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594
ZÁKON
z l. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov 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. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 606/2003 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 474/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 233/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 451/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. d) sa slová ktorý bol administratívne
vyhostený nahrádzajú slovami ktorému bol uloený
zákaz vstupu.
2. V § 2 písmeno j) znie:
j) dobrovo¾ným návratom návrat cudzinca do krajiny
pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejko¾vek tretej krajiny, do ktorej sa cudzinec rozhodne vráti
a ktorá ho prijme,.
3. § 2 sa dopåòa písmenami k) a m), ktoré znejú:
k) zranite¾nou osobou maloletý, osoba so zdravotným
postihnutím, staria osoba, tehotná ena, slobodný
rodiè s maloletým dieaom a osoba, ktorá bola vystavená muèeniu alebo iným formám psychického,
fyzického alebo sexuálneho násilia,
l) Európskym hospodárskym priestorom èlenský tát
Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný
zmluvný tát Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a vajèiarska konfederácia,
m) rodinným prísluníkom obèana Európskeho hospodárskeho priestoru
1. manel a jeho diea mladie ako 21 rokov alebo
jeho nezaopatrené diea,11)
2. diea mladie ako 21 rokov alebo nezaopatrené
diea,11)
3. príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
4. príbuzný manela v priamom rade, ktorý je od
neho závislý,
5. iný rodinný prísluník, ktorý je od neho závislý,
alebo èlen jeho domácnosti..
4. V § 3 ods. 2 sa slová Rodinný prísluník obèana
èlenského tátu Európskej únie, iného zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a vajèiarskej konfederácie (ïalej len Európsky hospodársky priestor) nahrádzajú slovom Cudzinec.

5. Doterají text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo vnútra môe pod¾a osobitného
predpisu1a) povoli prekroèenie vonkajej tátnej hranice mimo hranièného priechodu, ak na povolenie prestupu osôb a prepravy tovaru cez colnú hranicu mimo
colného priechodu nie je prísluný colný orgán pod¾a
osobitného predpisu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 14 ods. 6 a 9 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Schengenské vízum
(1) Cudzincovi môe by udelené pod¾a osobitného
predpisu4) jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosou a letiskové tranzitné vízum (ïalej len
schengenské vízum).
(2) Charakteristika schengenských víz a podmienky
ich ude¾ovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené v osobitnom predpise.4)
(3) Rodinnému prísluníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, sa ude¾uje
vízum s obmedzenou územnou platnosou.4a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 810/2009
z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoloèenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
4a
) Èl. 25 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) è. 810/2009 (Ú. v. EÚ
L 243, 15. 9. 2009)..

7. § 12 a 14 vrátane nadpisov znejú:
§ 12
Národné vízum
(1) Cudzincovi môe by udelené aj národné vízum,
ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na
pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov
Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(2) Národné vízum sa ude¾uje na pobyt dlhí ako tri
mesiace; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti
s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike,
ude¾uje sa na nevyhnutný èas.
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§ 13

§ 14

Konanie o udelení schengenského víza

Konanie o udelení národného víza

(1) Udelenie schengenského víza môe by podmienené pozvaním overeným útvarom Policajného zboru (ïalej len policajný útvar).
(2) Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahranièí (ïalej len zastupite¾ský
úrad) môe udeli schengenské vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných
vecí) sa môu dohodnú, v ktorých prípadoch môe zastupite¾ský úrad udeli schengenské vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra dáva
stanovisko k udeleniu schengenského víza aj pre diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad iného èlenského
tátu Európskej únie v rámci konzultácie pod¾a osobitného predpisu.4)
(3) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi cudzincovi
na vstup hranièný priechod, ktorý zapíe do schengenského víza.
(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum, sa nemono odvola. Proti rozhodnutiu,
ktorým nebolo udelené schengenské vízum, sa môe
odvola rodinný prísluník obèana Európskeho hospodárskeho priestoru a cudzinec, ktorý je rodinným prísluníkom azylanta alebo cudzinca, ktorému sa
poskytla doplnková ochrana; iné osoby sa môu odvola, iba ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(5) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar môe
pod¾a osobitného predpisu4) zrui alebo odvola
schengenské vízum. Proti rozhodnutiu o zruení
schengenského víza alebo o odvolaní schengenského
víza sa môe odvola rodinný prísluník obèana Európskeho hospodárskeho priestoru a cudzinec, ktorý je rodinným prísluníkom azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana; iné osoby sa môu
odvola, iba ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(6) O odvolaní proti rozhodnutiu zastupite¾ského
úradu pod¾a odsekov 4 a 5 rozhoduje ministerstvo zahranièných vecí.

(1) Cudzinec podáva iados o udelenie národného
víza na úradnom tlaèive na zastupite¾skom úrade.
(2) K iadosti o udelenie národného víza je cudzinec
povinný predloi cestovný doklad, farebnú fotografiu
s rozmermi 3 × 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu, doklad potvrdzujúci úèel pobytu, doklad o zdravotnom poistení a ïalie doklady potrebné na rozhodnutie
o iadosti o udelenie národného víza. Na poiadanie je
cudzinec povinný osobne sa dostavi na pohovor.
(3) Zastupite¾ský úrad rozhodne o iadosti o udelenie
národného víza do 30 dní od jej prijatia.
(4) Zastupite¾ský úrad môe udeli národné vízum
len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva
vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahranièných vecí sa môu dohodnú, v ktorých prípadoch môe
zastupite¾ský úrad udeli národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra.
(5) Národné vízum sa ude¾uje do cestovného dokladu
formou nálepky. Platnos národného víza sa musí
skonèi spravidla najmenej 90 dní pred skonèením
platnosti cestovného dokladu.
(6) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi cudzincovi na vstup hranièný priechod, ktorý zapíe do národného víza.
(7) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar je
oprávnený zrui národné vízum, ak zistí skutoènosti,
ktoré by odôvodòovali neudelenie národného víza, alebo ak je cudzinec administratívne vyhostený.
(8) Na udelenie národného víza nie je právny nárok
a dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje. Na
konanie o udelení národného víza a o zruení národného víza sa nevzahuje osobitný predpis4) ani veobecný
predpis o správnom konaní.6).
8. V § 14a sa odkaz 6a nahrádza odkazom 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a sa vypúa.
9. V § 15 sa vypúajú odseky 2 a 3. Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
10. V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: po
predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra, ktorým je viazaný.

(7) Ministerstvo vnútra môe z dôvodov pod¾a osobitného predpisu4) predåi platnos schengenského
víza najviac do troch mesiacov v jednom polroku.

11. V § 15 ods. 3 písm. e) sa vypúajú slová pod¾a odseku 2 v prípade, ak sa vyaduje.

(8) Ude¾ovanie schengenských víz v zastúpení
iným èlenským tátom Európskej únie a ude¾ovanie
schengenských víz v zastúpení iného èlenského tátu
Európskej únie upravuje osobitný predpis.4)

12. V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo cudzincovi, ktorý koná v mene obchodnej spoloènosti alebo drustva a nie je v pracovnoprávnom vzahu k tejto
spoloènosti alebo k drustvu.

(9) Rodinný prísluník obèana Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný k iadosti o schengenské
vízum predloi cestovný doklad, doklad potvrdzujúci
jeho rodinný vzah s obèanom Európskeho hospodárskeho priestoru a doklad o závislosti, ak sa vyaduje.
Zastupite¾ský úrad a policajný útvar rozhodne o iadosti najneskôr do 10 pracovných dní.

13. § 20 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Povolenie na prechodný pobyt na úèel zamestnania sa nevyaduje do 90 dní od prekroèenia vonkajej
hranice,10ba) ak ide o cudzinca,
a) ktorý pracuje pre významného zahranièného
investora10bb) v Slovenskej republike,
b) ktorého vyslal zamestnávate¾ so sídlom v inom èlen-
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skom táte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania sluieb zabezpeèovaných týmto zamestnávate¾om,10bc)
c) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahranièným zamestnávate¾om,10bd) alebo
d) ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávate¾om,
ktorý má sídlo alebo sídlo organizaènej zloky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy
uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonáva prácu na území Slovenskej republiky.10be).
Poznámky pod èiarou k odkazom 10ba a 10be znejú:

10ba)Èl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
10bb
) § 3 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
10bc
) § 22 ods. 7 písm. n) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
10bd
) § 22 ods. 7 písm. p) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
10be
) § 22 ods. 6 písm. a) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..
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ný pobyt neprijme ani, ak k nej nebol priloený doklad
o úèele pobytu alebo doklad potvrdzujúci bezúhonnos
z domovského tátu, ak sa vyaduje..
22. V § 25 ods. 3 písmeno b) znie:
b) bezúhonnos; to neplatí, ak ide o cudzinca pod¾a
§ 23a, zmenu úèelu pobytu, cudzinca s dlhodobým
pobytom a cudzinca mladieho ako 14 rokov, ak ide
o cudzinca, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahranièného investora10bc) v Slovenskej
republike, jeho manela a diea, títo neprikladajú
k iadosti doklad potvrdzujúci bezúhonnos zo Slovenskej republiky,.
23. V § 25 ods. 4 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
j) potvrdením zdravotníckeho zariadenia o lieèení alebo dokladom o potrebe sprevádzania, ak ide o cudzinca, ktorý iada o povolenie na prechodný pobyt
pod¾a § 22 ods. 1 písm. g),
k) potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní
dobrovo¾níckej èinnosti, ak ide o cudzinca, ktorý iada o povolenie na prechodný pobyt pod¾a § 22 ods. 1
písm. h)..
Doterajie písmená j) a m) sa oznaèujú ako l) a o).

14. V § 21 ods. 3 sa slová ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom
polroku nahrádzajú slovami do 90 dní od prekroèenia
vonkajej hranice10ba).

24. V § 25 ods. 5 druhej vete sa za slovo zdravie,
vkladajú slová nesmie by starí ako 30 dní a a za slovo nemusí sa vkladá slovo ho.

15. V § 22 ods. 1 písm. e) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.

26. V § 26 ods. 2 písmeno f) znie:
f) cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloí faloné alebo pozmenené
doklady alebo doklad inej osoby,.

