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ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska
pre ¾udské práva v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 539/2005 Z. z. a zákona
è. 326/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 odsek 1 znie:
(1) Dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania
spoèíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboenského vyznania alebo viery, rasy, príslunosti
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manelského
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmý¾ania, národného alebo sociálneho
pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia..
2. V § 2 sa vypúajú odseky 4 a 11.
3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
(1) Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama
diskriminácia, obaovanie, sexuálne obaovanie
a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
(2) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej
priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by
sa mohlo zaobchádza s inou osobou v porovnate¾nej
situácii.
(3) Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny
predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodòujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama
diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie,
pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
(4) Obaovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môe dôjs k vytváraniu zastraujúceho, nepriate¾ského, zahanbujúceho, poniujúceho,
potupujúceho, zneucujúceho alebo uráajúceho pro-

stredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo
môe by zásah do slobody alebo ¾udskej dôstojnosti.
(5) Sexuálne obaovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môe by naruenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastraujúce,
poniujúce, zneucujúce, nepriate¾ské alebo urálivé
prostredie.
(6) Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spoèíva
v zneuití podriadenosti osoby na úèel diskriminácie
tretej osoby.
(7) Nabádanie na diskrimináciu je presviedèanie,
utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
(8) Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé
a priamo súvisí
a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou úèasou tejto osoby v konaní vo veciach
súvisiacich s poruením zásady rovnakého zaobchádzania,
c) so sanosou namietajúcou poruenie zásady rovnakého zaobchádzania.
(9) Diskriminácia právnickej osoby je nedodranie
zásady rovnakého zaobchádzania vo vzahu k tejto osobe z dôvodov pod¾a § 2 ods. 1, ak ide o jej èlenov, spoloèníkov, akcionárov, èlenov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene
ktorých koná táto právnická osoba.
(10) Odmietnutie alebo strpenie diskriminácie osobou
nemôe iadnym spôsobom ovplyvni následné zaobchádzanie s touto osobou alebo správanie sa k tejto
osobe alebo by základom pre rozhodnutie, ktoré sa
týka tejto osoby.
(11) Za diskrimináciu z dôvodu
a) pohlavia sa povauje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,
b) rasového pôvodu, národnostného alebo etnického
pôvodu sa povauje aj diskriminácia z dôvodu vzahu k osobe urèitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu,
c) náboenského vyznania alebo viery sa povauje aj
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diskriminácia z dôvodu vzahu k osobe urèitého náboenského vyznania alebo viery a aj diskriminácia
fyzickej osoby bez náboenského vyznania,
d) zdravotného postihnutia sa povauje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe
vonkajích
príznakov
bolo
moné
predpoklada, e je osoba so zdravotným postihnutím..
4. § 3 znie:
§ 3
(1) Kadý je povinný dodriava zásadu rovnakého
zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzahov, sociálneho zabezpeèenia,
zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a sluieb a vo vzdelávaní.
(2) Zásada rovnakého zaobchádzania pod¾a odseku 1
sa uplatòuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi.1)
(3) Pri posudzovaní, èi ide o diskrimináciu alebo nie,
sa neberie do úvahy, èi dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skutoènosti alebo z mylnej domnienky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov, zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorích predpisov, zákon è. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov, zákon
è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V nadpise § 5 sa na konci slová vo vzdelaní nahrádzajú slovami vo vzdelávaní.
6. V § 5 odsek 1 znie:
(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
sa v sociálnom zabezpeèení, zdravotnej starostlivosti,
pri poskytovaní tovarov a sluieb a vo vzdelávaní zakazuje diskriminácia osôb z dôvodov pod¾a § 2 ods. 1..
7. V § 5 ods. 2 písm. c) sa slovo vzdelania nahrádza
slovom vzdelávania.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorích predpisov nahrádza citáciou Napríklad
zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
9. V § 5 sa vypúa odsek 3.
10. V § 6 odsek 1 znie:
(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
sa v pracovnoprávnych vzahoch, obdobných právnych
vzahoch a v právnych vzahoch s nimi súvisiacich zakazuje diskriminácia osôb z dôvodov pod¾a § 2 ods. 1..
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11. V § 6 ods. 2 úvodná veta znie:
(2) Zásada rovnakého zaobchádzania pod¾a odseku
1 sa uplatòuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi najmä v oblastiach.
12. V § 6 sa vypúa odsek 3.
13. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Diskriminácia nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je odôvodnené povahou èinností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosami, za ktorých sa
tieto èinnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutoènú a rozhodujúcu poiadavku na zamestnanie pod
podmienkou, e cie¾ je legitímny a poiadavka primeraná..
14. V § 8 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
15. V § 8 ods. 7 sa za písmeno b) nad slovom matiek
umiestòuje odkaz 11a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným enám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacim enám, zoznam
prác a pracovísk spojených so pecifickým rizikom pre tehotné eny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre
dojèiace eny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávate¾om pri zamestnávaní týchto ien..

16. V § 8 sa odsek 7 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) spoèívajúce v poskytovaní tovarov a sluieb výluène
alebo prednostne prísluníkom jedného pohlavia,
ak sleduje legitímny cie¾ a ak sú prostriedky na dosiahnutie tohto cie¾a primerané a nevyhnutné..
17. § 8 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Diskrimináciou nie je pouitie rozdielov pri stanovení výky poistného a výpoètu poistného plnenia
poisovòou a poboèkou zahraniènej poisovne11b) zaloených na odlinosti pohlaví, ak je táto odlinos urèujúcim faktorom pri hodnotení poistného rizika vyplývajúceho z poistných zmlúv uzavretých pod¾a osobitného
predpisu11c) a toto hodnotenie je zaloené na poistno-matematických a tatistických údajoch.
(9) Náklady súvisiace s tehotenstvom a materstvom
nesmú vies k rozdielom vo výke poistného a výpoètu
poistného plnenia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11b a 11c znejú:

11b) Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11c
) § 788 a 828a Obèianskeho zákonníka..

