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647
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách
a o ich spoloèenskom ohodnocovaní

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
pod¾a § 33 ods. 2 a 5 a § 38 ods. 10 zákona è. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

skej republiky è. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoloèenskom
ohodnocovaní sa mení takto:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Sloven-

1. Príloha è. 1 èas B znie:

ÈAS B
CHRÁNENÉ NERASTY A ICH SPOLOÈENSKÁ HODNOTA
Názov
akantit
achát
ametyst
ametyst holubníkovitý
antimón
antimonit
antlerit
apjohnit
aragonit
arzenolit
baryt
botryogén
camerolait
celestín
claudetit
devillín
diaspor
euchroit
evansit
evenkit
F-zunyit
galenit
hauerit

Vymedzenie
krytál nad 7 mm
prírodný alebo nabrúsený nad 25 cm2
krytál nad 8 cm
krytál nad 5 cm
zrnitý agregát nad l2 cm2
krytál nad 8 cm
agregát krytálov nad 10 cm2
agregát krytálov nad 5 cm2
krytál nad 15 cm
formy aragonitovej výplne v jaskyniach a priepastiach
agregát krytálov nad 5 cm2
krytál nad 5 cm
agregát krytálov nad 5 cm2
agregát krytálov nad 6 cm2
krytál nad 1 cm,
agregát krytálov nad 5 cm2
agregát krytálov nad 5 cm2
krytál nad 7 mm,
agregát krytálov nad 10 cm2
agregát krytálov nad 15 cm2
krytál nad 2 cm,
agregát krytálov nad 8 cm2
nátekový agregát nad 20 cm2
agregát krytálov nad 10 cm2
zrnitý agregát nad 25 cm2
krytál nad 5 cm
krytál nad 5 mm

Euro
66,38
36,51
39,83
53,11
33,19
89,62
26,55
39,83
33,19
33,19
36,51
29,87
53,11
33,19

132,77
 59,74
 66,38
 99,58
 66,38
 165,96
 49,79
 66,38
 165,96
 497,90
 66,38
 49,79
 99,58
 66,38

43,15  82,98
46,47  99,58
33,19  66,38
29,87  66,38
73,02
49,79
43,15
26,55
33,19
49,79








146,05
99,58
86,30
66,38
199,16
99,58
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Názov
hodruit
chalcedón
chalkofylit
chalkopyrit
idrialit (idrialín)
kalcit
kermezit
kornelit*
kremeò holubníkovitý
kritá¾
kritá¾ holubníkovitý
langit
libethenit
meï
mrázekit
opál drahý
polybázit
posnjakit
pseudomalachit
pyrargyrit
pyrit
romboklas*
rumelka
rutil
sfalerit
schafarzikit*
skinnerit
stefanit
straimirit
striebro
szomolnokit*
tetradymit
tetraedrit
valentinit
vashegyit
voltait
záhneda
zlato, elektrum
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Vymedzenie
krytál nad 5 mm,
agregát krytálov nad 5 cm2
náteky nad 50 cm2
agregát krytálov nad 8 cm2
alebo krytál nad 0,5 cm
krytál nad 4 cm
agregát krytálov nad 10 cm2
krytál nad 15 cm
sintrové formy v jaskyniach a priepastiach
krytál nad 5 cm,
agregát krytálov nad 50 cm2
krytál nad 12 cm
krytál nad 10 cm
krytál nad 6 cm,
agregát krytálov nad 60 cm2
krytál nad 5 mm,
agregát krytálov nad 20 cm2
krytál nad 7 mm
agregát krytálov a pliekov nad 20 cm2
krytál nad 3 mm,
agregát krytálov nad 4 cm2
hniezda nad 10 cm2
krytál nad 1 cm
agregát krytálov nad 8 cm2
kôry, náteky nad 15 cm2
krytál nad 1 cm
krytál nad 10 cm
krytál nad 8 mm
krytál nad 5 cm
krytál nad 5 cm
krytál nad 1 cm
krytál nad 1 cm
agregát krytálov nad 15 cm2
agregát krytálov,
drôtikov a pliekov nad l0 cm2
krytál nad 5 mm
krytál nad 2 cm
krytál nad 2 cm,
agregát krytálov nad 10 cm2
zrnitý agregát nad 10 cm2
krytál nad 5 mm,
agregát krytálov nad 5 cm2
krytál nad 15 cm
agregát krytálov,
drôtikov a pliekov nad 5 cm2
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Euro
56,42  99,58
26,55  116,17
39,83
49,79
33,19
26,55
26,55







