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568
ZÁKON
z 1. decembra 2009
o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) celoivotné vzdelávanie, v ktorom ïalie vzdelávanie
nadväzuje na stupeò vzdelania dosiahnutý v kolskom vzdelávaní,
b) akreditáciu vzdelávacích programov ïalieho vzdelávania,
c) pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov ïalieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie èiastoènej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
d) národnú sústavu kvalifikácií,
e) informaèný systém ïalieho vzdelávania,
f) systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ïalieho vzdelávania,
g) kontrolu dodriavania podmienok akreditácie a dodriavania podmienok udelenia oprávnenia na vykonávanie skúky na overenie odbornej spôsobilosti
(ïalej len oprávnenie).
(2) Tento zákon sa nevzahuje na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na úèely výkonu povolaní pod¾a osobitných predpisov,1) na prípravu na výkon odborných èinností pod¾a osobitných
predpisov,2) na vzdelávanie uskutoèòované pod¾a osobitného predpisu3) a na vzdelávanie uskutoèòované na
vysokých kolách.4) Týmto zákonom nie je dotknutá
1

pôsobnos iných právnických osôb a fyzických osôb
pod¾a osobitných predpisov.
§2
Celoivotné vzdelávanie
(1) Celoivotné vzdelávanie sú vetky aktivity, ktoré
sa uskutoèòujú v priebehu ivota s cie¾om zlepi vedomosti, zruènosti a schopnosti. Celoivotné vzdelávanie
ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatòovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí
a) kolské vzdelávanie a
b) ïalie vzdelávanie nadväzujúce na stupeò vzdelania
dosiahnutý v kolskom vzdelávaní.
(2) kolským vzdelávaním je výchova a vzdelávanie
uskutoèòované v materských kolách, základných
kolách, gymnáziách, stredných odborných kolách,
konzervatóriách, kolách pre deti a iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadených
pod¾a osobitných predpisov5) a túdium v akreditovaných tudijných programoch na vysokých kolách
uskutoèòované pod¾a osobitného predpisu.4) Úspeným absolvovaním kolského vzdelávania sa získava
stupeò vzdelania.
(3) Ïalím vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích intitúciách ïalieho vzdelávania (ïalej len vzdelávacia intitúcia), ktoré nadväzuje na kolské vzdelávanie a umoòuje získa èiastoènú kvalifikáciu alebo
úplnú kvalifikáciu alebo doplni, obnovi, rozíri alebo
prehåbi si kvalifikáciu nadobudnutú v kolskom vzdelávaní alebo uspokoji záujmy a získa spôsobilos zapája sa do ivota obèianskej spoloènosti. Úspeným
absolvovaním ïalieho vzdelávania nemono získa
stupeò vzdelania.
(4) Ïalie vzdelávanie sa uskutoèòuje v tátnom
jazyku6) a pod¾a záujmu úèastníkov ïalieho vzdeláva-

) Napríklad zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej
slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 19 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 84 zákona
è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z., zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad § 19 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, § 110 a 111 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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nia a moností vzdelávacích intitúcií aj v inom ako
tátnom jazyku.
§3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) vzdelávacím programom ïalieho vzdelávania (ïalej
len vzdelávací program) ucelený program urèovania, naplòovania a overovania cie¾ov, obsahu, metód
a foriem vzdelávacieho procesu, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia; vzdelávací program môe by
èlenený na moduly,
b) modulom vzdelávacieho programu samostatná, ucelená, záväzná, èasová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu,
c) odborným garantom vzdelávacieho programu (ïalej
len odborný garant) fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti
a lektorskej spôsobilosti zodpovedá za kvalitu projektu vzdelávacieho programu, za kvalitu jeho uskutoèòovania a za koordináciu èinnosti lektorov,
d) lektorom vzdelávacieho programu (ïalej len lektor)
fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti uskutoèòuje vzdelávaciu èinnos v oblasti ïalieho vzdelávania,
e) odbornou spôsobilosou odborného garanta a lektora súhrn odborných vedomostí, zruèností a schopností získaných stupòom vzdelania a praxou v príslunom odbore,
f) lektorskou spôsobilosou súhrn lektorských vedomostí, zruèností a schopností získaných vzdelávaním zameraným na rozvoj lektorských kompetencií
alebo lektorskou èinnosou,
g) profilom absolventa popis vedomostí a zruèností získaných úspeným absolvovaním vzdelávacieho
programu, ktoré vytvárajú spôsobilos na výkon
pracovných èinností v urèitom povolaní,
h) závereènou skúkou akreditovaného vzdelávacieho
programu (ïalej len závereèná skúka) overenie
vedomostí, zruèností a schopností úèastníka ïalieho vzdelávania v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu a overenie spôsobilosti pouíva ich pri
výkone odborných èinností,
i) odbornou spôsobilosou súhrn vedomostí, zruèností
a schopností poadovaných na výkon pracovnej èinnosti,
j) skúkou na overenie odbornej spôsobilosti (ïalej len
skúka) overenie vedomostí, zruèností a schopností fyzickej osoby pod¾a kvalifikaèného tandardu
a hodnotiaceho tandardu danej èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie,
k) dokumentáciou vzdelávacieho programu súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi a kontroluje
proces vzdelávania, a súbor písomností, na základe
ktorých vydáva vzdelávacia intitúcia osvedèenie
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (ïalej len osvedèenie),
7
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l) èiastoènou kvalifikáciou súbor vedomostí, zruèností
a schopností fyzickej osoby vykonáva urèitú pracovnú èinnos alebo súbor pracovných èinností v urèitom povolaní v rozsahu urèenom kvalifikaèným
tandardom,
m) úplnou kvalifikáciou stupeò vedomostí, zruèností
a schopností fyzickej osoby vykonáva vetky pracovné èinnosti v urèitom povolaní v rozsahu urèenom kvalifikaèným tandardom; úplná kvalifikácia
sa môe sklada z viacerých èiastoèných kvalifikácií,
n) kvalifikaèným tandardom súhrn vedomostí, zruèností a schopností potrebných na nadobudnutie príslunej èiastoènej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
o) hodnotiacim tandardom súhrn kritérií, organizaèných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie
a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti
pod¾a ustanovených kvalifikaèných tandardov,
p) informaènou povinnosou povinnos vzdelávacej intitúcie poskytnú bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje súvisiace
s uskutoèòovanými vzdelávacími aktivitami ïalieho vzdelávania,
q) systémom monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb komplexný intitucionálny mechanizmus zberu a vyhodnocovania informácií o poiadavkách trhu práce koordinovaný medzi zástupcami
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo), ústredných orgánov tátnej
správy a sociálnych partnerov, ktorí na základe jednotnej metodiky formulujú kvalitatívne a kvantitatívne poiadavky na kvalifikácie uplatnite¾né na
trhu práce.
§4
Druhy, formy a rozsah ïalieho vzdelávania
(1) Druhy ïalieho vzdelávania sú:
a) ïalie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozíreniu alebo prehåbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej èinnosti,
b) rekvalifikaèné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu èiastoènej
kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie  odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných
èinností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická
osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom kolského vzdelávania,
c) kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si úèastník ïalieho vzdelávania doplòuje, roziruje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej èinnosti
v súlade s osobitnými predpismi,7)
d) záujmové vzdelávanie, obèianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým úèastník
ïalieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do ivota obèianskej spoloènosti a veobecne
rozvíja svoju osobnos.

) Napríklad zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(2) Vzdelávacie intitúcie uskutoèòujú akreditované
vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie
programy.
(3) Vzdelávacie programy sa môu uskutoèòova prezenènou, ditanènou alebo kombinovanou formou.
(4) Pre vetky vzdelávacie programy akreditované
pod¾a tohto zákona je ustanovený rozsah vyuèovacej
hodiny 45 minút. Ak sa praktické vyuèovanie uskutoèòuje na pracovisku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je vzdelávacou intitúciou pod¾a § 5
písm. b) a c), trvá vyuèovacia hodina 60 minút.
(5) Jeden modul vzdelávacieho programu zodpovedá
minimálne desiatim vyuèovacím hodinám v rozsahu 45
minút.
§5
Vzdelávacie intitúcie ïalieho vzdelávania
Vzdelávacie intitúcie sú:
a) gymnáziá, stredné odborné koly, konzervatóriá,
koly pre deti a iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké koly, jazykové koly (ïalej len koly)8) a vysoké koly,4)
ktoré okrem kolského vzdelávania uskutoèòujú aj
vzdelávacie programy,
b) právnické osoby,9) ktorých predmetom èinnosti je
vzdelávanie a èinnosti priamo súvisiace so vzdelávaním,
c) fyzické osobypodnikatelia,10) ktorých predmetom
èinnosti je vzdelávanie a èinnosti priamo súvisiace
so vzdelávaním.
§6
Povinnosti vzdelávacej intitúcie
ïalieho vzdelávania
(1) Vzdelávacia intitúcia, ktorá uskutoèòuje v príslunom kalendárnom roku ïalie vzdelávanie, je povinná do 15. februára nasledujúceho roku poskytnú
ministerstvu údaje o poète zamestnancov zabezpeèujúcich proces vzdelávania, o zdrojoch financovania
vzdelávania, o vekovej a vzdelanostnej truktúre úèastníkov ïalieho vzdelávania a úèastníkov ïalieho vzdelávania, ktorí úspene absolvovali závereènú skúku
alebo skúku (ïalej len absolvent vzdelávania)
a o vzdelávacích èinnostiach intitúcie. Ministerstvo
zverejní formulár na svojej internetovej stránke najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho roka.
(2) Vzdelávacia intitúcia, ktorej ministerstvo vydalo
potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu,
a) uskutoèòuje akreditovaný vzdelávací program za
podmienok, za akých bolo potvrdenie o akreditácii
vzdelávacieho programu vydané,
b) vedie dokumentáciu o uskutoèòovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,
c) oznamuje ministerstvu zmenu sídla, názvu, zrue8
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nia alebo zániku vzdelávacej intitúcie a zasiela
ministerstvu úradne osvedèené kópie dokladov súvisiacich s oznamovanými zmenami najneskôr do 30
dní odo dòa uskutoènenia zmeny,
d) predkladá na posúdenie ministerstvu zmenu názvu
vzdelávacieho programu, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, odborného garanta a lektorského zabezpeèenia vzdelávacieho programu,
e) na úèely kontroly dodriavania podmienok akreditácie vzdelávacieho programu oznamuje ministerstvu
zaèiatok a miesto poskytovania akreditovaného
vzdelávacieho programu, a to najmenej desa pracovných dní pred termínom jeho uskutoènenia;
v prípade neuskutoènenia nahláseného akreditovaného vzdelávacieho programu oznamuje túto skutoènos ministerstvu najmenej jeden pracovný deò
vopred,
f) poskytuje nevyhnutnú súèinnos na úèely kontroly
a hodnotenia uskutoèòovaného akreditovaného
vzdelávacieho programu a spôsobilosti vzdelávacej
intitúcie uskutoèòova vzdelávací program.
§7
Dokumentácia akreditovaného
vzdelávacieho programu
(1) Vzdelávacia intitúcia vedie dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu.
(2) Dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho
programu tvorí
a) projekt akreditovaného vzdelávacieho programu,
b) katalógový list úèastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu,
c) výkaz o uskutoèòovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,
d) výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom
zabezpeèení akreditovaného vzdelávacieho programu,
e) protokol o závereènej skúke,
f) hodnotenie kvality uskutoèneného akreditovaného
vzdelávacieho programu úèastníkmi ïalieho vzdelávania.
(3) Podrobnosti o dokumentácii akreditovaného
vzdelávacieho programu ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DRUHÁ ÈAS
AKREDITÁCIA ÏALIEHO VZDELÁVANIA
A UKONÈOVANIE AKREDITOVANÉHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
§8
Akreditaèná komisia pre ïalie vzdelávanie
(1) Zriaïuje sa akreditaèná komisia pre ïalie vzde-

) § 27 ods. 2 zákona è. 245/2008 Z. z.
) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, Obèiansky zákonník.
10
) § 5 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
9
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lávanie (ïalej len akreditaèná komisia) ako poradný
orgán ministerstva.
(2) Predsedu akreditaènej komisie a èlenov akreditaènej komisie vymenúva minister kolstva Slovenskej
republiky z odborníkov v oblasti ïalieho vzdelávania.
(3) Akreditaèná komisia posudzuje spôsobilos vzdelávacej intitúcie uskutoèni vzdelávací program a na
základe splnenia podmienok pod¾a § 10 odporúèa ministerstvu vyda potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho
programu, ktorý vedie
a) k doplneniu, obnoveniu, rozíreniu alebo prehåbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej èinnosti,
b) k èiastoènej kvalifikácii alebo k úplnej kvalifikácii,
ktorou sa úèastník ïalieho vzdelávania pripravuje
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie jednej alebo viacerých pracovných èinností
v inom povolaní ako v tom, pre ktoré získal kvalifikáciu prostredníctvom kolského vzdelávania; to platí
aj pre tých úèastníkov ïalieho vzdelávania, ktorí
nie sú kvalifikovaní pre iadne povolanie, alebo
c) k doplneniu, obnoveniu, rozíreniu alebo prehåbeniu kvalifikácie ako predpokladu na výkon odbornej
èinnosti, ak akreditácia tohto vzdelávania nie je
upravená osobitným predpisom.
(4) Akreditaèná komisia posudzuje zmenu názvu
akreditovaného vzdelávacieho programu, zmenu obsahu a rozsahu akreditovaného vzdelávacieho programu,
zmenu odborného garanta a lektorského zabezpeèenia
akreditovaného vzdelávacieho programu. Bez posúdenia v akreditaènej komisii mono schválený rozsah
vzdelávacieho programu zvýi najviac o 20 %.
(5) Podrobnosti o èinnosti akreditaènej komisie upraví tatút akreditaènej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
§9
Akreditácia vzdelávacieho programu
(1) Akreditácia vzdelávacieho programu je tátne
overenie spôsobilosti vzdelávacej intitúcie uskutoèòova akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) O akreditácii rozhoduje ministerstvo, ktoré na základe odporúèania akreditaènej komisie vydá vzdelávacej intitúcii potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho
programu.
(3) Akreditáciou vzdelávacieho programu
a) pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) je vyhodnotenie a potvrdenie obsahu a rozsahu doplnenia, obnovenia, rozírenia alebo prehåbenia kvalifikácie vzdelávacím programom uvedeným v profile absolventa a overenie
spôsobilosti vzdelávacej intitúcie personálne
a materiálno-technicky zabezpeèi poskytovanie
vzdelávacieho programu,
b) pod¾a § 8 ods. 3 písm. b) je vyhodnotenie a potvrdenie zhody posudzovaného vzdelávacieho programu
so zodpovedajúcim kvalifikaèným tandardom pod¾a § 21 a overenie spôsobilosti vzdelávacej intitú11
12