18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
(1) Diskriminácia nie je prijatie doèasných vyrovnávacích opatrení orgánmi tátnej správy11d) zameraných
na odstránenie foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu
veku a zdravotného postihnutia, ktorých cie¾om je zabezpeèi rovnos príleitostí v praxi. Takými doèasnými
vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia
a) spoèívajúce v podporovaní záujmu prísluníkov zne-
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výhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie,
kultúru, zdravotnú starostlivos a sluby,
b) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu a vzdelávaniu najmä prostredníctvom
cielených prípravných programov pre prísluníkov
znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom írenia informácií o týchto programoch alebo o monostiach uchádza sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania.
(2) Doèasné vyrovnávacie opatrenia uvedené v odseku 1 môu by prijaté, ak
a) existuje preukázate¾ná nerovnos,
b) cie¾om opatrení je zníenie alebo odstránenie tejto
nerovnosti,
c) sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cie¾a.
(3) Doèasné vyrovnávacie opatrenia je moné prijíma len v oblastiach uvedených v tomto zákone. Tieto
opatrenia môu trva len do doby odstránenia nerovnosti, ktorá viedla k ich prijatiu. Orgány pod¾a odseku
1 sú povinné ukonèi vykonávanie týchto opatrení po
dosiahnutí stanoveného cie¾a.
(4) Orgány pod¾a odseku 1 sú povinné priebene monitorova, vyhodnocova a zverejòova prijaté doèasné
vyrovnávacie opatrenia s cie¾om prehodnotenia opodstatnenosti ich ïalieho trvania a podáva správy Slovenskému národnému stredisku pre ¾udské práva11e)
o týchto skutoènostiach.
(5) Ustanoveniami odsekov 1 a 4 nie sú dotknuté
ustanovenia § 7 a § 8 ods. 3 písm. b) tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11d a 11e znejú:

11d) Napríklad zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov, zákon è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
11e
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 308/1993 Z. z.
o zriadení Slovenského národného strediska pre ¾udské práva v znení neskorích predpisov..

19. V nadpise nad § 9 sa slová poruenia zásady rovnakého zaobchádzania nahrádzajú slovami súvisiacich s poruením zásady rovnakého zaobchádzania.
20. § 9 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Kadý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.13).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov..

21. V § 10 ods. 1 sa slová poruenia zásady rovnakého zaobchádzania nahrádzajú slovami súvisiacich
s poruením zásady rovnakého zaobchádzania.
22. V § 11 ods. 1 a 3 sa slová poruenia zásady rovnakého zaobchádzania nahrádzajú slovami súvisiacich s poruením zásady rovnakého zaobchádzania.
23.V § 11 ods. 2 sa slová predloí súdu dôkazy nahrádzajú slovami oznámi súdu skutoènosti.
24. V prílohe prvom bode sa slová (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 180, 19/07/2000) na-
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hrádzajú slovami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
20/zv. 01; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
25. V prílohe druhom bode sa slová (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 303, 02/12/2000) nahrádzajú slovami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
05/zv. 04; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
26. V prílohe tretí bod znie:
3. Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mumi
a enami v zamestnaneckých systémoch sociálneho
zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 05/zv. 01; Ú. v. ES L 225, 12. 8. 1986 ) v znení
Smernice Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03; Ú. v. ES
L 46, 17. 2. 1997)..
27. Príloha sa dopåòa tvrtým a piatym bodom, ktoré
znejú:
4. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
s mumi a enami, pokia¾ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní
a o pracovné podmienky (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 05/zv. 01; Ú. v. ES L 39,14. 2. 1976) v znení
smernice
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04; Ú. v. ES L 269,
5. 10. 2002).
5. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mumi a enami v prístupe k tovaru a slubám
a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ¾udské práva v znení zákona
è. 136/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona
è. 269/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená
g) a h), ktoré znejú:
g) vykonáva nezávislé zisovania týkajúce sa diskriminácie,
h) vypracúva a uverejòuje správy a odporúèania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou,.
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
2. V § 1 ods. 3 sa slová poruenia zásady rovnakého
zaobchádzania nahrádzajú slovami súvisiacich s poruením zásady rovnakého zaobchádzania.
3. V § 1 ods. 4 sa za slová ¾udských práv vkladajú
slová vrátane zásady rovnakého zaobchádzania.
4. Za § 3d sa vkladá § 3e, ktorý znie:
§ 3e
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
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skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
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5. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 308/1993 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
2. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje veobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
3. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mumi a enami, pokia¾ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
4. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mumi
a enami v prístupe k tovaru a slubám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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86
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení
zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 513/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 142/2005 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo dopravou vkladá èiarka a slová
kontrolu dodriavania práv a povinností ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest
I. triedy1b) (ïalej len vymedzené úseky ciest).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1b
) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú
úseky dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
s elektronickým výberom mýta..

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) eleznièná polícia pri kontrole dodriavania práv
a povinností na vymedzených úsekoch ciest1b) vykonáva pôsobnos pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.1a).
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
3. Slová eleznièná spoloènos, a.s. vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
eleznièné spoloènosti v príslunom tvare.
4. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a medzinárodnou sieou policajných zloiek plniacich
úlohy v obvode eleznièných dráh RAILPOL.
5. V § 4 ods. 1 sa za slovo objektov vkladá èiarka
a slová sluba mýtnej polície.
6. V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová eleznièná polícia vkladajú slová a v prípade plnenia úloh na vymedzených úsekoch ciest1b) sluba mýtnej polície.
7. V § 16a sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o osobu
uvedenú v § 16 ods. 3..
8. V § 17 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) sluobný preukaz prísluníka Národného bezpeènostného úradu,.

Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená h) a i).
9. V § 17 ods. 2 písmeno i) znie:
i) osobnú identifikaènú kartu vojaka mimoriadnej
sluby..
10. § 17 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak osoba pri plnení sluobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáe svoju príslunos pod¾a osobitného predpisu,5a) ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nepouijú..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona è. 124/1992 Zb. o Vojenskej
polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube, § 13 ods. 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, § 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve..

11. V § 18 odsek 1 znie:
(1) Policajt je oprávnený zaisti osobu, ktorá
a) svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpeènos
a plynulos elezniènej dopravy, verejný poriadok,
svoj ivot alebo svoje zdravie alebo ivot a zdravie
iných osôb, alebo majetok,
b) je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná
obava, e v òom bude pokraèova, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c) sa pokúsila o útek pri predvedení pod¾a § 16 alebo
§ 17 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d) na útvare elezniènej polície uráa policajta alebo
inú osobu alebo sa správa násilne..
12. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Útvar elezniènej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola
osoba zaistená, a bez zbytoèných prieahov ho odovzdá
zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení osoby
môe zaistená osoba poda odvolanie. Odvolanie nemá
odkladný úèinok.
(3) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa
vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.6b).
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

13. V § 18 ods. 6 sa vypúajú slová zaistení alebo.
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14. V § 20 ods. 12 a § 57c ods. 4 sa odkaz 11 nad slovom konaní oznaèuje ako odkaz 6b a vypúa sa poznámka pod èiarou k odkazu 11.
15. § 21 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Policajt je oprávnený povoli vstup so zbraòou do
stráeného objektu len prísluníkom Slovenskej informaènej sluby a Vojenského spravodajstva, ak plnia
sluobné úlohy..
16. V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:
a) ak je podozrenie, e pouitím alebo pouívaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom
prostriedku alebo vlaku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom alebo vlakom bol spáchaný trestný èin,.
17. § 22 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona
a úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta
pod¾a osobitného predpisu1a) je policajt sluby mýtnej
polície oprávnený
a) dáva pokyny na zastavenie dopravného prostriedku,
b) vykona kontrolu predpísaných dokladov na vedenie
a premávku vozidla,11a) ktoré je vodiè povinný ma
pri sebe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách..

18. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Oprávnenie na pouitie prenosného
zvislého dopravného znaèenia
a prenosných dopravných zariadení
Policajt sluby mýtnej polície je na vymedzených úsekoch ciest oprávnený poui prenosné zvislé dopravné
znaèenie a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho urèenia ich pouitia prísluným orgánom, ak je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta pod¾a osobitného
predpisu.1a).
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21. Doterají text § 25 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na osobu,
ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu.12).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Napríklad zákon è. 124/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994
Z. z. v znení neskorích predpisov..

22. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa na konci
pripájajú tieto slová: v znení neskorích predpisov.
23. V § 31 ods. 1 písm. a) sa slovo odpis nahrádza
slovom výpis.
24. V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:
f) osobná identifikaèná karta profesionálneho vojaka
ozbrojených síl Slovenskej republiky,.
25. V § 41 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j) sluobný preukaz prísluníka Národného bezpeènostného úradu,.
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno k).
26. § 42 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osobou konajúcou v prospech elezniènej polície nesmie by prísluník Národného bezpeènostného
úradu a prísluník Slovenskej informaènej sluby..
27. V § 44 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,.
Doterajie písmená g) a j) sa oznaèujú ako písmená h) a k).
28. V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo dráh vkladajú slová a na vymedzených úsekoch ciest1b).
29. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 48a

19. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Pouitie technických prostriedkov
na zabránenie odjazdu vozidla

§ 24a

Policajt je oprávnený v obvode eleznièných dráh alebo na vymedzených úsekoch ciest1b) poui technické
prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v prípade,
ak
a) vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané, a vodiè sa
v blízkosti vozidla nezdruje,
b) sa zistilo, e vozidlo je odcudzené,
c) je dôvodné podozrenie, e vozidlo sa môe poui na
odvoz páchate¾a trestného èinu,
d) vodiè vozidla aj po opakovanej výzve odmieta podrobi sa sluobnému zákroku vykonávanému policajtom a z jeho konania je zrejmé, e chce s vozidlom
z miesta odís,