79,66
99,58
66,38
66,38
331,93

33,19
33,19
59,74
33,19






298,74
66,38
116,17
66,38

33,19  199,16
26,55  66,38
53,11  99,58
46,47  66,38
66,38
66,38
49,79
26,55
29,87
59,74
33,19
46,47
39,83
26,55
26,55
66,38
43,15
66,38
26,55

















132,77
531,10
99,58
53,11
66,38
119,49
66,38
92,94
79,66
53,11
99,58
99,58
82,98
132,77
53,11

99,58
33,19
46,47
33,19






199,16
66,38
92,94
66,38

59,74  119,49
46,47  92,94
69,70  139,41
66,38  132,77
165,96  497,90
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Poznámky:
1. Pojem nerast je rovnocenný s pojmom minerál.
2. Krytál je geometricky ohranièené prírodné teleso bez mechanického pokodenia.
3. Agregát krytálov je zhluk viacerých krytálov toho istého minerálu vytvárajúci priestorový tvar.
4. Zrnitý agregát je zoskupenie zàn nerastu vytvárajúce priestorový tvar.
5. Nátekový agregát je priestorový tvar bez zjavných znakov krytálov.
6. Kadý nález nerastov oznaèených v tejto prílohe znakom * sa povauje za chránený nerast.
7. Ploné vymedzenie v cm2 je dané ohranièením vzorky v priemete do roviny..
2. Príloha è. 3 znie:
Príloha è. 3
k vyhláke è. 213/2000 Z. z.

CHRÁNENÉ SKAMENELINY
A ICH SPOLOÈENSKÁ HODNOTA
Kmeò: CHORDATA
Podkmeò: VERTEBRATA
Trieda: CHONDRICHTHYES
zuby a tàne ralokov, rají a chimér starie ako neogén

16,59  33,19 eur

Trieda: ACTINOPTERYGII
a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

Trieda: SARCOPTERYGII
a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

Trieda: AMPHIBIA
a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

c) odtlaèky stupají

165,96  331,93 eur

a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 70 %

33,19  165,96 eur

Trieda: REPTILIA

Trieda: AVES

Trieda: MAMMALIA
a) lebka  stav zachovania viac ako 70 %

66,38  497,90 eur

b) postkraniálny skelet jedinca  stav zachovania viac ako 50 %

66,38  1 659,69 eur
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Kmeò: ARTHROPODA
Trieda: TRILOBITA
 stav zachovania viac ako 50 %

33,19  331,93 eur

Kmeò: ECHINODERMATA
 stav zachovania viac ako 70 % a starie ako treohorné

33,19  165,96 eur

Kmeò: HEMICHORDATA
Trieda: GRAPTOLITHINA
 stav zachovania umoòujúci jednoznaènú determináciu

33,19  165,96 eur

TELOMOPHYTAE
Oddelenie: POLYPODIOPHYTA PRVOHORNÉHO VEKU
 stav zachovania umoòujúci jednoznaènú determináciu

33,19  165,96 eur

Oddelenie: PTERIDOSPERMOPHYTA
 stav zachovania umoòujúci jednoznaènú determináciu

33,19  165,96 eur

Poznámky:
1. Pod postkraniálnym skeletom sa rozumejú kosti trupu a konèatín jedného jedinca (okrem lebky), ktoré sa pri urèitom stupni zachovania povaujú za vzácne z vedeckého alebo múzejného h¾adiska a z h¾adiska ochrany prírodného dedièstva.
2. Spoloèenská hodnota je vyjadrená v eurách..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ján Chrbet v. r.