) § 15 ods. 4 zákona è. 596/2003 Z. z.
) § 83 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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cie personálne a materiálno-technicky zabezpeèi
poskytovanie vzdelávacieho programu; koly získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy zodpovedajúce tudijným odborom alebo uèebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslunú kolu v sieti,11)
vysoké koly získavajú akreditáciu pre vzdelávacie
programy na základe platnej akreditácie vysokokolských tudijných programov,
c) pod¾a § 8 ods. 3 písm. c) je vyhodnotenie a potvrdenie
zhody posudzovaného vzdelávacieho programu so
zodpovedajúcim kvalifikaèným predpokladom upraveným v osobitnom predpise7) a overenie spôsobilosti
vzdelávacej intitúcie personálne a materiálno-technicky zabezpeèi poskytovanie vzdelávacieho programu.
§ 10
Podmienky akreditácie vzdelávacieho programu
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii
vzdelávacieho programu vzdelávacej intitúcii je
a) predloenie dokladu o predmete èinnosti vzdelávania alebo èinnosti priamo súvisiacej so vzdelávaním,
b) predloenie dokladu o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti odborného garanta,
c) predloenie dokladov o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti lektorov,
d) predloenie dokladov o materiálnom, technickom
a priestorovom zabezpeèení vzdelávacieho programu,
e) predloenie vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a nároènosou vzdelávaciemu programu pod¾a § 8 ods. 3,
f) predloenie dokladu o zaradení koly do siete11) alebo dokladu o akreditácii vysokokolských tudijných programov,12) ak je iadate¾om kola alebo vysoká kola,
g) odporúèanie akreditaènej komisie pod¾a § 8 ods. 3.
§ 11
Odborná spôsobilos a lektorská spôsobilos
odborného garanta vzdelávacieho programu
a lektora vzdelávacieho programu
(1) Odborný garant musí v závislosti od obsahového
zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu
spåòa tieto poiadavky:
a) vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa
vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej èinnosti,
b) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslunom
odbore vzdelávacieho programu, najmenej tyri roky
praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka,
a najmenej tri roky lektorskej èinnosti alebo
c) výuèný list v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej pä rokov praxe v odbore, ktorého
sa vzdelávací projekt týka, a najmenej pä rokov lektorskej èinnosti.
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(2) Lektor musí v závislosti od obsahového zamerania
akreditovaného vzdelávacieho programu spåòa tieto
poiadavky:
a) vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej
dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt
týka, a preukázate¾ná lektorská spôsobilos,
b) vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa, najmenej tyri roky praxe v oblasti, ktorej sa
vzdelávací projekt týka, a preukázate¾ná lektorská
spôsobilos,
c) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslunom
odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky
praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
a preukázate¾ná lektorská spôsobilos,
d) úplné stredné vzdelanie s maturitou, najmenej es
rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt
týka, a preukázate¾ná lektorská spôsobilos,
e) výuèný list v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej tyri roky praxe v oblasti, ktorej sa
vzdelávací projekt týka, a preukázate¾ná lektorská
spôsobilos alebo
f) absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v príslunom odbore vzdelávacieho programu,
najmenej desa rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázate¾ná lektorská spôsobilos.
(3) Odborná spôsobilos sa preukazuje prísluným
dokladom o vzdelaní a potvrdením zamestnávate¾a
o dåke odbornej praxe.
(4) Lektorská spôsobilos sa preukazuje dokladom
o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej intitúcie o výkone lektorskej èinnosti lektora za prísluné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej
rozsahu najmenej po dobu iestich mesiacov.
§ 12
Akreditácia vzdelávacieho programu
(1) Ministerstvo koná na základe iadosti vzdelávacej
intitúcie o akreditáciu vzdelávacieho programu. iados o akreditáciu obsahuje
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi,
b) profil vzdelávacej intitúcie.
(2) Prílohou k iadosti sú projekt vzdelávacieho programu, doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie
podmienok pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a f) a doklad o zaplatení správneho poplatku.13)
(3) iados o akreditáciu vzdelávacieho programu sa
podáva ministerstvu.
(4) Na základe odporúèania akreditaènej komisie ministerstvo vydá potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho
programu do 120 dní odo dòa doruèenia iadosti
o akreditáciu; ak iados neobsahuje údaje v poadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do
30 dní, a vydá potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho
13
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programu do 120 dní odo dòa prijatia poadovaných
chýbajúcich údajov.
(5) Ministerstvo vydá rozhodnutie o neudelení potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, ak iadate¾ nespåòa podmienky akreditácie vzdelávacieho programu alebo nedoplnil chýbajúce údaje v lehote pod¾a
odseku 4.
(6) Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu
pre koly sa vydáva na dobu uvedenia tudijného odboru alebo uèebného odboru pre príslunú kolu v sieti.11) Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu
pre vysoké koly sa vydá na dobu platnosti prísluného
akreditovaného vysokokolského tudijného programu. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu
pre ostatné vzdelávacie intitúcie sa vydáva na pä rokov. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu
je neprevodite¾né a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacej intitúcie.
(7) Ak ide o potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho
programu pre koly a vysoké koly, potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa vzahuje aj na uskutoèòovanie samostatných modulov akreditovaného
vzdelávacieho programu. Súèasou potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu je aj uvedenie modulov,
na ktoré sa vzahuje akreditácia.
(8) Podrobnosti o obsahu iadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu a podrobnosti o projekte vzdelávacieho programu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Zánik a odòatie akreditácie
vzdelávacieho programu
(1) Akreditácia vzdelávacieho programu zaniká
a) zruením vzdelávacej intitúcie, ktorej bolo vydané
potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu,
alebo zánikom predmetu èinnosti, ktorým je vzdelávanie,
b) smrou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie
o akreditácii vzdelávacieho programu, alebo jej vyhlásením za màtvu,
c) uplynutím doby platnosti potvrdenia o akreditácii
vzdelávacieho programu alebo
d) odòatím potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho
programu z dôvodu neplnenia povinností uvedených
v odseku 2.
(2) Ministerstvo potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu odníme, ak vzdelávacia intitúcia
a) poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v iadosti
o akreditáciu vzdelávacieho programu,
b) závaným spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti pod¾a § 6, § 14 ods. 11, § 19 ods. 3 a § 22
ods. 6,
c) nespåòa podmienky akreditácie vzdelávacieho programu alebo
d) poiada o odòatie akreditácie vzdelávacieho programu.
(3) Vzdelávacia intitúcia, ktorej bola odòatá akredi-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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tácia vzdelávacieho programu pod¾a odseku 2 písm. a)
a b), môe opätovne poiada o akreditáciu prísluného
vzdelávacieho programu najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dòa právoplatného rozhodnutia o odòatí akreditácie vzdelávacieho programu.

ného vzdelávacieho programu osvedèenie, ktoré platí
na celom území Slovenskej republiky.

§ 14

(11) Vzdelávacia intitúcia vedie register úèastníkov
ïalieho vzdelávania pod¾a § 22 ods. 5.

Závereèná skúka akreditovaného
vzdelávacieho programu a osvedèenie
o absolvovaní akreditovaného
vzdelávacieho programu
(1) Vzdelávanie vo vzdelávacom programe sa ukonèuje závereènou skúkou. Úèastník ïalieho vzdelávania
môe vykona závereènú skúku, ak absolvoval najmenej 75 % výuèby.
(2) Cie¾om závereènej skúky je overenie vedomostí
a zruèností úèastníka ïalieho vzdelávania v rozsahu
schváleného vzdelávacieho programu a overenie
schopností vykonáva odborné èinnosti, ktorých sa
vzdelávací program týka.
(3) Závereèná skúka sa uskutoèòuje v písomnej forme, ústnej forme, praktickej forme alebo kombináciou
vetkých foriem. Písomná forma a ústna forma závereènej skúky sa koná najneskôr do 15 dní po ukonèení
vzdelávania. Praktickú formu závereènej skúky mono vykona aj v inom termíne.
(4) Závereèná skúka, ktorá vedie k èiastoènej alebo
úplnej kvalifikácii, sa koná pred skúobnou komisiou.
Skúobná komisia má najmenej troch èlenov, ktorých
vymenúva tatutárny orgán vzdelávacej intitúcie alebo tatutárnym orgánom písomne poverená osoba. Závereèná skúka je verejná.
(5) Predsedom skúobnej komisie je odborný garant
alebo lektor prísluného akreditovaného vzdelávacieho
programu.
(6) Èlenmi skúobnej komisie sú fyzické osoby, ktorých odborná spôsobilos sa rovná úrovni lektora pod¾a
§ 11 ods. 2. Za èlena skúobnej komisie nemôe by vymenovaný kandidát, ktorému by pôsobením v skúobnej komisii mohol vzniknú konflikt záujmov.
(7) Ak sa úèastník ïalieho vzdelávania zo závaných
dôvodov nemôe zúèastni závereènej skúky v stanovenom termíne, môe vykona závereènú skúku v náhradnom termíne urèenom vzdelávacou intitúciou,
najneskôr vak do 60 dní odo dòa ukonèenia vzdelávania. Ak sa úèastník ïalieho vzdelávania nezúèastní
závereènej skúky v náhradnom termíne, závereènú
skúku vykonal neúspene.
(8) Úèastníkovi ïalieho vzdelávania, ktorý neúspene vykonal závereènú skúku, povolí na jeho iados
vzdelávacia intitúcia vykona opravnú závereènú
skúku. Vykona opravnú závereènú skúku mono
len raz. Opravná závereèná skúka sa uskutoèní najneskôr do 30 dní odo dòa neúspeného vykonania závereènej skúky.
(9) Vzdelávacia intitúcia vydá na základe úspeného
vykonania závereènej skúky absolventovi akreditova14

(10) Osvedèenie je verejnou listinou a vydáva sa na
dobu neurèitú; jeho platnos nemono obmedzi ïalími povinnosami.

(12) Podrobnosti o osvedèení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA ÈAS
OPRÁVNENÉ VZDELÁVACIE INTITÚCIE
A UZNÁVANIE VÝSLEDKOV
ÏALIEHO VZDELÁVANIA
§ 15
Oprávnenie na vykonávanie skúky
na overenie odbornej spôsobilosti
(1) kola alebo vysoká kola, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a
§ 12 ods. 6, môe poiada ministerstvo o udelenie
oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(2) Akreditaèná komisia posúdi spôsobilos koly alebo vysokej koly vykona skúku pod¾a odseku 3 alebo
odseku 4 a odporuèí ministerstvu udeli oprávnenie
alebo vyda rozhodnutie o neudelení oprávnenia.
(3) Ministerstvo udelí oprávnenie kole, ak
a) predloí iados o udelenie oprávnenia,
b) predloí návrh samosprávneho kraja na udelenie
oprávnenia na základe kladného vyjadrenia krajskej
rady,14)
c) predloí menný zoznam osôb, ktoré navrhuje za èlenov skúobnej komisie pod¾a § 17 ods. 7,
d) predloí doklady o materiálnom a technickom zabezpeèení potrebnom na vykonávanie skúky,
e) predloí doklad o zaplatení správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu.13)
(4) Ministerstvo udelí oprávnenie vysokej kole, ak
a) predloí iados o udelenie oprávnenia najneskôr
dva roky pred uplynutím platnosti potvrdenia
o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a § 12
ods. 6,
b) predloí menný zoznam osôb, ktoré navrhuje za èlenov skúobnej komisie pod¾a § 17 ods. 7,
c) predloí doklady o materiálnom a technickom zabezpeèení potrebnom na vykonávanie skúky,
d) predloí doklad o zaplatení správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu.13)
(5) Na základe odporúèania akreditaènej komisie ministerstvo vydá oprávnenie do 90 dní od doruèenia iadosti o udelenie oprávnenia; ak iados neobsahuje
údaje v poadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾
musí doplni do 30 dní odo dòa doruèenia vyzvania ia-

) § 8 zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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date¾ovi, a vydá oprávnenie do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov.
(6) Ministerstvo vydá rozhodnutie o neudelení oprávnenia, ak iadate¾ nespåòa podmienky na udelenie
oprávnenia alebo nedoplnil chýbajúce údaje v lehote
pod¾a odseku 5.
(7) Oprávnenie sa vydáva na dobu platnosti potvrdenia o akreditácii prísluného vzdelávacieho programu
pod¾a § 12 ods. 6, ktorý vedie k nadobudnutiu príslunej èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie.
Oprávnenie je neprevodite¾né a neprechádza na právneho nástupcu. Udelenie oprávnenia sa vyznaèí v akreditaènom spise a v informaènom systéme ïalieho
vzdelávania.
§ 16
Zánik oprávnenia
(1) Oprávnenie zaniká, ak
a) zanikne vzdelávacia intitúcia, ktorej bolo vydané
oprávnenie,
b) uplynie doba platnosti oprávnenia alebo
c) bolo oprávnenie odòaté pod¾a odseku 2.
(2) Ministerstvo oprávnenie odníme, ak vzdelávacia
intitúcia
a) poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v iadosti
o udelenie oprávnenia,
b) závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje povinnosti pod¾a § 6, § 14 ods. 11, § 19 ods. 3
a § 22 ods. 6,
c) poiada o odòatie oprávnenia.
(3) Vzdelávacia intitúcia, ktorej bolo odòaté oprávnenie pod¾a odseku 2 písm. a) a b), môe opätovne poiada o udelenie oprávnenia najskôr po uplynutí
dvoch rokov odo dòa odòatia oprávnenia.
§ 17
Overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti
(1) Uznávanie výsledkov ïalieho vzdelávania a overenie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby
pod¾a kvalifikaèného tandardu a hodnotiaceho tandardu danej èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie sa uskutoèòuje skúkou.
(2) iadate¾om o vykonanie skúky (ïalej len uchádzaè) môe by fyzická osoba, ktorá najneskôr v deò
konania skúky dosiahla vek 18 rokov a má ukonèenú
povinnú kolskú dochádzku pod¾a osobitného
predpisu15) a spåòa podmienky uvedené v odseku 5.
(3) Písomnú iados o vykonanie skúky zasiela
uchádzaè vzdelávacej intitúcii, ktorej bolo vydané
oprávnenie pod¾a § 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4 (ïalej len
oprávnená vzdelávacia intitúcia).
(4) iados o vykonanie skúky musí obsahova
a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzaèa,
b) adresu trvalého pobytu uchádzaèa,
c) názov èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzaè iada.
15

