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522
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorích predpisov
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické
výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 374/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 141/2009 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1)
omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré
sa do ¾udského tela aplikujú prehåtaním, injekène, inhaláciou alebo implantáciou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zruení nariadenia Rady (EHS)
è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396,
30. 12. 2006) v platnom znení..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa slová zákona è. 128/2002 Z. z. nahrádzajú slovami neskorích predpisov. a na konci sa pripája táto veta: Èl. 3
a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii,
oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení
a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006
(Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 790/2009 z 10. augusta 2009 (Ú. v. EÚ
L 235, 5. 9. 2009)..
3. V § 14 ods. 2 písm. c) siedmom bode sa slovo
oznámená nahrádza slovom registrovaná.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia

§ 11 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení zákona
è. 434/2004 Z. z. nahrádza citáciou Èl. 10 písm. a)
bod (ix) nariadenia (ES) è. 1907/2006 v platnom znení..
5. V § 15 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa deviatym bodom, ktorý znie:
9. látky karcinogénne, mutagénne alebo pokodzujúce reprodukciu kategórií 1A, 1B a 2.14a) Látka
kategórie 2 sa môe poui, ak bola prehodnotená
Vedeckým výborom pre bezpeènos spotrebite¾ov14b)
a uznaná za prijate¾nú na pouitie v kozmetických výrobkoch,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

14a) Èas 3 príloha VI nariadenia (ES) è. 1272/2008 v znení nariadenia (ES) è. 790/2009.
14b
) Rozhodnutie Komisie (ES) è. 2008/721 z 5. augusta 2008,
ktorým sa stanovuje poradná truktúra vedeckých výborov
a expertov v oblasti bezpeènosti spotrebite¾ov, verejného
zdravia a ivotného prostredia a ruí rozhodnutie
2004/210/ES (Ú. v. EÚ L 241, 10. 9. 2008)..

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
Príloha è. 5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2002 na vykonanie zákona
è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch (oznámenie è. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 2/2005 (oznámenie è. 214/2005 Z. z.). nahrádza citáciou Nariadenie Komisie (ES) è. 440/2008 z 30. mája
2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy pod¾a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142,
31. 5. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 761/2009 z 23. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 220,
30. 8. 2009)..
7. V § 15 ods. 2 písm. d) sa odkaz 10 nahrádza odkazom 17a a na konci sa pripájajú tieto slová: triedy nebezpeènosti 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9,
2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2,
2.15 typy A a F, 3.1 a 3.6, 3.7 nepriaznivé úèinky na
pohlavné funkcie a plodnos alebo vývoj, 3.8 úèinky iné
ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1 a 5.1.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) Príloha I nariadenia (ES) è. 1272/2008 v znení nariadenia
(ES) è. 790/2009..

8. Slovo prípravok vo vetkých tvaroch sa v celom
texte nariadenia vlády nahrádza slovom zmes v príslunom tvare.
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9. V prílohe è. 3 èasti 1 sa dopåòajú referenèné èísla
189 a 205, ktoré znejú:


O b m e d z e n i a

Ref.
èíslo
Látka

a

b

189

Trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát
a hlinitý pigment 1)
Trisodium 5-hydroxy-1-(4sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3carboxylate and aluminium lake o
Acid Yellow 23 **
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake **
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
Dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)]amino]-fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]
cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonátobenzyl)amónium, vnútorná so¾, disodná so¾
a jej amónne a hlinité soli 1)
Benzenemethanaminium,
N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]amino]-phenyl]
[2-sulfophenyl)-methylene]-2,5-cyclohexadien-1ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its
ammonium and aluminium salts o
Acid Blue 9 **
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8

190

Oblas
aplikácie/pouitia

c
látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

Najvyia
prípustná
koncentrácia
v kozmetickom
výrobku

Ïalie obmedzenia
a poiadavky

Iné obmedzenia
a poiadavky

d

e

f

0,5 %

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

0,5 %

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

0,4 %

Acid Blue 9 Ammonium salt **
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0

191

Acid Blue 9 Aluminum lake **
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
Dinátrium-6-hydroxy-5-[(2metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]
naftalén-2-sulfonát 1)
Disodium 6-hydroxy-5-[(2methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2sulphonate o
Curry Red **
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
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Trinátrium-7-hydroxy-8-(4sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3disulfonát a hlinitý pigment 1)
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2hydroxynaphthalene-4,6,8-trisulphonate and
aluminium lake o
Acid Red 18 **
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake **
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
Hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4disulfonátofenyl)xantýlium, sodná so¾ 1)
Hydrogen
3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)
xanthylium, sodium salt o
Acid Red 52 **
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
Dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)
naftalén-2,7-disulfonát 1)
Disodium 5-amino-4-hydroxy3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o
Acid Red 33 **
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
Nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát 1)
Sodium
1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10dioxoanthracene-2-sulphonate o
Acid Blue 62 **
CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
1-[(2-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2hydroxyetyl)amino]benzén 1)
1-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2hydroxyethyl)amino] benzene o
HC Blue No 11 **
CAS 23920-15-2
EINECS 459-980-7

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

Èiastka 184

0,5 %

a) látka na farbenie
vlasov v oxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

a) Po zmieaní
v oxidaèných
podmienkach
najvyia prípustná
koncentrácia
aplikovaná na vlasy
nesmie prekroèi
1,5 %.

b) látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov
látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

b) 0,6 %

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

0,5 %

 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

2,0 %

 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.

0,5 %

a) Zmieavací
pomer musí by
uvedený na obale.
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197

1,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2nitrobenzén 1)
1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene o
HC Yellow No 10 **
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

0,1 %

198

2-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol 1)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol o
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol **
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

0,15 %

199

2,2-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]
imino]bisetanol 1)
2,2-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol o
HC Blue No 2 **
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

2,8 %

200

3-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-propán-1-ol 1)
1-Propanol,
3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]o
HC Violet No 2 **
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

2,0 %

201

2-chlór-6-(etylamín)-4-nitrofenol 1)
Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- o
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

3,0 %

202

4,4-[propán-1,3-diylbis(oxy)]bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová
so¾ 1)
4,4-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride
salt o
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane **

a) látka na farbenie
vlasov v oxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl **
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7

b) látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

b) 1,2 % ako vo¾ná
báza (1,8 % ako
tetrahydrochloridová
so¾)
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 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné
mnostvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a) Po zmieaní
v oxidaèných
podmienkach
najvyia prípustná
koncentrácia
aplikovaná na vlasy
nesmie prekroèi
1,2 %, vyjadrené ako
vo¾ná báza (1,8 %
ako
tetrahydrochloridová
so¾).

Môe spôsobi
alergickú reakciu.

Môe spôsobi
alergickú reakciu.