16. V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) lieèenie, a ak je to potrebné, povolenie sa môe udeli
aj cudzincovi, ktorý cudzinca na lieèení sprevádza,
alebo
h) dobrovo¾nícku èinnos..
17. V § 22 ods. 3 sa slová ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom
polroku nahrádzajú slovami do 90 dní od prekroèenia
vonkajej hranice10ba).
18. V § 24 ods. 2 sa za slovo poda vkladá slovo
osobne a slová § 22 sa nahrádzajú slovami § 21,
22.
19. V § 24 ods. 4 písm. b) sa slová v odbore, na ktorého vykonávanie sa túdiom pripravoval nahrádzajú
slovami alebo na úèel podnikania.

25. V § 25 ods. 7 sa vypúajú slová § 22,.

27. V § 26 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutoènosti,.
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená
h) a i).
28. V § 26 ods. 3 druhá veta znie: Ak ide o cudzinca
pod¾a § 21, 22 a § 24 ods. 6, rozhodne policajný útvar
do 30 dní od doruèenia úplnej iadosti..
29. V § 27 odsek 3 znie:
(3) Povolenie na prechodný pobyt sa po skonèení
jeho platnosti a do rozhodnutia o iadosti o obnovenie
povolenia na prechodný pobyt povauje za platné na
území Slovenskej republiky..
30. § 27 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí iadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt urèí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najdlhie
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia..

20. V § 24 odsek 6 znie:
(6) Cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahranièného investora v Slovenskej republike a zároveò
je obèanom èlenského tátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a cudzinec, ktorý zastupuje
alebo pracuje pre významného zahranièného investora10bc) v Slovenskej republike, manel alebo diea tohto
cudzinca mladie ako 18 rokov môe poda iados
o udelenie povolenia na prechodný pobyt osobne aj na
policajnom útvare..

32. V § 28 sa bodka na konci nahrádza slovom alebo a dopåòa sa písmenom j), ktoré znie:
j) cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho..

21. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Zastupite¾ský úrad iados o udelenie povolenia na prechod-

33. V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Doklad potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje

31. V § 28 písm. h) sa slovo alebo nahrádza èiarkou.
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verejné zdravie, nesmie by starí ako 30 dní a nemusí
ho odovzda cudzinec s povolením na prechodný pobyt..
34. V § 38a sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) bezúhonnos, ak ide o cudzinca pod¾a § 38 ods. 1
písm. d) starieho ako 14 rokov..
35. V § 38a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Cudzinec pod¾a § 38 ods. 1 písm. d) je povinný
k iadosti priloi aj doklad potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od
vstupu. Doklad potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá
ohrozuje verejné zdravie, nesmie by starí ako 30
dní..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
36. V § 38a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
na území Slovenskej republiky.
37. V § 39 ods. 2 písm. d) sa vypúa slovo alebo.
38. V § 39 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloí faloné alebo pozmenené
doklady alebo doklad inej osoby, alebo
g) údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutoènosti..
39. § 39 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, sa nemono odvola.
(4) Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí iadosti
o ïalie povolenie urèí cudzincovi primeranú lehotu na
vycestovanie, najdlhie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia..
40. V § 41 písm. g) sa na konci vypúa slovo alebo.
41. V § 41 sa bodka na konci nahrádza slovom alebo a dopåòa sa písmenom i), ktoré znie:
i) cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho..
42. V § 42 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája slovo
alebo.
43. V § 42 ods. 1 písm. f) sa slovo alebo nahrádza
bodkou.
44. V § 42 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
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47. V § 43 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: iados o udelenie tolerovaného pobytu podáva cudzinec na úradnom tlaèive na policajnom
útvare..
48. V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Proti rozhodnutiu o dåke udeleného povolenia
na tolerovaný pobyt a proti rozhodnutiu o dåke predåenia povolenia na tolerovaný pobyt sa nemono odvola..
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 10.
49. V § 43 ods. 6 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 8.
50. V § 43 ods. 7 sa èíslica 40 nahrádza èíslicou
90.
51. V § 44 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo vycestoval.
52. V § 45a ods. 1 písm. d) sa slovo alebo nahrádza
èiarkou.
53. V § 45a ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom alebo.
54. V § 45a sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) je rodinným prísluníkom obèana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý spåòa podmienky pod¾a
písmen a) a e)..
55. V § 45a ods. 2 tretia a tvrtá veta znejú: K iadosti o registráciu prvého povolenia je obèan Európskeho hospodárskeho priestoru povinný predloi cestovný doklad a doklad o zabezpeèení ubytovania. Ak
obèan Európskeho hospodárskeho priestoru nepredloí k iadosti cestovný doklad alebo doklad o zabezpeèení ubytovania alebo ak je neiaducou osobou, policajný útvar iados o registráciu prvého povolenia
neprijme..
56. V § 45b sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
57. V § 45b ods. 2 písm. c) sa slová pod¾a odseku 2
písm. a) a b) nahrádzajú slovami pod¾a § 2 písm. m)
prvého a druhého bodu.
58. V § 45b ods. 8 sa èíslica 7 nahrádza èíslicou 6.

45. V § 43 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: a neohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok okrem cudzinca uvedeného v § 23 ods. 1 a v § 35
ods. 1 písm. a) a d).

59. V § 46 ods. 1 sa èíslica 60 sa nahrádza èíslicou
30.

46. V § 43 ods. 2 sa za slová povauje obdobie vkladajú slová poskytovania ústavnej starostlivosti, posudzovania iadosti o udelenie tolerovaného pobytu,
a na konci sa pripája táto veta: Policajný útvar môe
v odôvodnených prípadoch obdobie, ktoré sa povauje
pod¾a predchádzajúcej vety za tolerovaný pobyt, predåi; na predåenie sa nevzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.6).

61. V § 49 ods. 1 písm. n) sa za slovo oznámi vkladajú slová do troch pracovných dní.

60. V § 46 ods. 2 sa vypúajú slová pod¾a èasu povoleného pobytu.

62. V § 49 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) vycestova najneskôr posledný deò oprávneného pobytu do tátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má povolený pobyt,.
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Doterajie písmená p) a q) sa oznaèujú ako q) a r).

§ 56

63. V § 49 ods. 2 písm. a) sa slová krátkodobé vízum
alebo dlhodobé vízum nahrádzajú slovami schengenské vízum alebo národné vízum.

Veobecné ustanovenia

64. V § 49 ods. 4 sa slová písm. a), nahrádzajú slovami písm. a), c), a na konci sa pripája táto veta:
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzahuje ani na
zvýhodneného cudzinca..
65. V § 51 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Vízum môe by nahradené povolením na pobyt pod¾a osobitného predpisu.19aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19aa znie:

19aa) Èl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení..

66. V § 51 ods. 2 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami najneskôr do 24 hodín od jeho príchodu alebo
v lehote urèenej po dohode s policajným útvarom na
hraniènom priechode.

(1) Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skonèení pobytu cudzinca s urèením
lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny
tranzitu23b) alebo ktorejko¾vek tretej krajiny, ktorá ho
prijme, a èasu zákazu vstupu, ak tento zákon neustanovuje inak. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený.
Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného
rozhodnutia je neprípustné.
(2) Policajný útvar poskytne na iados cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia,
doby zákazu vstupu a pouèenia o monosti odvolania
v jazyku, ktorému rozumie.

67. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(3) Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, poiada o medzinárodnú
ochranu, policajný útvar konanie o administratívnom
vyhostení preruí do skonèenia konania o medzinárodnej ochrane. Ak sa cudzincovi poskytne medzinárodná
ochrana, policajný útvar konanie o administratívnom
vyhostení zastaví.

§ 51a

§ 57

Povinnosti prevádzkovate¾a letiska

Dôvody administratívneho vyhostenia

Prevádzkovate¾ letiska19b) je povinný
a) oznámi policajnému útvaru vykonávajúcemu hraniènú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny a odlet
lietadla do tretej krajiny; ak ide o letisko, na ktorom
nie je zriadený policajný útvar najneskôr 24 hodín
pred príletom alebo odletom, prièom ak sa prevádzkovate¾ letiska dozvie o odlete alebo prílete neskôr
ako 24 hodín pred odletom alebo príletom, je povinný to oznámi policajnému útvaru bezodkladne,
b) neumoni posádke a cestujúcim nástup do lietadla
odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania hraniènej kontroly posádky a cestujúcich policajným
útvarom,
c) prija také opatrenia, aby posádka a cestujúci po
prílete lietadla z tretej krajiny neopustili letisko
mimo priestorov hraniènej kontroly..