) § 19 zákona è. 245/2008 Z. z.
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(5) K iadosti o vykonanie skúky uchádzaè priloí
a) úradne osvedèenú kópiu dokladu o dosiahnutom
stupni vzdelania,
b) úradne osvedèenú kópiu osvedèenia o absolvovaní
akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej
kvalifikácie, o ktorej overenie iada, alebo potvrdenie zamestnávate¾a o najmenej 5-roènej praxi v príslunom odbore,
c) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslunej pracovnej èinnosti, ak sa vyaduje,
d) doklad o zaplatení poplatku pod¾a odseku 9.
(6) Oprávnená vzdelávacia intitúcia, ktorej bola doruèená iados o vykonanie skúky, nesmie podmieni
vykonanie skúky absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu v tejto vzdelávacej intitúcii.
(7) Odbornú spôsobilos uchádzaèa pri skúke overuje a hodnotí skúobná komisia oprávnenej vzdelávacej
intitúcie, ktorú tvorí predseda a traja ïalí èlenovia.
Predsedu a ïalích èlenov skúobnej komisie vymenúva
tatutárny orgán oprávnenej vzdelávacej intitúcie. Èlenom skúobnej komisie je zástupca oprávnenej vzdelávacej intitúcie, zástupca stavovskej organizácie alebo
zástupca profesijnej organizácie, zástupca zamestnávate¾ov a zástupca príslunej koly alebo vysokej koly odborne spôsobilý v odbore poadovanej èiastoènej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie.
(8) Oprávnená vzdelávacia intitúcia informuje najmenej desa dní vopred ministerstvo o mieste a èase konania skúky.
(9) Oprávnená vzdelávacia intitúcia je oprávnená
poadova od uchádzaèa poplatok za vykonanie skúky, ktorý je najviac 300 eur.
(10) Oprávnená vzdelávacia intitúcia je oprávnená
poadova od uchádzaèa poplatok za vykonanie opravnej skúky, ktorý je najviac 100 eur.
§ 18
Skúka na overenie odbornej spôsobilosti
(1) Oprávnená vzdelávacia intitúcia zale uchádzaèovi do 90 dní odo dòa doruèenia iadosti o vykonanie
skúky oznámenie o termíne konania skúky a zoznam
poiadaviek na úspené absolvovanie skúky spolu
s hodnotiacimi tandardmi na danú èiastoènú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu.
(2) Skúku mono vykona najskôr po uplynutí 21
dní odo dòa doruèenia oznámenia uchádzaèovi, najneskôr vak do tyroch mesiacov odo dòa doruèenia iadosti o vykonanie skúky.
(3) Ak sa uchádzaè zo zdravotných dôvodov alebo
iných závaných dôvodov nemôe zúèastni skúky
v termíne pod¾a odseku 1, môe s uvedením dôvodov písomne poiada o urèenie iného termínu konania skúky. iados musí by doruèená oprávnenej vzdelávacej
intitúcii najneskôr dva dni pred pôvodným termínom
konania skúky. Zmekanie tejto lehoty môe oprávnená vzdelávacia intitúcia odpusti uchádzaèovi zo zá-
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vaných dôvodov. Na oznámenie nového termínu konania skúky sa primerane pouije odsek 1.
(4) Skúka je verejná a uskutoèòuje sa pred skúobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej intitúcie.
(5) Pred zaèatím skúky uchádzaè predloí predsedovi skúobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti
doklad totonosti.
(6) Ak uchádzaè nesplní povinnosti pod¾a § 17 ods. 5
písm. c) a d), skúku nemono vykona.
(7) Predseda skúobnej komisie
a) kontroluje pripravenos a organizáciu skúky,
b) zodpovedá za priebeh skúky a hodnotenie,
c) dbá na to, aby sa skúka uskutoèòovala pod¾a prísluného hodnotiaceho tandardu,
d) kontroluje správnos protokolu o skúke,
e) podpisuje osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii alebo
osvedèenie o úplnej kvalifikácii,
f) vypracúva správu o priebehu a výsledku skúky.
(8) Skúku tvorí teoretická èas a praktická èas v závislosti od charakteru pracovnej èinnosti, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilos a ktorá
je urèená hodnotiacim tandardom. Môe sa uskutoèni v písomnej forme, ústnej forme alebo praktickej forme, prípadne kombináciou vetkých foriem.
(9) Uchádzaè vykoná skúku úspene, ak splní poiadavky urèené v hodnotiacom tandarde. Skúobná
komisia sa na výsledku skúky uznáa nadpoloviènou
väèinou hlasov vetkých svojich èlenov. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu skúobnej komisie.
(10) Oprávnená vzdelávacia intitúcia zale uchádzaèovi, ktorý vykonal skúku úspene, osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenie o úplnej kvalifikácii
do desiatich dní odo dòa vykonania skúky. Ak uchádzaè vykonal skúku neúspene, oprávnená vzdelávacia intitúcia zale uchádzaèovi písomné oznámenie
o výsledku skúky do desiatich dní odo dòa vykonania
skúky.
(11) Uchádzaè, ktorý vykonal skúku neúspene,
môe poiada do 15 dní odo dòa doruèenia písomného
oznámenia o výsledku skúky oprávnenú vzdelávaciu
intitúciu o vykonanie opravnej skúky alebo do 15 dní
odo dòa doruèenia výsledku preskúmania priebehu
a výsledku skúky pod¾a § 20 ods. 2. Na vykonanie opravnej skúky sa pouijú ustanovenia § 17 a 18 primerane. Opravná skúka sa uskutoèní najneskôr do 60
dní odo dòa doruèenia iadosti o vykonanie opravnej
skúky.
(12) Oprávnená vzdelávacia intitúcia vedie dokumentáciu o uskutoèòovaní skúok na overenie odbornej
spôsobilosti, ktorú tvorí
a) dokumentácia o obsahu a forme skúky,
b) zoznam úèastníkov skúky,
c) zoznam èlenov skúobnej komisie,
d) správa o priebehu a výsledku skúky.
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§ 19
Osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii
a osvedèenie o úplnej kvalifikácii
(1) Dokladom potvrdzujúcim úspené vykonanie
skúky je osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii alebo
osvedèenie o úplnej kvalifikácii, ktoré oprávòuje drite¾a vykonáva odborné èinnosti zodpovedajúcej èiastoènej kvalifikácii alebo úplnej kvalifikácii. Osvedèenie
o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenie o úplnej kvalifikácii je verejnou listinou a vydáva ho oprávnená
vzdelávacia intitúcia v tátnom jazyku.
(2) Podrobnosti o náleitostiach osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenia o úplnej kvalifikácii
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(3) Oprávnená vzdelávacia intitúcia vedie register
úèastníkov ïalieho vzdelávania pod¾a § 22 ods. 5
a oznamuje tieto údaje ministerstvu.
(4) Na základe iadosti fyzickej osoby vydá oprávnená
vzdelávacia intitúcia odpis osvedèenia o èiastoènej
kvalifikácii alebo osvedèenia o úplnej kvalifikácii za poplatok pod¾a osobitného predpisu.13)
(5) Odpis osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii alebo
osvedèenia o úplnej kvalifikácii v záhlaví nesie oznaèenie odpis a na konci textu je uvedená veta Tento odpis je zhodný s prvopisom.. Odpis osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenia o úplnej kvalifikácii
podpíe tatutárny orgán oprávnenej vzdelávacej intitúcie a pripojí odtlaèok peèiatky oprávnenej vzdelávacej intitúcie a dátum.
§ 20
Preskúmavanie priebehu a výsledku skúky
na overenie odbornej spôsobilosti
(1) Kadý, kto neúspene vykonal skúku alebo opravnú skúku, môe písomne poiada ministerstvo
o preskúmanie priebehu a výsledku skúky alebo opravnej skúky do 15 dní odo dòa doruèenia písomného
oznámenie o výsledku skúky.
(2) Ministerstvo preskúma priebeh a výsledok skúky v celom rozsahu, môe si vyiada správu o priebehu
a výsledku skúky, vyjadrenia skúobnej komisie
a uchádzaèa. Ministerstvo rozhodne o iadosti do 60
dní odo dòa jej doruèenia. Ak zistí, e priebeh a výsledok skúky nezodpovedali riadnemu vykonaniu skúky, najmä ak sa v priebehu skúky vyskytli závané nedostatky, ktoré mali vplyv na výsledok skúky, alebo
hodnotenie nebolo uskutoènené v súlade s hodnotiacim tandardom, nariadi vykona opakovanú skúku,
inak iados zamietne a výsledok skúky potvrdí. Výsledok preskúmania priebehu a výsledku skúky ministerstvo písomne oznámi uchádzaèovi a oprávnenej
vzdelávacej intitúcii.
(3) Oprávnená vzdelávacia intitúcia, ktorá vykonala
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skúku, uskutoèní opakovanú skúku najneskôr do
30 dní odo dòa doruèenia výsledku preskúmania priebehu a výsledku skúky. Skúobnú komisiu tvoria piati èlenovia. Jedným z èlenov skúobnej komisie je zástupca ministerstva. Oprávnená vzdelávacia intitúcia
nie je oprávnená poadova od uchádzaèa poplatok za
vykonanie opakovanej skúky.
TVRTÁ ÈAS
NÁRODNÁ SÚSTAVA KVALIFIKÁCIÍ,
INFORMAÈNÝ SYSTÉM ÏALIEHO VZDELÁVANIA
A SYSTÉM MONITOROVANIA A PROGNÓZOVANIA
VZDELÁVACÍCH POTRIEB
§ 21
Národná sústava kvalifikácií
(1) Národná sústava kvalifikácií je verejne prístupný
register, ktorý obsahuje popis èiastoèných a úplných
kvalifikácií rozliovaných a uznávaných v Slovenskej
republike, poadovaných na výkon pracovných èinností pre dané povolanie vo forme kvalifikaèných tandardov a hodnotiacich tandardov.
(2) V Národnej sústave kvalifikácií sú o úplných kvalifikáciách uvádzané tieto údaje:
a) názov a èíselné oznaèenie (kód) úplnej kvalifikácie,
b) urèenie, ktorého povolania alebo povolaní sa úplná
kvalifikácia týka,
c) zoznam vetkých èiastoèných kvalifikácii, ak sa úplná kvalifikácia èlení na èiastoèné kvalifikácie,
d) kvalifikaèný tandard úplnej kvalifikácie, ak sa úplná kvalifikácia neèlení na èiastoèné kvalifikácie,
e) hodnotiaci tandard úplnej kvalifikácie.
(3) V Národnej sústave kvalifikácií sú o èiastoèných
kvalifikáciách uvádzané tieto údaje:
a) názov a èíselné oznaèenie (kód) èiastoènej kvalifikácie,
b) urèenie, ktorého povolania alebo povolaní sa èiastoèná kvalifikácia týka,
c) kvalifikaèný tandard èiastoènej kvalifikácie vrátane nadväznosti na iné kvalifikácie,
d) hodnotiaci tandard èiastoènej kvalifikácie,
e) zoznam vetkých nadväzujúcich kvalifikácií, ktorých získanie je predpokladom na získanie úplnej
kvalifikácie, ak ide o èiastoènú kvalifikáciu, ktorá je
súèasou úplnej kvalifikácie.
(4) Systémovým rámcom pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií je najmä národná sústava povolaní pod¾a
osobitného predpisu.16)
(5) Národnú sústavu kvalifikácií vytvára a aktualizuje ministerstvo v súèinnosti so zástupcami zamestnávate¾ov, zástupcami zamestnancov, zástupcami územnej samosprávy, zástupcami vzdelávacích intitúcií
a zástupcami ústredných orgánov tátnej správy.
16

)
)
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)
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)
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)
17
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(6) Národnú sústavu kvalifikácií vydá ministerstvo
veobecne záväzným právnym predpisom.
(7) Získanie úplnej kvalifikácie na výkon povolania sa
potvrdzuje
a) dokladom alebo súborom dokladov o dosiahnutí prísluného stupòa vzdelania alebo vzdelaní v príslunom odbore uvedenom v národnej sústave kvalifikácií,
b) vykonaním
závereènej
skúky,17)
maturitnej
18
skúky ) alebo absolventskej skúky19) v kolách
zapísaných v sieti11) a osvedèením o úplnej kvalifikácii v príslunom odbore vzdelania uvedeným v národnej sústave kvalifikácií, ktorému predchádzalo
získanie prísluných èiastoèných kvalifikácií potrebných na jej získanie a potvrdených pod¾a tohto
zákona,
c) dokladom o nadobudnutí prísluného stupòa vzdelania uvedeného v národnej sústave kvalifikácií
a získaním príslunej èiastoènej kvalifikácie alebo
èiastoèných kvalifikácií, ktoré sú potvrdené pod¾a
tohto zákona a uvedené v národnej sústave kvalifikácií.
§ 22
Informaèný systém ïalieho vzdelávania
(1) Informaèný systém ïalieho vzdelávania je informaèným systémom verejnej správy pod¾a osobitného
predpisu.20) Správcom informaèného systému ïalieho
vzdelávania je ministerstvo.
(2) Informaèný systém ïalieho vzdelávania tvorí
a) register vzdelávacích intitúcií, ktoré uskutoèòujú
akreditované vzdelávacie programy,
b) register akreditovaných vzdelávacích programov,
c) register úèastníkov ïalieho vzdelávania,
d) prognóza vzdelávacích potrieb pod¾a § 23 ods. 3.
(3) Register vzdelávacích intitúcií, ktoré uskutoèòujú akreditované vzdelávacie programy, obsahuje:
a) názov a adresu vzdelávacej intitúcie,
b) názov a rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu,
c) dátum vydania a èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu,
d) dátum vydania a èíslo oprávnenia.
(4) V registri akreditovaných vzdelávacích programov
sú vedené tieto informácie:
a) názov a adresa vzdelávacej intitúcie,
b) iados o akreditáciu a projekt vzdelávacieho programu,
c) dátum vydania a èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu,
d) dátum a dôvod odòatia potvrdenia o akreditácii,
e) cie¾ová skupina úèastníkov ïalieho vzdelávania,
f) profil absolventa,
g) meno, priezvisko a tituly odborného garanta,