Môe spôsobi
alergickú reakciu.

a) Zmieavací pomer
musí by uvedený na
obale.

a), b)
Môe spôsobi
alergickú reakciu.
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6-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho
dihydrochloridová so¾ 1)
6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine
hydrochloride and dihydrochloride salt o
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl **
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)

a) látka na
farbenie vlasov
v oxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov
b) látka na
farbenie vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

b) 0,68 % ako
vo¾ná báza (1,0 %
ako
dihydrochlorid)
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a) Po zmieaní
v oxidaèných
podmienkach
najvyia
prípustná
koncentrácia
aplikovaná na
vlasy nesmie
prekroèi 0,68 %,
vyjadrené ako
vo¾ná báza (1,0 %
ako
dihydrochlorid).

a) Zmieavací
pomer musí by
uvedený na obale.

a), b)
Môe spôsobi
alergickú reakciu.

a), b)
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné mnostvo nitrozamínov
50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.
204

205

2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho
hydrobromidová so¾ 1)
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its
hydrobromide salt o
Dihydroxyindoline **
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr **
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
4-[(3-hydroxypropyl)amín]-3-nitrofenol 1)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol o
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol **
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9

látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

a) látka na
farbenie vlasov
v oxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov
b) látka na
farbenie vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

1

2,0 %

b) 2,6 %

Môe spôsobi
alergickú reakciu.

a) Zmieavací
a) Po zmieaní
pomer musí by
v oxidaèných
uvedený na obale.
podmienkach
najvyia
prípustná
koncentrácia
aplikovaná na
vlasy nesmie
prekroèi 2,6 %,
vyjadrené ako
vo¾ná báza.
a), b)
 Nepouíva s nitrozaènými systémami.
 Najvyie prípustné mnostvo nitrozamínov
50 µg/kg.
 Skladova v nádobách neobsahujúcich dusitany.

) Vo¾ná báza a soli tejto látky na farbenie vlasov sa môu pouíva, ak nie sú zakázané pod¾a prílohy è. 2 tohto nariadenia vlády..
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10. V prílohe è. 3 èasti 2 sa vypúajú referenèné èísla 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47 a 58.
11. V prílohe è. 3 èasti 2 v referenènom èísle 55 v ståpcoch c a d sa vypúa písmeno b).
12. V prílohe è. 11 prvý bod znie:
1. Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoloèného
výskumného centra, ktoré sú na splnenie poiadaviek tohto nariadenia vlády k dispozícii a ktoré
nie sú uvedené v osobitnom predpise.1).
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76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohu III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 98, 17. 4. 2009).
65. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene
a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS,
88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho
parlamentu
a
Rady
2000/53/ES,
2002/96/ES a 2004/42/ES s cie¾om prispôsobi
ich nariadeniu (ES) è. 1272/2008 o klasifikácii,
oznaèovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 345,
23. 12. 2008)..

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie (ES) è. 440/2008 v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 761/2009..

Èl. II

13. Príloha è. 17 sa dopåòa bodmi 64 a 65, ktoré znejú:
64. Smernica Komisie 2009/36/ES zo 16. apríla
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. mája
2010 okrem bodov 6, 8 a 12, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júna 2010, a okrem bodov 5 a 7, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. decembra 2010.

Robert Fico v. r.
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523
VYHLÁKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 9. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných èinnostiach
v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 22 zákona è. 206/2009 Z. z.
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o základných
odborných èinnostiach pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) a e)
a písm. g) zákona a o evidencii predmetov kultúrnej
hodnoty pod¾a § 16 zákona.
Nadobúdanie zbierkových predmetov
§2
(k § 9 zákona)
(1) Zbierkový predmet navrhovaný na nadobudnutie
do zbierkového fondu múzea a galérie predkladá komisii na tvorbu zbierok (ïalej len komisia) odborný zamestnanec múzea a galérie poverený odbornou správou zbierkového fondu, zbierky alebo èasti zbierkového
fondu (ïalej len kurátor).
(2) Pri nadobudnutí zbierkového predmetu vlastným
výskumom alebo prieskumom predkladá kurátor na
zasadnutie komisie spolu so zbierkovým predmetom aj
jeho dokumentaèný list, ktorý je súèasou záznamu
pod¾a odseku 4 a obsahuje najmä tieto údaje:
a) poradové èíslo dokumentaèného listu lomené rokom
zasadnutia komisie,
b) názov a struèný identifikaèný popis zbierkového
predmetu,
c) miesto výskumu, kde bol získaný,
d) navrhovanú nadobúdaciu hodnotu,
e) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal výskum alebo prieskum,
f) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý navrhuje
zbierkový predmet na nadobudnutie, a jeho podpis,
g) dátum zasadnutia komisie,
h) urèenú nadobúdaciu hodnotu pod¾a § 9 ods. 5 zákona,
i) odporúèanie komisie na nadobudnutie zbierkového
predmetu.
(3) Pri nadobudnutí zbierkového predmetu kúpou,
darom, prevodom správy alebo zámenou s iným múzeom a galériou predkladá kurátor na zasadnutie komisie