(1) Policajný útvar môe administratívne vyhosti cudzinca a urèi zákaz vstupu
a) na pä rokov, ak
1. ohrozuje bezpeènos tátu, verejný poriadok,
zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin a nebol mu uloený trest vyhostenia,2)
3. poruí predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,21)
4. pri kontrole pod¾a tohto zákona predloil faloný
alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
5. vykonáva inú èinnos, ne na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt alebo vízum,
alebo
6. uzavrel manelstvo s cie¾om získa povolenie na
pobyt,
b) do piatich rokov, najmenej vak na jeden rok, ak
1. vstúpi na územie Slovenskej republiky bez oprávnenia alebo sa zdriava na území Slovenskej republiky bez oprávnenia,
2. odmieta hodnoverným spôsobom preukáza svoju totonos,
3. zdriava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia
vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím
vlády Slovenskej republiky,
4. uvedie v konaní pod¾a tohto zákona nepravdivé,
neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloí
faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad
inej osoby,
5. zistí, e úèel, na ktorý bolo cudzincovi udelené povolenie na prechodný pobyt, zanikol a e cudzinec
túto skutoènos neoznámil policajnému útvaru,

Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:

19b) § 32 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

68. V § 53 ods. 1 a 3 sa slovo bezodkladne nahrádza slovami do troch pracovných dní.
69. V § 53 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zamestnávate¾ je povinný do troch pracovných
dní písomne oznámi policajnému útvaru skonèenie
pracovného pomeru s cudzincom..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
70. V § 53 ods. 7 sa slová 1 a 3 nahrádzajú slovami
1 a 4.
71. § 56 a 57 vrátane nadpisov znejú:
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6. marí výkon rozhodnutia tátneho orgánu alebo
7. iným spôsobom závane poruí alebo opakovane
poruuje veobecne záväzné právne predpisy.
(2) Policajný útvar môe administratívne vyhosti cudzinca a urèi zákaz vstupu najviac do 10 rokov, ak cudzinec váne ohrozuje bezpeènos tátu. Ak je viacero
dôvodov na administratívne vyhostenie pod¾a odseku 1, policajný útvar urèí èas zákazu vstupu pod¾a najprísnejieho ustanovenia.
(3) Cudzinec, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestova v lehote urèenej v rozhodnutí. Policajný útvar urèí lehotu
na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia; túto lehotu mono primerane
predåi s oh¾adom na predchádzajúcu dåku pobytu,
súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav
cudzinca. Obèanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodnenému cudzincovi urèí policajný útvar
lehotu na vycestovanie najmenej 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
(4) Policajný útvar neurèí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie alebo urèí lehotu kratiu ako sedem dní, ak
a) mono predpoklada, e cudzinec ujde alebo bude
iným spôsobom mari alebo saova výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemono jeho totonos zisti,
b) cudzinec v konaní pod¾a tohto zákona uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo
predloí faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo
c) cudzinec ohrozuje bezpeènos tátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných.
(5) Zaistený cudzinec, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestova do 30 dní od jeho prepustenia, ak nie je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej republiky z iného dôvodu.
(6) Po nadobudnutí vykonate¾nosti rozhodnutia o vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu policajný
útvar zaznamená údaje o cudzincovi, èase zákazu vstupu a o dôvodoch rozhodnutia do evidencie neiaducich
osôb, o cudzincovi, ktorý nie je obèanom Európskeho
hospodárskeho priestoru, môe tie vyhotovi záznam
v Schengenskom informaènom systéme.21aa) Cudzinca,
o ktorom bol vyhotovený záznam v Schengenskom informaènom systéme, policajný útvar informuje o dôsledkoch takého opatrenia. Ministerstvo vnútra vyradí
cudzinca z evidencie neiaducich osôb po udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky, po udelení povolenia na trvalý pobyt pod¾a § 40, po uplynutí èasu zákazu vstupu, po zruení zákazu vstupu, po uplynutí
trestu vyhostenia, po odpustení trestu vyhostenia na
základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky, po dovàení 80 rokov veku alebo po jeho úmrtí,
alebo vyhlásení za màtveho.
(7) Policajný útvar môe skráti èas zákazu vstupu
pod¾a odseku 1 alebo administratívne nevyhosti cudzinca, ktorý je zranite¾nou osobou alebo ktorý má
udelené povolenie na pobyt, ak by dôsledky postupu
pod¾a odseku 1 boli neprimerané vzh¾adom na súkrom-
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ný a rodinný ivot cudzinca, dåku jeho pobytu, zdravotný stav, vek cudzinca a väzby s krajinou pôvodu.
(8) Policajný útvar môe administratívne vyhosti obèana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca, ak ohrozuje bezpeènos tátu,
verejný poriadok alebo verejné zdravie; to neplatí, ak
dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
po troch mesiacoch od vstupu obèana Európskeho
hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca.
(9) Policajný útvar môe administratívne vyhosti obèana Európskeho hospodárskeho priestoru, zvýhodneného cudzinca alebo cudzinca, ktorý má ïalie povolenie, alebo cudzinca, ktorému bolo predåené povolenie
na tolerovaný pobyt pod¾a § 43 ods. 8, len zo závaných
dôvodov ohrozenia bezpeènosti tátu alebo verejného
poriadku. Cudzinca, ktorému bolo predåené povolenie
na tolerovaný pobyt pod¾a § 43 ods. 8, mono vyhosti
aj z dôvodov pod¾a § 44 ods. 3 písm. a) a c).
(10) Policajný útvar môe administratívne vyhosti obèana Európskeho hospodárskeho priestoru bez urèenia èasu zákazu pobytu, ak nespåòa podmienky pod¾a
§ 45a ods. 1 písm. d), a zvýhodneného cudzinca, ak nespåòa podmienky pod¾a § 45b ods. 1 písm. b); to neplatí,
ak ide o ïalie povolenie.
(11) Policajný útvar nemôe administratívne vyhosti
a) obèana Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa
oprávnene zdriaval najmenej desa rokov na území
Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje
hrozbu pre bezpeènos tátu,
b) diea mladie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieaa v jeho záujme,21a)
c) cudzinca, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá
ohrozuje verejné zdravie, po udelení povolenia na
pobyt,
d) cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt pod¾a § 43 ods. 7.
(12) Ak policajný útvar administratívne vyhostí cudzinca s dlhodobým pobytom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, je povinný informova tát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý
mu dlhodobý pobyt udelil. Ak ide o administratívne vyhostenie cudzinca s dlhodobým pobytom z obzvlá závaného dôvodu mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru, je policajný útvar povinný svoje
rozhodnutie konzultova so tátom, ktorý mu udelil
dlhodobý pobyt.
(13) Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj na obèana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca.
(14) Ak cudzinec pri hraniènej kontrole pod¾a osobitného predpisu1a) predloí faloný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby, policajný útvar na hraniènom priechode mu môe uloi zákaz vstupu na pä
rokov; to neplatí, ak ide o obèana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca. Na
konanie o zákaze vstupu sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.6).
72. V § 59 ods. 1 písmeno b) znie:
b) mono predpoklada, e cudzinec ujde alebo bude
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iným spôsobom mari alebo saova výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemono jeho totonos zisti,.
73. V § 59 ods. 3 sa za slovo vyhostenie vkladajú
slová alebo trest vyhostenia a na konci sa pripája táto
veta: Na vyhostenie leteckou cestou sa vzahuje osobitný predpis.22).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoloèných letov na odsuny tátnych prísluníkov tretích krajín, na ktorých sa vzahujú príkazy na individuálny
odsun, z územia dvoch alebo viacerých èlenských tátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 07; Ú. v. EÚ L 261,
6. 8. 2004)..

74. V § 59 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo do skonèenia predåeného obdobia pod¾a
§ 43 ods. 2.
75. V § 59 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Policajný útvar odloí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a) sa rozhoduje o obnovení povolenia na prechodný pobyt alebo o ïalom povolení; ak policajný útvar iados zamietne alebo konanie zastaví, rozhodnutie
o administratívnom vyhostení sa vykoná,
b) nastali prekáky vyhostenia; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí
týchto prekáok,
c) policajný útvar predåil lehotu na vycestovanie pod¾a
§ 57 ods. 3.
(6) Policajný útvar poskytne cudzincovi písomné potvrdenie o odloení výkonu rozhodnutia, v ktorom uvedie dôvod a èas, na ktorý sa výkon rozhodnutia odkladá. Do èasu uvedeného v potvrdení sa nezapoèítava èas
zákazu vstupu..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.
76. V § 59 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo udelením povolenia na trvalý pobyt, prechodný
pobyt alebo tolerovaný pobyt pod¾a § 43 ods. 1 písm. b)
a f).
77. § 59 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, pritom spolupracuje s mimovládnymi organizáciami..
78. V § 59a ods. 2 sa za slovo na vkladajú slová obèana Európskeho hospodárskeho priestoru a.
79. V § 61 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Cudzincovi, ktorý bol administratívne vyhostený, môe ministerstvo vnútra zrui zákaz vstupu, ak
preukáe, e vycestoval v lehote, ktorú urèil policajný
útvar v rozhodnutí, alebo ak vycestoval v rámci dobrovo¾ných návratov..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
80. V § 61 ods. 2 sa za slovo vyhostený vkladajú slová alebo mu bol urèený zákaz vstupu.
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81. V § 61 ods. 4 sa slová 1 a 2 nahrádzajú slovami
1 a 3.
82. V § 62 odsek 3 znie:
(3) Cudzinec môe by zaistený na èas nevyhnutne
potrebný, najviac vak na es mesiacov. Policajný útvar môe rozhodnú o predåení lehoty zaistenia najviac
o 12 mesiacov, ak mono predpoklada, e napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia sa tento výkon predåi z dôvodu,
e cudzinec dostatoène nespolupracuje alebo z dôvodu,
e mu zastupite¾ský úrad nevydal náhradný cestovný
doklad v lehote pod¾a prvej vety; to neplatí, ak ide o rodinu s demi alebo zranite¾nú osobu..
83. V § 62 ods. 6 prvá veta znie Zaistený cudzinec
môe poda proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu o predåení lehoty zaistenia opravný prostriedok
na súd do 15 dní od doruèenia rozhodnutia o zaistení
alebo rozhodnutia o predåení lehoty zaistenia; o opravnom prostriedku rozhodne súd bezodkladne..
84. V § 62 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Iné
zranite¾né osoby mono zaisti len v nevyhnutnom prípade a na èo najkratí èas..
85. V § 63 písmená a) a b) znejú:
a) zabezpeèi pouèenie cudzinca bezprostredne po jeho
zaistení v jazyku, ktorému rozumie, o dôvodoch zaistenia, o monosti oznámi jeho zaistenie zastupite¾skému úradu tátu, ktorého je tátnym obèanom,
a o monosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia
o zaistení,
b) ak cudzinec poiada o oznámenie svojho zaistenia
zastupite¾skému úradu tátu, ktorého je tátnym
obèanom, bezodkladne vyrozumie tento zastupite¾ský úrad; ak zastupite¾ský úrad tohto tátu nemá
sídlo na území Slovenskej republiky, policajný útvar
o zaistení cudzinca vyrozumie ministerstvo zahranièných vecí,.
86. V § 63 písm. f) treom bode sa slová 180 dní nahrádzajú slovom zaistenia.
87. § 63 sa dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) umoni poèas zaistenia cudzinca vstup do zariadenia pracovníkom Medzinárodnej organizácie pre
migráciu a mimovládnych organizácií so súhlasom
riadite¾a zariadenia,
h) pouèi cudzinca o monosti poiada o dobrovo¾ný
návrat prostredníctvom Medzinárodnej organizácie
pre migráciu, o monosti kontaktova mimovládne
organizácie, a ak cudzinec poiadal alebo chce poiada o udelenie azylu, aj o monosti kontaktova
Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených
národov pre uteèencov..
88. V § 64 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Riadite¾ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví
podrobnosti o právach a povinnostiach cudzinca
umiestneného v zariadení..
89. V § 67 ods. 2 sa bodka na konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: poèas zaistenia
pouèenie opakuje v pravidelných intervaloch..
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90. V § 67 ods. 4 sa slová môe umiestni nahrádzajú slovom umiestni.
91. V § 68 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: osobitná pozornos
sa venuje zranite¾ným osobám..
92. Doterají text § 70 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Cudzinec mladí ako 15 rokov má právo na prístup k vzdelaniu, ak doba zaistenia je dlhia ako tri mesiace..
93. Nadpis tretej hlavy v iestej èasti znie: POLICAJNÝ PREVOZ A POLICAJNÝ SPRIEVOD.
94. § 75 sa dopåòa odsekmi 7 a 10, ktoré znejú:
(7) Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na
základe iadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu
osôb vzdunou cestou, ak má dopravca závané dôvody
domnieva sa, e cudzinec, ktorého má prepravi pod¾a
§ 51 ods. 2, môe ohrozi bezpeènos lietadla, osôb alebo majetku v lietadle alebo ohrozi poriadok a disciplínu na palube lietadla.
(8) O poète policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpeèenie sprievodu rozhoduje policajný
útvar na základe vyhodnotenia rizík spojených so
sprievodom.
(9) Policajný útvar zabezpeèí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania iadosti dopravcom, najneskôr vak do uplynutia lehoty urèenej pod¾a § 51
ods. 2.
(10) Dopravca je povinný uhradi vetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane náhrady výdavkov a cestovných náhrad, ktoré patria policajtom vykonávajúcim policajný sprievod.25aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25aa znie:

25aa) § 110 zákona 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..

95. V § 76 ods. 1 písm. e) sa slová § 43 ods. 5 nahrádzajú slovami § 43 ods. 6.
96. V § 77 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo 2.
97. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a g), ktoré
znejú:
e) zamestnávate¾, ktorý si nesplnil povinnos pod¾a
§ 53 ods. 4,
f) právnická osoba, ktorá neumonila bezodkladne
vstup policajtovi na výkon jeho oprávnení pod¾a
§ 54,
g) prevádzkovate¾ letiska, ktorý si nesplnil povinnos
pod¾a § 51a..
98. V § 77 ods. 3 sa slová b) alebo c) nahrádzajú slovami b), c), e) a f).
99. V § 77 ods. 4 sa za slová písm. d) vkladajú slová
alebo g).
100. V § 77 ods. 5 sa vypúajú slová písm. a) a c).
101. V § 78 sa odkaz 1a nahrádza odkazom 26a.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
Nariadenie (ES) è. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009)..

102. Doterají text § 78 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) V odôvodnení rozhodnutia policajného útvaru
o zamietnutí iadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt pod¾a § 26 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné podozrenie, e cudzinec pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu alebo pod¾a § 26 ods. 2 písm. i), zamietnutí
iadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt pod¾a § 39
ods. 2 písm. c), ak je dôvodné podozrenie, e cudzinec
ohrozí bezpeènos tátu a rozhodnutí o administratívnom vyhostení pod¾a § 57 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
ak cudzinec ohrozuje bezpeènos tátu a pod¾a § 57
ods. 2, ak cudzinec váne ohrozuje bezpeènos tátu sa
uvedie iba skutoènos, e ide o bezpeènostný záujem
Slovenskej republiky..
103. V § 80 ods. 2 sa slová § 57 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 57 ods. 12.
104. V § 80 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
v origináli alebo osvedèenej fotokópii.
105. V § 80 ods. 6 sa na konci pripája bodkoèiarka
a tieto slová: maloleté diea starie ako 15 rokov môe
poda iados o obnovenie pobytu a iados o vydanie
dokladu aj samostatne na úèely túdia alebo vykonávania osobitnej èinnosti.
106. V § 80 odsek 11 znie:
(11) Policajný útvar si na posúdenie iadostí o udelenie povolenia na prechodný pobyt a udelenie prvého
povolenia vyiada vyjadrenie Slovenskej informaènej
sluby, ktorá svoje vyjadrenie zale policajnému útvaru do desiatich dní od doruèenia iadosti; ministerstvo
vnútra na ten úèel umoní Slovenskej informaènej
slube vstup do evidencií pod¾a § 55 ods. 1. Slovenská
informaèná sluba je oprávnená na úèely podania vyjadrenia spracúva osobné údaje pod¾a § 55 ods. 1..
107. Príloha è. 2 sa dopåòa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
10. Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001
o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení
tátnych prísluníkov tretích krajín (Mimoriadne
vydanie Ú. v. ES, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 149,
2. 6. 2001).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoloèných normách a postupoch èlenských tátov na
úèely návratu tátnych prísluníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdriavajú na ich území
(Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zá-

Strana 4506

Zbierka zákonov è. 594/2009

kona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Policajt je oprávnený odobra daktyloskopické
odtlaèky aj osobe, ktorá o to písomne poiadala..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
2. V § 34 sa na konci pripájajú tieto slová: a oprávnení pod¾a osobitných predpisov.13).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Napríklad § 54 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

3. V § 69c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Policajný zbor je oprávnený spracúva kópie dokladov a dokumentov, ktoré poskytol iadate¾ na preukázanie oprávnenosti svojej iadosti pod¾a odsekov 1
a 2..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
4. V § 77b ods. 1 písm. c) sa za slovo ministra vkladajú slová alebo prezidenta Policajného zboru.
5. V § 77c ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Prísluník polície iného tátu, ktorý sa zúèastòuje na území Slovenskej republiky spoloènej operácie,28jb) môe
vykonáva oprávnenia a povinnosti policajta za podmienok pod¾a osobitného predpisu.28jc).
Poznámky pod èiarou k odkazom 28jb a 28jc znejú:

28jb) Èl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna
2008 o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji
proti terorizmu a cezhraniènej trestnej èinnosti (Ú. v. EÚ
L 210, 6. 8. 2008).
28jc
) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210,
6. 8. 2008)..

Èl. III
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

Èiastka 199

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. 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. a zákona è. 478/2009 Z. z. sa mení
takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v poloke 26 písm. b) sa suma 60 eur
nahrádza sumou 30 eur..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 16b sa citácia
Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoloènej príruèky a Spoloèných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom
znení. nahrádza citáciou Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 810/2009 z 13. júla 2009,
ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoloèenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009)..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII.
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 240 znie:
Poloka 240
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a) iados o udelenie schengenského víza16b) ....60 eur,
b) iados o udelenie schengenského víza dieaa vo
veku od 6 rokov do 12 rokov ......................... 35 eur,
c) iados o udelenie národného víza, ak je to potrebné
na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti
s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu pod¾a písmena d) ............. 33 eur,
d) iados o udelenie národného víza, ak je to potrebné
v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike ..................... 9,50 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a b) sú oslobodené osoby pod¾a osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení rodinní prísluníci obèanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení rodinní prísluníci obèanov Slovenskej republiky
v rozsahu rodinných prísluníkov obèanov Európskeho hospodárskeho priestoru pod¾a druhého
bodu.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môe oslobodi od poplatku aj ïalie
osoby pod¾a osobitného predpisu.16b)
2. Správny orgán môe v jednotlivých prípadoch poplatok zníi alebo od neho upusti z dôvodu podpory
kultúrnych alebo portových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraniènej politiky, politiky rozvoja
a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu
alebo z humanitárnych dôvodov.
3. Správny orgán môe pod¾a osobitného predpisu zaokrúhli poplatok.16b)
4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených
v osobitnom predpise.16b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:

16c) § 2 písm. m) zákona è. 48/2002 Z. z. v znení zákona
è. 594/2009 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
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è. 266/2009 Z. z. a zákona è. 463/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo zamestnania
vkladá èiarka a slová ak osobitný predpis22ab) neustanovuje inak.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ab znie:

22ab) § 20 ods. 3 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení zákona
è. 594/2009 Z. z..

2. V § 22 ods. 7 písmeno o) znie:
o) ktorý je spoloèník obchodnej spoloènosti, tatutárny
orgán obchodnej spoloènosti alebo èlen tatutárneho orgánu obchodnej spoloènosti, ktorý plní úlohy
pre obchodnú spoloènos, ktorej bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného predpisu,59ab) vykonávaním èinností na území Slovenskej republiky,.
3. V § 22 ods. 7 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:
p) ktorý pre obchodnú spoloènos, ktorej bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného predpisu,59ab) na území Slovenskej republiky zabezpeèuje
dodávky tovaru alebo sluieb a tento tovar dodáva
alebo uskutoèòuje montá na základe obchodnej
zmluvy, záruèné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení,
programátorské práce alebo odborné kolenia,
r) ktorý je èlenom tatutárneho orgánu drustva, ktoré
má sídlo alebo sídlo svojej organizaènej zloky na
území Slovenskej republiky,.
Doterajie písmená p) a r) sa oznaèujú ako písmená
s) a t).
Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 408/2002 Z. z., zákonom è. 480/2002 Z. z.,
zákonom è. 606/2003 Z. z., zákonom è. 69/2005 Z. z.,
zákonom è. 474/2005 Z. z., zákonom è. 558/2005 Z. z.,
zákonom è. 693/2006 Z. z., zákonom è. 342/2007 Z. z.,
zákonom è. 643/2007 Z. z., zákonom è. 233/2008 Z. z.,
zákonom è. 445/2008 Z. z., zákonom è. 451/2008 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. januára 2010
okrem èl. I bodov 6 a 8 a 101 a èl. III, ktoré nadobúdajú
úèinnos 5. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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595
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 151/1995 Z. z., zákona è. 158/1998 Z. z., zákona è. 173/1999 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 400/2002 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona
è. 367/2004 Z. z., zákona è. 469/2005 Z. z., zákona
è. 268/2007 Z. z. a zákona è. 325/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
§ 18 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzahuje na sluobné
byty, byty 1) v správe rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva kolstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2010.