§ 35a zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 139/2008 Z. z.
§ 73 zákona è. 245/2008 Z. z.
§ 74 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona è. 184/2009 Z. z.
§ 79 zákona è. 245/2008 Z. z.
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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h) mená, priezviská a tituly lektorov.
(5) V registri úèastníkov ïalieho vzdelávania sú vedené tieto informácie:
a) evidenèné èíslo osvedèenia a dátum vydania osvedèenia,
b) meno a priezvisko drite¾a osvedèenia,
c) dátum a miesto narodenia drite¾a osvedèenia,
d) názov a èíslo akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého sa úèastník ïalieho vzdelávania zúèastnil,
e) obdobie, v ktorom sa zúèastnil akreditovaného vzdelávacieho programu,
f) dátum vykonania závereènej skúky,
g) dátum vykonania skúky,
h) evidenèné èíslo osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii
alebo osvedèenia o úplnej kvalifikácii a dátum vydania osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenia o úplnej kvalifikácii.
(6) Vzdelávacie intitúcie poskytujúce akreditované
vzdelávacie programy sú povinné tvrroène ministerstvu oznamova informácie pod¾a odseku 5.
§ 23
Systém monitorovania a prognózovania
vzdelávacích potrieb
(1) Ministerstvo vytvára systém monitorovania
a prognózovania vzdelávacích potrieb.
(2) Výstupom systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb je prognóza vzdelávacích potrieb, ktorú ministerstvo zverejòuje v registri prognóz
vzdelávacích potrieb kadé tri roky.
(3) Prognóza vzdelávacích potrieb obsahuje tieto informácie:
a) kvantitatívnu definíciu typov vo¾ných pracovných
miest,
b) kvalitatívny popis obsahu kvalifikácií vyadovaných
trhom práce na obdobie, na ktoré sa táto prognóza
vydáva,
c) odvetvovú a regionálnu pecifikáciu kvalifikaèných
potrieb trhu práce a pecifikáciu pod¾a úrovne vzdelania.
(4) Prognóza vzdelávacích potrieb je nástrojom poradenstva o celoivotnom vzdelávaní, ktorý vyuívajú intitúcie poskytujúce poradenské sluby, ako aj ministerstvo na usmeròovanie ponuky celoivotného
vzdelávania.
PIATA ÈAS
KONTROLA DODRIAVANIA PODMIENOK
AKREDITÁCIE A DODRIAVANIA PODMIENOK
UDELENIA OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE
SKÚKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 24
Predmet kontroly
(1) Predmetom kontroly je
a) dodriavanie podmienok akreditácie vzdelávacieho
programu,
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b) dodriavanie podmienok, za ktorých bolo vzdelávacej intitúcii udelené oprávnenie pod¾a § 15 ods. 3
alebo § 15 ods. 4.
(2) Kontrola dodriavania podmienok akreditácie
vzdelávacieho programu je zameraná najmä na
a) vedenie dokumentácie vzdelávacieho programu súvisiaceho s uskutoèòovaním akreditovaného vzdelávacieho programu pod¾a § 7 ods. 2,
b) hodnotenie úrovne uskutoèòovaného vzdelávacieho
procesu, dodriavanie uèebného plánu a uèebných
osnov, na základe ktorého bolo vydané potvrdenie
o akreditácii vzdelávacieho programu,
c) overenie zodpovedajúceho personálneho, materiálneho a technického zabezpeèenia vzdelávacieho
programu v súlade s projektom vzdelávacieho programu,
d) overenie pravdivosti dokladov o právnej subjektivite, názve a adrese vzdelávacej intitúcie,
e) plnenie povinností pod¾a § 6, § 14 ods. 11 a § 22
ods. 6.
(3) Kontrola dodriavania podmienok, za ktorých
bolo vzdelávacej intitúcii udelené oprávnenie pod¾a
§ 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4, je zameraná najmä na
a) platnos potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho
programu,
b) dodriavanie hodnotiacich tandardov ustanovených na hodnotenie èiastoènej kvalifikácie alebo
úplnej kvalifikácie, na ktorú získala oprávnenie,
c) overenie zodpovedajúceho personálneho, materiálneho a technického zabezpeèenia potrebného na vykonávanie skúky,
d) overenie pravdivosti dokladov o právnej subjektivite, názve a adrese vzdelávacej intitúcie,
e) vedenie dokumentácie súvisiacej s uskutoèòovaním
skúok pod¾a § 18 ods. 12,
f) plnenie povinností pod¾a § 6, § 14 ods. 11, § 18
ods. 12 a § 19 ods. 3.
§ 25
Výkon kontroly
(1) Kontrolu vykonávajú ministerstvom poverení zamestnanci ministerstva v spolupráci s odborníkmi z vysokých kôl a z iných odborných a vedeckých intitúcií
(ïalej len poverené osoby). Kontrolné oprávnenia
iných orgánov pod¾a osobitných predpisov tým nie sú
dotknuté.
(2) Poverené osoby sú pri výkone kontroly oprávnené
a) vstúpi do objektov vzdelávacích intitúcií a kontrolova uskutoèòovanie vzdelávacieho programu,
b) vyiada predloenie dokladov pod¾a § 6, § 14
ods. 11, § 18 ods. 12, § 19 ods. 3 a § 22 ods. 6,
c) odòa doklady pod¾a písmena b) v priestoroch alebo
mimo priestorov kontrolovaného subjektu, prièom
musia vyda potvrdenie o ich prevzatí,
d) vyadova súèinnos kontrolovaného subjektu.
(3) Poverené osoby sú povinné
a) preukáza sa poverením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totonosti,
b) pred zaèatím kontroly oznámi kontrolovanému
subjektu predmet a úèel kontroly,
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c) v prípade konfliktu záujmov bezodkladne oznámi
túto skutoènos ministerstvu,
d) postupova tak, aby neboli dotknuté práva a právom
chránené záujmy kontrolovaného subjektu,
e) postupova tak, aby zistili èo najobjektívnejie skutoèný stav, prièom nesmú zasahova do právomocí
riadiacich zamestnancov kontrolovaných subjektov,
f) prerokova výsledky kontroly so tatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu alebo ním poverenou
osobou,
g) spracova protokol o priebehu a o výsledku kontroly,
h) zachováva mlèanlivos o skutoènostiach súvisiacich s výkonom kontroly.
(4) tatutárny orgán kontrolovaného subjektu alebo
ním poverená osoba je pri výkone kontroly povinná
a) zabezpeèi vytvorenie vhodných materiálnych, technických a priestorových podmienok na vykonanie
kontroly,
b) poskytnú súèinnos pri výkone kontroly,
c) zdra sa konania, ktoré môe mari výkon kontroly,
d) dostavi sa v urèenom termíne na prerokovanie výsledku kontroly,
e) odovzda na poiadanie poverenej osobe doklady
pod¾a odseku 2 písm. b).
§ 26
Spracovanie a prerokovanie výsledkov kontroly
(1) O výsledku vykonanej kontroly vyhotovujú poverené osoby protokol o kontrole dodriavania podmienok akreditácie vzdelávacieho programu alebo protokol o kontrole dodriavania podmienok udelenia
oprávnenia (ïalej len protokol).
(2) Protokol obsahuje najmä
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo kontrolovaného
subjektu,
b) miesto a èas kontroly,
c) predmet kontroly,
d) mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali,
e) preukázané kontrolné zistenia,
f) vyjadrenie tatutárneho orgánu kontrolovaného
subjektu alebo ním poverenej osoby k priebehu a výsledkom kontroly.
(3) Ak poverené osoby zistia pri výkone kontroly nedodriavanie podmienok a povinností, ministerstvo
uloí kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich
splnenie a povinnos v urèenej lehote písomne informova ministerstvo o ich splnení.
(4) Ak kontrolovaný subjekt v uloenej lehote neodstránil zistené nedostatky alebo v urèenej lehote písomne neoznámil ministerstvu ich splnenie, ministerstvo
a) uloí pokutu pod¾a § 27,
b) odníme potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu alebo
c) odníme oprávnenie.
(5) Pri zistení závaného nedodriavania podmienok
21
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a povinností kontrolovaného subjektu ministerstvo
uloí pokutu pod¾a § 27 súbene s opatrením na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov pod¾a
odseku 3.
IESTA ÈAS
SPRÁVNE DELIKTY
§ 27
(1) Ministerstvo uloí pokutu vzdelávacej intitúcii
a) od 300 eur do 3 000 eur za neposkytnutie údajov
ustanovených v § 6 ods. 1 a v § 22 ods. 5,
b) od 100 eur do 1 000 eur za poskytnutie nesprávnych
údajov ustanovených v § 6 ods. 1 a v § 22 ods. 5,
c) od 100 eur do 1 000 eur za nesplnenie povinností
ustanovených v § 6 ods. 2,
d) od 100 eur do 1 000 eur za nesplnenie povinnosti
ustanovenej v § 14 ods. 11,
e) od 100 eur do 1 000 eur za nevedenie dokumentácie
o uskutoèòovaní skúok na overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 18 ods. 12,
f) od 100 eur do 1 000 eur za nevedenie registra úèastníkov ïalieho vzdelávania pod¾a § 19 ods. 3.
(2) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na závanos zistených nedostatkov a nesplnených povinností, na rozsah ich následkov.
(3) Ministerstvo môe pokutu uloi aj opakovane,
a to a do odstránenia nezákonného stavu. Uloením
pokuty nezaniká povinnos, za ktorej poruenie sa uloila.
(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr
vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.21)
(2) Konanie o akreditácii, ktoré sa neskonèilo do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa dokonèí pod¾a
doterajích predpisov.
(3) Rozhodnutia a potvrdenia o akreditácii vydané
pod¾a doterajích predpisov strácajú platnos po piatich rokoch odo dòa ich vydania.
(4) Osvedèenia o získanom vzdelaní vydané absolventom akreditovaných vzdelávacích aktivít pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za osvedèenia vydané pod¾a
tohto zákona.
(5) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem osvedèenie o získanom vzdelaní,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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povauje sa to za osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania.
§ 29
Zruovacie ustanovenia
(1) Zruuje sa zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení zákona è. 567/2001 Z. z.,
zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona è. 653/2007 Z. z.
(2) Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí,
ktoré sa vyadujú pri prevádzkovaní ivnosti, spôsobe
vykonania kvalifikaènej skúky a o vydaní osvedèenia
o jej vykonaní v znení vyhláky è. 470/2007 Z. z.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 468/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z. a
513/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v I. èasti Veobecná správa poloke 5 písmeno d) znie:
d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a
osobitných predpisov10)..... 100 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Napríklad zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 288/1997
Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládeou a o zmene a doplnení zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V sadzobníku správnych poplatkov v I. èasti Veobecná správa poloke 5 sa za písmeno d) vkladajú
nové písmená e) a f), ktoré znejú:
e) Konanie o udelení oprávnenia
na vykonávanie skúky na overenie
odbornej spôsobilosti .............................. 200 eur
f) Vydanie odpisu osvedèenia
o èiastoènej kvalifikácii alebo
osvedèenia o úplnej kvalifikácii .................10 eur.
Doterajie písmená e) a l) sa oznaèujú ako písmená
g) a n).
3. V sadzobníku správnych poplatkov v I. èasti Veobecná správa sa poloka 5 dopåòa oslobodením, ktoré
znie:
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena d) tejto poloky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné koly, konzervatóriá,
koly pre deti a iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké koly,
jazykové koly, ktoré iadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania zodpovedajúcu tudijným odborom alebo uèebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslunú kolu v sieti,20) a vysoká kola, ktorá
iada o akreditáciu vzdelávacieho programu ïalieho
vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokokolských tudijných programov.21).
Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 21 znejú:

20) § 15 ods. 4 zákona è. 596/2003 o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
21
) § 83 zákona è. 131/2002 v znení neskorích predpisov..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 31c znie:

Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona
è. 650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z., zákona
è. 99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z. a zákona è. 492/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 1 písmeno e) znie:
e) osvedèením o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèením o úplnej kvalifikácii pod¾a osobitného
predpisu31c) alebo.

31c) Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 22 sa vypúajú odseky 3 a 6.
3. V § 66m ods. 5 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
4. Za § 80n sa vkladá § 80o, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 80o
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2012
ivnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby
a právnické osoby na základe osvedèenia o získanom
vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni
a osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej skúky pred
skúobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011,
zostávajú zachované..
5. V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné sa pripája ivnos por. è. 71, ktorá znie:

71.

Vykonávanie
skúky
na overenie
odbornej
spôsobilosti

Oprávnenie
na vykonávanie skúky
na overenie
odbornej
spôsobilosti

§ 15 a 18
zákona
è. 568/2009 Z. z.
o celoivotnom
vzdelávaní
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov..

Èl. IV
Zákon è. 126/1998 Z. z. o Slovenskej ivnostenskej
komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 279/2001 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z.
a zákona è. 184/2009 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 4 sa vypúajú písmená c) a d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. V § 15 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2010
s výnimkou èl. I § 8 ods. 3 písm. b) a § 21 ods. 6, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2011, a èl. I § 15 a
20, § 29 ods. 2, èl. III a èl. IV, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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569
ZÁKON
z 1. decembra 2009
o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Koiciach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Názov Univerzita veterinárskeho lekárstva v Koiciach sa mení a znie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koiciach.