Strana 5366

Zbierka zákonov è. 648/2008

Èiastka 214

648
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2008
o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania
vo vyetrovaní alebo skrátenom vyetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 10
ods. 10 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení zákona è. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje rozhodnutia, opatrenia
a úkony trestného konania, ktoré je oprávnený vykonáva prísluník Policajného zboru, ktorý nie je vyetrovate¾om Policajného zboru alebo povereným prísluníkom Policajného zboru (ïalej len policajt) vo
vyetrovaní alebo v skrátenom vyetrovaní.
§2
Rozhodnutia
(1) Policajt je oprávnený v rozsahu pod¾a § 5 vyda
príkaz na
a) odòatie veci pod¾a § 91 ods. 1 Trestného poriadku,
b) odòatie veci pod¾a § 91 ods. 3 Trestného poriadku,
c) prehliadku iných priestorov a pozemkov pod¾a § 101
ods. 1 Trestného poriadku,
d) osobnú prehliadku pod¾a § 102 ods. 1 Trestného poriadku,
e) zadranie zásielok pod¾a § 108 ods. 3 Trestného poriadku,
f) zámenu obsahu zásielok pod¾a § 110 ods. 1 Trestného poriadku.
(2) Policajt je oprávnený v rozsahu pod¾a § 5 vyda
uznesenie o
a) uloení poriadkovej pokuty pod¾a § 70 ods. 1 Trestného poriadku,
b) vrátení veci alebo o uloení veci do úschovy pod¾a
§ 97 ods. 1 Trestného poriadku,
c) odovzdaní veci na predaj pod¾a § 97 ods. 3 Trestného
poriadku,
d) znièení veci pod¾a § 98 ods. 3 Trestného poriadku,
e) pribratí znalca pod¾a § 142 ods. 1 Trestného poriadku,
f) pribratí znaleckej organizácie pod¾a § 143 ods. 1
Trestného poriadku,
g) nariadení prehliadky a pitvy màtvoly pod¾a § 156
ods. 1 Trestného poriadku,
h) oprave uznesenia pod¾a § 174 ods. 1 v spojení s § 180
Trestného poriadku,
i) zaèatí trestného stíhania pod¾a § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak osobne vykonal zaisovací úkon, ne-