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

1

) § 1 ods. 2 písm. a) a f) zákona Slovenskej národnej rady è. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a s bytovými náhradami.
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596
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín
na trh v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008

Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2009 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

oxetán-3-yl
2[(4,6dimetylpyrimid
ín2-yl)
karbamoylsulfamoyl]
benzoát

metylbenzimid
azol
-2-ylcarbamat

„þ. 42
Oxasulfuron
CAS þíslo: 144651-06-9
CIPAC þíslo:
626

þ. 149
Carbendazim (bez
uvedenia
stereochémie)
CAS þíslo: 10605-21-7
CIPAC þíslo: 263
980

930

1. 1.
2007

1. 7.
2003

1. V prílohe þ. 1 riadky þ. 42, 149, 223, 240 a 266 až 268 znejú:

31. 12.
2010

30.6.
2013

ýASġ A
Povolené môžu byĢ len použitia ako fungicíd pre tieto plodiny:
– obilniny,
– repka olejná,
– cukrová repa,
– kukurica
v dávkach nepresahujúcich
– 0,25 kg úþinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny a repku
olejnú,
– 0,075 kg úþinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú repu,
– 0,1 kg úþinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.
Nesmú byĢ povolené tieto použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia prostredníctvom chrbtového a ruþného postrekovaþa, þi
už amatérskymi alebo profesionálnymi používateĐmi,

Môže sa používaĢ a registrovaĢ výluþne ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podĐa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy o oxasulfurone,
ukonþenej Stálym výborom pre potravinový reĢazec a zdravie
zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– výskumný ústav musí venovaĢ osobitnú pozornosĢ možnosti
kontaminácie podzemných vôd úþinnou látkou, pokiaĐ sa úþinná
látka bude aplikovaĢ v regiónoch so zraniteĐnými pôdnymi a/alebo
klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podĐa
potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
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– domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky náležité
opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatĖovaĢ a ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornosĢ venuje:
– referenþné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku uvedú primeranú vzdialenosĢ, ktorú je
potrebné
zachovávaĢ
medzi
ošetrovanými
územiami
a povrchovými vodnými plochami, ktorá môže závisieĢ od toho,
þi sa uplatĖujú postupy alebo zariadenia na zníženie úletu, alebo
nie; túto primeranú vzdialenosĢ kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– referenþné laboratórium ochrane dážćoviek a iných pôdnych
makroorganizmov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na
zníženie rizika a výber najvhodnejšej kombinácie poþtu
a naþasovania aplikácií, aplikaþných dávok a v prípade potreby aj
stupĖa koncentrácie úþinnej látky; tieto opatrenia kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
– referenþné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, þasové plánovanie
aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré vćaka ich fyzikálnej
úprave alebo prítomnosti þiniteĐov zabezpeþujúcich adekvátnu
prevenciu minimalizujú vystavenie príslušných druhov; tieto
opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia
používaĢ vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly,
gumové þižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare, pri
miešaní, nakladaní, aplikácii a þistení zariadení v prípade, ak
dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie
osobitných ochranných komponentov na také zariadenie
adekvátne nezabraĖujú vystaveniu uvedenej látke.
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þ. 223
Metazachlór
þ. CAS: 67129-08-2
þ. CIPAC: 411

2-chloro-N(pyrazol-1ylmethyl)acet2ƍ,6ƍ-xylidide
Toluén,
neþistota
vznikajúca
pri výrobe,
sa
považuje za
toxikologické
riziko. Jej
maximálna
hodnota je
stanovená na
0,05 %.

 940
1. 8.
2009
31. 7.
2019

ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia ako herbicíd v maximálnom
množstve 1,0 kg/ha iba každý tretí rok na tom istom poli.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy týkajúcej sa
metazachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reĢazec
a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovaĢ osobitnú pozornosĢ:
– úrad
verejného
zdravotníctva
bezpeþnosti
operátorov
a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku,
– referenþné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa úþinná látka
použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo
klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku, a zaþnú sa monitorovacie programy na overenie

ýASġ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy o carbendazimu,
a najmä jej dodatky I a II.
Držitelia registrácií predložia najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka správu o výskyte zdravotných problémov
operátorov a ćalšie informácie, ako napr. údaje o predaji a prehĐad
spôsobov používania, aby bolo možné získaĢ reálny obraz
o podmienkach používania a možnom toxikologickom vplyve
carbendazimu.
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þ. 266
Fosfid hlinitý
(Aluminium
phosphide)
þ. CAS: 20859-73-8
þ. CIPAC: 227

þ. 240
Hydrolyzované proteíny
(hydrolysed proteins)
þ. CAS: nepridelené
þ. CIPAC: nepridelené

fosfid hlinitý

nie je k
dispozícii

 830

Revízna
správa
(SANCO/26
15/2008)

1. 9.
2009

1. 9.
2009

31. 8.
2019

31. 8.
2019

potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi 479M04,
479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.
Ak bude metazachlór klasifikovaný podĐa § 23 zákona
þ. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
v znení neskorších predpisov ako látka „s obmedzenými dôkazmi
o karcinogénnom úþinku“, držiteĐ registrácie predloží ćalšie
informácie týkajúce sa relevantnosti metabolitov 479M04, 479M08,
479M09, 479M11 a 479M12 so zreteĐom na rakovinu.
DržiteĐ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému
ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii
tejto úþinnej látky.
ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia ako atraktant. Hydrolyzované
proteíny živoþíšneho pôvodu musia byĢ v súlade s nariadením (ES)
þ. 1774/2002.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad prílohy kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadĖujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných
proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre
potravinový reĢazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku.
ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd
a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom
fosfidu hlinitého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu
registrovaĢ len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byĢ urþené len pre profesionálnych používateĐov.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu
hlinitého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reĢazec a
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þ. 267
Fosfid vápenatý
(Calcium phosphide)

fosfid vápenatý
 160
1. 9.
2009

31. 8.
2019

zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto
celkovom hodnotení musia venovaĢ osobitnú pozornosĢ:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteĐov a zaisteniu,
aby spotrebované prípravky pripravené na použitie, ktoré obsahujú
fosfid hlinitý, boli odstránené z potravinových tovarov pri použití
proti škodlivým organizmom poþas skladovania, a v odbornom
posudku urþí primeranú dodatoþnú zadržovaciu lehotu, ktorú
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpeþnosti operátora a pracovníka
a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov
dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov
poþas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov poþas
opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo
vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti
úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenþné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom
odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na
zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby
dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenþné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom
odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na
zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi
ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia vo vonkajších priestoroch ako
rodenticíd a talpicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie
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þ. 268
Fosfid horeþnatý
(Magnesium phosphide)
þ. CAS: 12057-74-8
þ. CIPAC: 228

þ. CAS: 1305-99-3
þ. CIPAC: 505

fosfid
horeþnatý
 880
1. 9.
2009
31. 8.
2019

s obsahom fosfidu vápenatého.
Registrácie by mali byĢ urþené len pre profesionálnych používateĐov.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu
vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reĢazec a
zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto
celkovom hodnotení musia venovaĢ osobitnú pozornosĢ:
– úrad verejného zdravotníctva bezpeþnosti operátora a pracovníka
a vo svojom odbornom posudku predpíše používanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných
prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete,
– referenþné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom
odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na
zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade
potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenþné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo
svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi
ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete.
ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd
a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom
fosfidu horeþnatého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu
registrovaĢ len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byĢ urþené len pre profesionálnych používateĐov.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu
horeþnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reĢazec
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a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri
tomto celkovom hodnotení musia venovaĢ osobitnú pozornosĢ:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteĐov a zaisteniu,
aby spotrebované prípravky pripravené na použitie s obsahom
fosfidu horeþnatého boli odstránené z potravinových tovarov pri
použití proti škodlivým organizmom poþas skladovania,
a v odbornom posudku uvedie primeranú dodatoþnú zadržovaciu
lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad
verejného
zdravotníctva
bezpeþnosti
operátorov
a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov
dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov
poþas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov poþas
opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo
vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti
úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenþné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom
odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako
napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného
zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
– referenþné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo
svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie
rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými
územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.“.
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N-{(Z)-Į[(cyklopropylm
ethoxy)imino]
– 2,3-difluor-6(trifluorometyl)
benzyl}-2fenylacetamid
> 980

„302

Cyflufenamid

1. 4.
2010
31. 3.
2020

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení Nerelevantné“.
alebo zruší najneskôr do 30. septembra
2011 alebo do termínu, ktorý je
ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslušnú úþinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených
úþinných látok podĐa toho, ktorá je
posledná pre každý prípravok na ochranu
rastlín s obsahom úþinnej látky
cyflufenamid spolu s inou úþinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených
úþinných látok do 31. marca 2010.

ýASġ A
RegistrovaĢ sa môžu len použitia ako fungicíd.
ýASġ B
Pri uplatĖovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohĐadnia závery revíznej správy týkajúcej sa
cyflufenamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový
reĢazec a zdravie zvierat 2. októbra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovaĢ
osobitnú pozornosĢ ochrane podzemných vôd, keć sa táto úþinná
látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými
podmienkami.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku.“.

30. septembra 2010
30. 9. 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým
splnenie podmienok prílohy þ. 1
okrem
tých, ktoré sú uvedené
v þasti B tejto prílohy, a zároveĖ sa
preveruje, þi držiteĐ registrácie
vlastní
alebo
má
prístup
k dokumentaþnému súboru údajov
pre úþinnú látku.