Oprávnenie prikáza vodièovi
motorového vozidla jazdu na urèené miesto
Policajt sluby mýtnej polície je oprávnený pri plnení
úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta pod¾a osobitného predpisu1a) prikáza vodièovi motorového vozidla jazdu na urèené miesto..
20. V § 25 úvodnej vete sa za slová iných osôb, vkladajú slová alebo ak je to nevyhnutné na zabezpeèenie
výkonu kontroly úhrady mýta pod¾a osobitného
predpisu1a).
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e) je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta pod¾a osobitného predpisu.1a).
30. V § 51 ods. 2 sa slová § 44 ods. 1 písm. j) nahrádzajú slovami § 44 ods. 1 písm. k).
31. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 56a
Pouitie ochrannej kukly policajtom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpeènosti policajta, policajt je oprávnený v slube pri zabezpeèovaní fyzickej ochrany jadrových materiálov, peciálnych materiálov a zariadení, ako aj pri sluobnom zákroku proti
osobe podozrivej zo spáchania obzvlá závaného
trestného èinu a pri sluobnom zákroku proti nebezpeènému páchate¾ovi a s tým spojenej sluobnej èinnosti poui ochrannú kuklu. Pri takej sluobnej èinnosti alebo sluobnom zákroku musí ma policajt na
vidite¾nom mieste umiestnený nápis eleznièná polícia a identifikaèné èíslo zakroèujúceho policajta.
O pouití ochrannej kukly rozhoduje riadite¾ útvaru..
32. V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informaènej sluby a osôb v pracovnoprávnom vzahu k nej vrátane sluobného pomeru eleznièná polícia poskytne
iným subjektom len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenskej informaènej sluby..
33. Doterají text § 65 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) eleznièná polícia pri plnení úloh pod¾a osobitného predpisu1a) pouíva motorové vozidlá, ktoré majú
oznaèenie Mýtna polícia..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z.,
253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z.,
490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z.,
139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z.,
510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z.,
534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z.,
211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z. a
666/2007 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 58 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a v blokovom konaní.
2. V § 86 písm. f) sa slovo a za slovami pod¾a § 49
nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
a priestupky na úseku výberu mýta.14).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 8 zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za
uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 86/2008 Z. z..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z.,
zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z. a zákona
è. 342/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 55 sa vypúa písmeno e). Poznámka pod èiarou
k odkazu 23a sa vypúa.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
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è. 25/2007 Z. z. a zákona è. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 67 ods. 1 sa vypúa písmeno e). Poznámka pod
èiarou k odkazu 23b sa vypúa.
Èl. V
Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 664/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 prvá veta znie: Elektronický výber
mýta je úhrada elektronicky vypoèítanej sumy pod¾a
kategórie vozidla za uívanie vymedzeného úseku ciest
(ïalej len mýto) na základe elektronicky získaných
údajov..
2. V § 2 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Mýto mono uhradi v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Tým nie je dotknutá monos ustanovi povinnos
úhrady mýta za uívanie vymedzeného úseku cesty
v menej dåke, ako je dåka vymedzeného úseku cesty..
3. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: Za uívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou
hmotnosou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosou nad 3,5 t urèenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umoòujúcimi prepravu
viac ako deviatich osôb vrátane vodièa sa platí mýto..
4. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Prejazdenou vzdialenosou sa rozumie vzdialenos medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty urèenými kriovaním pod¾a vykonávacieho predpisu.4a).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú
úseky dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
s elektronickým výberom mýta..

5. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) dodriava mýtny poriadok..
6. § 4 sa dopåòa písmenami h) a l), ktoré znejú:
h) správcom výberu mýta poverenej osoby pouívané
na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta,
i) Slovenskej informaènej sluby,
j) elezniènej polície,8a)
k) Zboru väzenskej a justiènej stráe,8b)
l) colnej správy.8c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 8c znejú:

8a) Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích
predpisov.
8b
) Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe
v znení neskorích predpisov.
8c
) Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

7. Doterají text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
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(2) Prevádzkovatelia a vodièi vozidiel oslobodených
od mýta pod¾a odseku 1 sú povinní dodriava mýtny
poriadok..
8. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Správca výberu mýta je povinný vybudova platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým
prevodom alebo platobnou kartou. V súvislosti so svojou èinnosou pod¾a tohto zákona správca výberu mýta
môe zriaïova aj distribuèné miesta a kontaktné
miesta..
9. V § 6 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) údaje o geografickej polohe vozidla..
10. V § 6 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba
sú na úèely tohto zákona oprávnení zhromaïova,
spracúva, vyuíva a uchováva pod¾a osobitného
predpisu10) osobné údaje vodièa vozidla v rozsahu titul,
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu a èíslo vodièského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane
utajovaných skutoènosti.11a) Ak vodiè vozidla pri plnení
sluobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáe svoju príslunos pod¾a osobitného predpisu,11b) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodièa vyadova len evidenèné èíslo sluobného preukazu.
(5) Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba
nie sú oprávnení zhromaïova, spracúva, vyuíva
a uchováva údaje uvedené v odsekoch 3 a 4 o vozidlách
oslobodených od mýta pod¾a § 4 písm. a), b), d) a i) a k)
a o ich vodièoch..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
11b
) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona è. 124/1992 Zb. o Vojenskej
polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube, § 13 ods. 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve, § 12 a 14 zákona è. 57/1998
Z. z. o elezniènej polícii v znení zákona è. 86/2008 Z. z., § 70
ods. 6 zákona è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

11. V § 6 ods. 6 sa slová § 2 ods. 3 nahrádzajú slovami § 2 ods. 4 a vypúajú sa slová vhodné aj pre iné
technológie, ak to nevedie k dodatoènému zaaeniu
uívate¾ov alebo k ich diskriminácii.
12. V § 6 ods. 7 sa slová Policajnému zboru umoni
na plnenie jeho úloh pod¾a tohto zákona nahrádzajú
slovami elezniènej polícii na plnenie jej úloh pod¾a
tohto zákona a Slovenskej informaènej slube umoni.
13. § 6 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Správca výberu mýta es mesiacov pred zavedením systému výberu mýta predloí Ministerstvu dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej
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len ministerstvo) správu, ktorá obsahuje jednotkové
hodnoty a parametre nákladových poloiek, ktoré sa
pouijú pri výpoète sadzieb mýta pre vymedzené úseky
ciest, spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb pre jednotlivé kategórie vozidiel..
14. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 6a
Ministerstvo
(1) Ministerstvo najmenej tyri mesiace pred zavedením nového systému výberu mýta predloí Európskej
komisii správu, ktorá obsahuje
a) jednotkové hodnoty a parametre pouité pri výpoète
nákladových poloiek,
b) kategórie vozidiel s povinnosou úhrady mýta,
c) rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa pouijú
na výpoèet nákladov, percentuálnu výku urèenú
na úhradu nákladov a výku sadzieb mýta spolu
s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2) Ministerstvo oznamuje Európskej komisii vetky
systémy zliav a zníení sadzby mýta a vetky oslobodenia od povinnosti plati mýto..
15. V § 7 ods. 1 sa slová poverené osoby v súèinnosti
s útvarmi Policajného zboru12) nahrádzajú slovami
osoby poverené výkonom kontroly v súèinnosti so
slubou mýtnej polície12).
V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
nahrádza citáciou § 1 a 4 ods. 1 zákona è. 57/1998
Z. z. v znení neskorích predpisov..
16. V § 7 ods. 2 úvodná veta a písmeno a) znejú:
(2) Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a) zamestnanci správcom výberu mýta poverenej osoby,.
17. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 sa vypúa.
18. V § 7 ods. 3 sa slová Poverená osoba nahrádzajú slovami Osoba poverená výkonom kontroly.
19. V § 7 ods. 4 sa slová poverených osôb nahrádzajú slovami osôb poverených výkonom kontroly.
20. V § 7 ods. 5 sa slová Poverené osoby pri výkone
kontroly nahrádzajú slovami Osoby poverené výkonom kontroly.
21. V § 7 sa odsek 5 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) kontrolova umiestnenie, èinnos a pouívanie palubnej jednotky,
h) kontrolova údaje zadané do palubnej jednotky na
úèely výpoètu mýta a zúètovania mýta..
22. V § 7 ods. 6 úvodná veta znie: Prísluníci sluby
mýtnej polície pri výkone kontroly sú oprávnení:.
23. V § 7 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo poverenou osobou,.
24. V § 7 odsek 7 znie:
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(7) Osoby poverené výkonom kontroly sú povinné
vyhotovi doklad o kontrole. Prísluník sluby mýtnej
polície zabezpeèí oznámenie priestupku alebo správneho deliktu predpísaným postupom na prísluný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ïalej len obvodný úrad dopravy), ak priestupok
nebol prejednaný v blokovom konaní na mieste..
25. § 7 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Ak prísluník sluby mýtnej polície pri výkone
kontroly pod¾a tohto zákona zistí aj iné poruenie predpisov, postupuje pod¾a osobitného predpisu.12)
(9) Ustanovenie odseku 6 sa nevzahuje na vodièa,
ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpeènosti tátu,13) ak plnenie týchto úloh neznesie odklad a nemono ich zabezpeèi inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Napríklad zákon è. 124/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov..

26. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Osobitné ustanovenia o zadraní osvedèenia
o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla
(1) Prísluník sluby mýtnej polície je oprávnený zadra osvedèenie o evidencii a tabu¾ku s evidenèným
èíslom vozidla, ak vodiè vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak vodiè vozidla nie je ochotný tabu¾ku s evidenèným èíslom vyda, prísluník sluby mýtnej polície je
oprávnený túto odòa; kodu spôsobenú v súvislosti
s jej odòatím znáa prevádzkovate¾ vozidla. Osvedèenie
o evidencii a tabu¾ka s evidenèným èíslom vozidla sa
zadria do doby uhradenia mýta.
(2) Prísluník sluby mýtnej polície vydá o zadraní
osvedèenia o evidencii a o zadraní tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla pod¾a odseku 1 potvrdenie. Na konanie a rozhodovanie o zadraní osvedèenia o evidencii
a o zadraní tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla sa
nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.13a)
(3) Ak bolo mýto preukázate¾ne uhradené, zadrané
osvedèenie o evidencii a tabu¾ka s evidenèným èíslom
vozidla sa bezodkladne vrátia vodièovi vozidla alebo
jeho prevádzkovate¾ovi. Ak bolo mýto preukázate¾ne
uhradené v lehote do 15 dní od zadrania osvedèenia
o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla, je
prísluný na ich vrátenie útvar sluby mýtnej polície,
ktorý tieto zadral. Ak bolo mýto preukázate¾ne uhradené v lehote nad 15 dní od zadrania osvedèenia o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je prísluný na
ich vrátenie útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(4) Ak dôvody zadrania osvedèenia o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla nepominú ani do 15
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dní odo dòa ich zadrania, útvar sluby mýtnej polície
tieto zale na útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

pouívané na kontrolu výberu mýta, a o dokladoch
na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly..

(5) Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadrané osvedèenie o evidencii a tabu¾ka s evidenèným èíslom vozidla ostávajú uschované
na útvare sluby mýtnej polície. Útvar sluby mýtnej
polície vráti zadrané osvedèenie o evidencii a tabu¾ku
s evidenèným èíslom vozidla vodièovi alebo prevádzkovate¾ovi vozidla a po preukázanom uhradení mýta..

34. V § 9 ods. 2 sa vypúajú písmená c) a e).

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

27. V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo tieto údaje nesprístupní správcovi výberu
mýta alebo ním poverenej osobe,.
28. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 sa uloí pokuta vo
výke 80 000 Sk a v blokovom konaní vo výke 50 000
Sk..
29. V § 8 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a 5.
30. V § 8 ods. 3 sa slová prejednávajú orgány Policajného zboru nahrádzajú slovami prejednáva sluba
mýtnej polície.
31. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá
a) prikáe alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných
úsekoch ciest pouilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku,
b) v súvislosti s konaním o priestupku na úseku výberu mýta orgánu oprávnenému objasòova alebo prejedna priestupok neoznámi osobné údaje osoby,
ktorej zverila vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa,
c) si nesplní povinnos pod¾a § 3.
(2) Správne delikty pod¾a odseku 1 prejednávajú obvodné úrady dopravy.
(3) Za správny delikt pod¾a odseku 1 uloí obvodný
úrad dopravy pokutu vo výke 500 000 Sk.
(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(5) Výnosy z pokút uloených za správne delikty sú
príjmom tátneho rozpoètu..
32. V § 9 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová a jednotné podmienky ich uívania.
33. V § 9 ods. 2 písmeno b) znie:
b) podrobnosti o oznaèení vozidiel správcu výberu
mýta alebo vozidiel ním poverenej osoby, ktoré sú

35. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo vydá veobecne záväzným právnym
predpisom mýtny poriadok, ktorý ustanoví
a) podrobnosti o právach a povinnostiach platite¾ov
mýta a prevádzkovate¾ov a vodièov vozidiel oslobodených od mýta pod¾a § 4 ods. 1 pri uívaní vymedzených úsekov ciest pod¾a tohto zákona,
b) podrobnosti zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest a o poskytnutí palubnej jednotky pod¾a tohto
zákona,
c) podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta
a preukazovaní úhrady mýta,
d) podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpeèenia záväzkov platite¾ov mýta,
e) podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej uívaní, umiestnení, intalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických pecifikáciách
a o postupoch rieenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
f) reklamaèný poriadok..
Èl. VI
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z. a zákona
è. 664/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Výka úhrady za uívanie vymedzených úsekov
dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa
urèí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou
sa rozumie súèet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na
mesiac, na týdeò alebo na jeden deò bez oh¾adu na poèet vykonaných jázd..
2. V § 22c odsek 3 znie:
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) mono
uloi vodièovi pokutu do výky desanásobku úhrady
na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výka úhrady za
uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do
výky trojnásobku tejto úhrady..
3. V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
výku úhrady za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic,
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ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pod¾a § 6
ods. 5..
Doterají text § 24 sa oznaèuje ako odsek 2.
Èl. VII
Zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov sa dopåòa takto:
V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:
R1  Banská Bystrica  severný obchvat.
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Èl. VIII
Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
a zákona è. 664/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo opráv vkladá
èiarka a slovo údrbu.
Èl. IX
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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87
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. marca 2008
o poiadavkách na prírodné kúpaliská

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. l)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády upravuje
a) poiadavky na prírodné kúpaliská1) a na vody vhodné na kúpanie,2)
b) ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné
hodnoty, rozsah a poèetnos kontrol kvality vody na
kúpanie,
c) monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody
vhodnej na kúpanie,
d) poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody
vhodnej na kúpanie.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na umelé kúpaliská a bazény.3)
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto nariadenia vlády
a) trvalý zákaz kúpania je zákaz kúpania alebo odporúèanie nekúpa sa najmenej poèas jednej celej kúpacej sezóny,
b) zneèistenie je prítomnos mikrobiologickej kontaminácie, biologickej kontaminácie, chemickej kontaminácie, kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvòuje kvalitu vody na
kúpanie a predstavuje nebezpeèenstvo pre zdravie
kúpajúcich sa,
c) krátkodobé zneèistenie je mikrobiologická kontaminácia èrevnými enterokokmi a Escherichiou coli,
ktorej príèiny je moné jednoznaène urèi a pri ktorej
sa za normálnych okolností nepredpokladá, e negatívne ovplyvní kvalitu vody na viac ako 72 hodín od
zaèiatku zhorenia kvality vody,
d) mimoriadna situácia je udalos alebo kombinácia
1

udalostí, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody
na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neoèakáva v priemere èastejie ako raz za tyri roky,
e) kúpacia sezóna je obdobie, poèas ktorého mono
oèakáva ve¾ký poèet kúpajúcich sa a spravidla ju
urèuje prevádzkovate¾ vody na kúpanie od 15. júna
do 15. septembra kalendárneho roku,
f) premnoenie cyanobaktérií je akumulácia cyanobaktérií vo forme vodného kvetu rozptýleného vo
vodnom ståpci alebo nahromadeného na vodnej hladine,
g) monitorovací bod je miesto, kde sa oèakáva najväèí
poèet kúpajúcich sa alebo najväèie zneèistenie
vzh¾adom na profil vody vhodnej na kúpanie.
§3
Ukazovatele kvality vody na kúpanie
a ich medzné hodnoty
(1) Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné
hodnoty, rozsah a poèetnos kontrol kvality vody na
kúpanie sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach
s najvyou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na
miestach vyhradených na kúpanie a na iných miestach
významných na urèenie charakteru vetkých zdrojov
zneèistenia s oh¾adom na vzdialenos od kúpajúcich
sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky
odberu vzoriek vody. Na urèenie cyanobaktérií sa odber vzorky vody vykonáva pod¾a slovenskej technickej
normy.4)
(3) Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu
a biologickú analýzu sa odoberajú pod¾a príslunej slovenskej technickej normy5) vo vrstve vody najviac do 30
cm pod hladinou a vo vode s håbkou najmenej jeden meter zariadením na hlbinný odber vody najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho rozbor, toxicitu a na zistenie
mnostva chlorofylu a sa odoberie ïalia vzorka v mieste jeho najväèieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú pod¾a slovenskej technickej
normy.6)

) § 19 ods. 1 a 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 8 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov (vodný zákon).
3
) § 19 ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z.
4
) STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
5
) STN EN ISO 5667 Kvalita vody. Odber vzoriek.
6
) STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu.
2
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§4
Monitorovanie vôd vhodných na kúpanie
(1) Orgán verejného zdravotníctva7) kadoroène urèí
zoznam vôd vhodných na kúpanie, prièom verejnos
má monos vyjadri svoje návrhy, poznámky, sanosti pri zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd
vhodných na kúpanie.
(2) Pre vody vhodné na kúpanie vytvorí prísluný orgán verejného zdravotníctva8) pred zaèiatkom kúpacej
sezóny program monitorovania a vymedzí dåku kúpacej sezóny.
(3) Krátko pred zaèatím kúpacej sezóny sa odoberie
jedna vzorka.
(4) Dátumy odberu vzoriek majú by rozdelené poèas
celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhí ako jeden mesiac. Odber sa musí vykona najneskôr do tyroch dní
odo dòa urèeného v programe monitorovania.
(5) Vzorky odobraté pri krátkodobom zneèistení sa
nemusia bra do úvahy. V takom prípade sa odoberie
jedna dodatková vzorka, ktorou sa potvrdí ukonèenie
výskytu zneèistenia. Táto vzorka nebude tvori súèas
súboru údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie. Ak
bude potrebné vzorku nahradi a nebra do úvahy, doplòujúca vzorka sa odoberie 7 dní po ukonèení krátkodobého zneèistenia.
(6) V mimoriadnych situáciách je moné prerui dodriavanie programu monitorovania. Program monitorovania sa obnoví èo najskôr po skonèení mimoriadnej
situácie. Nové vzorky sa odoberú èo najskôr po skonèení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce vzorky neodobraté pre mimoriadnu situáciu.
§5
Profil vody vhodnej na kúpanie
(1) Prísluný orgán verejného zdravotníctva9) je povinný zabezpeèi v spolupráci s orgánom tátnej vodnej
správy10) vytvorenie a zachovanie profilu vody vhodnej
na kúpanie, ktorý spåòa poiadavky uvedené v prílohe
è. III smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody
urèenej na kúpanie, ktorou sa zruuje smernica
76/160/EHS (ïalej len smernica).
(2) Kadý profil vody vhodnej na kúpanie sa môe týka jednej vodnej plochy vhodnej na kúpanie alebo viacerých susediacich vôd vhodných na kúpanie.
(3) Profily vody vhodnej na kúpanie sa revidujú a aktualizujú pod¾a prílohy è. III smernice.
7