opakovate¾ný úkon alebo neodkladný úkon pod¾a § 4
písm. a), b), c), i), j), k), s) alebo t).
§3
Opatrenia
Policajt je oprávnený v rozsahu pod¾a § 5
a) pribra do konania tlmoèníka pod¾a § 28 ods. 1
Trestného poriadku,
b) pribra do konania prekladate¾a pod¾a § 28 ods. 3
Trestného poriadku,
c) predvola svedka a poiada o jeho predvedenie pod¾a § 128 Trestného poriadku,
d) vyiada odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie pod¾a § 141 ods. 2 Trestného poriadku.
§4
Úkony
Policajt je oprávnený v rozsahu pod¾a § 5
a) zadra podozrivého pod¾a § 85 ods. 1 Trestného poriadku,
b) zaisti na úèely trestného konania vec dôleitú pre
trestné konanie pod¾a § 89 ods. 1 Trestného poriadku,
c) odòa vec pod¾a § 91 ods. 2 Trestného poriadku,
d) prevzia vec pod¾a § 92 Trestného poriadku,
e) vráti vec alebo uloi vec do úschovy na základe
uznesenia pod¾a § 97 ods. 1 Trestného poriadku,
f) odovzda vec na predaj na základe uznesenia pod¾a
§ 97 ods. 3 Trestného poriadku,
g) vyda vec obvinenému na základe uznesenia pod¾a
§ 98 ods. 2 Trestného poriadku,
h) znièi vec na základe uznesenia pod¾a § 98 ods. 3
Trestného poriadku,
i) vykona osobnú prehliadku pod¾a § 99 ods. 3 Trestného poriadku,
j) vykona osobnú prehliadku pod¾a § 99 ods. 4 Trestného poriadku,
k) vykona na základe príkazu domovú prehliadku
pod¾a § 100 ods. 2 Trestného poriadku, prehliadku
iných priestorov a pozemkov pod¾a § 101 ods. 2
Trestného poriadku a osobnú prehliadku pod¾a
§ 102 ods. 2 Trestného poriadku,
l) vykona prehliadku iných priestorov alebo pozemkov pod¾a § 101 ods. 3 Trestného poriadku,
m) vykona osobnú prehliadku pod¾a § 102 ods. 4 Trestného poriadku,
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n) vstúpi do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok pod¾a § 103 Trestného poriadku,
o) otvori zásielku pod¾a § 109 ods. 1 Trestného poriadku,
p) vykona výsluch svedka pod¾a § 131 a 139 Trestného poriadku k okolnostiam, ktoré súvisia s vykonanými zaisovacími úkonmi, neopakovate¾nými
úkonmi alebo neodkladnými úkonmi pod¾a písmena
a), b), c), i), j), k), s) alebo t),
q) vykona obhliadku pod¾a § 154 ods. 1 Trestného poriadku,
r) vykona prehliadku tela pod¾a § 155 ods. 1 Trestného poriadku,
s) vykona odber biologického materiálu pod¾a § 155
ods. 2 Trestného poriadku,
t) vykona úkony na zistenie totonosti osoby pod¾a
§ 155 ods. 3 Trestného poriadku,
u) vykona vyetrovací pokus pod¾a § 157 ods. 1 Trestného poriadku,
v) vykona previerku výpovede na mieste èinu pod¾a
§ 158 ods. 1 Trestného poriadku,
w) vykona hlasovú skúku pod¾a § 160 Trestného poriadku,
x) prija trestné oznámenie pod¾a § 196 ods. 1 Trestného poriadku,
y) doplni trestné oznámenie a vypoèu osobu, ktorú
na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypoèu k okolnostiam nasvedèujúcim, e mala spácha trestný èin pod¾a § 196 ods. 2
Trestného poriadku,
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z) vyh¾ada a zabezpeèi dôkazy, aby mohli by vykonané v ïalom konaní pod¾a § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
§5
Rozsah vykonávania rozhodnutí,
opatrení a úkonov
(1) Policajt sluby kriminálnej polície, inpekènej
sluby a sluby finanènej polície môe vydáva rozhodnutia pod¾a § 2 a vykonáva opatrenia a úkony pod¾a § 3
a 4.
(2) Policajt sluby poriadkovej polície a sluby dopravnej polície môe vydáva rozhodnutia pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) a d) a ods. 2 písm. a) a d), h) a i), vykonáva opatrenia pod¾a § 3 a vykonáva úkony pod¾a § 4
písm. a) a n), p) a t), v), x) a z).
(3) Policajt sluby hraniènej polície a sluby cudzineckej polície môe vydáva rozhodnutia pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) a d) a ods. 2 písm. a) a d), h) a i), vykonáva opatrenia pod¾a § 3 a vykonáva úkony pod¾a § 4
písm. a) a t), v), x) a z).
§6
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2009.

Robert Kaliòák v. r.
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649
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008
o úèele pouitia príspevku na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 107 ods. 6 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
§1
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia mono poui na úhradu nákladov
a) na mzdy asistentov uèite¾a pre iakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia na sociálne poistenie
a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,
b) na vybavenie miestnosti urèenej na prípravu iakov

zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyuèovanie
1. didaktickou technikou,
2. uèebnými pomôckami,
3. kompenzaènými pomôckami,
c) spojených s úèasou iakov na aktivitách pod¾a osobitného predpisu,1)
d) spojených so vzdelávaním iakov v pecializovaných
triedach,2)
e) spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza.3)
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2009.

Ján Mikolaj v. r.

1

) § 30 ods. 7 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 13 ods. 5 vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 320/2008 Z. z. o základnej kole.
3
) § 2 písm. k) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z.
2
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650
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 2. októbra 2008 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených tátov amerických o výmene informácií z preverovania známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu.
Dohoda nadobudne platnos 2. januára 2009 v súlade s èlánkom VIII ods. 1.
Do textu dohody mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.

