods. 2 zákona è. 600/2003 Z. z..
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12. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Príspevok na zdravotnú starostlivos je 2,00 eura
mesaène..
13. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Aktivaèný príspevok je 63,07 eura mesaène..
14. V § 12 odseky 9 a 10 znejú:
(9) Aktivaèný príspevok vo výke 63,07 eura mesaène patrí najviac es mesiacov dlhodobo nezamestnanému obèanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom
do zamestnania mal zabezpeèované základné ivotné
podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho
príjem zo závislej èinnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac vak na úrovni trojnásobku
minimálnej mzdy. Odsek 8 na úèely aktivaèného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného obèana platí
primerane.
(10) Aktivaèný príspevok vo výke 63,07 eura mesaène patrí najviac es mesiacov dlhodobo nezamestnanému obèanovi,24) ktorý zaène vykonáva samostatne
zárobkovú èinnos pod¾a osobitného predpisu25) a pred
zaèatím tejto èinnosti mal zabezpeèované základné ivotné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na úèely aktivaèného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného obèana platí primerane..
15. V § 13 odsek 2 znie:
(2) Príspevok na bývanie je
a) 52,12 eura mesaène, ak ide o jedného obèana
v hmotnej núdzi,
b) 83,32 eura mesaène, ak ide o obèana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s obèanom v hmotnej
núdzi spoloène posudzujú..
16. V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má
obèan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzujú, právo doivotného uívania.
17. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Ochranný príspevok je 63,07 eura mesaène..
18. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Ak výka dávky a príspevkov urèená pod¾a odsekov 1 a 2 je niia ako jedno euro, dávka a príspevky sa
nevyplácajú. Prvá veta sa nepouije na úèely § 10
ods. 3, 5, 9 a 10..
19. V § 19 sa vypúajú odseky 3 a 9.
20. § 20 sa vypúa.
21. V § 21 sa vypúajú odseky 2 a 3. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
22. V § 22 písm. a) sa vypúajú slová a obcou pri
prenesenom výkone tátnej správy.
23. V § 22 písmeno d) znie:
d) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko,
rodné èíslo, dátum narodenia, ak rodné èíslo nie je
pridelené a trvalý pobyt obèana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoloène posudzujú,
ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,.
24. V § 23 písmeno a) znie:
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a) rozhoduje
1. o hmotnej núdzi, zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami,
2. o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov,
3. o zvýení a zníení dávky a príspevkov,
4. o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov
okrem aktivaèného príspevku pod¾a § 12 ods. 9
a 10 a dávky pod¾a § 10 ods. 7,
5. o odòatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov
poskytovaných preddavkovo,
6. o doplatení a vrátení dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,
7. o odòatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov,
8. o zastavení výplaty dávky a príspevkov,
9. o obnovení výplaty dávky a príspevkov,
10. o priznaní, odòatí a zastavení výplaty, zastavení
výplaty alebo obnovení výplaty dávky pod¾a § 10
ods. 5 a 7 alebo aktivaèného príspevku pod¾a § 12
ods. 9 a 10,
11. o dodatoènom priznaní, zvýení, zníení alebo doplatení dávky a príspevkov,
12. o zastavení príspevkov na es mesiacov,
13. o urèení a uvo¾není osobitného príjemcu dávky
a príspevkov,.
25. V § 23 sa vypúajú písmená c), i) a j).
Doterajie písmená d) a h) sa oznaèujú ako písmená
c) a g).
26. V § 23 písmeno f) znie:
f) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko,
rodné èíslo, dátum narodenia, ak rodné èíslo nie je
pridelené a trvalý pobyt obèana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoloène posudzujú,
ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,.
27. § 23 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) vydáva potvrdenie pre fyzickú osobu uvedenú v § 31
ods. 3 na úèely vyplatenia splatných súm, ak sa dávka a príspevky priznali pred smrou obèana, s ktorým bola táto fyzická osoba spoloène posudzovaná..
28. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Pôsobnos obce
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a) rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
b) vykonáva poradenstvo pri zabezpeèení základných
ivotných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi..
29. V § 25 ods. 2 sa za slovo ustanovenia vkladajú
slová § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a .
30. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Konanie sa zaèína podaním písomnej iadosti obèana alebo na podnet orgánu, ktorý je prísluný rozhodova o posúdení hmotnej núdze, zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
dávkou a príspevkami. iados musí obsahova meno
a priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia, ak rodné
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èíslo nie je pridelené a trvalý pobyt obèana v hmotnej
núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoloène posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu úradu obèan doplní ïalie nevyhnutné údaje. Úrad
môe osobné údaje spracúva len na úèely posúdenia
hmotnej núdze, zabezpeèenia základných ivotných
podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami..
31. V § 25 ods. 4 sa vypúajú slová alebo obce.
32. V § 25 odsek 6 znie:
(6) iados o posúdenie hmotnej núdze, zabezpeèenie základných ivotných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade, pod¾a miesta trvalého
pobytu obèana..
33. V § 25 ods. 8 sa vypúajú slová alebo obec.
34. V § 26 ods. 1 a 2 sa vypúajú slová alebo obec.
35. V § 26 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
36. V § 26 ods. 4 sa vypúajú slová alebo obce.
37. V § 26 ods. 5 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 4.
38. V § 27 ods. 3 a 4 sa vypúajú slová alebo obec.
39. V § 28 ods. 1 druhej vete sa vypúa èiarka a slová
ak tento zákon neustanovuje inak.
40. V § 28 sa vypúajú odseky 3, 4 a 8.
5.

Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a

41. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúajú slová alebo obci
a v ods. 3 sa slová ktoré vo veci konali nahrádzajú slovami ktorý vo veci konal.
42. V § 29 ods. 2 sa vypúajú slová alebo obce
a slová alebo obec.
43. V § 29 ods. 4 a 7 sa vypúajú slová alebo obec
a v ods. 7 sa slovo zistili nahrádza slovom zistil.
44. V § 29 ods. 5 sa slová 12 mesiacov nahrádzajú
slovami es mesiacov.
45. V § 30 odsek 1 znie:
(1) Sociálna poisovòa, zdravotné poisovne, ústav
na výkon väzby a ústav na výkon trestu odòatia slobody, zdravotnícke zariadenia, koly a kolské zariadenia, daòové úrady a ïalie orgány tátnej správy, obce
a samosprávne kraje sú povinné poskytova súèinnos
orgánom tátnej správy a obciam pri zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovie ich iadostiam a bezplatne im podáva
oznámenia a informácie vo veciach zabezpeèenia základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi..
46. V § 30 ods. 2 sa vypúajú slová a obce.
47. V § 31 odsek 3 znie:
(3) Ak sa dávka a príspevky priznali pred smrou obèana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dòa smrti
obèana, sa vyplatia najstarej fyzickej osobe z fyzic-
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kých osôb, ktoré sa s týmto obèanom spoloène posudzovali na úèely zabezpeèenia základných ivotných
podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Ak je najstaria
fyzická osoba pod¾a prvej vety neplnoleté diea, splatné
sumy sa vyplatia tej plnoletej fyzickej osobe, s ktorou
toto diea ije v domácnosti. Splatné sumy pod¾a prvej
vety a druhej vety mono vyplati na základe potvrdenia
o vyplatení splatných súm vydaného prísluným úradom..
48. Za § 33g sa vkladajú § 33h a 33j, ktoré znejú:
§ 33h
O iadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov,
ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa rozhodne pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2009.
§ 33i
Ak konanie o zúètovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami pod¾a § 33 ods. 6 a § 33b sa do
31. decembra 2008 neskonèilo, toto konanie sa zastaví.
§ 33j
Ak prísluný orgán právoplatne nerozhodol o zastavení príspevkov na 12 mesiacov pod¾a § 29 ods. 5 do
31. decembra 2008, rozhodne o zastavení týchto príspevkov pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009..
Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z. a zákona
è. 460/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 50c ods. 3 druhej vete sa za slovo vypoèítanej
vkladajú slová z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.
2. § 52 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ak sa dlhodobo nezamestnaný obèan nemôe
zúèastni na aktivaènej èinnosti formou meních obecných sluieb pre obec z dôvodu jeho doèasnej pracovnej
neschopnosti, je povinný túto skutoènos oznámi úradu do troch pracovných dní od nástupu na doèasnú
pracovnú neschopnos. Ak doèasná pracovná neschopnos dlhodobo nezamestnaného obèana poèas
vykonávania aktivaènej èinnosti formou meních obecných sluieb pre obec trvá viac ako 30 kalendárnych
dní, úrad dohodu vypovie..
3. § 52a sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak sa uchádzaè o zamestnanie nemôe zúèastni na aktivaènej èinnosti formou dobrovo¾níckej slu-
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by z dôvodu jeho doèasnej pracovnej neschopnosti, je
povinný túto skutoènos oznámi úradu do troch pracovných dní od nástupu na doèasnú pracovnú neschopnos. Ak doèasná pracovná neschopnos uchádzaèa o zamestnanie poèas vykonávania aktivaènej
èinnosti formou dobrovo¾níckej sluby trvá viac ako 30
kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie..
4. V § 55a ods. 8 sa za slovom prácu vypúa èiarka
a vypúajú sa slová ktoré trvajú najviac jeden mesiac,.
5. V § 56a ods. 3 tretej vete sa slová odo dòa predloenia iadosti nahrádzajú slovami po uplynutí prísluného tvrroka.
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6. V § 56a ods. 4 písmeno c) znie:
c) maximálnu výku príspevku,.
7. V § 60 ods. 2 písm. f) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: náklady na
úhradu èasti celkovej ceny práce sa neuhrádzajú, ak
bol zamestnávate¾ovi na tento úèel poskytnutý príspevok pod¾a § 56 alebo § 56a,.
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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563
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) suma priznaná a vyplatená zamestnancovi pod¾a
§ 32a (ïalej len zamestnanecká prémia)..
2. V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
3. V § 11 ods. 5 sa za slová sa nezahàòa vkladajú
slová zamestnanecká prémia pod¾a § 32a,.
4. V § 18 ods. 1 siedma a ôsma veta znejú:
O pouitej metóde je daòovník povinný vies dokumentáciu. Obsah dokumentácie o pouitej metóde urèí
ministerstvo..
5. V § 18 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
Prílohou iadosti je dokumentácia pod¾a odseku 1..
6. V § 18 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
Pri daòovej kontrole82) je daòový orgán oprávnený vyzva daòovníka na predloenie dokumentácie pod¾a odseku 1. Lehota na predloenie dokumentácie daòovníkom daòovému orgánu je 60 dní odo dòa doruèenia
výzvy daòovníkovi. Dokumentáciu daòovník predkladá
v tátnom jazyku,82a) prièom daòový orgán môe na základe iadosti daòovníka povoli predloenie dokumentácie aj v inom ako tátnom jazyku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 82 a 82a znejú:

82) § 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov.
82a
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z.
o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov..

7. § 18 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Dokumentáciu pod¾a odseku 1 je daòovník povinný uchováva poèas obdobia pod¾a osobitného predpisu.34)
(8) Daòovník dokumentáciu pod¾a odseku 1 predkladá daòovému orgánu alebo ministerstvu spolu so iadosou, ak iada o
a) úpravu základu dane pod¾a § 17 ods. 6,
b) zaèatie procedúry vzájomných dohôd na základe
1. prísluného èlánku medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti so zamedzením dvojitého zdanenia zisku závislých osôb,
2. Dohovoru 90/436/EHS z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou
zisku zdruených podnikov..
8. V § 32 ods. 6 úvodnej vete sa za slová daòovej povinnosti vkladajú slová alebo zamestnaneckej prémie.
9. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32a
Zamestnanecká prémia
(1) Nárok na zamestnaneckú prémiu za prísluné
zdaòovacie obdobie daòovníkovi
a) vzniká, ak
1. dosiahol zdanite¾né príjmy zo závislej èinnosti
uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f), vykonávanej len
na území Slovenskej republiky (ïalej len posudzované príjmy), v úhrnnej výke aspoò
6-násobku minimálnej mzdy,123)
2. poberal posudzované príjmy aspoò es kalendárnych mesiacov,
3. neuplatnil postup pod¾a § 43 ods. 7 pri príjmoch,
z ktorých sa daò vyberá zrákou pod¾a § 43, okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j),
4. nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c)
a d), § 5 ods. 1 písm. b) a e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5
ods. 7 písm. i),
5. nepoberal iné zdanite¾né príjmy (§ 6 a 8) okrem
príjmov uvedených v treom bode,
6. nie je na zaèiatku prísluného zdaòovacieho obdobia poberate¾om dôchodku (§ 11 ods. 7) alebo
dôchodok nebol tomuto daòovníkovi priznaný
spätne k zaèiatku prísluného zdaòovacieho obdobia a
7. suma vypoèítaná pod¾a odseku 3 je kladné èíslo,
b) nevzniká, ak sú splnené vetky podmienky uvedené
v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého pod-
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poru udrania v zamestnaní sa v príslunom zdaòovacom období poskytol príspevok pod¾a osobitného
predpisu.122b)
(2) Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za
kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,122c) tento mesiac sa do obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) druhom bode nezapoèíta.
(3) Ak zamestnanec za prísluné zdaòovacie obdobie
dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoò
6-násobku minimálnej mzdy a niej ako 12-násobok
minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma
vypoèítaná percentuálnou sadzbou dane pod¾a § 15
z rozdielu sumy nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a
§ 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypoèítaným pod¾a § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy.
Ak zamestnanec za zdaòovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výke 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypoèítaná percentuálnou sadzbou dane pod¾a § 15
z rozdielu sumy nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a
§ 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypoèítaným pod¾a § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypoèítaná suma zamestnaneckej prémie sa
zaokrúh¾uje na eurocenty nahor.
(4) Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaòovacom období 12 kalendárnych mesiacov
a sú splnené vetky podmienky uvedené v odseku 1,
vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu pod¾a odseku
3 v plnej výke. Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaòovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené vetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na pomernú èas
zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy. Vypoèítaná pomerná èas zamestnaneckej prémie sa zaokrúh¾uje na eurocenty nahor.
(5) Zamestnancovi, ktorému vznikol za prísluné
zdaòovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu
a ktorému zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
vykoná roèné zúètovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho iados tento zamestnávate¾. Ak
boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daò
z príjmov zo závislej èinnosti (§ 35), zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) pri vykonaní roèného zúètovania pouije postup pod¾a § 38 ods. 6.
(6) Zamestnancovi, ktorému vznikol za prísluné
zdaòovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu
a podá daòové priznanie, zamestnaneckú prémiu vyplatí na jeho iados správca dane, ktorý pri vyplatení
zamestnaneckej prémie postupuje ako pri vrátení daòového preplatku.126) Rovnako postupuje správca dane
aj v prípade, ak boli tomuto zamestnancovi zrazené
preddavky na daò z príjmov zo závislej èinnosti (§ 35).
(7) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) zodpovedá za vyplatenie zamestnaneckej prémie v správnej výke a v lehote pod¾a tohto zákona.
(8) Ak sa postupuje pri vykonaní roèného zúètovania
alebo pri podaní daòového priznania pod¾a odsekov 5
alebo 6, na úèely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa
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vypoèítaná daò rovná nule a postup pod¾a § 11 sa nepouije.
(9) Na kontrolu uplatòovania zamestnaneckej prémie sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.128).
Poznámky pod èiarou k odkazom 122b a 122c znejú:

122b) § 50a zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 139/2008 Z. z.
122c
) § 223 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov..