§2
Ak sa v iných zákonoch a veobecne záväzných právnych predpisoch uvádza názov Univerzita veterinárskeho lekárstva v Koiciach, po úèinnosti tohto zákona sa povauje za názov Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Koiciach.
§3
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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570
ZÁKON
z 1. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 385/2008 Z. z. a zákona è. 553/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
a) práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, vyuívania a rozvoja informaèných systémov verejnej správy,.
2. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) informaèným systémom funkèný celok zabezpeèujúci cie¾avedomú a systematickú informaènú èinnos prostredníctvom technických prostriedkov
a programových prostriedkov, ktoré sú súèasou informaèného systému alebo ktoré informaènému
systému poskytuje iný informaèný systém,
b) informaèným systémom verejnej správy informaèný
systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu informaèného systému verejnej správy (ïalej len
správca) podporujúci sluby verejnej správy, sluby vo verejnom záujme a verejné sluby,
c) informaènou èinnosou získavanie, zhromaïovanie, spracúvanie, sprístupòovanie, poskytovanie,
prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov,
d) úsekom verejnej správy vecná oblas, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
e) èíselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového
prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môe by aj textový reazec,
f) základným èíselníkom èíselník vedený centrálne
prostredníctvom informaèného systému verejnej
správy,
g) registrom evidencia údajov, ktorej obsahom sú údaje o objektoch evidencie, najmä o fyzických osobách
a právnických osobách, veciach, právach a povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb a o súboroch priestorových údajov, vedená prostredníctvom
informaèného systému verejnej správy,

h) referenèným údajom údaj registra, ktorý je vo vzahu k objektu evidencie vedenému v registri jedineèný a vyuíva sa v ïalích informaèných systémoch
verejnej správy,
i) základným registrom centrálne vedený register, ktorý je zdrojom referenèných údajov,
j) ústredným portálom verejnej správy (ïalej len
ústredný portál) informaèný systém verejnej správy na poskytovanie sluieb a informácií povinnými
osobami prostredníctvom spoloèného prístupového
miesta, prostredníctvom ktorého sa sprístupòujú
spoloèné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a podpory pouívate¾ov, riadenia toku informácií,
elektronickej podate¾ne a elektronických platieb
daní a poplatkov,
k) infratruktúrou technologicko-komunikaèné prostredie zabezpeèujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informaèných systémov verejnej správy, poskytovanie a rozvoj elektronických sluieb
verejnej správy,
l) integrovanou infratruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infratruktúra zabezpeèujúca prevádzku informaèných systémov verejnej správy v centralizovanej architektúre,
m) technologickou infratruktúrou sústava vzájomne
prepojených technických prostriedkov a programových prostriedkov umoòujúcich implementáciu
a prevádzku informaèných systémov verejnej správy,
n) komunikaènou infratruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie
prvky a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace programové vybavenie, ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sie urèenú na vzájomnú bezpeènú komunikáciu
povinných osôb a na sprostredkovanie ich externej
komunikácie s inými fyzickými a právnickými osobami,
o) metainformaèným systémom verejnej správy informaèný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromaïujú a sprístupòujú informácie,
ktoré bliie pecifikujú urèené kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky stanovených údajov a ktorý
umoòuje najmä ich vyh¾adávanie, katalogizáciu
a vyuívanie,
p) centrálnym metainformaèným systémom verejnej
správy informaèný systém verejnej správy, ktorého
obsahom sú najmä technologické, administratívne
a organizaèné údaje o prevádzkovaných informaèných systémoch verejnej správy,
r) nadrezortným informaèným systémom verejnej
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správy informaèný systém verejnej správy, ktorý
hierarchicky integruje spoloèné èasti jednotlivých
informaèných systémov verejnej správy, ktoré sú
v pôsobnosti iných povinných osôb ako správcu, do
hierarchicky vyieho informaèného systému verejnej správy v pôsobnosti jedného správcu,
s) integrovaným obsluným miestom prístupový komponent a technologické rozhranie informaèného systému verejnej správy, ktoré slúi ako kontaktné
miesto asistovanej komunikácie fyzickej osoby
a právnickej osoby s povinnou osobou pri poskytovaní elektronických sluieb verejnej správy,
t) spoloènými modulmi opakovate¾ne a spoloène vyuívané èasti architektúry informaèných systémov
verejnej správy pri elektronickej forme výkonu verejnej správy,
u) neverejnou èasou informaèného systému verejnej
správy èas informaèného systému verejnej správy
prístupná iba pre povinné osoby na základe autorizovaného prístupu v súlade s ich právomocami, právami a povinnosami, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi,
v) slubami verejnej správy výkon právomocí, práv
a povinností povinných osôb, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
w) elektronickou slubou verejnej správy elektronická
forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám
a ich poskytovaní, alebo úèasti verejnosti na správe
verejných vecí,
x) Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy dokument definujúci najmä organizaèné, technické a technologické nástroje a architektúru informaèných systémov verejnej správy na celotátnej
úrovni,
y) Govnetom vládna dátová sie orgánov verejnej správy predstavujúca èas integrovanej infratruktúry,
z) webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto
na internete sprístupòované prostredníctvom webového prehliadaèa a vyuívajúce protokol HTTP alebo
HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zloená z viacerých rámov,
aa) webovým sídlom ucelený súbor webových stránok
v správe jednej povinnej osoby, prièom webové sídlo
má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo
je prezentaèným komponentom a technologickým
rozhraním informaèného systému verejnej správy,
ab) slubami vo verejnom záujme výkon právomocí, práv
a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ustanovuje osobitný predpis, prièom spôsob ich výkonu
osobitný predpis neustanovuje,
ac) verejnými slubami èinnosti povinnej osoby, ktorých
rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorých výsledok mono poui pri výkone sluieb verejnej správy a sluieb vo verejnom záujme.
§3
Povinné osoby
(1) Za vytváranie, správu a rozvoj informaèného systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ktorá
je správcom, zabezpeèujúca výkon verejnej správy na
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urèenom úseku verejnej správy pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Informaènú èinnos vykonáva povinná osoba,
ktorá je správcom alebo prevádzkovate¾om informaèného systému verejnej správy. Prevádzkovate¾om informaèného systému verejnej správy je povinná osoba alebo fyzická osoba alebo právnická osoba urèená
správcom, ktorá vykonáva správcom urèené informaèné èinnosti; prevádzkovate¾om informaèného systému
verejnej správy môe by aj správca.
(3) Povinnými osobami na úèely tohto zákona sú
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej
správy,2)
b) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre
doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou, Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky, Potový
regulaèný úrad, Úrad pre reguláciu sieových odvetví a iné tátne orgány,
c) obce a vyie územné celky,
d) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária
Súdnej
rady
Slovenskej
republiky,
Kancelária verejného ochrancu práv, Ústav pamäti
národa, Sociálna poisovòa, zdravotné poisovne,
Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská
televízia, Slovenský rozhlas, Rada pre vysielanie
a retransmisiu,
e) právnické osoby v zriaïovate¾skej alebo zakladate¾skej pôsobnosti povinných osôb uvedených v písmenách a) a d),
f) komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je
prenesený výkon verejnej moci s povinným èlenstvom,2a)
g) fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené
v písmene e), na ktoré je prenesený výkon verejnej
moci2a) alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu tátnej správy pod¾a osobitného predpisu.2b)
(4) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú
správcami, sú povinné
a) vypracova a aktualizova koncepciu rozvoja informaèných systémov verejnej správy (ïalej len koncepcia) v súèinnosti s príslunými povinnými osobami uvedenými v odseku 3 písm. e) a predloi ju
Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) na schválenie pod¾a § 3a; povinnos
predloi koncepciu na schválenie ministerstvu sa
nevzahuje na obce a na povinné osoby uvedené
v odseku 3 písm. e),
b) zabezpeèova plynulú, bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku informaèných systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizaèného, odborného a technického zabezpeèenia,
c) zabezpeèova informaèný systém verejnej správy
proti zneuitiu,
d) sprístupòova verejnosti údaje z informaèných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,3)
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e) sprístupòova alebo na poiadanie poskytnú bezplatne iným povinným osobám údaje z informaèných systémov verejnej správy potrebné na ich èinnos, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak,
f) prostredníctvom centrálneho metainformaèného
systému verejnej správy bezodkladne sprístupòova
informácie o informaèných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických slubách verejnej správy,
g) prednostne pouíva integrovanú infratruktúru urèenú na prevádzku informaèných systémov verejnej
správy, ak to technické monosti umoòujú,
h) poskytova súèinnos ministerstvu pri výkone jeho
právomocí ustanovených týmto zákonom,
i) zabezpeèova, aby bol informaèný systém verejnej
správy v súlade so tandardmi informaèných systémov verejnej správy (ïalej len tandardy),
j) spravova prísluné základné registre a zabezpeèi
ich zverejnenie pod¾a osobitných predpisov,4)
k) poskytova ministerstvu a Úradu vlády Slovenskej
republiky prostredníctvom elektronickej sluby verejnej správy vybrané údaje urèené ministerstvom
alebo Úradom vlády Slovenskej republiky o informaèných systémoch verejnej správy na úèely tatistického zisovania.
(5) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú
správcami, sú oprávnené poveri fyzickú osobu alebo
právnickú osobu prevádzkovaním informaèného systému verejnej správy; tým nie sú dotknuté povinnosti
správcu.
(6) Povinné osoby sú ïalej povinné
a) spolupracova s príslunými správcami pri tvorbe
koncepcií a v ich súèinnosti zabezpeèova uskutoèòovanie koncepcií vrátane organizaèného, odborného a technického zabezpeèenia,
b) administratívne spravova prísluné èíselníky a zabezpeèi ich zverejnenie pod¾a osobitných predpisov,4)
c) bezodkladne nahlasova ministerstvu zmeny úsekov
verejnej správy a agend verejnej správy základného
èíselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej
správy a spôsob, akým bola táto zmena na základe
ich právomoci uskutoènená,
d) zabezpeèova informáciu alebo údaj, ktorý fyzická
osoba alebo právnická osoba musí doloi ku konaniu pred orgánom verejnej správy alebo orgánom verejnej moci, z informaèného systému verejnej správy
vo svojej správe, alebo prostredníctvom správcu iného informaèného systému verejnej správy, ak je takáto informácia alebo údaj dostupný v rámci informaèných systémov verejnej správy..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 2 a 2b, 3 a 4 znejú:
1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon
è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov,
zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov, zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
2
) § 3 a § 21 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov.
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2a

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov.
2b
) Napríklad zákon è. 610/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
4
) Napríklad zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
neskorích predpisov..

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Koncepcia
(1) Koncepcia je dokument vypracovaný správcom
pre ním spravované informaèné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizaèné, technické
a technologické nástroje a architektúru informaèných
systémov verejnej správy.
(2) Koncepciu predkladá správca ministerstvu na
schválenie najneskôr es mesiacov pred uplynutím
doby platnosti koncepcie. Ak je schválená Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy, správca je
povinný predloi koncepciu najneskôr do iestich mesiacov po jej schválení. Ak sa Národná koncepcia informatizácie verejnej správy iba mení a dopåòa, koncepciu
v lehote pod¾a druhej vety predkladá iba správca, na
ktorého sa táto zmena alebo doplnenie vzahuje. Platnos koncepcie je najviac tyri roky.
(3) Ministerstvo schváli koncepciu najneskôr do iestich mesiacov odo dòa jej doruèenia, ak je v súlade so
tandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Ak koncepcia nie je v súlade so tandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy, ministerstvo vyzve správcu na odstránenie jej
nedostatkov v lehote, ktorú urèí. Ak správca v urèenej
lehote tieto nedostatky neodstráni, ministerstvo koncepciu neschváli. Proti rozhodnutiu o schválení koncepcie nie je prípustný opravný prostriedok..
4. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo a nahrádza èiarkou
a slovami aktualizuje a najmenej v tvorroèných intervaloch a slovo národnú sa nahrádza slovom Národnú.
5. V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) usmeròuje tvorbu a schva¾uje koncepciu predloenú
povinnými osobami uvedenými v § 3 ods. 3 písm. a)
a d), f) a g), ktoré sú správcami,
c) vydáva tandardy; po dohode s ministerstvom ich
vydávajú aj povinné osoby, ktoré vydávajú tandardy na základe osobitných predpisov,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) 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..

6. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) vydáva, zverejòuje a spravuje základný èíselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
g) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmeròuje èinnos integrovaných obsluných miest..
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7. V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: integrovanej infratruktúry, centrálneho metainformaèného systému verejnej správy a nadrezortného
informaèného systému verejnej správy na úseku verejnej správy ministerstva, ak správcu nadrezortného informaèného systému verejnej správy neustanovuje
osobitný predpis inak,.
8. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
b) zverejòuje na ústrednom portáli tandardy, rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informaèných systémov verejnej správy a informatizácie
verejnej správy,.
9. V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: vykonávaním
niektorých èinností pri kontrole dodriavania tandardov môe ministerstvo poveri inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, prièom rozsah týchto èinností ministerstvo urèí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto zákonom; toto sa nevzahuje na kontrolu dodriavania tandardov týkajúcich sa bezpeènosti
pod¾a písmena f),.
10. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) riadi a koordinuje informaènú bezpeènos informaèných systémov verejnej správy,
g) vedie register prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest a zverejòuje ho na svojom webovom
sídle..
11. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Úrad vlády Slovenskej republiky
a) ako prevádzkovate¾ zabezpeèuje prevádzku a dostupnos ústredného portálu,
b) ako správca zabezpeèuje správu, prevádzku a rozvoj
Govnetu..
12. V § 5 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto povinnos
sa vzahuje na elektronickú podate¾òu, ak povinná
osoba uvedie ústredný portál ako elektronickú adresu
umiestnenia svojej elektronickej podate¾ne..
13. § 5 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ak povinná osoba uvedie elektronickú
podate¾òu4b) ústredného portálu ako elektronickú adresu umiestnenia svojej elektronickej podate¾ne, podanie
voèi povinnej osobe mono uskutoèni prostredníctvom
elektronickej podate¾ne ústredného portálu.
(5) Prevádzkovate¾ ústredného portálu zodpovedá za
riadne a nepretrité fungovanie ústredného portálu, za
nepretritú dostupnos jeho sluieb a technické zabezpeèenie doruèenia podaní prísluným povinným osobám prostredníctvom ústredného portálu..
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nými systémami nahrádzajú slovami informaèných
systémov verejnej správy.
15. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
a) technické prostriedky, infratruktúru a systém procesného riadenia,.
16. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo programy vkladá
èiarka a slová spoloèné moduly.
17. V § 6 odsek 3 znie:
(3) Integrovate¾nos informaèných systémov verejnej správy tvorí súhrn právnych, technických, organizaèných a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie umoòujúce výmenu a spoloèné pouívanie
údajov a spoloèných modulov medzi jednotlivými informaènými systémami verejnej správy..
18. V § 6 sa vypúa odsek 4.
19. V § 7 ods. 1 sa za slová na poiadanie vkladajú
slová oprávnenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
za
podmienok
ustanovených
osobitnými
predpismi4c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4c znie:

4c) Napríklad zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. V § 7 odsek 4 znie:
(4) Výstup vydáva na poiadanie aj osvedèujúca osoba, ak to umoòujú technické podmienky na strane
osvedèujúcej osoby alebo na strane povinnej osoby.
Osvedèujúcimi osobami sú povinné osoby, ktoré osvedèujú pod¾a osobitných predpisov,7) a notári.8) Èinnosti
osvedèujúcej osoby vykonávajú aj integrované obsluné miesta..
21. § 7 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Podanie a oznámenie uskutoènené prostredníctvom integrovaného obsluného miesta sa povauje za
podanie a oznámenie uskutoènené fyzickou osobou
alebo právnickou osobou, v mene ktorej sa uskutoèòuje..
22. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Integrované obsluné miesto
(1) Integrované obsluné miesto vykonáva èinnos
osvedèujúcej osoby a zabezpeèuje prístup k slubám
verejnej správy poskytovaným povinnými osobami,
najmä podávanie návrhov, iadostí a iných podaní povinným osobám a inú komunikáciu s povinnými osobami.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:

(2) Integrované obsluné miesto môe prevádzkova
povinná osoba, notár alebo potový podnik poskytujúci
univerzálnu potovú slubu.