spolu so zbierkovým predmetom aj jeho návrhový list
na nadobudnutie, ktorý je súèasou záznamu pod¾a odseku 4 a obsahuje najmä tieto údaje:
a) poradové èíslo návrhového listu na nadobudnutie
lomené rokom nadobudnutia,
b) spôsob nadobudnutia,
c) názov a struèný identifikaèný popis,
d) identifikaèné údaje o poslednom vlastníkovi alebo
správcovi,
e) navrhovanú nadobúdaciu hodnotu,
f) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý ho navrhuje
na nadobudnutie, a jeho podpis,
g) dátum zasadnutia komisie,
h) urèenú nadobúdaciu hodnotu pod¾a § 9 ods. 5 zákona,
i) odporúèanie komisie na nadobudnutie zbierkového
predmetu.
(4) O nadobudnutí zbierkového predmetu vyhotovuje
komisia písomný záznam, ktorý podpisujú prítomní
èlenovia komisie a je súèasou sprievodnej dokumentácie, ktorá je zloená z dokumentaèného listu alebo
návrhového listu na nadobudnutie. Záznam obsahuje
najmä:
a) názov múzea a galérie,
b) dátum zasadnutia komisie,
c) názov a struèný popis posúdeného zbierkového
predmetu,
d) odporúèanie komisie o nadobudnutí vrátane urèenia nadobúdacej hodnoty,
e) prezenènú listinu zo zasadnutia komisie s podpismi
jej èlenov,
f) meno a priezvisko predsedu komisie a jeho podpis,
g) dôvody nepodpísania záznamu èlenom komisie.
(5) Evidenciu dokumentaèných listov a návrhových
listov na nadobudnutie vedie zamestnanec múzea a galérie poverený vedením odbornej evidencie tatutárnym orgánom múzea a galérie alebo ním povereným vedúcim zamestnancom múzea a galérie (ïalej len
dokumentátor).
(6) Na dokumentaèný list alebo na návrhový list na
nadobudnutie zbierkových predmetov, ktorých nadobudnutie schválil tatutárny orgán múzea a galérie alebo oprávnený vedúci zamestnanec múzea a galérie, doplní dokumentátor dodatoène po zasadnutí komisie
prírastkové èíslo zbierkového predmetu, ktoré mu bolo
pridelené po vyhotovení evidenèného záznamu v knihe
prírastkov.
(7) Sprievodná dokumentácia pod¾a odseku 4 o na-
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dobúdaní zbierkových predmetov sa vedie písomne
a tvorí súèas odbornej evidencie, ktorá je uloená v dokumentaènom oddelení múzea a galérie alebo u dokumentátora.
§3
(1) Pred nadobudnutím zbierkových predmetov, ktorých poèet nie je moné pred zasadnutím komisie jednoznaène urèi alebo je potrebné ich odborné vytriedenie, múzeum a galéria vykonávajú záznam o týchto
predmetoch v registraènej knihe.
(2) Do registraènej knihy múzeum a galéria zapíe
súbory zbierkových predmetov, ktorými sú najmä:
a) archeologické nálezy získané vlastným výskumom,
b) archeologické nálezy získané prevodom správy alebo
prevodom vlastníctva archeologického nálezu, ak je
potrebné ich odborné vytriedenie,
c) prírodniny získané vlastným výskumom, darom alebo prevodom správy,
d) zbierkové predmety nadobúdané kúpou, darom alebo prevodom správy.
(3) Registraèná kniha obsahuje najmä tieto údaje:
a) predbené objemové vyèíslenie zbierkových predmetov,
b) struèný popis zbierkových predmetov,
c) dátum nadobudnutia,
d) spôsob nadobudnutia,
e) spôsob naloenia s predmetmi, ktoré sa nestali
zbierkovými predmetmi,
f) názov a èíslo dokladu o spôsobe získania zbierkových predmetov.
(4) Registraènú knihu vedie dokumentátor.
(5) Záznamy o zbierkových predmetoch získaných
archeologickým výskumom vykonávaným odborným
zamestnancom múzea sa vedú v nálezovom denníku,
ktorý je trvalou súèasou odbornej evidencie o zbierkovom predmete. Nálezový denník obsahuje najmä tieto
údaje:
a) miesto a polohu výskumu a ostatné koordináty náleziska,
b) dátum nálezu,
c) presné urèenie miesta nálezu (sonda, vrstva, håbka
a pod.),
d) poradové èíslo archeologického nálezu (jednotlivého
predmetu alebo súboru),
e) priebené èíslovanie pod¾a prvého dòa výskumu,
f) popis archeologického nálezu, pod¾a potreby doplnený kresbou,
g) poèet nájdených predmetov.
§4
Chronologická evidencia zbierkových predmetov
[k § 10 ods. 3 písm. a) zákona]
(1) Zbierkový predmet sa zapisuje bezodkladne po
jeho nadobudnutí do múzea a galérie do chronologickej
evidencie. Úradným dokladom o prvom stupni spracovania zbierkového predmetu je evidenèný záznam
v knihe prírastkov, ktorú vedie dokumentátor.
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(2) Kniha prírastkov múzea obsahuje najmä tieto základné identifikaèné údaje o zbierkovom predmete:
a) prírastkové èíslo,
b) evidenèné èíslo,
c) názov a struèný popis zbierkového predmetu, dátum
vzniku,
d) poèet kusov,
e) miesto nálezu,
f) dátum nadobudnutia,
g) nadobúdaciu hodnotu,
h) spôsob nadobudnutia,
i) doklad o nadobudnutí vrátane èísla dokladu o nadobudnutí,
j) identifikaèné údaje o predchádzajúcom vlastníkovi
alebo správcovi,
k) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový
predmet navrhol na nadobudnutie alebo ktorý zbierkový predmet získal výskumom,
l) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky, a jeho podpis,
m) miesto trvalého umiestnenia,
n) záznam o vykonaní odbornej revízie,
o) záznam o vyradení zbierkového predmetu z odbornej
evidencie,
p) poznámky.
(3) Kniha prírastkov galérie obsahuje najmä tieto základné identifikaèné údaje o zbierkovom predmete:
a) prírastkové èíslo,
b) inventárne èíslo,
c) meno a priezvisko autora, ak je známy,
d) názov,
e) dátum vzniku,
f) materiál,
g) techniku,
h) rozmery,
i) identifikaèné údaje o predchádzajúcom vlastníkovi
alebo správcovi,
j) spôsob nadobudnutia,
k) dátum zasadnutia komisie,
l) nadobúdaciu hodnotu,
m) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky, a jeho podpis,
n) dátum zápisu,
o) dátum nadobudnutia,
p) poznámky.
(4) Záznamy v knihe prírastkov sa vedú chronologicky. Prírastkové èíslo zbierkového predmetu tvorí rok
nadobudnutia zbierkového predmetu lomený poradovým èíslom zbierkového predmetu. Poradové èísla prírastkových èísiel v kalendárnom roku tvoria postupný
rad zaèínajúci kadoroène od jednotky.
(5) Múzeum a galéria vedú len jednu knihu prírastkov. Väèí poèet kníh prírastkov môe schváli tatutárny orgán múzea a galérie, ak múzeum a galéria spravujú mimoriadne rozsiahly zbierkový fond, tematicky
pecializovaný a diferencovaný. Ak múzeum a galéria
vedú viac kníh prírastkov, tatutárny orgán múzea
a galérie urèí pre kadú knihu prírastkov rozliovací alfabetický znak, ktorý je trvalou súèasou prírastkového
èísla kadého zbierkového predmetu zapísaného v príslunej knihe prírastkov.
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(6) Pod jedno prírastkové èíslo sa spravidla zapisuje
len jeden zbierkový predmet. Záznam väèieho poètu