10. V § 36 nadpis znie:
Uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane na daòovníka, zamestnaneckej prémie a daòového bonusu.
11. § 36 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak zamestnanec preukáe nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om
dane,122) najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho
po uplynutí zdaòovacieho obdobia, za ktoré si zamestnaneckú prémiu uplatòuje, zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) postupuje pod¾a § 32a ods. 5..
12. V § 37 nadpis znie:
Spôsob preukazovania nároku na zníenie základu
dane, na zamestnaneckú prémiu a na daòový bonus.
13. § 37 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Nárok na zamestnaneckú prémiu preukazuje zamestnanec zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om
dane,122) èestným vyhlásením o tom, e spåòa podmienky uvedené v § 32a ods. 1..
14. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdanite¾né príjmy
len zo závislej èinnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daò vyberá zrákou pod¾a § 43, pri ktorých uplatnil postup pod¾a § 43 ods. 7, uvedené v § 5
ods. 1 písm. i) a v § 6 a 8 a nie je povinný zvýi základ
dane z dôvodu, e neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a § 11
ods. 9 a 11, môe najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia písomne poiada o vykonanie roèného zúètovania z úhrnnej
sumy zdanite¾nej mzdy od vetkých zamestnávate¾ov,
ktorí sú platite¾mi dane,122) posledného zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) u ktorého si uplatòoval
nezdanite¾nú èas základu dane na daòovníka a daòový bonus..
15. V § 38 ods. 2 sa slová a daòový bonus, nahrádzajú slovami a daòový bonus u iadneho zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) môe poiada o vykonanie roèného zúètovania ktoréhoko¾vek z nich a.
16. V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa za slová § 11 ods. 7
vkladá èiarka a slová na zamestnaneckú prémiu
a slová v ktorom uvedie, sa nahrádzajú slovami ktorého vzor urèí ministerstvo..
17. V § 38 ods. 4 sa vypúajú písmená a) a e).
18. V § 38 ods. 5 sa za slová zrazených preddavkoch
na daò vkladajú slová a zrazenej dani, ak zamestnanec pouije postup pod¾a § 43 ods. 7,.
19. V § 38 ods. 6 druhá veta znie:
Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) zamest-
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nancovi po vykonaní roèného zúètovania, najneskôr
vak pri zúètovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa
roèné zúètovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypoèítanou daòou a úhrnom zrazených preddavkov na daò
v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a) a daòový bonus alebo jeho èas (§ 33) do
výky ustanovenej týmto zákonom..
20. V § 38 ods. 6 sa za tvrtú vetu vkladá nová piata
veta, ktorá znie:
Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane122) a ktorý postupoval pod¾a § 32a ods. 5, zníi odvod preddavkov na
daò (dane) aj o sumu zamestnaneckej prémie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa roèné