)
)
9
)
10
)
11
)
8

§
§
§
§
§

5 ods. 4 písm. x) bod 3 zákona è. 355/2007 Z. z.
11 písm. m) zákona è. 355/2007 Z. z.
3 ods. 3 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z.
58 zákona è. 364/2004 Z. z.
5 ods. 4 písm. u) a § 6 ods. 3 písm. l) zákona è. 355/2007 Z. z.
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Opatrenia v oblasti riadenia kvality vody
vhodnej na kúpanie
§6
Prísluný orgán verejného zdravotníctva8) je povinný
zabezpeèi v oblasti riadenia kvality vody vhodnej na
kúpanie
a) hodnotenie kvality a klasifikáciu vody vhodnej na
kúpanie v súlade s podmienkami uvedenými pre
vnútrozemské vody v prílohe è. I a v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe è. II smernice,
b) poskytovanie informácií verejnosti,
c) ochranu kúpajúcich sa pred zneèistením.
§7
(1) Hodnotenie kvality vody vhodnej na kúpanie sa
vykonáva
a) pre kadú vodnú plochu vody vhodnej na kúpanie,
b) po ukonèení kadej kúpacej sezóny,
c) na základe súboru údajov o kvalite vody vhodnej na
kúpanie zozbieraných pre danú kúpaciu sezónu
a pre tri predchádzajúce sezóny,
d) v súlade s postupmi, ktoré spåòajú poiadavky uvedené v prílohe è. II smernice.
(2) Súbor údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie
pouívaný pri hodnotení kvality vody zahàòa najmenej
16 vzoriek alebo za osobitných okolností uvedených
v prílohe è. IV odseku 2 smernice zahàòa 12 vzoriek.
§8
(1) Prevádzkovate¾ vody vhodnej na kúpanie v spolupráci s prísluným orgánom verejného zdravotníctva11)
je povinný zverejni poèas kúpacej sezóny na ¾ahko dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti kadej vody
vhodnej na kúpanie tieto informácie pre verejnos:
a) aktuálnu klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúèanie nekúpa sa,
b) veobecný opis vody vhodnej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody vhodnej na
kúpanie vytvoreného v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe è. III smernice,
c) pri vodách vhodných na kúpanie podliehajúcich
krátkodobému zneèisteniu
1. oznámenie, e voda vhodná na kúpanie je krátkodobo zneèistená,
2. oznámenie o poète dní, poèas ktorých v minulej
kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúèanie nekúpa sa z dôvodu takého zneèistenia,
3. varovanie vdy, keï sa také zneèistenie oèakáva
alebo pretrváva,
d) informácie o charaktere mimoriadnej situácie
s predpokladaným termínom jej trvania,
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e) pri zákaze kúpania alebo odporúèaní nekúpa sa informácie o ich dôvodoch,
f) pri vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého
odporúèania nekúpa sa informáciu o tom, e daná
oblas sa u nepovauje za vodu vhodnú na kúpanie
a o dôvodoch zmeny klasifikácie,
g) uvedenie zdrojov podrobnejích informácií v súlade
s § 9.
(2) Pri objavení premnoenia cyanobaktérií a zistení
alebo predpokladaní ohrozenia zdravia sa okamite
prijmú vhodné opatrenia s cie¾om zabráni vzniku nebezpeèenstva vrátane informovania verejnosti.
§9
(1) Prísluný orgán verejného zdravotníctva11) je povinný vyui na informovanie verejnosti vhodné médiá
a technológie vrátane internetu na aktívne a rýchle írenie informácií uvedených v § 8, ako aj týchto informácií:
a) zoznam vôd vhodných na kúpanie kadý rok pred zaèiatkom kúpacej sezóny,
b) klasifikácia kadej vody vhodnej na kúpanie za posledné tri roky a profil vody vrátane výsledkov monitorovania vykonaného v súlade s týmto nariadením
vlády od poslednej klasifikácie, prièom výsledky monitorovania sú k dispozícii na internete po vykonaní
analýz,
c) pri vode vhodnej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako nevyhovujúca, informácie o príèinách zneèistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred zneèistením a na rieenie príèin
zneèistenia,
d) pri krátkodobo zneèistených vodách veobecné informácie o
1. podmienkach, ktoré môu vies ku krátkodobému zneèisteniu,
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2. pravdepodobnosti takého zneèistenia a o jeho
pravdepodobnom trvaní,
3. príèinách zneèistenia a o opatreniach prijatých
na ochranu kúpajúcich sa pred zneèistením a na
rieenie príèin zneèistenia.
(2) Ak je to vhodné, prísluný orgán verejného
zdravotníctva11) rozíri informácie uvedené v § 8 a § 9
ods. 1 vo viacerých jazykoch.
§ 10
Prechodné ustanovenie
(1) Informácie uvedené v § 8 a 9 sa musia rozíri
hneï, ako sú k dispozícii, najneskôr zaèiatkom kúpacej
sezóny v roku 2013.
(2) Profily vody vhodnej na kúpanie pod¾a § 5 sa vytvoria najneskôr do 24. marca 2011.
(3) Hodnotenie kvality a klasifikácia vôd vhodných
na kúpanie pod¾a prílohy è. II smernice sa po prvýkrát
vykoná do konca kúpacej sezóny v roku 2015.
(4) Zoznam vôd vhodných na kúpanie pod¾a § 4 ods. 1
sa po prvýkrát urèí pred zaèiatkom prvej kúpacej sezóny nasledujúcej po 24. marci 2008.
§ 11
Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§ 12
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. marca
2008.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 87/2008 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY
A ROZSAH A POÈETNOS KONTROL KVALITY VODY NA KÚPANIE
1.1. Medzná hodnota ukazovate¾a è. 5 v tabu¾ke platí pre cyanobaktérie so schopnosou tvori vodný kvet. Pri premnoení iných cyanobaktérií je pri hodnotení kvality vody smerodajný ukazovate¾ è. 7 v tabu¾ke. Urèenie cyanobaktérií sa vykonáva pod¾a slovenskej technickej normy.1) V protokole o skúkach sa uvedie zoznam dominantných taxónov ukazovate¾ov è. 5 a 6 v tabu¾ke. Urèenie sa robí pod¾a odporúèanej metódy v zmysle bodu 1.5.
1.2. Na zisovanie ukazovate¾a uvedeného pod è. 9 v tabu¾ke sa pouijú testy toxicity na vetky tri trofické úrovne
(producenty, konzumenty, detruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí ako jeden
z testovacích organizmov poui Thamnocephalus platyurus.
1.3. V prípade výskytu toxického vodného kvetu je voda nevhodná na kúpanie.
1.4. Ukazovatele uvedené pod è. 11 a 13 a 16 v tabu¾ke sa vyetrujú organolepticky pri terénnej obhliadke, laboratórne sa vyetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyetrenia.
1.5. Pri výbere metód na urèenie ukazovate¾ov uvedených v tabu¾ke sa postupuje pod¾a slovenskej technickej
normy2) a osobitného predpisu.3)
1.6. Pri náraste iných typov kolónií ako Salmonella (ukazovate¾ è. 4 v tabu¾ke) sa vyaduje ich identifikácia z dôvodu
záchytu ïalích patogénnych baktérií.
1.7. Ukazovatele è. 18 a 20 v tabu¾ke sa nezahàòajú do celkového hodnotenia kvality vody.
1.8. Medzná hodnota ukazovate¾a è. 10 v tabu¾ke môe by vyia, ak ide o prirodzenú vlastnos vodného útvaru.
Tabu¾ka
Èíslo
ukaz.
1.
2.
3.