kusov zbierkových predmetov pod jedno prírastkové
èíslo sa vykonáva len v prípade, ak ide o ucelený, vnútorne a obsahovo spojený súbor alebo inak organicky
spätý celok. Ak ide o zbierkové predmety z oblasti prírodných vied, mono zapísa pod jedno prírastkové èíslo aj rovnaký druh alebo prírodniny získané z jednej
lokality. Ak ide o zbierkové predmety získané archeologickým výskumom, mono zapísa pod jedno prírastkové èíslo archeologické nálezy získané z jednej sondy
alebo jednej vrstvy alebo jedného objektu.
(7) Po vykonaní evidenèného záznamu o zbierkovom
predmete v knihe prírastkov sa zbierkový predmet
oznaèí prísluným prírastkovým èíslom tak, aby zbierkový predmet nebol znehodnotený alebo pokodený
a pridelené prírastkové èíslo sa nedalo odstráni alebo
zmeni.
(8) Dodatoèné opravy v knihe prírastkov vykonáva
dokumentátor, prièom vdy uvedie svoje meno a priezvisko, dátum opravy a dôvod vykonania opravy.
(9) Kadoroène k 31. decembru sa vykoná tlaè záznamov z knihy prírastkov za prísluný kalendárny rok
ako celok. Jednotlivé strany má kniha prírastkov oèíslované. Na prvej strane je dátum zaloenia knihy prírastkov, odtlaèok peèiatky múzea a galérie a podpis
tatutárneho orgánu múzea a galérie. Na poslednej
strane knihy prírastkov sa uvedie dátum, keï bol prísluný kalendárny rok uzavretý, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý rok uzatváral, a jeho podpis, poèet
prírastkových èísiel, poèet kusov zbierkových predmetov, celková nadobúdacia finanèná hodnota, meno
a priezvisko zamestnanca, ktorý tlaè vykonal, a jeho
podpis, meno a priezvisko tatutárneho orgánu múzea
a galérie a jeho podpis a odtlaèok peèiatky múzea a galérie.
§5
Katalogizácia zbierkových predmetov
[k § 10 ods. 3 písm. b) zákona]
(1) Katalogizaèný záznam a dokumentaèná karta,
ktoré vyhotovuje kurátor, sú dokladom o odbornom
spracúvaní zbierkového predmetu pri jeho ïalom odbornom vyuití a úradným dokladom o vedení odbornej
evidencie v druhom stupni spracúvania.
(2) Katalogizaèný záznam o zbierkovom predmete obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov múzea,
b) názov zbierkového predmetu,
c) prírastkové èíslo,
d) evidenèné èíslo,
e) digitálny obrazový záznam zbierkového predmetu
a èíslo, pod ktorým je vedený,
f) odborný popis zbierkového predmetu pod¾a príslunosti k vednému odboru,
g) materiál, techniku,
h) rozmery,
i) stupeò pôvodnosti,
j) fyzický stav zbierkového predmetu,
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k) poèet èasti zbierkového predmetu, ich rozmery
a struèný popis,
l) miesto nálezu,
m) miesto pôvodu, ak je známe,
n) autora alebo pôvodcu, ak je známy,
o) dátum vzniku a ïalie èasové údaje vzahujúce sa
na pôvod, ak sú známe,
p) udalosti vzahujúce sa na pôvod zbierkového predmetu, ak sú známe,
q) dátum nadobudnutia,
r) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový
predmet získal,
s) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý odborne popísal zbierkový predmet,
t) dátum vyradenia zbierkového predmetu zo zbierkového fondu múzea,
u) nadobúdaciu hodnotu,
v) dátum odbornej revízie zbierkového predmetu,
w) informáciu o odbornom oetrení zbierkového predmetu,
x) oznaèenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
y) miesto trvalého umiestnenia,
z) aktuálne umiestnenie,
aa) dátum spracúvania katalogizaèného záznamu,
bb) poznámku.
(3) Dokumentaèná karta obsahuje najmä tieto údaje
o zbierkovom predmete:
a) názov galérie,
b) meno a priezvisko, tátnu príslunos autora,
c) názov,
d) výtvarný druh a áner,
e) inventárne èíslo,
f) prírastkové èíslo,
g) digitálny obrazový záznam zbierkového predmetu
a èíslo, pod ktorým je vedený,
h) dátum vzniku,
i) materiál a techniku,
j) stupeò pôvodnosti,
k) dátum nadobudnutia,
l) stupeò spracúvania,
m) rozmery,
n) znaèenie,
o) integritu,
p) spôsob nadobudnutia,
q) dátum vyradenia zbierkového predmetu,
r) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový
predmet katalogizoval,
s) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý údaje o zbierkovom predmete zapísal do databázy,
t) meno a priezvisko kurátora zbierky,
u) dátum zápisu,
v) nadobúdaciu hodnotu,
w) poznámky.
(4) Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo sa skladá
z rozliovacieho alfabetického znaku prideleného pod¾a
interného èlenenia zbierkového fondu múzea a galérie
(ïalej len odborný katalóg) a poradového èísla.
(5) O kadom zbierkovom predmete sa vyhotoví
samostatný katalogizaèný záznam alebo samostatná
dokumentaèná karta pod samostatným evidenèným
èíslom alebo pod samostatným inventárnym èíslom. Ak
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ide o súbor alebo inak organicky spätý celok, spracuje
sa o kadom jednotlivom kuse súboru samostatný katalogizaèný záznam alebo samostatná dokumentaèná
karta pod samostatným evidenèným èíslom alebo
samostatným inventárnym èíslom. Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo kadého jednotlivého kusa súboru
sa tvorí zo spoloèného základu a rozliovacieho alfabetického alebo numerického znaku.
(6) Katalogizaèné záznamy alebo dokumentaèné
karty sa zatrieïujú do odborných katalógov spravidla
pod¾a vedných odborov, v súvislých èíselných radoch
odlíených alfabetickým znakom. Systém tvorby odborných katalógov urèuje tatutárny orgán múzea
a galérie.
(7) Po skatalogizovaní sa kadý zbierkový predmet
oznaèí prísluným evidenèným èíslom alebo inventárnym èíslom trvalým a èitate¾ným spôsobom tak, aby
zbierkový predmet nebol znehodnotený alebo pokodený. Pridelené evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo zaznamená dokumentátor v knihe prírastkov k evidenènému záznamu o zbierkovom predmete.
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e) meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, ktorý vykonal uloenie dát na pamäovom nosièi,
f) meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, ktorý vykonal zápis v registri záloných pamäových nosièov,
g) dátum vykonania zápisu v registri záloných pamäových nosièov,
h) dátum kontroly obsahu a technického stavu pamäového nosièa,
i) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý kontrolu
uskutoènil,
j) miesto uloenia pamäového nosièa,
k) poznámku.
(4) Doplnky a dodatoèné zápisy v registri záloných
pamäových nosièov vykonáva iba zamestnanec múzea
a galérie poverený tatutárnym orgánom múzea a galérie.
(5) Ak dôjde k pokodeniu alebo fyzickému zastaraniu pamäového nosièa, múzeum a galéria uloia dáta
na iný pamäový nosiè, o èom vykoná záznam v registri
záloných pamäových nosièov.