zúètovanie vykonalo, alebo uplatní postup pod¾a § 35
ods. 7..
21. V § 39 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a)..
22. V § 39 ods. 4 sa za slová uvedené v § 5 ods. 3
vkladajú slová alebo príjmy uvedené v § 43 ods. 3
písm. j) a za slová uvedených v § 5 ods. 3 sa vkladajú
slová alebo príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j).
23. V § 39 ods. 5 úvodnej vete sa za slová dane a na
vkladajú slová priznanie zamestnaneckej prémie
a na.
24. V § 39 ods. 9 písm. a) sa za slovo vyplatil, vkladajú slová o zamestnaneckej prémii.
25. V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slová § 5 ods. 8 vkladá èiarka a slová o zamestnaneckej prémii a za slová
daòového bonusu sa vkladajú slová vyplatenú sumu
zamestnaneckej prémie a.
26. § 40 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
priznal a vyplatil niiu alebo vyiu sumu zamestnaneckej prémie, ako je ustanovená týmto zákonom, alebo ak zavinením zamestnanca priznal a vyplatil vyiu
sumu zamestnaneckej prémie, ako je ustanovená týmto zákonom, postupuje pod¾a odsekov 1 a 8..
27. V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
Ak bola daò vybraná zrákou z príjmov uvedených
v odseku 3 písm. j), môe daòovníkovi preddavok odpoèíta od dane aj zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane122) pri vykonaní roèného zúètovania..
28. Za § 52e sa vkladá § 52f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 289/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 35 sa dopåòa odsekom 21, ktorý znie:
(21) Ak správca dane, ktorým je daòový úrad, zistí,
e platite¾ dane nevykonal zamestnancovi roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti,
ak o jeho vykonanie zamestnanec v ustanovenej lehote
a ustanoveným spôsobom poiadal a na jeho vykonanie
boli splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu,11aeb) uloí mu pokutu najmenej 16,60 eura za kadého takéhoto zamestnanca, prièom výka celkovej sumy
pokuty za vetkých zamestnancov za prísluné zdaòovacie obdobie nepresiahne sumu uvedenú v odseku
12..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aeb znie:

11aeb) § 38 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. III

(1) Ustanovenia § 32a, 38 a 43 v znení úèinnom od
1. januára 2009 sa prvýkrát pouijú za zdaòovacie obdobie roku 2009.

Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z. a zákona
è. 139/2008 Z. z. sa mení takto:

(2) Ustanovenie § 18 ods. 1 v znení úèinnom od 1. januára 2009 sa pouije prvýkrát za zdaòovacie obdobie,
ktoré sa zaène po 31. decembri 2008..

V § 5 ods. 4 písmeno z) znie:
z) zamestnanecká prémia a daòový bonus pod¾a osobitného predpisu.13f).

§ 52f
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2009
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13f) § 32a a 33 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

suma odvodu do tátneho rozpoètu. V tomto termíne je
distribútor povinný odvies celkovú sumu odvodu do
tátneho rozpoètu..