3. Príloha þ. 2 sa dopĎĖa riadkom þ. 302, ktorý znie:

þ. 302
Cyflufenamid
þ. CAS: 180409-60-3
þ. CIPAC: 759

2. Príloha þ. 1 sa dopĎĖa riadkom þ. 302, ktorý znie:
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4. Príloha è. 11 sa dopåòa bodmi 17 a 21 ktoré znejú:
17. Smernica Komisie 2009/146/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa opravuje smernica 2008/125/ES,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
s cie¾om zaradi fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid
horeènatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny
2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi úèinné látky (Ú. v. EÚ L 312,
27. 11. 2009).
18. Smernica Komisie 2009/152/ES z 30. novembra
2009,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS, pokia¾ ide o dátum skonèenia platnosti
zaradenia úèinnej látky karbendazím do prílohy I (Ú. v.
EÚ L 314, 1. 12. 2009).
19. Smernica Komisie 2009/153/ES z 30. novembra
2009, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici
Rady 91/414/EHS, pokia¾ ide o bený názov a èistotu
úèinnej látky hydrolyzované proteíny (Ú. v. EÚ L 314,
1. 12. 2009).
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20. Smernica Komisie 2009/154/ES z 30. novembra
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi cyflufenamid medzi
úèinné látky (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).
21. Smernica Komisie 2009/155/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS, pokia¾ ide o poadovanú úroveò èistoty
úèinnej látky metazachlór (Ú. v. EÚ L 314,
1. 12. 2009)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2010 okrem riadku è. 223 prílohy è. 1, ktorý nadobúda
úèinnos 1. februára 2010, riadkov è. 240 a è. 266 a
è. 268 prílohy è. 1, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2010, riadku è. 302 prílohy è. 1 a riadku è. 302 prílohy è. 2, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2010.

Robert Fico v. r.
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597
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 20/2009 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 20/2009 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 155/2009 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:
b) platba na dojnicu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Èl. 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) è. 73/2009..

2. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Platba na dojnicu
Platba na dojnicu sa poskytne iadate¾ovi, ak
a) poiada o podporu na jednotnú platbu na plochu,
b) hospodári v znevýhodnených oblastiach12) alebo hospodári v zranite¾ných oblastiach,
c) má v centrálnom registri zvierat13) registrovanú farmu
na chov hovädzieho dobytka,
d) dodrí retenèné obdobie chovu dojníc od 1. apríla do
30. júna kalendárneho roka..

Poznámky pod èiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
12) Èl. 18 a 20 nariadenia Rady (ES) è. 1257/1999 zo 17.
mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho po¾nohospodárskeho usmeròovacieho a záruèného fondu
(EPUZF) a ktorým sa menia a ruia niektoré nariadenia
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
13
) § 19 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 20 sa vypúajú.
4. § 4 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 21
a 24 sa vypúa.
5. V § 8 sa vypúa odsek 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 33.
6. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) zoznam obsahujúci uné èísla dojníc a èíslo individuálneho registra hovädzieho dobytka..
7. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Ak iadate¾ má záujem pestova konopu siatu,
prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú aj
a) oficiálna náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie35) alebo jej úradne osvedèená kópia,
b) údaj o mnostve pouitého osiva v kg/ha.36).
8. Prílohy è. 2 a 3 znejú:

Strana 4520

Zbierka zákonov è. 597/2009

Èiastka 199

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 20/2009 Z. z.

Dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky
Oblas
Pôdna erózia
Ochráni pôdu
pomocou
vhodných
opatrení.

Organické zloky
pôdy
Zachova úrovne
organických
zloiek pôdy
pomocou
vhodných praktík.
truktúra pôdy
Zachova
truktúru pôdy
pomocou
vhodných
opatrení.
Minimálna miera
údrby
Zabezpeèi
minimálnu úroveò
údrby a zabráni
zhoreniu
stanoví.

tandardy
Minimálne krytie pôdy.

Minimálna správa pôdy
odráajúca pecifické
miestne podmienky.
Zachovávanie terás.
Striedanie plodín.

Podmienky
V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych
blokov s priemernou svahovitosou nad 12° zabezpeèi
najmenej 40 % vegetaèné pokrytie výmery ornej pôdy
oziminou, viacroènou krmovinou alebo medziplodinou alebo
strniskom.
Zabráni vhodnými opatreniami na ornej pôde tvorbe ryhovej
erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.

Správa polí
so strniskom.

Likvidova existujúce terasy vinohradov je zakázané.
Nepestova na tej istej ploche poèas dvoch po sebe
nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Vypa¾ova strniská a páli rastlinné zvyky po zbere úrody
z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.

Vhodné pouívanie
strojov.

Nevstupova na po¾nohospodársku pôdu v èase, keï môe
dôjs k jej zhutòovaniu a rozbahneniu.

Minimálna miera
intenzity chovu
a vhodné reimy.

a) Poèas kalendárneho roka dodriava najniie zaaenie 0,2
ve¾kej dobytèej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych
porastov, ktorých výmera je vyia ako 20 ha. Výnimka pre
najniie zaaenie je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná prísluným orgánom tátnej správy na
ochranu ivotného prostredia.
b) Poèas celého vegetaèného obdobia udriava vetky plochy trvalých trávnych porastov pod¾a nadmorskej výky kosením
a/alebo spásaním, doplnkovo aj mulèovaním pod¾a sledovaného obdobia.Výnimka: udriavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná prísluným orgánom tátnej správy na ochranu ivotného
prostredia a pre iadate¾ov pod¾a osobitného predpisu.43)
Nadmorská výka
(m n. m.):

Prvú operáciu na plochách trvalých
trávnych porastov (pasenie, kosenie
alebo mulèovanie**)
vykona najneskôr do:
pasenie
kosenie
0  400
25. 5.
15. 6.
401  600
1. 6.
1. 7.
601  800
25. 6.
15. 7.
nad 800
1. 7.
25. 7.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstráni
pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatòuje podmienka uvedená v oblasti truktúra pôdy.
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tandardy
Ochrana stálych
pasienkov.

Zachovávanie krajinných
prvkov.
Zabránenie prenikaniu
neiaducej vegetácie na
po¾nohospodársku pôdu.

Ochrana vody
a hospodárenie
s vodou

Chráni vodu pred
zneèistením a odtokom
a regulova pouívanie
vôd.
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Podmienky
Vylúèi zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu
okrem prípadov pod¾a osobitného predpisu.43) Poruením sa
rozumie rozorávanie trvalých trávnych porastov aj na èasti
pozemkov s deklarovanou kultúrou. Krátkodobé (maximálne
tvorroèné) rozoranie trvalého trávneho porastu na úèely
pestovania obilnín (napr. penica, jaèmeò), technických
plodín (napr. ¾an), okopanín (napr. zemiakov) a obilnín
s podsevom tráv alebo ïatelinovín, prípadne ïatelinovinotráv
sa povauje za dodranie podmienky.
Nenaruova krajinné prvky, ako sú solitér, stromoradie,
skupina stromov, mokraï, medza.
a) Poèas celého vegetaèného obdobia zabraòova rozirovaniu
samonáletov drevín (stromov, krovín) a odstraòova invázne
druhy rastlín a húevnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných miest.
b) Trvale udriava plochy po¾nohospodárskej pôdy spôsobom,
ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Plodina deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chme¾nica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie vidite¾né
oetrovanie výsadby a oetrovanie medziradia pod¾a dobrých
po¾nohospodárskych a environmentálnych podmienok.
d) Orná pôda v roku podania iadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním iadate¾a, na dieloch pôdnych blokov iadate¾ pestuje a zberá plodiny uvedené v jednotnej iadosti v súlade s agrotechnickou
praxou.
Ma povolenie na èerpanie povrchových a podzemných vôd na
zavlaovanie44) alebo zmluvu so správcom závlahových sústav.

*) Výpoèet ve¾kej dobytèej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: te¾atá do es mesiacov  0,2 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24
mesiacov  0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov  1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov  0,15 VDJ/ks; kone od es mesiacov  1,0 VDJ/ks a husi a kaèice  0,03 VDJ/ks.
**) Pri splnení podmienky minimálneho zaaenia je moné poui mulèovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovos mulèovania spoèíva v tom, e kadý pozemok musí by obhospodarovaný kosením a/alebo pasením ako základnou technológiou a mulèovanie je akceptované iba ako doplnková technológia, po vykonaní, prípadne pred vykonaním
hlavnej operácie. Hlavná operácia musí by vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabu¾ke.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 20/2009 Z. z.

Podmienky dodriavania kríového plnenia  poiadavky hospodárenia
Oblas

Podmienky
ivotné prostredie

1. Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov
Chráni druhy vo¾ne ijúcich vtákov
prirodzene sa vyskytujúcich na európskom
území èlenských tátov.

a) Dodriava zákaz pokodzovania a odstraòovania hniezdnych
stanoví.
b) Dodriava neruenie hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období hniezdenia a vyvádzania mláïat
okrem iadate¾ov o podporu.
c) Dodriava zákaz chytania, zraòovania, usmrcovania dospelého jedinca vtáka a jeho vývinového tádia a nièenia vajec.