14. V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová s inými informaè-

(3) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
je oprávnený ho prevádzkova, ak
a) spåòa technické, technologické a organizaèné podmienky zabezpeèenia plynulej, bezpeènej a spo¾ahli-

4b) § 2 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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vej prevádzky integrovaného obsluného miesta (ïalej len podmienky prevádzky integrovaného
obsluného miesta) a
b) je ministerstvom zapísaný do registra prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest.

2. osvedèujúcej osobe, ak poruí povinnosti ustanovené v § 9,
3. povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruí povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) a h) a j)
a v § 3a..

(4) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
predkladá ministerstvu iados o zápis do registra prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest (ïalej
len zápis). Ak prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta preukáe splnenie podmienok prevádzky
integrovaného obsluného miesta, ministerstvo ho zapíe do registra prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest do 30 pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti. Dòom zápisu je prevádzkovate¾
integrovaného obsluného miesta oprávnený prevádzkova integrované obsluné miesto. Ministerstvo bezodkladne oznámi zápis prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta.

24. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(5) Do registra prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest za zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo prevádzkovate¾a
integrovaného obsluného miesta,
b) identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a integrovaného
obsluného miesta, ak bolo pridelené,
c) adresa a iné kontaktné údaje miesta, na ktorom prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta prevádzkuje integrované obsluné miesto.
(6) Podmienky prevádzky integrovaného obsluného
miesta je prevádzkovate¾ integrovaného obsluného
miesta povinný spåòa poèas celej doby jeho prevádzkovania. Pri výkone kontroly plnenia podmienok prevádzky integrovaného obsluného miesta je prevádzkovate¾
integrovaného obsluného miesta povinný poskytnú
ministerstvu súèinnos.
(7) Ak prevádzkovate¾ integrovaného obsluného
miesta prestane spåòa podmienky prevádzky integrovaného obsluného miesta alebo poiada o zruenie
svojho zápisu, ministerstvo zruí jeho zápis a bezodkladne mu oznámi zruenie zápisu.
(8) Integrované obsluné miesto musí by oznaèené.
Oznaèenie mono poui iba na mieste, na ktorom sa
èinnos integrovaného obsluného miesta skutoène vykonáva.
(9) iadate¾ o sluby poskytované prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta uhrádza náklady za
èinnos integrovaného obsluného miesta pod¾a odseku 1..
23. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo uloí pokutu
a) od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je
správcom, ak poruí povinnosti ustanovené v § 3
ods. 4 písm. a) a c),
b) od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je
správcom, ak poruí povinnosti ustanovené v § 3
ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám,
ak poruia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6
písm. a) a c) a v § 5 ods. 3 písm. a) a b),
c) od 2 000 eur do 35 000 eur,
1. povinnej osobe pod¾a § 7 ods. 1, ak poruí povinnosti ustanovené v § 8,

§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. februára 2010
(1) Ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a i) v znení úèinnom od 1. februára 2010 sa vzahujú na povinné osoby,
ktoré neboli povinnými osobami pod¾a doterajieho zákona, od 1. októbra 2010.
(2) Povinné osoby zriadené alebo zaloené po 1. februári 2010 sú povinné predloi koncepciu do iestich
mesiacov od zriadenia alebo zaloenia.
(3) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 1. februáru 2010 sa ukonèí pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom od 1. februára 2010 a na pokuty
sa vzahuje § 10 ods. 1 v znení úèinnom od 1. februára
2010, ak je to pre povinné osoby a osvedèujúce osoby
priaznivejie..
25. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) tandardy,
b) obsah iadosti o zápis, podrobnosti o zriaïovaní
a oznaèovaní integrovaných obsluných miest, podmienky prevádzky integrovaných obsluných miest
a sadzobník úhrad,
c) obsah a spôsob predkladania informácií do centrálneho metainformaèného systému verejnej správy,
d) základný èíselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, podrobnosti o jeho správe a termíny
a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy
a agend verejnej správy základného èíselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.
(2) Veobecne záväzný právny predpis pod¾a odseku
1 sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
uverejnením jeho úplného znenia..
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
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è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z. zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z. zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z. a zákona è. 513/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:

ného miesta,5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov urèených v sadzobníku, najviac vak zníená
o 70 eur. Ak sú súèasou návrhu pod¾a druhej vety prílohy, zníená sadzba poplatkov pod¾a druhej vety sa
uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 9a zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 570/2009 Z. z..

2. § 7 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Platba za úkony a konania pod¾a § 6 ods. 1 druhej
vety vykonaná elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sa povauje za uhradenú
dòom odpísania z úètu iadate¾a..
Èl. III
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z. zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z. a zákona
è. 505/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 11 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
Èl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 275/2006 Z. z., ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 678/2006 Z. z., zákonom è. 385/2008 Z. z., zákonom
è. 553/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. V

1. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom pod¾a osobitného
zákona4) alebo prostredníctvom integrovaného obslu-
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2010
okrem èl. I druhého bodu ustanovení § 3 ods. 4 písm. f)
a ods. 6 písm. d), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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571
ZÁKON
z 2. decembra 2009
o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie rodièovského
príspevku.
(2) Rodièovský príspevok je tátna sociálna dávka,
ktorú tát poskytuje oprávnenej osobe poèas riadnej
starostlivosti o diea.
§2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba pod¾a tohto zákona je
a) rodiè dieaa,
b) fyzická osoba, ktorej je diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe
rozhodnutia súdu1) alebo na základe rozhodnutia
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,2) alebo
c) manel (manelka) rodièa dieaa, ak ije s rodièom
dieaa v domácnosti.
§3
Nárok na rodièovský príspevok
(1) Oprávnená osoba má nárok na rodièovský príspevok, ak
a) sa riadne stará o diea,
b) má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území
Slovenskej republiky (ïalej len pobyt) a
c) nevykonáva zárobkovú èinnos.
1

(2) Dieaom pod¾a odseku 1 písm. a) je diea
a) do troch rokov veku,
b) do iestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,5) alebo
c) do iestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov pod¾a § 2
písm. b), najdlhie tri roky od právoplatnosti prvého
rozhodnutia o zverení dieaa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(3) Riadna starostlivos o diea pod¾a tohto zákona je
osobná starostlivos poskytovaná dieau oprávnenou
osobou v záujme vestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieaa, najmä primeraná výiva dieaa, hygiena dieaa, výchova dieaa a dodriavanie
preventívnych prehliadok dieaa pod¾a osobitného
predpisu.6)
(4) Podmienka riadnej starostlivosti o diea sa povauje za splnenú, ak
a) diea je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom5)
navtevuje najviac tyri hodiny denne materskú
kolu, zariadenie sociálnych sluieb alebo iné obdobné zariadenie,
c) diea navtevuje najviac tyri hodiny denne materskú kolu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené osoby alebo osamelá oprávnená osoba, ktorá je
slobodná, rozvedená, ovdovená, sú fyzické osoby
s akým zdravotným postihnutím,7) alebo
d) oprávnená osoba poèas túdia na strednej kole alebo na vysokej kole alebo poèas vzdelávania a prípravy pre trh práce pod¾a osobitného predpisu8) zabezpeèí riadnu starostlivos o diea druhou
oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou
osobou, ktorá neposkytuje starostlivos dieau

) § 45, 48, § 56 ods. 2 a § 97 a 109 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
2
) § 49 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z.
§ 73 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 5 a 6 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
6
) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
7
) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8
) § 44 a 47 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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pod¾a osobitného predpisu9) a nevypláca sa jej rodièovský príspevok.
(5) Zárobková èinnos pod¾a tohto zákona je èinnos,
ktorá zakladá nárok na zdaòovaný príjem zo závislej
èinnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej
èinnosti,10) alebo obdobná èinnos vykonávaná mimo
územia Slovenskej republiky. Za zárobkovú èinnos sa
povauje vyplácanie
a) náhrady sluobného platu pri doèasnej neschopnosti na výkon tátnej sluby11) a náhrady príjmu pri
doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,12)
b) nemocenského,13)
c) oetrovného14) alebo
d) obdobných dávok uvedených v písmenách a) a c)
mimo územia Slovenskej republiky.
(6) Ak sa riadne stará o to isté diea viac oprávnených
osôb, nárok na rodièovský príspevok má len jedna
oprávnená osoba urèená pod¾a ich dohody.
(7) Ak je v rodine viac detí pod¾a § 3 ods. 2, vzniká len
jeden nárok na rodièovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe urèenej pod¾a ich dohody.
(8) Nárok na rodièovský príspevok nevzniká, ak sa
oprávnená osoba a diea zdriavajú v táte, ktorý nie je
èlenským tátom Európskej únie, zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo
vajèiarskou konfederáciou (ïalej len èlenský tát),
a poèas pobytu v tomto táte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovo¾ne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.15)
(9) Nárok na rodièovský príspevok nevzniká ani jednej z oprávnených osôb, ak
a) jedna z nich má nárok na materské16) alebo na obdobnú dávku ako materské v èlenskom táte a suma
materského alebo obdobnej dávky ako materské
v èlenskom táte za celý kalendárny mesiac je vyia
ako suma rodièovského príspevku pod¾a § 4 ods. 2,
b) jednej z nich tát, ktorý nie je èlenským tátom, vypláca obdobnú dávku ako rodièovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské16) alebo
c) jednej z nich sa vypláca príspevok na starostlivos
o diea pod¾a osobitného predpisu.17)
(10) Nárok na rodièovský príspevok nevzniká maloletému rodièovi, ktorý nemá priznané rodièovské práva
a povinnosti pod¾a osobitného predpisu.18)
9
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§4
Suma rodièovského príspevku
(1) Rodièovský príspevok je 164,22 eura mesaène.
(2) Rodièovský príspevok je 256 eur mesaène do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom diea dovài dva
roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodièovský príspevok
a) vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto diea
materské16) alebo obdobná dávka ako materské
v èlenskom táte alebo
b) nevyplácalo materské16) alebo obdobná dávka ako
materské v èlenskom táte a bola v posledných
dvoch rokoch pred narodením tohto dieaa najmenej 270 dní nemocensky poistená; do obdobia 270
dní sa zapoèítava aj obdobie preruenia povinného
nemocenského poistenia, ktoré sa zapoèítava na
úèely materského pod¾a osobitného predpisu.19)
(3) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské16) alebo obdobná dávka ako materské v èlenskom táte v sume niej, ako je suma rodièovského príspevku pod¾a odseku 2, rodièovský
príspevok je poèas obdobia vyplácania materského16)
alebo obdobnej dávky ako materské v èlenskom táte
v sume urèenej ako rozdiel medzi sumou rodièovského
príspevku pod¾a odseku 2 a sumou materského16) alebo
obdobnej dávky ako materské v èlenskom táte.
(4) Ak vznikol oprávnenej osobe z dôvodu riadnej starostlivosti o to isté diea nárok na rodièovský príspevok
po vyplatení príspevku rodièovi pod¾a osobitného predpisu,20) výka rodièovského príspevku je 75 % rodièovského príspevku pod¾a odseku 1 alebo 2
a) do troch rokov veku dieaa alebo
b) od troch rokov veku dieaa do skonèenia platnosti
posudku pod¾a osobitného predpisu,21) najdlhie do
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovài es
rokov veku; od kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil rodièovský príspevok vo výke 75 % rodièovského príspevku
pod¾a odseku 1 alebo 2, je suma rodièovského príspevku pod¾a odseku 1, ak sú naïalej splnené podmienky nároku na rodièovský príspevok.

) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad § 6 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
13
) § 7 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 33 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
14
) § 39 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 555/2007 Z. z.
15
) § 3 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) § 10 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 48 a 49 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivos o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18
) § 29 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z.
19
) § 49a zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 310/2006 Z. z.
20
) § 5 ods. 2 a 3 zákona è. 561/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 6 zákona è. 600/2003 Z. z.
10
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(5) Rodièovský príspevok pod¾a odseku 4 sa zaokrúh¾uje na najbliích desa eurocentov.
(6) Obdobná dávka ako materské16) vyplácaná v èlenskom táte v cudzej mene sa prepoèíta na eurá pod¾a
referenèného výmenného kurzu urèeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska22) v prvý deò v mesiaci, za ktorý si
oprávnená osoba uplatòuje nárok na rodièovský príspevok, a zaokrúh¾uje sa na najblií eurocent nadol.
(7) Sumy rodièovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.23) Upravené sumy rodièovského
príspevku sa zaokrúh¾ujú na najbliích desa eurocentov. Sumy rodièovského príspevku ustanoví kadoroène opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho
úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.
§5
Výplata rodièovského príspevku
(1) O rodièovskom príspevku rozhoduje a rodièovský
príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prísluný pod¾a miesta jej pobytu
(ïalej len platite¾).
(2) Rodièovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keï sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za èas kalendárneho mesiaca.
(3) Rodièovský príspevok sa vypláca mesaène pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodièovský
príspevok.
(4) Rodièovský príspevok sa poukazuje oprávnenej
osobe na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky v Slovenskej republike alebo na iados oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba
písomne poiada o zmenu spôsobu vyplácania rodièovského príspevku, platite¾ je povinný jej iadosti vyhovie. Rodièovský príspevok sa nevypláca do tátu, ktorý
nie je èlenským tátom.
(5) Výplata rodièovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa u vyplatil, ak
a) vznikol dôvod na preetrenie, èi
1. oprávnená osoba naïalej spåòa podmienky nároku na rodièovský príspevok, na jeho výplatu alebo
èi sa rodièovský príspevok vypláca v správnej
sume, alebo
2. na výplatu rodièovského príspevku je naïalej prísluný platite¾ na území Slovenskej republiky,
alebo
b) na poskytovanie rodièovského príspevku je prísluná intitúcia iného èlenského tátu.
22