(8) Pri opravách a doplnkoch v katalogizaènom zázname alebo na dokumentaènej karte sa do poznámky
uvedie dátum, meno a priezvisko povereného zamestnanca, ktorý opravu alebo doplnok vykonal.

Centrálna evidencia zbierkových predmetov
(k § 10 ods. 5 a 6 zákona)

(9) Múzeum a galéria aj po vyradení zbierkového
predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie uchovávajú katalogizaèný záznam alebo dokumentaènú kartu
zbierkového predmetu.

(1) Poskytovate¾ zapísaný v Registri múzeí a galérií
Slovenskej republiky (ïalej len register) poskytuje
údaje o skatalogizovaných zbierkových predmetoch do
centrálnej evidencie zbierkových predmetov.

§6
Vedenie odbornej evidencie
Múzeum a galéria vedú odbornú evidenciu zbierkových predmetov v elektronickej forme.
§7
Ochrana údajov pri vedení odbornej evidencie
v elektronickej forme
(k § 10 ods. 1 a 4 zákona)
(1) Múzeum a galéria zabezpeèujú ochranu údajov
o zbierkových predmetoch pred znièením, odcudzením,
zneuitím alebo naruením integrity.
(2) Múzeum a galéria trvalo ukladajú rovnaké dáta
minimálne na dvoch pamäových nosièoch uloených
na rozlièných miestach.
(3) Múzeum a galéria vedú záznamy o záloných pamäových nosièoch v registri záloných pamäových
nosièov. Register záloných pamäových nosièov obsahuje najmä tieto údaje:
a) rok vykonania záznamu lomený poradovým èíslom
záznamu,
b) identifikáciu pamäového nosièa,
c) poèet katalogizaèných záznamov na pamäovom nosièi  popis obsahu pamäového nosièa,
d) dátum uloenia dát na pamäovom nosièi,

§8

(2) Správcom centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre múzeá zapísané v registri je Slovenské národné múzeum. Nástrojom na vytváranie centrálnej
evidencie zbierkových predmetov je katalogizaèný modul centrálneho elektronického evidenèného systému,
ktorý spravuje Slovenské národné múzeum.
(3) Správcom centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre galérie zapísané v registri je Slovenská národná galéria. Nástrojom na vytváranie centrálnej evidencie zbierkových predmetov je katalogizaèný modul
centrálneho elektronického evidenèného systému, ktorý spravuje Slovenská národná galéria.
(4) Správca centrálnej evidencie zbierkových predmetov pod¾a odsekov 2 a 3 zabezpeèuje:
a) interoperabilitu centrálnej evidencie zbierkových
predmetov s informaènými systémami verejnej správy,
b) získavanie a odbornú správu dát o zbierkových
predmetoch dodaných vetkými poskytovate¾mi do
centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
c) správu technologických zariadení, vyuívaných pri
vedení centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
d) metodicko-technologický rozvoj centrálnej evidencie
zbierkových predmetov,
e) tvorbu jednotnej terminológie na katalogizáciu
zbierkových predmetov,
f) ochranu údajov centrálnej evidencie zbierkových
predmetov,
g) kontrolovaný prístup a sprístupòovanie dát z cen-
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trálnej evidencie zbierkových predmetov pre poskytovate¾ov,
h) sprístupòovanie dát z centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre ostaných uívate¾ov.

dôvod pod¾a § 10 ods. 8 písm. e) zákona, predloia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj súhlasné
stanovisko múzea a galérie, ktoré vyradené zbierkové
predmety prevezme do svojej správy.

(5) Záznam o zbierkovom predmete dodaný poskytovate¾om do centrálnej evidencie zbierkových predmetov
obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) a t) pre
múzeá a v § 5 ods. 3 pre galérie.

(6) Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie predloený zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi múzea a galérie obsahuje záznam zo zasadnutia komisie a jej súhlasné stanovisko k vyradeniu
zbierkového predmetu, dôvod vyradenia zbierkového
predmetu a spôsob naloenia s vyradeným zbierkovým
predmetom, ak je zachovaný.

(6) Poskytovate¾ dodáva do centrálnej evidencie
zbierkových predmetov údaje o zbierkových predmetoch priebene pod¾a objemu spracovaných dát najmenej raz za rok, a to najneskôr do 31. januára roka, nasledujúcom po nadobudnutí zbierkového predmetu a po
elektronickom spracovaní katalogizaèného záznamu
alebo dokumentaènej karty o zbierkovom predmete.
(7) Správca pod¾a odsekov 2 a 3 sprístupòuje vetky
údaje o zbierkových predmetoch z centrálnej evidencie
vetkým poskytovate¾om pod¾a odseku 1.
(8) Správca pod¾a odsekov 2 a 3 sprístupòuje údaje
o zbierkovom predmete z centrálnej evidencie zbierkových predmetov tretím osobám v rozsahu dohodnutom
medzi správcom a poskytovate¾om.
§9
Vyraïovanie zbierkových predmetov
z odbornej evidencie
(k § 10 ods. 8 a 13 zákona)
(1) Návrh na vyradenie zbierkového predmetu predloený komisii obsahuje aj navrhovaný spôsob naloenia so zbierkovým predmetom po jeho vyradení z odbornej evidencie múzea a galérie, ak je zbierkový
predmet zachovaný.
(2) Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie
dôvod pod¾a § 10 ods. 8 písm. a) zákona, predloia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj odborný posudok dokladajúci, e zbierkový predmet nie je moné
retaurova, alebo iný doklad o znièení zbierkového
predmetu. O vydanie odborného posudku môu múzeum a galéria v odôvodnených a závaných prípadoch
poiada Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú
národnú galériu alebo Slovenské technické múzeum,
ak je predmetom vyradenia zbierkový predmet technického charakteru.
(3) Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie
dôvod pod¾a § 10 ods. 8 písm. b) zákona, predloia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj vyjadrenie Policajného zboru, e zbierkový predmet bol odcudzený
a pátranie po òom bolo preruené.
(4) Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie dôvod pod¾a § 10
ods. 8 písm. c) a d) zákona, predloia komisii spolu
s návrhom na vyradenie aj návrh múzea a galérie, s ktorými sa zámena uskutoèòuje.
(5) Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie

(7) Múzeum a galéria vedú záznamy o vyradení zbierkových predmetoch v knihe úbytkov, ktorá obsahuje
najmä tieto údaje:
a) poradové èíslo,
b) prírastkové èíslo,
c) evidenèné èíslo (múzeá) alebo inventárne èíslo (galérie),
d) názov zbierkového predmetu,
e) meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,
f) dôvod vyradenia,
g) dátum schválenia vyradenia zbierkového predmetu
zriaïovate¾om alebo zakladate¾om múzea a galérie,
h) èíslo dokladu o schválení vyradenia zbierkového
predmetu,
i) spôsob naloenia s vyradeným zbierkovým predmetom, ak je zbierkový predmet zachovaný,
j) poznámky.
(8) Po schválení vyradenia zbierkového predmetu
zriaïovate¾om alebo zakladate¾om múzea a galérie
a vykonaní záznamu v knihe úbytkov sa vykoná záznam o vyradení zbierkového predmetu aj vo vetkých
evidenèných záznamoch o zbierkovom predmete v odbornej evidencii múzea a galérie.
§ 10
Odborná revízia zbierkových predmetov
(k § 11 zákona)
(1) Odbornú revíziu vykonáva odborná revízna komisia, ktorej èlenov vymenúva a odvoláva tatutárny orgán múzea a galérie. Odborná revízna komisia má najmenej troch èlenov; kurátor zbierky ani správca
depozitára, v ktorom je zbierka uloená, nesmie by jej
èlenom.
(2) Ak múzeum a galéria spravujú poèetne rozsiahly
a tematicky diferencovaný zbierkový fond, môe tatutárny orgán múzea a galérie ma viac odborných revíznych komisií, ktoré vykonajú odbornú revíziu urèenej
zbierky alebo urèenej èasti zbierkového fondu múzea
a galérie.
(3) O vykonaní kadej èiastkovej odbornej revízie sa
vyhotoví záznam z odbornej revízie. Ak múzeum a galéria mali viac revíznych komisií, po ukonèení vetkých
èiastkových odborných revízií vyhotoví múzeum a galéria závereèný záznam z odbornej revízie zbierkového
fondu múzea a galérie.