2. Ochrana podzemných vôd pred zneèistením niektorými nebezpeènými látkami
Chráni podzemné vody pred zneèistením
a) Dodriava povinnos vies v podniku dokumentáciu o nadoniektorými nebezpeènými látkami.
budnutí a o zaobchádzaní s látkami pod¾a osobitného predpisu.45)
b) Zabráni priamemu vypúaniu látok do podzemných vôd
pod¾a osobitného predpisu.45)
c) Zabráni nepriamemu vypúaniu látok do podzemných vôd
pod¾a osobitného predpisu.45)
3. Ochrana ivotného prostredia a najmä pôdy pri pouívaní èistiarenských kalov
Zabezpeèi pouívanie len upravených
a) Odobera upravený èistiarenský kal len na základe písomnej
èistiarenských kalov v súlade s predpísaným
zmluvy medzi jeho producentom a uívate¾om pôdy v súlade
reimom.
a v rozsahu schváleného projektu aplikácie.
b) Repektova obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie èistiarenských kalov.
c) Oznámi Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
a Ústrednému kontrolnému a skúobnému ústavu po¾nohospodárskemu do 15 dní po aplikácii upraveného èistiarenského
kalu a dnových sedimentov, e boli aplikované do pôdy.46)
d) Vies evidenciu o mieste aplikácie a mnostve celkových dávok
èistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov
Chráni vody pred zneèistením dusiènanmi
a) Dodriava poiadavky objemu skladovacích kapacít pre jedz po¾nohospodárskych zdrojov (podniky
notlivé druhy hospodárskych hnojív.
v zranite¾ných oblastiach).
b) Dodriava podmienku umiestnenia doèasnej vo¾nej skládky
na po¾nohospodárskej pôde so svahovitosou do 3° s vylúèením produkèných blokov s vysokým stupòom obmedzenia.
c) Dodriava maximálne devämesaènú skladovaciu lehotu
mata¾ného hnoja na vo¾nej skládke od prvej naváky.
d) Dodriava odstup v nárazníkových zónach desa metrov od
brehovej èiary vodného toku alebo od zátopovej èiary vodnej
nádre a hranice ochranného pásma I. stupòa zdroja podzemnej vody.
e) Vies presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov.
f) Vypracova a dodriava program pouívania hnojív s obsahom dusíka.
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g) Repektova zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15.
februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne
od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodriavaním
pôdnych a klimatických obmedzení.
h) Dodriava poiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú (viac ako 8 cm do håbky), zasneenú
(vyia vrstva snehu ako 5 cm) alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody.
i) Dodriava poiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky
170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív.
5. Ochrana biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín
Chráni biotopy európskeho významu a druhy a) Zabezpeèova dodriavanie zákazu odstraòovania prírodných
rastlín a ivoèíchov európskeho významu.
elementov.
b) Zabezpeèova dodriavanie zákazu zasahova do biotopu európskeho významu, ktorým je moné biotop pokodi alebo
znièi.
Minimálne poiadavky na pouívanie hnojív
a) Dodriava podmienku vedenia a uchovávania evidencie
o príjme a o pouití hnojív.47)
b) Dodriava podmienky pouívania hnojív.
Zdravie ¾udí, zvierat a rastlín
6. Identifikácia a registrácia oípaných
Zabezpeèi identifikáciu a registráciu
a) Dodriava povinnos registrácie chovu oípaných.
oípaných.
b) Dodriava povinnos vedenia registra chovu oípaných.
c) Zaznamenáva vetky údaje v registri chovu oípaných.
d) Dodriava zásadu oznaèenia oípanej v èo najkratom èase
po narodení, najneskôr vak pred presunom z hospodárstva,
jednou unou znaèkou alebo tetovaním alebo po zistení straty
alebo neèitate¾nosti unej znaèky.
e) Dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove oípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dòa nasledujúceho mesiaca.
f) Dodriava povinnos archivácie registra chovu oípaných po
dobu najmenej troch rokov.
7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpeèi identifikáciu a registráciu
a) Dodriava povinnos vedenia individuálneho registra hovähovädzieho dobytka.
dzieho dobytka.
b) Zaznamenáva vetky údaje v individuálnom registri chovu
hovädzieho dobytka.
c) Dodriava zásadu oznaèovania hovädzieho dobytka dvoma
originálnymi plastovými unými znaèkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestòovaním do ïalieho
chovu alebo po zistení straty alebo neèitate¾nosti unej znaèky.
d) Dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dòa zmeny.
e) Dodriava povinnos sprevádzania zvierat jeho pasom pri
presunoch v rámci èlenských tátov alebo tretích krajín.
f) Dodriava povinnos archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch rokov.
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8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpeèi identifikáciu a registráciu oviec
a kôz.
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a) Dodriava povinnos vedenia individuálneho registra oviec
a kôz.
b) Zaznamenáva vetky údaje v individuálnom registri chovu
oviec a kôz.
c) Dodriava zásadu oznaèovania oviec a kôz do iestich mesiacov po narodení, pred presunom alebo do 14 dní po vykonanej
kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred ich premiestòovaním do ïalieho chovu, dvoma unými znaèkami
alebo iným spôsobom ako unými znaèkami alebo pri zistení
straty alebo neèitate¾nosti unej znaèky.
d) Dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove oviec
a kôz do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dòa zmeny.
e) Dodriava povinnos archivácie individuálneho registra
oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov.

Minimálne poiadavky na pouívanie prostriedkov na ochranu rastlín
Zabezpeèi pouívanie povolených prípravkov
a) Dodriava povinnos vedenia evidencie spotreby a o spôsobe
na ochranu rastlín.
aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.48)
b) Pouíva prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike.49)
c) Pri pouívaní jedovatých a ve¾mi jedovatých prípravkov na
ochranu rastlín (oznaèenie T a T+) ma osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na prácu s jedovatými a ve¾mi jedovatými prípravkami na ochranu rastlín.
d) Pouíva evidované a kontrolované mechanizaèné prostriedky.50).
Poznámky pod èiarou k odkazom 43 a 50 znejú:
43

) § 9 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
44
) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
45
) Príloha è. 1 zoznam I a II zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
46
) Príloha è. 9 k zákonu è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona è. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 203/2009 Z. z.
47
) § 10 ods. 5 a 6 zákona 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona è. 555/2004 Z. z.
48
) § 3 ods. 1 písm. c) zákona è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 295/2007 Z. z.
49
) § 10 ods. 1 zákona è. 193/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
50
) § 15 a 16 zákona è. 193/2005 Z. z. v znení zákona è. 295/2007 Z. z..

11. V prílohe è. 4 sa vypúa bod 1.

9. § 15 vrátane nadpisu znie:

Doterajie body 2 a 4 sa oznaèujú ako body 1 a 3.

§ 15
Závereèné ustanovenie

Èl. II

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
10. Názov prílohy è. 4 znie: Zoznam vykonávaných
právnych aktov Európskej únie.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Robert Fico v. r.
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598
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu pre koly
a kolské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 29/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 14 a § 7
ods. 9 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení
neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu pre koly
a kolské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 29/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno ac) vkladajú nové písmená ad) a ae), ktoré znejú:
ad)
stredné odborné koly  26. kategória,
ae) stredné odborné koly  27. kategória,.
Doterajie písmená ad) a ah) sa oznaèujú ako písmená af) a aj).
2. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Kategórie kôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla pod¾a § 3 ods. 7 sú:
a) koly so tandardnou prevádzkovou nároènosou
pod¾a odseku 1 písm. a), b), e), f), g), p), u), ac) a af),
b) koly s mierne zvýenou prevádzkovou nároènosou
pod¾a odseku 1 písm. q), w), z) a ad),
c) koly so zvýenou prevádzkovou nároènosou pod¾a
odseku 1 písm. h), k), o), r), x), ah), ai) a aj),
d) koly s ve¾mi zvýenou prevádzkovou nároènosou
pod¾a odseku 1 písm. i), l), s), v), y) a aa),
e) koly s vysokou prevádzkovou nároènosou pod¾a
odseku 1 písm. c), d), j), m), n), t), ab), ae) a ag)..
3. V § 2 ods. 5 sa slová e) a ac) nahrádzajú slovami
e) a ae).
4. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Normatív na iaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej
forme túdia, sa urèí tak, e normatív na iaka vo veèernej forme túdia je 40 % normatívu na iaka vzdelávajúceho sa v dennej forme túdia a normatív na ostatných iakov je 10 % normatívu na iaka vzdelávajúceho
sa v dennej forme túdia. Normatív na iaka detaovanej triedy koly v ústave pre výkon väzby a v ústave pre
výkon trestu odòatia slobody vzdelávajúceho sa v dennej forme túdia je 300 % normatívu na iaka vzdelávajúceho sa v dennej forme túdia a normatív na iaka detaovanej triedy koly v ústave pre výkon väzby