Èl. IV

Èl. VII

Zákon è. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov
a o zmene zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:

Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z. a zákona è. 264/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 3 písm. c) sa vypúa slovo výroby,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13f znie:

V èl. III sa slová a § 21 ods. 2 písm. k) v èl. I bode 41,
ktoré nadobúdajú nahrádzajú slovami ktorý nadobúda a na konci sa pripájajú tieto slová: a s výnimkou
§ 21 ods. 2 písm. k) v èl. I bode 41, ktorý nadobúda
úèinnos 1. januára 2010.
Èl. V
Zákon è. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopåòajú
zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa dopåòa takto:
V èl. XXI sa na konci pripájajú tieto slová: s výnimkou èl. II bodu 6, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2010.
Èl. VI
Zákon è. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 sa za slová § 8 ods. 2, vkladajú slová suma
pod¾a § 14 ods. 4 a 5,.
2. Doterají text § 9 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Postup pod¾a odseku 1 sa neuplatní v prípade
uvedenom v § 14a..
3. V § 10 ods. 3 sa slová vykonávaní kontroly nahrádzajú slovami vykonávaní vládneho auditu.
4. Nadpis pod § 14 sa vkladá nad § 14.
5. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
14a

Èl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z. a zákona è. 460/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý znie:
§ 29e
(1) Poslancovi, poslancovi Európskeho parlamentu,
prezidentovi a èlenovi vlády patrí v roku 2009 plat vo
výke urèenej v roku 2008.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na ostatných
ústavných èinite¾ov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca; ich plat v roku
2009 sa urèí pod¾a § 2 a 27.
(3) Na predstaveného v politickej funkcii, ktorým je
ministerstvo,11) okrem predstaveného, ktorý je ve¾vyslancom, a predstaveného v politickej funkcii, ktorý je
na èele ostatného ústredného orgánu tátnej správy11)
a asistenta poslanca (§ 4a ods. 4) sa vzahuje ustanovenie odseku 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

Distribútor predkladá ministerstvu do 20. dòa po
uplynutí prvého tvrroku 2009 vyúètovanie trieb
z predaja kolkových známok. Vo vyúètovaní sa uvedie
trba z predaja kolkových známok, suma pod¾a § 8
ods. 2, suma pod¾a § 14 ods. 4 a 5, odmena dohodnutá
v zmluve za distribúciu kolkových známok a celková

11) § 78 ods. 5 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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564
ZÁKON
z 28. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.,
zákona è. 198/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona è. 13/2006 Z. z. a zákona
è. 344/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
zomrel.
2. V § 2 ods. 2 sa slová hanlivé alebo neosobné nahrádzajú slovami hanlivé, neosobné alebo domácku
podobu mena a na konci sa pripája táto veta: Na poiadanie matrièného úradu tieto skutoènosti preukazuje rodiè dieaa potvrdením zastupite¾ského úradu
cudzieho tátu..
3. V § 2a sa na konci pripája táto veta: Takto urèi
druhé a tretie meno mono len raz..
4. V § 2b sa na konci pripája táto veta: Takto zrui
druhé a tretie meno mono len raz..
5. Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:
§ 2c
Ten, kto má urèených viac mien, môe po nadobudnutí plnoletosti poiada matrièný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za
maloletého o zmenu poradia mien môe poiada jeho
zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého
starieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedèeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeni poradie
mien mono len raz..
6. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Maloleté diea nadobúda priezvisko matky, ak
bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva mua
zapísaného v knihe narodení..
8.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a

7. V § 4 ods. 8 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
8. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Zmena mena sa povolí vdy, ak tátny obèan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide, je aj tátnym

obèanom iného tátu a zmenou sa má dosiahnu meno
v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo
tradíciou tohto iného tátu..
9. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Zmenu priezviska mono povoli len na základe
spoloènej iadosti oboch manelov, ak ide o zmenu
priezviska
a) manelov, ktorí majú spoloèné priezvisko na iné
spoloèné priezvisko; zmena priezviska sa vzahuje aj
na priezvisko spoloèných maloletých detí, aj keï neboli zahrnuté do iadosti,
b) jedného z manelov, ktorí nemajú spoloèné priezvisko, na priezvisko jeho manela, prièom spoloèné
priezvisko nadobúdajú aj ich spoloèné deti, aj keï
neboli zahrnuté do iadosti,
c) jedného z manelov, ktorí majú spoloèné priezvisko,
na priezvisko, ktoré pouíval pred prijatím spoloèného priezviska,
d) jedného z manelov, ktorý prijal spoloèné priezvisko
a ako druhé v poradí iada prija priezvisko, ktoré
pouíval pred uzavretím manelstva,
e) jedného z manelov, ktorí si pri uzavretí manelstva
ponechali svoje doterajie priezviská, a ktorý iada
k svojmu doterajiemu priezvisku prija priezvisko
spoloèných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí
manelstva; priezvisko spoloèných detí je ako prvé
v poradí,
f) jedného z manelov, ktorý prijal pri uzavretí manelstva súhlasným vyhlásením spoloèné priezvisko
a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajie
priezvisko, na priezvisko spoloèné, alebo
g) jedného z manelov, ktorý prijal pri uzavretí manelstva súhlasným vyhlásením spoloèné priezvisko
a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajie
priezvisko, na priezvisko doterajie..
6.