Èiastka 194

(6) Výplata rodièovského príspevku sa obnoví, ak
oprávnená osoba preukáe, e zanikli dôvody, pre ktoré
sa jeho výplata zastavila pod¾a odseku 5 písm. a). Výplata rodièovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodièovský
príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodièovský príspevok a na
jeho výplatu pod¾a tohto zákona za toto obdobie boli
splnené.
(7) Výplata rodièovského príspevku sa obnoví, ak sa
výplata zastavila pod¾a odseku 5 písm. b) a prísluná
intitúcia iného èlenského tátu rozhodla o neposkytnutí rodièovského príspevku alebo o poskytnutí rodièovského príspevku v niej sume, ako v sume pod¾a
§ 4 ods. 1 alebo 2. Výplata rodièovského príspevku sa
obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba túto
skutoènos preukáe platite¾ovi. Rodièovský príspevok
sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za
jeho èas, ak podmienky nároku na rodièovský príspevok a na jeho výplatu poèas tohto obdobia boli pod¾a
tohto zákona splnené a oprávnená osoba si uplatnila
nárok v inom èlenskom táte, ale prísluná intitúcia
tohto èlenského tátu za toto obdobie alebo za jeho èas
neposkytla rodièovský príspevok.
§6
Zánik nároku
(1) Nárok na rodièovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím iestich mesiacov od posledného dòa v mesiaci, za ktorý patril.
(2) Nárok na rodièovský príspevok zaniká
a) od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom diea dovàilo vek pod¾a § 3 ods. 2,
b) smrou oprávnenej osoby alebo dieaa.
§7
Zvýenie, zníenie, odòatie
a vrátenie rodièovského príspevku
(1) Ak nastala skutoènos, ktorá má za následok zvýenie rodièovského príspevku, rodièovský príspevok sa
vypláca vo vyej sume od kalendárneho mesiaca,
v ktorom táto skutoènos nastala.
(2) Ak nastala skutoènos, ktorá má za následok zníenie vyplácaného rodièovského príspevku, rodièovský
príspevok sa vypláca v niej sume od kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom táto skutoènos nastala.
(3) Rodièovský príspevok sa odníme od kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa rodièovský príspevok vyplatil,
a) ak sa zmenia alebo zaniknú skutoènosti rozhodujúce na nárok na rodièovský príspevok,

) Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu (è. 18) o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E,
29. 12. 2006).
23
) § 5 zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) ak sa rodièovský príspevok vyplácal neprávom,
c) ak rodièovský príspevok poskytuje prísluná intitúcia èlenského tátu v rovnakej sume alebo vo vyej sume, ako je ustanovené v § 4 ods. 1 alebo 2,
d) ak prísluná intitúcia èlenského tátu neposkytuje
rodièovský príspevok z dôvodu, e oprávnená osoba
si neuplatnila nárok na rodièovský príspevok, alebo
e) na iados oprávnenej osoby.
(4) Ak sa rodièovský príspevok vyplácal vo vyej
sume, ako patril, suma rodièovského príspevku sa zníi od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodièovský príspevok vyplatil vo vyej sume.
(5) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, e
sa rodièovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyej sume, ako patril, je povinná vráti rodièovský príspevok alebo vráti jeho èas za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyej sume, ako patril. Právo
na vrátenie rodièovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyej sume, ako patril, zaniká uplynutím
jedného roka odo dòa, keï platite¾ túto skutoènos zistil, najneskôr vak uplynutím troch rokov odo dòa poslednej neoprávnenej výplaty rodièovského príspevku.
(6) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonate¾ného rozhodnutia vráti sumy rodièovského príspevku vyplatené neprávom, môu sa zráa aj z bene
vyplácaného rodièovského príspevku alebo neskôr priznaného rodièovského príspevku, zo mzdy, z platu,
z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovos, z náhrad za sluobnú pohotovos, z náhrad za pohotovos, z príplatku za pohotovos alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku
starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpeèenia do sumy, ktorú nemono postihnú
výkonom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.24)
(7) Rodièovský príspevok nemono postihnú výkonom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.25)
§8
Konanie
(1) Konanie o rodièovskom príspevku sa zaèína na základe písomnej iadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platite¾ovi.
(2) iados o rodièovský príspevok obsahuje meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieaa, na ktoré sa uplatòuje nárok na rodièovský príspevok. Na výzvu platite¾a oprávnená osoba doplní ïalie
nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodièovský príspevok. Platite¾ osobné údaje môe spracúva len na úèel rodièovského príspevku.
(3) Ak sa diea narodilo mimo územia Slovenskej re24
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publiky a v èase podania iadosti o rodièovský príspevok diea nemá vydaný rodný list pod¾a osobitného
predpisu,26) oprávnená osoba k písomnej iadosti o rodièovský príspevok priloí úradný preklad rodného listu dieaa alebo iného obdobného dôkazu o narodení
dieaa vydaného v krajine narodenia dieaa.
(4) O zvýení rodièovského príspevku a o zániku nároku na rodièovský príspevok pod¾a § 6 ods. 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty
rodièovského príspevku a o odòatí rodièovského príspevku alebo o jeho zníení nemá odkladný úèinok.
(6) Na konanie o rodièovskom príspevku sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 18
ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 a 68 veobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje
inak.
§9
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná preukáza skutoènosti
rozhodujúce na vznik nároku na rodièovský príspevok,
na jeho výku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámi platite¾ovi zmeny týchto skutoèností.
Súèinnos a spolupráca pri poskytovaní
rodièovského príspevku
§ 10
Orgány tátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, kolské zariadenia a ïalie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú prísluné na poskytovanie údajov
na úèely rodièovského príspevku (ïalej len zúèastnené právnické osoby a fyzické osoby), sú povinné spolupracova s platite¾om; na úèely kontroly trvania podmienok nároku na rodièovský príspevok, na jeho výku
a výplatu sú na iados platite¾a povinné oznamova
osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe
a o dieati, ïalie údaje o riadnej starostlivosti o diea
pod¾a § 3 ods. 3 a 4 a o zárobkovej èinnosti oprávnenej
osoby pod¾a § 3 ods. 5.
§ 11
(1) Platite¾ môe navtívi oprávnenú osobu v mieste
jej pobytu a je oprávnený poadova od vetkých zúèastnených právnických osôb a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania
nároku na rodièovský príspevok. Tieto osoby sú povinné poskytnú potrebné informácie.
(2) Platite¾ je povinný zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytova-

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 469/2008.
25
) § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 78 ods. 5 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
26
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorích predpisov.
27
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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ním rodièovského príspevku. Informácie o týchto skutoènostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlèaním
bol váne ohrozený ivot alebo zdravie fyzických osôb
alebo ak táto povinnos vyplýva z osobitného predpisu.28)
Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 12
(1) Rodièovský príspevok priznaný pod¾a zákona
úèinného pred 1. januárom 2010, na ktorý trvá nárok
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009 aj po 31.
decembri 2009, povauje sa po 31. decembri 2009 za
rodièovský príspevok pod¾a tohto zákona a vypláca sa
v sume pod¾a § 4 ods. 1 alebo 3.
(2) Ak nárok na rodièovský príspevok vznikol pred 1.
januárom 2010 a o tomto nároku sa do 31. decembra
2009 právoplatne nerozhodlo, o nároku na rodièovský
príspevok sa rozhodne za obdobie pred 1. januárom
2010 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009.
Ak nárok na tento rodièovský príspevok trvá aj po 31.
decembri 2009, rodièovský príspevok sa od 1. januára
2010 vypláca v sume pod¾a § 4 ods. 1 alebo 3.
(3) Oprávnená osoba, ktorej sa priznal rodièovský
príspevok za obdobie pred 1. januárom 2010 a vypláca
sa jej aj po 31. decembri 2009, môe poiada o rodièovský príspevok v sume pod¾a § 4 ods. 2. Ak oprávnená
osoba spåòa podmienky nároku na rodièovský príspevok pod¾a § 3 v sume pod¾a § 4 ods. 2, zaniká jej nárok
na rodièovský príspevok, ktorý jej bol priznaný pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2009.
(4) Ak oprávnená osoba pod¾a odseku 3 prvej vety spåòa podmienky nároku na rodièovský príspevok pod¾a
§ 3 v sume pod¾a § 4 ods. 2 aj za obdobie, poèas ktorého
sa jej vyplácal po 31. decembri 2009 rodièovský príspevok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009, vyplatí sa jej rozdiel medzi vyplateným rodièovským príspevkom v sume pod¾a § 4 ods. 1 a rodièovským
príspevkom v sume pod¾a § 4 ods. 2 od vzniku nároku
na rodièovský príspevok pod¾a tohto zákona, najdlhie
za obdobie iestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa jej priznal rodièovský príspevok pod¾a tohto zákona.
(5) Rodièovský príspevok pod¾a tohto zákona sa za január 2010 prvýkrát vyplatí vo februári 2010.
§ 13
Zruujú sa:
1. zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku
v znení zákona è. 643/2002 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 601/2003 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z. a zákona è. 561/2008 Z. z.,
2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodièovského príspevku.
28

) § 340 Trestného zákona.
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Èl. II
Zákon è. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivos
o diea a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych
dávok, a to
a) príspevku na starostlivos o diea do troch rokov
veku dieaa alebo do iestich rokov veku dieaa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ïalej len príspevok) a
b) príspevku rodièovi.
(2) Poskytovaním príspevku tát prispieva rodièovi
alebo fyzickej osobe, ktorej je diea zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov2) (ïalej len
rodiè), na úhradu výdavkov vynaloených na starostlivos o diea.
(3) Poskytovaním príspevku rodièovi tát jednorazovo prispieva rodièovi na u¾ahèenie vstupu alebo návratu na trh práce a na zaèatie vykonávania zárobkovej
èinnosti..
2. § 3 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodièovi je rodiè, ktorému sa bezprostredne
pred uplatnením nároku na príspevok rodièovi vyplácal rodièovský príspevok pod¾a osobitného predpisu.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 4 ods. 2 písmená a) a d) znejú:
a) náhrady sluobného platu,7a)
b) náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,8)
c) nemocenského9) alebo
d) materského10) najdlhie do iestich týdòov odo dòa
narodenia ïalieho dieaa..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 8 znejú:

7a) Napríklad § 6 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia § 4
zákona è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku
v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 4
zákona è. 571/2009 Z. z..
5. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Nárok na príspevok nevzniká na diea,
a) pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo
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b) na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manelovi (manelke)
oprávnenej osoby príspevok na sluby pre rodinu
s demi pod¾a osobitného predpisu.12).
6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Podmienky nároku na príspevok rodièovi
(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodièovi,
ak
a) vykonáva zárobkovú èinnos,
b) zabezpeèuje starostlivos
1. o diea do troch rokov jeho veku, za ktorú sa jej
poskytoval rodièovský príspevok, alebo
2. o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhie do iestich rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodièovský príspevok, a
c) má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území
Slovenskej republiky.
(2) Zárobková èinnos pod¾a tohto zákona je èinnos,
ktorá zakladá nárok na zdaòovaný príjem zo závislej
èinnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej
èinnosti,7) alebo obdobná èinnos vykonávaná mimo
územia Slovenskej republiky.
(3) Príspevok rodièovi v období do dovàenia troch rokov veku dieaa alebo iestich rokov veku dieaa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom patrí len
raz..
7. Nadpis § 5 znie:
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11. Nadpis § 6 znie:
Výplata príspevku a príspevku rodièovi.
12. V § 6 ods. 1 sa za slová O príspevku vkladajú slová a o príspevku rodièovi a slovo príspevok sa nahrádza slovami tieto príspevky.
13. V § 6 ods. 2 sa vypúajú slová za kalendárny mesiac.
14. V § 6 ods. 3 sa vypúajú slová písm. b).
15. V § 6 ods. 5 prvej vete sa za slová Príspevok sa vypláca vkladajú slová a príspevok rodièovi sa vyplatí
a slová na príspevok sa nahrádzajú slovami na tieto
príspevky.
16. V § 6 ods. 9 sa za slovo Príspevok vkladajú slová
a príspevok rodièovi.
17. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká
uplynutím iestich mesiacov od posledného dòa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok rodièovi zaniká uplynutím iestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená
osoba zaèala vykonáva zárobkovú èinnos. Nárok na
príspevok a na príspevok rodièovi zaniká smrou
oprávnenej osoby alebo dieaa..
18. Nadpis § 8 znie:

Suma príspevku a suma príspevku rodièovi.
8. V § 5 ods. 1 sa slová predpisu, ) nahrádzajú slovami predpisu,12a).
11

Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 4 ods. 1 zákona è. 571/2009 Z. z..

9. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Príspevok rodièovi je 25 % zo súètu súm rodièovského príspevku pod¾a osobitného predpisu,12b) na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej
starostlivosti o diea, za ktorú by sa jej poskytoval rodièovský príspevok,
a) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom diea dovài tri roky veku, alebo
b) do skonèenia platnosti vydaného posudku pod¾a
osobitného predpisu,12c) najdlhie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovài es rokov
veku.
(3) Súèet súm pod¾a odseku 2 sa vypoèíta zo súm
platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená
osoba zaèala vykonáva zárobkovú èinnos..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámky pod èiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

12b) § 4 ods. 1 a 2 zákona è. 571/2009 Z. z.
12c
) § 6 zákona è. 600/2003 Z. z..