Èiastka 184

Zbierka zákonov è. 523/2009

(4) Záznam z odbornej revízie obsahuje najmä tieto
údaje:
a) názov a sídlo múzea a galérie,
b) èíslo a dátum vydania príkazu tatutárneho orgánu
múzea a galérie na vykonanie odbornej revízie,
c) mená a priezviská èlenov revíznej komisie,
d) súpis èasti zbierkového fondu alebo zbierky, ktoré
boli predmetom odbornej revízie,
e) dátum zaèatia odbornej revízie,
f) dátum, ku ktorému bola odborná revízia vykonaná,
g) dátum skonèenia odbornej revízie,
h) zoznam zbierkových predmetov odporúèaných odbornou revíznou komisiou na odborné oetrenie
pod¾a § 13 zákona,
i) zoznam zbierkových predmetov odporúèaných odbornou revíznou komisiou na vyradenie z odbornej
evidencie zbierkového fondu múzea a galérie pod¾a
§ 10 ods. 8 zákona s uvedením dôvodu vyradenia,
j) zoznam zbierkových predmetov, ktoré ku dòu ukonèenia odbornej revízie chýbali,
k) ostatné výsledky odbornej revízie a odporúèania odbornej revíznej komisie týkajúce sa uloenia a stavu
zbierkových predmetov a stavu depozitárov.
(5) Dokumentácia a záznamy z odbornej revízie
zbierkových predmetov sú súèasou odbornej evidencie zbierkových predmetov.
§ 11
Bezpeènos budov a priestorov,
v ktorých sú uloené zbierkové predmety
(k § 12 zákona)
(1) Pri zabezpeèovaní bezpeènosti budov a priestorov, v ktorých sú uloené zbierkové predmety, sa dbá
predovetkým na:
a) systém ochrany a spôsob stráenia objektov múzea
a galérie,
b) vymedzenie priestorov múzea a galérie, ktoré sú prístupné verejnosti, rozsah a spôsob sprístupnenia
a spôsob stráenia týchto priestorov,
c) spôsob ochrany zbierkových predmetov, ktoré sú
doèasne uloené v priestoroch prístupných verejnosti,
d) vymedzenie priestorov múzea a galérie, do ktorých
nie je dovolený vstup tam nezamestnaných osôb,
a spôsob a stupeò ochrany týchto priestorov,
e) urèenie systému a kontroly vstupov do depozitárov,
f) spôsob zabezpeèenia priestorov múzea a galérie
a tam uloených zbierkových predmetov,
g) systém a kontrolu vstupov do priestorov, ktoré nie
sú prístupné verejnosti a sú tam doèasne uloené
zbierkové predmety, ako sú konzervátorské dielne,
retaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá,
iné pracoviská.
(2) V priestoroch prístupných verejnosti sprístupòujú múzeum a galéria len zbierkové predmety, ktoré sú
skatalogizované pod¾a § 5 a pri ktorých je vyhotovený
obrazový záznam.
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§ 12
Odborné uloenie zbierkových predmetov
(k § 13 ods. 1 a 2 zákona)
(1) Zbierkový predmet sa po vykonaní evidenèného
záznamu v knihe prírastkov a základnom oetrení
a oèistení uloí do depozitára.
(2) Depozitáre sú oddelené od ostatných priestorov
múzea a galérie a neslúia ako trvalé pracoviská. Zbierkové predmety sa ukladajú v depozitároch oddelene
pod¾a materiálov, z ktorých sú zhotovené. Zásady
a spôsob odborného uloenia zbierkových predmetov
v depozitároch múzea a galérie sú urèené vo vnútornom predpise múzea a galérie, ktorým je depozitárny
reim.
(3) Depozitárny reim obsahuje najmä tieto údaje:
a) systém uloenia zbierkových predmetov v depozitári
pod¾a materiálových skupín,
b) spôsob vedenia lokaèných katalógov o uloení zbierkových predmetov v depozitári,
c) práva a povinnosti správcu depozitára pri nakladaní
so zbierkovými predmetmi,
d) systém a frekvencia kontroly fyzického stavu zbierkových predmetov uloených v depozitári,
e) podmienky na vydávanie a prijímanie zbierkových
predmetov do/z depozitára pri výpoièke a nájme
zbierkových predmetov,
f) podmienky vydávania a prijímania zbierkových
predmetov do/z depozitára pri premiestòovaní
zbierkových predmetov v múzeu a galérii,
g) spôsob vedenia evidencie pohybu zbierkových predmetov pri vydávaní z depozitára a pri prijímaní do
depozitára,
h) systém a spôsob regulácie vnútroklimatických podmienok v depozitári,
i) spôsob a systém vykonávania meraní mikroklimatických podmienok v depozitári a ich zápisu a postup pri vyhodnocovaní takto získaných záznamov,
j) podmienky pohybu osôb v depozitári a spôsob evidencie pohybu osôb v depozitári.
(4) Múzeum a galéria môu prija do úschovy a uloi
v depozitári aj predmety kultúrnej hodnoty (ïalej len
depozit) vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb na základe zmluvy o úschove, v ktorej sa urèia podmienky na úschovu. Súèasou zmluvy o úschove je zoznam depozitov a ich struèný odborný popis
vrátane obrazových záznamov depozitov.
(5) Kadý depozit sa vedie pod samostatným evidenèným èíslom. Evidenèné èíslo depozitu sa skladá z roku,
keï bol depozit prijatý do úschovy, lomeného poradovým èíslom a odliujúceho alfabetického znaku.
(6) Evidenciu depozitov vedú múzeum a galéria oddelene od odbornej evidencie zbierkových predmetov
v knihe depozitov. Evidenèné záznamy v knihe depozitov sa koncom roka uzatvárajú s uvedením poètu depozitov, mena a priezviska zamestnanca a jeho podpisu,
povereného tatutárnym orgánom múzea a galérie.
Kniha depozitov obsahuje najmä tieto údaje:
a) evidenèné èíslo depozitu,
b) názov depozitu, jeho základné identifikaèné znaky,
dátum vzniku,
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c) meno a priezvisko autora depozitu, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d) oznaèenie zloite¾a,
e) dojednanú lehotu úschovy,
f) èíslo zmluvy o úschove,
g) dátum uzatvorenia zmluvy o úschove,
h) finanènú hodnotu depozitu,
i) dátum vrátenia depozitu,
j) obrazový záznam depozitu,
k) poznámky.
(7) Po zápise do knihy depozitov sa kadý depozit
oznaèí evidenèným èíslom depozitu tak, aby depozit nebol znehodnotený alebo pokodený.
(8) Evidenèné záznamy o depozitoch sú súèasou odbornej evidencie múzea a galérie.
§ 13
Odborné oetrenie zbierkových predmetov
(k § 13 ods. 3 a 9 zákona)
(1) Múzeum a galéria vykonávajú odborné oetrenie
zbierkových predmetov:
a) základným oetrením zbierkových predmetov bezodkladne po ich nadobudnutí, ak je to potrebné,
b) priebeným sledovaním fyzického stavu zbierkových
predmetov,
c) odborným oetrením zbierkových predmetov formou
konzervovania, retaurovania a preparovania.
(2) Návrh na odborné oetrenie zbierkového predmetu vyhotovuje kurátor v spolupráci s konzervátorom
alebo retaurátorom alebo preparátorom.
(3) Návrh na konzervovanie zbierkového predmetu:
a) predkladá kurátor, ktorý je poverený odbornou
správou zbierkového fondu alebo jeho èasti, v súèinnosti so správcom depozitára,
b) je odporúèaním komisie, ktorá vykonala odbornú revíziu zbierkového fondu múzea a galérie.
(4) Záznam o konzervovaní zbierkového predmetu
obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov múzea,
b) èíslo záznamu o odbornom oetrení zbierkového
predmetu,
c) názov zbierkového predmetu a jeho základné identifikaèné znaky,
d) prírastkové èíslo, evidenèné èíslo zbierkového predmetu,
e) podrobný popis fyzického a technického stav zbierkového predmetu pred odborným oetrením,
f) obrazovú dokumentáciu o zbierkovom predmete
pred jeho odborným oetrením, poèas odborného
oetrenia a po ukonèení odborného oetrenia,
g) meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala odborný
zámer na odborné oetrenie zbierkového predmetu,
h) navrhovaný spôsob a postup odborného oetrenia
zbierkového predmetu,
i) meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala odborné
oetrenie,
j) pouité chemické prostriedky a iné materiály,
k) vykonané postupy pri odbornom oetrení zbierkového predmetu,
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l) dátum zaèatia odborného oetrenia zbierkového
predmetu,