Ukazovate¾

Symbol

Jednotka

Koliformné baktérie
Escherichia coli
Èrevné enterokoky

KB
EC
EK

KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml

Medzná
hodnota
5 000
500
200

4.

Rod Salmonella

S

v 100 ml

neprítomné

5.

Cyanobaktérie
so schopnosou
tvori vodný kvet
Riasy
Chlorofyl a
pri prevahe siníc
v planktóne
Chlorofyl a pri
prevahe rias
v planktóne

CB

bunky/ml

100 000

R
Chl-a

jedince/ml
ìg/l

10 000
50

Chl-a

ìg/l

75

6.
7.
8.

1

Frekvencia vyetrenia
pred zaèiatkom
kúpacej sezóny a poèas
kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
pred zaèiatkom kúpacej
sezóny a dvakrát poèas
kúpacej sezóny

pred zaèiatkom kúpacej
sezóny a poèas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní

) STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
) STN EN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií  Výber metód (bod 5.4.2.).
3
) § 4 ods. 16 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 230/2005 Z. z.
2
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Ukazovate¾

Symbol

Jednotka

Medzná hodnota

Frekvencia vyetrenia

Ekotoxicita akútna

Tox-a

% úèinku

30

pri podozrení na
prítomnos látky a pri
výskyte vodného kvetu

10.
11.

Farba
Minerálne oleje

F
MO

mg/l

12.
13.

Reakcia vody
Zápach

pH
ZP

20
bez zisteného
filmu na hladine
a bez zápachu
6,0  9,0
bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu
0,3
bez peny
0,05
bez zápachu
nezistite¾né

14.
15.
16.

Povrchovo aktívne
látky
Fenoly

PAL-A

mg/l

FN1

mg/l

PZ

19.
20.

Plávajúce
zneèistenia
Prieh¾adnos
Nasýtenie vody
kyslíkom
Celkový dusík
Celkový fosfor

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pesticídy
Arzén
Kadmium
ChrómVI
Olovo
Ortu
Celkové kyanidy

17.
18.

pred zaèiatkom kúpacej
sezóny a poèas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní

PR
O2

m
%

1,0
> 80

N celk.
P celk.

mg/l
mg/l

5
0,05

pred zaèiatkom kúpacej
sezóny a dvakrát poèas
kúpacej sezóny

PL
As
Cd
Cr
Pb
Hg
CN-celk.

ìg/l
ìg/l
ìg/l
ìg/l
ìg/l
ìg/l
mg/l

0,5
50
15
50
50
2,0
0,05

pri zriaïovaní kúpaliska
a pri podozrení
na prítomnos látky
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 87/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody urèenej na kúpanie, ktorou sa zruuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006).
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88
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 5. marca 2008 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2008  2009 z 31. januára 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2008 z 21. februára 2008 uzavretá medzi Odborovým zväzom Chémia
Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na
roky 2007  2010 z 15. decembra 2006 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4. Dodatok è. 1 z 31. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre odvetvie celulózo-papierenského
priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007  2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom
celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5. Dodatok è. 2 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre odvetvie celulózo-papierenského
priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007  2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom
celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
6. Dodatok è. 3 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre odvetvie celulózo-papierenského
priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007  2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom
celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