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a

10. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad pouíva neutrálne meno
a priezvisko na základe jej iadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lieèba k zmene pohlavia prebieha..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
11. V § 7 ods. 2 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a i) sa oznaèujú ako písmená
a) a h).
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12. V § 8a sa za slovo oznamovate¾ovi vkladajú slová výpis z matriky alebo.
13. V § 10 sa slovo návrh nahrádza slovami zmena
mena alebo zmena priezviska.
14. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová Slovenskej republike vkladá èiarka a slová miesto posledného trvalého pobytu v Slovenskej republike.
15. V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:
K iadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je
potrebné predloi originál alebo osvedèenú kópiu
týchto dokladov:.
16. V § 11 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a h), ktoré
znejú:
f) iný doklad totonosti osoby, ktorej sa iados týka,
g) doklad o tátnom obèianstve Slovenskej republiky
osoby, ktorej sa iados týka, ak ho má ma,
h) verejná listina alebo doklad o tátnom obèianstve aj
iného tátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu
priezviska pod¾a § 6 ods. 2 a 5..

Oznamovacia povinnos
(1) Matrièný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie a ktorá sa vykoná v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, tátnym orgánom a obciam v rozsahu
uvedenom v osobitných predpisoch.5a)
(2) Obvodný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, tátnym
orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných
predpisoch.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad § 7 ods. 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, § 8 zákona
è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a

17. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Doklady pod¾a odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedèenej kópie..
18. V § 11 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: splnomocnenec
musí predloi písomné plnomocenstvo s osvedèeným
podpisom osoby, ktorej sa iados týka, na konanie
o zmenu mena alebo zmenu priezviska..
19. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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Prechodné ustanovenie
úèinné od l. februára 2009
V konaní o zmenu mena alebo zmenu priezviska zaèatom pred 1. februárom 2009 sa zmena mena alebo
zmena priezviska posudzuje pod¾a predpisov úèinných
do 31. januára 2009..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu èasu
pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov v znení vyhláky è. 400/2006 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. a) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu èasu pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov v znení vyhláky è. 400/2006
Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 sa suma 400 Sk nahrádza sumou
13,28 eura.
2. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Podielová odmena sa urèuje pod¾a stanovenej
výky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého
úkonu pod¾a vzahu
PO =

n

∑ VH

1= l

0,56
i

[eur],

kde:
PO  výka podielovej odmeny,
VH  východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu
sa povaujú jednotlivo hlavné stavebné objekty,
spoloène prísluenstvo (napríklad ploty, studne,
ininierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoloène pozemky; východisková hodnota pozemkov
je 16,60 eura/m2,
n  poèet predmetov ohodnotenia..
3. V § 4 ods. 3 sa slová na celé stokoruny nahrádzajú slovami na celé eurá.
4. V § 4 ods. 4 sa suma 800 Sk nahrádza sumou
26,56 eura.
5. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Pauálna odmena
Znalcovi patrí pauálna odmena za
a) podanie vyiadaného písomného stanoviska o stave
rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,

b) prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92
eura,
c) preetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64
eura; preetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie
do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16
ods. 2 písm. c) zákona..
6. V § 6 ods. 1 sa suma 600 Sk nahrádza sumou
19,92 eura.
7. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Znalcovi v odvetví súdne lekárstvo patrí pauálna odmena za kadý z týchto èiastkových úkonov:
a) prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom 19,92
eura,
b) úèas znalca pri obhliadke màtvoly na mieste nálezu
za kadú zaèatú jednu hodinu 19,92 eura,
c) výkon pitvy vrátane histologického mikroskopického vyetrenia
1. do 10 preparátov 298,75 eura,
2. za vyetrenie kadého ïalieho preparátu 5,31
eura,
d) sérohematologické vyetrenie a vyhodnotenie podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0, Rh faktor,
podskupiny MNs, spermie) 82,98 eura,
e) vyhodnotenie a interpretácia toxikologických analýz
33,19 eura,
f) vyetrenie rozsievok 99,58 eura,
g) súdnolekárske znalecké vyetrenie pokodeného 
ivej osoby 66,39 eura..
8. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Tarifná odmena za tlmoèenie je za kadú aj zaèatú hodinu pri tlmoèení jedným smerom alebo oboma
smermi medzi
a) slovenským jazykom a èeským jazykom 13,28 eura,
b) slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
19,92 eura,
c) slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24
eura,
d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský
jazyk, 26,56 eura..
9. V § 8 ods. 2 sa suma 400 Sk nahrádza sumou
13,28 eura.
10. V § 9 ods. 1 sa suma 800 Sk nahrádza sumou
26,56 eura.