m) dátum ukonèenia odborného oetrenia zbierkového
predmetu a podpis osoby, ktorá odborné oetrenie
vykonala.
(5) Návrh na retaurovanie zbierkového predmetu
v súèinnosti s kurátorom múzea a galérie vypracováva
realizátor retaurovania. Návrh na retaurovanie
zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko
autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
b) prírastkové èíslo, evidenèné èíslo alebo inventárne
èíslo zbierkového predmetu,
c) charakteristiku retaurátorského výskumu a popis
jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia
a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie retaurátorského výskumu,
d) zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt zbierkového predmetu,
e) základný cie¾, charakteristiku a rozsah retaurovania zbierkového predmetu,
f) návrh postupu, technológie retaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie,
g) obrazovú dokumentáciu zbierkového predmetu
a retaurátorského výskumu.
(6) Záznam o retaurovaní zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko
autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
b) prírastkové èíslo, evidenèné èíslo alebo inventárne
èíslo zbierkového predmetu,
c) popis vykonaných prác z h¾adiska pouitého postupu, technológie a materiálu,
d) pecifikáciu a zdôvodnenie zmien pri retaurovaní
v porovnaní so schváleným návrhom na retaurovanie,
e) vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu retaurovania týkajúcich sa technickej, technologickej
a umelecko-historickej charakteristiky zbierkového
predmetu,
f) prínos retaurovania a dosiahnutý cie¾,
g) spôsob uloenia a prezentácie retaurovaného zbierkového predmetu z h¾adiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,
h) fotografickú a inú obrazovú dokumentáciu z priebehu a výsledku retaurovania zbierkového predmetu.
(7) Retaurovanie zbierkového predmetu vykonávané dodávate¾ským spôsobom sa uskutoèòuje na základe zmluvy. Múzeum a galéria zapisujú zbierkový
predmet urèený na retaurovanie dodávate¾ským spôsobom do knihy vydaných výpoièiek a nájmov pod¾a
§ 15 ods. 5.
(8) Preparovanie a konzervovanie zbierkového predmetu z prírodovedných disciplín sa vykonáva pecifickými metódami pre jednotlivé vedné disciplíny. Ak ide
o zásadné zásahy, ktoré menia charakter a podobu
zbierkového predmetu, ako sú typ konzervaènej tekutiny, zmena z kokového preparátu alebo tekutinového
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preparátu na dermoplastický preparát, o preparovaní
zbierkového predmetu sa vykoná záznam.
(9) Záznam o odborom oetrení zbierkového predmetu vykoná v katalogizaènom zázname alebo na dokumentaènej karte dokumentátor v poznámke s odkazom
na èíslo záznamu o odbornom oetrení zbierkového
predmetu.
(10) Záznam o odbornom oetrení zbierkového predmetu je súèasou odbornej evidencie zbierkového predmetu.
§ 14
Ochrana zbierkových predmetov
pri ich premiestòovaní a sprístupòovaní
(k § 12 zákona)
(1) Múzeum a galéria môu zbierkový predmet doèasne premiestni z depozitára, kde je trvalo uloený, na
úèely:
a) vedeckého skúmania,
b) odborného oetrenia,
c) prezentácie, najmä formou expozície a výstavy,
d) kultúrno-vzdelávacích aktivít.
(2) O doèasnom premiestnení zbierkového predmetu
vedú múzeum a galéria evidenciu spôsobom, ktorý je
urèený v depozitárnom reime.
(3) Záznam o doèasnom premiestnení zbierkového
predmetu z depozitára obsahuje najmä tieto údaje:
a) evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo,
b) prírastkové èíslo,
c) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko
autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d) fyzický stav zbierkového predmetu,
e) dátum vydania zbierkového predmetu z depozitára,
f) èas trvania doèasného premiestnenia,
g) miesto doèasného premiestnenia,
h) meno a priezvisko osoby, ktorá zbierkový predmet
prevzala, a jej podpis,
i) dátum a podpis správcu depozitára pri vrátení zbierkového predmetu do depozitára,
j) èíslo digitálneho obrazového záznamu o zbierkovom
predmete,
k) úèel doèasného premiestnenia.
(4) Zbierkový predmet mono vyda z depozitára len
po jeho skatalogizovaní a vytvorení aktuálneho obrazového záznamu zbierkového predmetu, ak dolo k zmene fyzického stavu zbierkového predmetu. Ak ide
o zbierkový predmet z oblasti prírodných vied, rozhodne, ak je to potrebné, o vyhotovení aktuálneho obrazového záznamu tatutárny orgán múzea.
(5) Pri premiestòovaní zbierkového predmetu správca depozitára a zamestnanec, ktorý zbierkový predmet
prevzal, vykonajú vetky ochranné a bezpeènostné
opatrenia, aby nedolo k pokodeniu, strate, odcudzeniu alebo zámene zbierkového predmetu.
(6) Múzeum a galéria pri dlhodobom premiestnení
zbierkových predmetov v stálej expozícii vyhotovia osobitný zoznam týchto zbierkových predmetov, v ktorom
sa uvedie najmä:
a) prírastkové èíslo zbierkového predmetu,
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b) evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo zbierkového
predmetu,
c) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko
autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d) èas trvania doèasného premiestnenia,
e) miesto doèasného premiestnenia,
f) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový
predmet prevzal.
§ 15
Sprístupnenie zbierkových predmetov a zbierok
v múzeu alebo galérii
(k § 15 zákona)
(1) Múzeum a galéria môu prenecha do doèasného
uívania zbierkový predmet alebo depozit právnickej
osobe alebo môu prija do doèasného uívania zbierkový predmet alebo predmet kultúrnej hodnoty právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základe zmluvy
o výpoièke alebo zmluvy o nájme.
(2) Múzeum a galéria môu prenecha zbierkový
predmet alebo depozit na doèasné uívanie alebo prija
zbierkový predmet alebo predmet kultúrnej hodnoty do
doèasného uívania najmä z dôvodu:
a) vedeckého skúmania,
b) prezentácie, najmä formou expozície a výstavy,
c) odborného oetrenia.
(3) Múzeum a galéria vedú oddelene evidenciu prijatých výpoièiek a nájmov zbierkových predmetov
a predmetov kultúrnej hodnoty a vydaných výpoièiek
a nájmov zbierkových predmetov a depozitov. Evidenciu vedie dokumentátor.
(4) Prijatie do doèasného uívania zbierkového predmetu a predmetu kultúrnej hodnoty zaznamenávajú
múzeum a galéria v knihe prijatých výpoièiek a nájmov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
a) poradové èíslo výpoièky alebo nájmu,
b) prírastkové èíslo zbierkového predmetu,
c) evidenèné èíslo (múzeá) alebo inventárne èíslo (galérie) zbierkového predmetu,
d) názov zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty, jeho základné identifikaèné znaky,
dátum vzniku,
e) meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,
f) fyzický stav zbierkového predmetu pri prevzatí,
g) èíslo zmluvy o výpoièke zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty alebo èíslo zmluvy
o nájme zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
h) cena za prenájom zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
i) lehotu doèasného uívania zbierkového predmetu,
j) dátum prijatia zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty do doèasného uívania,
k) oznaèenie vypoièiavate¾a,
l) dátum ukonèenia výpoièky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
m) fyzický stav zbierkového predmetu alebo predmetu
kultúrnej hodnoty pri ukonèení výpoièky alebo nájmu,
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n) dôvod výpoièky alebo nájmu zbierkového predmetu
alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
o) poznámky.