10. V § 5 ods. 4 sa za slová pod¾a odseku 1 vkladajú
slová a príspevok rodièovi pod¾a odseku 2.

Odòatie a vrátenie príspevku a príspevku rodièovi.
19. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila,
e sa príspevok rodièovi vyplatil neprávom, je povinná
ho vráti. Právo na vrátenie príspevku rodièovi vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo
dòa, keï platite¾ túto skutoènos zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dòa neoprávnenej výplaty príspevku rodièovi..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
20. V § 8 ods. 6 sa za slová vráti sumy príspevku
vkladajú slová a sumu príspevku rodièovi.
21. V § 8 ods. 7 sa za slovo Príspevok vkladajú slová
a príspevok rodièovi.
22. V § 9 ods. 1 sa za slová Konanie o príspevku
vkladajú slová a o príspevku rodièovi.
23. V § 9 ods. 2 sa slová adresu pobytu oprávnenej
osoby nahrádzajú slovami adresu trvalého pobytu6)
alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby.
24. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) iados o príspevok rodièovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, ak je pridelené, adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6)
oprávnenej osoby, identifikaèné údaje zamestnávate¾a
a dátum zaèatia vykonávania zárobkovej èinnosti. Na vý-
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zvu platite¾a oprávnená osoba doplní ïalie nevyhnutné
údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok rodièovi. Platite¾ osobné údaje môe spracúva len na úèel príspevku rodièovi..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
25. V § 9 odsek 7 znie:
(7) Na konanie o príspevku a o príspevku rodièovi sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní15) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 a 68 veobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak..
26. V § 10 ods. 1 sa za slová nároku na príspevok
vkladajú slová a nároku na príspevok rodièovi a slovo
jeho sa nahrádza slovom ich.
27. V § 10 ods. 2 sa za slovo preukáza vkladá slovo
najmä.
28. Nadpis § 11 znie:
Súèinnos a spolupráca pri poskytovaní príspevku
a príspevku rodièovi.
29. V § 11 ods. 1 sa za slová na úèely príspevku
vkladajú slová a príspevku rodièovi, za slová poskytovania príspevku sa vkladajú slová a príspevku rodièovi a za slová v § 9 ods. 2 sa vkladajú slová a 3.
30. V § 11 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: a príspevku rodièovi.
Èl. III
Zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili
tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch
rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia
ïalie zákony v znení zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 601/2003 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 676/2006 Z. z., zákona è. 592/2007 Z. z. a zákona
è. 554/2008 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 3 ods. 5 sa slová diea v zdravotníckom zariadení nahrádzajú slovami zdravotnícke zariadenie bez
dieaa.
2. V § 3 odsek 6 znie:
(6) Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe,
ak príspevok alebo dávku toho istého druhu vyplatila
prísluná intitúcia iného tátu..
Èl. IV
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z. a zákona
è. 285/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) vydáva na iados fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných
dvoch rokoch pred narodením dieaa na úèely rodièovského príspevku..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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572
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 460/2006 Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona
è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z. a zákona è. 571/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová 100 Sk nahrádzajú
slovami 5 eur.
2. V § 58 ods. 3, § 84 ods. 1 a v § 232 ods. 2 písm. d)
sa slová ods. 11 nahrádzajú slovami ods. 10.
3. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

nom období dôchodkového poistenia a vymeriavacom
základe. Prevodom dôchodkových práv zaniká nárok
na zhodnotenie toho obdobia dôchodkového poistenia
a vymeriavacieho základu v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ktoré boli pouité na urèenie finanènej sumy pod¾a druhej vety.
(2) Ak sa úradník po skonèení sluby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej intitúcii, ktorý bol
poèas tejto sluby alebo zamestnania zúèastnený v dôchodkovom systéme Európskej únie, stane poistencom
v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky a poiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie do dôchodkového systému Slovenskej republiky, prevedú sa tieto dôchodkové
práva, ktoré sú finanènou sumou urèenou ako
poistno-matematický ekvivalent v závislosti na získanom období sluby alebo zamestnania v Európskej únii
alebo v jej intitúcii, ktoré zaloili úèas v dôchodkom
systéme Európskej únie, a na vymeriavacom základe za
toto obdobie.
(3) Prevod dôchodkových práv pod¾a odseku 1 sa vykoná na základe iadosti a súhlasu úradníka s prevodom dôchodkových práv pod¾a odseku 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 56a znie:

56a) Èlánok 1 nariadenia Rady (EHS Euroatom, ESUO)
è. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Sluobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoloèenstiev a osobitné pravidlá,
ktoré sa doèasne uplatòujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES
L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení..

4. V § 94 ods. 2 a 3 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 46 485,40 eura.

§ 82a

5. V § 100 ods. 2 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú
slovami 23 242,70 eura.

Prevod dôchodkových práv vo vzahu
k dôchodkovému systému Európskej únie

6. V § 101 ods. 3 a ods. 5 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 2 324,40 eura.

(1) Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom intitúcie alebo orgánu Európskej únie56a)
(ïalej len úradník), po skonèení vykonávania zárobkovej èinnosti v Slovenskej republike môe poiada
o prevod svojich dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej intitúcie (ïalej len dôchodkový systém Európskej únie), ak nemá
priznaný starobný dôchodok, predèasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôchodkového
systému Slovenskej republiky. Dôchodkové práva
pod¾a prvej vety sú finanèná suma urèená ako
poistno-matematický ekvivalent v závislosti na získa-

7. V § 101 ods. 4 písm. a) sa slová  3 000 Sk nahrádzajú slovami 99,60 eura.
8. Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:
§ 104a
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na
dávku v nezamestnanosti sa zapoèítava obdobie preruenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu èerpania rodièovskej dovolenky pod¾a
osobitného predpisu.45a).
9. V § 108 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
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Výka dávky v nezamestnanosti sa urèuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom
v odseku 2 vymeriavací základ na platenie poistného
na poistenie v nezamestnanosti. Pravdepodobný denný
vymeriavací základ je vymeriavací základ pod¾a § 138
ods. 9, ktorý je platný ku dòu vzniku nároku na dávku
v nezamestnanosti a zaokrúh¾uje sa na tyri desatinné
miesta nahor..
10. V § 116 ods. 6 sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami 99,60 eura.
11. V § 120 ods. 4 sa za slovo poistenia vkladajú slová plní funkciu prístupového bodu, príslunej intitúcie, intitúcie miesta bydliska, intitúcie miesta pobytu, styèného orgánu a.
12. V § 123 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová najmenej troch nahrádzajú slovami nasledujúcich
dvoch.
13. V § 138 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo zamestnanca vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
14. V § 138 sa vypúa odsek 10 vrátane poznámok
pod èiarou k odkazom 79 a 80.
Doterajie odseky 11 a 24 sa oznaèujú ako odseky
10 a 23.
15. V § 138 ods. 18 sa slová odsekoch 11, 12, 14
a 15 nahrádzajú slovami odsekoch 10, 11, 13 a 14.
16. V § 139a sa slová 11 a 17, 18, 19 a 24 nahrádzajú slovami 10 a 18 a 23.
17. V § 144 ods. 1 sa slová 100 Sk nahrádzajú slovami 3,32 eura.
18. V § 147 ods. 2 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami ods. 1.
19. V § 159 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená
c) a d), ktoré znejú:
c) suma pod¾a osobitného predpisu90a) prevedená dôchodkovou správcovskou spoloènosou na úèet Sociálnej poisovne v tátnej pokladnici za sporite¾a,
ktorému zanikla úèas na starobnom dôchodkovom
sporení pod¾a osobitného predpisu,90b)
d) suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom
systéme Európskej únie prevedená na úèet Sociálnej poisovne z úètu dôchodkového systému Európskej únie,.
Doterajie písmená c) a h) sa oznaèujú ako písmená
e) a j).
Poznámky pod èiarou k odkazom 90a a 90b znejú:

90a) §
è.
90b
)§
è.

65 ods. 5 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona
572/2009 Z. z.
17a zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona
572/2009 Z. z..

20. V § 160 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
c) finanèná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka pod¾a § 82a ods. 1, .
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
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21. V § 162 ods. 2 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poistné
na starobné poistenie je aj finanèná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam pod¾a § 82a ods. 2,.
22. V § 168 ods. 2 písm. i) sa slová ods. 1 a 3 nahrádzajú slovami ods. 1.
23. V § 179 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) vykonáva prevod dôchodkových práv vo vzahu
k dôchodkovému systému Európskej únie,.
Doterajie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno m).
24. V § 202 sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,50 eura.
25. V § 205 ods. 1 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,20 eura.
26. V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoloènosti bez zbytoèného odkladu skutoènos, e úradník uvedený v § 82a ods. 1, ktorý je sporite¾om pod¾a
osobitného predpisu1) a ktorý poiadal o prevod dôchodkových práv, súhlasil s týmto prevodom,
l) previes finanènú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam pod¾a § 82a ods. 1..
27. V § 228 sa vypúajú odseky 1 a 2.
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 1
a 7.
28. V § 228 ods. 2 a 4 sa slová odseku 3 nahrádzajú
slovami odseku 1.
29. V § 228 ods. 5 sa slová odsekov 3 a 6 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 4.
30. V § 228 odsek 6 znie:
(6) Lehota na splnenie povinností pod¾a odsekov 1 a
4 je zachovaná aj vtedy, ak doklady preukazujúce splnenie povinností pod¾a odsekov 2 a 3 a tlaèivo uvedené
v odseku 5 sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu potou, odoslali faxom alebo elektronickou potou..
31. V § 228 ods. 7 sa slová odseku 8 nahrádzajú slovami odseku 6.
32. V § 233 odsek 6 znie:
(6) Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky je povinné oznámi Sociálnej poisovni
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné èíslo, údaj
o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej èinnosti samostatne zárobkovo èinnou osobou v období, za
ktoré sa podáva daòové priznanie, výku príjmu alebo výnosu a výku základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatne zárobkovej èinnosti fyzickej
osoby, ktorá na základe daòového priznania má príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu34) alebo výnos
súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou èinnosou, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka alebo najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ak fyzická osoba má predåenú lehotu na
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podanie daòového priznania pod¾a osobitného predpisu,43)
b) zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej èinnosti, ktorá vyplynula
z právoplatného dodatoèného platobného výmeru
alebo z dodatoèného daòového priznania fyzickej
osoby uvedenej v písmene a) v lehote do 30 dní odo
dòa právoplatnosti dodatoèného platobného výmeru alebo od predloenia dodatoèného daòového priznania správcovi dane..
33. V § 239 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami
16 596,96 eura.
34. V § 240 ods. 2 sa slová 100 Sk nahrádzajú slovami 3,32 eura.
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§ 293bm
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. februára 2010
(1) Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti sa rozhodne pod¾a zákona úèinného do 31. januára 2010.
(2) Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok
na dávku v nezamestnanosti sa zapoèítava aj obdobie
od 1. februára 2006 do 31. januára 2010, poèas ktorého bolo preruené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu èerpania rodièovskej dovolenky pod¾a osobitného predpisu.45a)
§ 293bn

35. V § 241a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: najneskôr do uplynutia 45 dní odo dòa splnenia tejto povinnosti zamestnávate¾om.

Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2011

36. V § 241a ods. 2 písm. d) sa slová do dòa, v ktorom sporite¾ splní oznamovaciu povinnos nahrádzajú slovami najneskôr do uplynutia 45 dní odo dòa splnenia oznamovacej povinnosti sporite¾a.

Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky je povinné
oznámi Sociálnej poisovni údaje o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej èinnosti samostatne zárobkovo èinnou osobou prvýkrát v roku 2011 za rok 2010
v lehote ustanovenej v § 233 ods. 6..

37. V § 248 ods. 1 písm. a) sa slová 2 000 000 Sk nahrádzajú slovami 66 387,80 eura.

Èl. II

38. V § 248 ods. 1 písm. b) sa slová 5 000 000 Sk nahrádzajú slovami 165 969,50 eura.
39. V § 248 ods. 3 sa slová 1 000 Sk do 20 000 Sk
nahrádzajú slovami 33,10 eura do 663,8 eura a slová
50 000 Sk sa nahrádzajú slovami 1 659,60 eura.
40. Za § 293bj sa vkladajú § 293bk a 293bn, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 62/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z. a zákona
è. 137/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010

1. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 293bk

§ 17a

V období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011
zamestnávate¾ platí poistné na úrazové poistenie vo
výke 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného
v § 138 ods. 12, 15 a 16. Ustanovenie § 293ag ods. 1 sa
od 1. januára 2010 nepouije.
§ 293bl
(1) Sociálna poisovòa nepredpíe penále alebo odpustí povinnos zaplati predpísané penále, ktoré sa
viae na dlné poistné a dlné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie pod¾a osobitného predpisu1) za
obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do
30. apríla 2010.
(2) Pôsobnos pod¾a odseku 1 patrí vecne príslunej
poboèke, ktorá rozhoduje o uloení penále pod¾a § 178
ods. 1 písm. a) deviateho bodu.

Zánik úèasti na starobnom dôchodkovom sporení
sporite¾ovi, ktorý poiada o prevod
dôchodkových práv
Sporite¾ovi, ktorý poiada o prevod dôchodkových
práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej intitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká
úèas na starobnom dôchodkovom sporení dòom,
v ktorom bolo Sociálnej poisovni doruèené oznámenie
Európskej únie alebo jej intitúcie o tomto súhlase, a to
spätne odo dòa vzniku prvej úèasti..
2. V § 47 ods. 8 sa slová 300 000 000 Sk nahrádzajú slovami  9 950 000 eur.
3. V § 64 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Zmluva
o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dòom zániku úèasti pod¾a § 17a..
4. § 65 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:

Strana 4432

Zbierka zákonov è. 572/2009

(5) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
bez zbytoèného odkladu po doruèení písomného oznámenia pod¾a osobitného predpisu68a) previes z beného
úètu dôchodkového fondu na úèet Sociálnej poisovne
v tátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej
hodnote osobného dôchodkového úètu ku dòu, ktorý
predchádza dòu prevodu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 68a znie:

68a) § 226 ods. 1 písm. k) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona
è. 572/2009 Z. z..

5. V § 67 ods. 1 sa slová v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, druhom, tvrtom, piatom, siedmom, jedenástom
a trnástom bode nahrádzajú slovami v § 47 ods. 2
písm. a) a b) prvom, treom, piatom, iestom, ôsmom,
dvanástom, pätnástom a estnástom bode.
6. V § 90 ods. 3 písm. c) sa vypúajú slová a cenných papierov pod¾a § 81 ods. 3 písm. b).
7. V § 90 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak dôchodková správcovská spoloènos nadobúda do majetku v dôchodkovom fonde cenný papier pod¾a § 81
ods. 3 písm. b), ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finanèného indexu pod¾a odseku 4 prvej vety..
8. V § 90 ods. 10 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o finanèný index uvedený v zozname finanèných indexov pod¾a odseku 4 prvej vety..
9. V § 115 ods. 1 písm. n) sa slová 20 000 000 Sk nahrádzajú slovami 700 000 eur.
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Èl. III
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 184/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 5 ods. 4 písm. b) sa za slová zo starobného dôchodku vkladajú slová a z predèasného starobného
dôchodku a za slová priznaného starobného dôchodku sa vkladajú slová a predèasného starobného dôchodku.
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010
okrem ôsmeho bodu, deviateho bodu a § 293bm v tyridsiatom bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1.
februára 2010, jedenásteho bodu v èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. mája 2010, a okrem osemnásteho bodu,
dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu a tridsiateho prvého bodu a § 293bn v tyridsiatom
bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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573
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov
opatrenie z 15. decembra 2009 è. 10/2009, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska è. 6/1999,
ktorým sa urèujú podmienky na usmeròovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
Opatrením sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 è. 6/1999, ktorým sa urèujú podmienky na usmeròovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie è. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia
z 12. decembra 2002 è. 12/2002 (oznámenie è. 701/2002 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2003 è. 8/2003 (oznámenie è. 568/2003 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2005 è. 6/2005 (oznámenie è. 593/2005 Z. z.) a opatrenia z 28. októbra 2008 è. 19/2008 (oznámenie è. 426/2008 Z. z.).
Zmenou opatrenia sa zvyuje prahová hodnota oznaèovania úèelu platby pri cezhranièných platbách zo Slovenskej republiky do iného èlenského tátu Európskej únie alebo iného tátu Európskeho hospodárskeho priestoru
a naopak v eurách alebo v národných menách tých èlenských tátov, ktoré oznámili rozhodnutie postupova pod¾a
osobitného predpisu, z 12 500 eur na 50 000 eur.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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