Èiastka 198

Zbierka zákonov è. 565/2008

11. V § 9 ods. 2 sa suma 1 000 Sk nahrádza sumou
33,19 eura.
12. V § 9 ods. 3 sa suma 400 Sk nahrádza sumou
13,28 eura.
13. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Tarifná odmena za preklad je za kadú aj zaèatú
stranu prekladu medzi
a) slovenským jazykom a èeským jazykom 13,28 eura,
b) slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
19,92 eura,
c) slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24
eura,
d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský
jazyk, 26,56 eura..
14. V § 10 ods. 2 sa suma 50 Sk nahrádza sumou
1,66 eura.
15. V § 10 ods. 3 sa suma 400 Sk nahrádza sumou
13,28 eura.
16. V § 10 ods. 4 sa suma 600 Sk nahrádza sumou
19,92 eura.
17. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Znalec a prekladate¾ môe od zadávate¾a poadova pauálnu náhradu za
a) kadé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo
prekladate¾ského úkonu vo výke 2,66 eura; rovnaká náhrada sa vzahuje aj na kadé vyhotovenie
v elektronickej forme,
b) vyhotovenie jedného èiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladate¾ského
úkonu vo výke 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura
za formát A3,
c) vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom
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písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladate¾ského úkonu vo výke 0,83 eura za formát A4
a 1,66 eura za formát A3,
d) vyhotovenie jednej fotografie vo výke 0,66 eura,
e) vyhotovenie zvukového záznamu vo výke 0,07 eura
za kadú jednu sekundu zvukového záznamu,
f) vyhotovenie obrazového záznamu vo výke 0,13
eura za kadú jednu sekundu obrazového záznamu..
18. V § 14 odsek 5 znie:
(5) V odvetví súdne lekárstvo je výka pauálnych
výdavkov za
a) odborné pomocné práce (sérológia)
1. vyetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor,
MNs, spermie) 8,30 eura,
2. za kadý ïalí systém 3,32 eura,
3. suché a hnilobne zmenené vzorky 19,92 eura,
b) odborné pomocné práce histológia
1. do desa preparátov 19,92 eura,
2. za kadý ïalí preparát 1,66 eura,
c) jednu fotografickú snímku 1,66 eura,
d) jednu rtg. snímku 4,98 eura,
e) maceráciu a preparáciu orgánov (lebky, kostí, príprava preparátov) 33,19 eura,
f) pitevného sanitára 33,19 eura,
g) èinnos zapisovate¾a 13,28 eura..
19. V § 17 ods. 1 sa suma 100 Sk nahrádza sumou
3,32 eura.
20. V § 17 ods. 2 sa suma 100 Sk nahrádza sumou
3,32 eura.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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566
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 34 ods. 12 a 21 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 9. decembra 2008 è. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výke garanèného fondu poisovne,
poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne a poboèky zahraniènej zaisovne.
Úèelom opatrenia je ustanovi spôsob výpoètu poadovanej miery solventnosti a upravenej miery solventnosti, formu, metodiku a spôsob vykazovania skutoènej miery solventnosti, poadovanej miery solventnosti a upravenej miery solventnosti poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne a poboèky zahraniènej zaisovne. Opatrenie súèasne ustanovuje, èo sa rozumie rizikovým kapitálom, spôsob výpoètu rizikového kapitálu a minimálnu výku
garanèného fondu poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne a poboèky zahraniènej zaisovne. Opatrením
sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 è. 2/2008, ktorým sa ustanovuje minimálna výka garanèného fondu poisovne alebo poboèky zahraniènej poisovne (oznámenie è. 54/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. decembra 2008.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 39/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