n) dôvod výpoièky alebo nájmu zbierkového predmetu
alebo depozitu,
o) poznámky.

(5) Prenechanie zbierkového predmetu alebo depozitu do doèasného uívania právnickej osobe zaznamenávajú múzeum a galéria v knihe vydaných výpoièiek
a nájmov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
a) poradové èíslo výpoièky alebo nájmu,
b) prírastkové èíslo zbierkového predmetu alebo evidenèné èíslo depozitu,
c) evidenèné èíslo (múzeá) alebo inventárne èíslo (galérie) zbierkového predmetu,
d) názov zbierkového predmetu alebo depozitu, jeho
základné identifikaèné znaky, dátum vzniku,
e) meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,
f) fyzický stav zbierkového predmetu alebo depozitu
pri zaèatí výpoièky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo depozitu,
g) èíslo zmluvy o výpoièke zbierkového predmetu alebo depozitu alebo èíslo zmluvy o nájme zbierkového
predmetu alebo depozitu,
h) cena za nájom zbierkového predmetu alebo depozitu,
i) lehotu doèasného uívania zbierkového predmetu
alebo depozitu,
j) dátum zaèatia prenechania do doèasného uívania,
k) oznaèenie nájomcu alebo vypoièiavate¾a,
l) dátum vrátenia zbierkového predmetu alebo depozitu,
m) fyzický stav zbierkového predmetu alebo depozitu
pri vrátení,

(6) Do knihy vydaných výpoièiek a nájmov zapisujú
múzeum a galéria aj zbierkový predmet alebo depozit,
ktorý je predmetom doèasného vývozu.
§ 16
Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty,
ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo galérii
(k § 16 zákona)
(1) Na kadý predmet kultúrnej hodnoty, ktorý vlastník alebo správca predmetu kultúrnej hodnoty (ïalej
len iadate¾) chce zapísa do evidencie, sa vypisuje
samostatné tlaèivo.
(2) Evidenèné èíslo predmetu kultúrnej hodnoty sa
skladá z roku, keï bol predmet kultúrnej hodnoty zapísaný do evidencie, ktorý je lomený poradovým èíslom.
Evidenèné èísla v danom kalendárnom roku tvoria postupný rad zaèínajúci od jednotky.
(3) Jedno potvrdené tlaèivo s prideleným evidenèným èíslom sa vydáva iadate¾ovi.
§ 17
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. decembra
2009.

Marek Maïariè v. r.
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524
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. decembra 2009,
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 neskorích predpisov

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., vyhláky è. 565/2008 Z. z. a vyhláky è. 34/2009
Z. z. sa mení takto:

V § 16 odsek 2 znie:
(2) Ak je znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ platite¾om dane z pridanej hodnoty, zvyuje sa znaleèné a tlmoèné urèené pod¾a tejto vyhláky o daò z pridanej
hodnoty, ktorú je znalec, tlmoèník alebo prekladate¾
povinný plati pod¾a osobitného predpisu.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Viera Petríková v. r.
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525
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. v spojení
s § 37d ods. 3 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
výnos z 3. decembra 2009 è. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 è. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na veobecne prospené aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnosom sa podporujú neziskové organizácie, obèianske zdruenia a obce pri realizácii veobecne prospených
aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnos nadobúda úèinnos 15. decembra 2009.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 26/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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526
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 3. decembra 2009 è. MF/25238/2009-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 è. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na
úèel podnikania v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 è. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú úètovné výkazy a rozsah údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo
zriadené na úèel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24485/2008-74.
Týmto opatrením sa menia a dopåòajú opatrenia pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené na úèel
podnikania úètujúce v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 600/2007 Z. z., oznámenie è. 601/2007 Z. z.,
oznámenie è. 500/2008 Z. z. a oznámenie è. 102/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2009 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
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527
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie è. MF/25454/2009-74 z 3. decembra 2009, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 è. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek úètovnej
závierky pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007
è. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní,
oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek úètovnej závierky pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky
vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie
è. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24101/2008-74 (oznámenie è. 502/2008 Z. z.)
a opatrenia z 12. marca 2009 è. MF/10154/2009-74 (oznámenie è. 100/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2009 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
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528
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 3. decembra 2009 è. MF/19523/2009-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné poisovne v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005
è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej
úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na
zverejnenie pre zdravotné poisovne v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005
è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre
zdravotné poisovne (oznámenie è. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 è. MF/25864/2007-74
(oznámenie è. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24442/2008-74 (oznámenie è. 504/2008 Z. z.)
a opatrenie z 12. marca 2009 è. MF/10208/2009-74 (oznámenie è. 101/2009 Z. z.) a mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisovne (oznámenie è. 607/2005 Z. z.) v znení
opatrenia z 13. decembra 2007 è. MF/25864/2007-74 (oznámenie è. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra
2008 è. MF/24443/2008-74 (oznámenie è. 503/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. decembra 2009 s výnimkou èl. I bodov 1 a 10, bodu 11 § 20b, bodov 12 a 24,
27 a 34 a èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2010. Ustanovenie èl. I bodu 11 § 20a stráca úèinnos 31. decembra 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2009 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
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