a v ústave pre výkon trestu odòatia slobody vzdelávajúceho sa formou individuálneho vzdelávania je 30 %
normatívu na iaka vzdelávajúceho sa v dennej forme
túdia. Normatív na iaka základnej koly vzdelávajúceho sa v dennej forme túdia so zdravotným znevýhodnením a veobecným intelektovým nadaním, ktorý
nie je iakom koly pre iakov so peciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ïalej len zaèlenený iak),
sa urèí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený pod¾a prílohy è. 8. Normatív na zaèleneného iaka
strednej koly vzdelávajúceho sa v dennej forme túdia
sa urèí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený pod¾a prílohy è. 9. Normatív na iaka základnej koly, ktorý navtevuje triedu so portovou prípravou, je
108 % normatívu na iaka vzdelávajúceho sa v dennej
forme túdia. Normatív na iaka strednej odbornej koly vykonávajúceho praktické vyuèovanie v stredisku
praktického vyuèovania je 60 % normatívu na iaka
príslunej kategórie strednej odbornej koly. Normatív
na iaka strednej odbornej koly vykonávajúceho praktické vyuèovanie v stredisku odbornej praxe alebo
v kolskom hospodárstve,6) vzdelávajúceho sa
a) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) a ad) je 60 % normatívu na iaka tejto kategórie koly, alebo
b) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. ae) je 80 % normatívu na
iaka tejto kategórie koly..
5. V § 4 ods. 5 písmeno f) znie:
f) iak príslunej kategórie strednej odbornej koly vykonávajúci praktické vyuèovanie v stredisku praktického vyuèovania zapoèítava s koeficientom 0,6,.
6. V § 4 sa odsek 5 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) iak strednej odbornej koly vykonávajúci praktické
vyuèovanie v stredisku odbornej praxe alebo v kolskom hospodárstve,6) vzdelávajúci sa
1. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) a ad) zapoèítava
s koeficientom 0,6,
2. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. ae) zapoèítava s koeficientom 0,8..
7. V § 4 odsek 9 znie:
(9) Normatív na iaka základnej koly alebo peciálnej základnej koly pri zdravotníckom zariadení vrátane tried základných kôl alebo tried peciálnych zá-
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kladných kôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý
navtevuje triedu takej koly pri
a) psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom,
onkologickom a infekènom oddelení je 85 % normatívu na iaka peciálnej základnej koly zaradeného
do 1. skupiny pod¾a prílohy è. 8; pri výpoète tohto
normatívu sa iak zapoèítava s koeficientom 0,85,
b) oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení pod¾a písmena a) je 65 % normatívu na iaka
peciálnej základnej koly zaradeného do 1. skupiny
pod¾a prílohy è. 8; pri výpoète tohto normatívu sa
iak zapoèítava s koeficientom 0,65,
c) zdravotníckom zariadení s lôkovým oddelením, kde
vyuèovanie iaka sa uskutoèòuje na lôku je 110 %
normatívu na iaka peciálnej základnej koly zaradeného do 1. skupiny pod¾a prílohy è. 8; pri výpoète
tohto normatívu sa iak zapoèítava s koeficientom
1,10..
8. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Pre èas normatívneho príspevku zodpovedajúcu
osobným nákladom pre kolu pod¾a § 4 ods. 9 zákona
sa urèuje percentuálny podiel pre koly, v ktorých sa
vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie, na 90 %..
9. V § 6 odsek 7 znie:
(7) Normatív na diea materskej koly pri zdravotníckom zariadení vrátane tried materských kôl pri
zdravotníckom zariadení, ktoré navtevuje triedu takej
koly, je 90 % normatívu na diea peciálnej materskej
koly urèeného pod¾a § 6. Pri výpoète normatívu sa diea zapoèítava s koeficientom 0,9..
10. V § 7 odsek 8 znie:
(8) Normatívny príspevok na iaka kolského zariadenia pod¾a odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení vrátane oddelení kolského zariadenia pod¾a od-
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seku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení, ktorý navtevuje také kolské zariadenie pri
a) psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom,
onkologickom a infekènom oddelení, je 165 % normatívneho príspevku na iaka kolského zariadenia
pod¾a odseku 1 písm. b); pri výpoète normatívneho
príspevku sa iak zapoèítava s koeficientom 1,65,
b) oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení pod¾a písmena a) je 130 % normatívneho príspevku na iaka kolského zariadenia pod¾a odseku
1 písm. b); pri výpoète normatívneho príspevku sa
iak zapoèítava s koeficientom 1,30,
c) zdravotníckom zariadení s lôkovým oddelením, kde
výchova a vzdelávanie iaka sa uskutoèòuje na lôku, je 220 % normatívneho príspevku na iaka kolského zariadenia pod¾a odseku 1 písm. b); pri výpoète normatívneho príspevku sa iak zapoèítava
s koeficientom 2,20..
11. V § 7 ods. 17 sa slovo ôsmich nahrádza slovom
siedmich.
12. V § 7 ods. 18 sa slovo dvoch nahrádza slovom
troch.
13. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Pre výpoèet objemu finanèných prostriedkov
pod¾a odseku 4 pre internátne lieèebno-výchovné sanatórium s celoroènou prevádzkou sa diea zapoèítava
s koeficientom 1,0 a pre denné lieèebno-výchovné sanatórium sa diea zapoèítava s koeficientom 0,7..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
14. V § 8 ods. 7 sa slovo ôsmich nahrádza slovom
siedmich.
15. V § 8 ods. 8 sa slovo dvoch nahrádza slovom
troch.
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16. Prílohy è. 1 a 2 znejú:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

Kategórie kôl s jednotným mzdovým normatívom pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) a ae)
pod¾a èíselných kódov tudijných odborov a uèebných odborov stredných odborných kôl
Názov kategórie školy s jednotným
mzdovým normatívom podĐa § 2
ods. 1 písm. e) až ae)

ýíselný kód študijného odboru alebo uþebného odboru

Stredná odborná škola – 1. kategória

1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3126 7, 3133 7, 3383 7, 3699 6, 3767 6,
3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7,
6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6,
6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3,
7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,

Stredná odborná škola – 2. kategória

2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4,
2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4, 4508 4, 4511 4,
4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,

Stredná odborná škola – 3. kategória

2398 6, 3248 4, 6441 4,

Stredná odborná škola – 4. kategória
Stredná odborná škola – 5. kategória
Stredná odborná škola – 6. kategória

2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4,
3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4,
4553 4, 4558 4,
2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,

Stredná odborná škola – 7. kategória

2465 2, 6444 4, 6445 4,

Stredná odborná škola – 8. kategória

2412 4, 3658 4,

Stredná odborná škola – 9. kategória

2679 4,

Stredná odborná škola – 10. kategória

5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7,
8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6,
8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8293 7,
8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6,

Stredná odborná škola – 11. kategória

2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2,

Stredná odborná škola – 12. kategória

5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,

Stredná odborná škola – 13. kategória

2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4,

Stredná odborná škola – 14. kategória

2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2,
3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,

Stredná odborná škola – 15. kategória

2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2680 2, 2683 2,
2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2, 2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2,
3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2,
4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,

Stredná odborná škola – 16. kategória

2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2,

Stredná odborná škola – 17. kategória

5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7,

Stredná odborná škola – 18. kategória

3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,

Stredná odborná škola – 19. kategória

3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,

Stredná odborná škola – 20. kategória

2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,

Stredná odborná škola – 21. kategória

3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,

Stredná odborná škola – 22. kategória

2759 2, 5376 6,

Stredná odborná škola – 23. kategória

2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2,
3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,

Stredná odborná škola – 24. kategória

8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,

Stredná odborná škola – 25. kategória

6317 6,

Stredná odborná škola – 26. kategória

2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6,
3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6,
3764 7, 3765 6,

Stredná odborná škola – 27. kategória

2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7,
4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Základné školy
Gymnáziá
Športové gymnáziá
Konzervatóriá
Stredné odborné školy – 1. kategória
Stredné odborné školy – 2. kategória
Stredné odborné školy – 3. kategória
Stredné odborné školy – 4. kategória
Stredné odborné školy – 5. kategória
Stredné odborné školy – 6. kategória
Stredné odborné školy – 7. kategória
Stredné odborné školy – 8. kategória
Stredné odborné školy – 9. kategória
Stredné odborné školy – 10. kategória
Stredné odborné školy – 11. kategória
Stredné odborné školy – 12. kategória
Stredné odborné školy – 13. kategória
Stredné odborné školy – 14. kategória
Stredné odborné školy – 15. kategória
Stredné odborné školy – 16. kategória
Stredné odborné školy – 17. kategória
Stredné odborné školy – 18. kategória
Stredné odborné školy – 19. kategória
Stredné odborné školy – 20. kategória
Stredné odborné školy – 21. kategória
Stredné odborné školy – 22. kategória
Stredné odborné školy – 23. kategória
Stredné odborné školy – 24. kategória
Stredné odborné školy – 25. kategória
Stredné odborné školy – 26. kategória
Stredné odborné školy – 27. kategória
Strediská praktického vyuþovania

12,3
10,5
5,5
2,9
8,8
7,6
7,2
7,2
7,2
7,2
6,8
6,8
6,8
5,8
6,4
6
6
6
6
6
5,7
5,7
5,4
5,4
5,4
5
5
5
10
8,8
8,8
19

C = 1/A

0,29
0,26
0,24
0,23
0,34
0,50
0,28
0,37
0,42
0,37
0,36
0,37
0,44
0,33
0,60
0,30
0,32
0,38
0,39
0,36
0,34
0,32
0,36
0,43
0,34
0,21
0,43
0,40
0,26
0,34
0,36
0,25

0,0813
0,0952
0,1818
0,3448
0,1136
0,1316
0,1389
0,1389
0,1389
0,1389
0,1471
0,1471
0,1471
0,1724
0,1563
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,1754
0,1754
0,1852
0,1852
0,1852
0,2000
0,2000
0,2000
0,1000
0,1136
0,1136
0,0526

0,0236
0,0248
0,0436
0,0793
0,0386
0,0658
0,0389
0,0514
0,0583
0,0514
0,0529
0,0544
0,0647
0,0569
0,0938
0,0500
0,0533
0,0633
0,0650
0,0600
0,0596
0,0561
0,0667
0,0796
0,0630
0,0420
0,0860
0,0800
0,0260
0,0386
0,0409
0,0132

E = K*D

0,0157
0,0165
0,0291
0,0529
0,0258
0,0439
0,0259
0,0343
0,0389
0,0343
0,0353
0,0363
0,0431
0,0379
0,0625
0,0333
0,0356
0,0422
0,0433
0,0400
0,0398
0,0374
0,0444
0,0531
0,0420
0,0280
0,0573
0,0533
0,0173
0,0258
0,0273
0,0088

F=C+E

0,0970
0,1117
0,2109
0,3977
0,1394
0,1754
0,1648
0,1731
0,1778
0,1731
0,1824
0,1833
0,1902
0,2103
0,2188
0,2000
0,2022
0,2089
0,2100
0,2067
0,2152
0,2129
0,2296
0,2383
0,2272
0,2280
0,2573
0,2533
0,1173
0,1394
0,1409
0,0614

G=
normalizácia
na najmenšiu
hodnotu
v stĎpci F

H=
0,5*(G + 1)

1,580
1,820
3,435
6,477
2,270
2,857
2,684
2,820
2,895
2,820
2,970
2,986
3,097
3,426
3,563
3,257
3,293
3,402
3,420
3,366
3,505
3,467
3,740
3,880
3,699
3,713
4,191
4,126
1,911
2,270
2,295
1,000

1,290
1,410
2,217
3,738
1,635
1,929
1,842
1,910
1,948
1,910
1,985
1,993
2,049
2,213
2,281
2,129
2,147
2,201
2,210
2,183
2,252
2,233
2,370
2,440
2,350
2,357
2,595
2,563
1,455
1,635
1,647
1,000

Koeficient prevádzkovej
nároþnosti (KPRN)

Prepoþet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného žiaka
vyjadrený ako þasĢ platu
pedagogického zamestnanca

ýasĢ platu nepedagogického
zamestnanca pripadajúca na
jedného žiaka
D = B/A

Koeficient ekonomickej
nároþnosti výchovnovzdelávacieho procesu
(KENVP)

B

Koeficient personálnej
nároþnosti (KPN)

A

Poþet nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického zamestnanca
ýasĢ platu pedagogického
zamestnanca pripadajúca na
jedného žiaka

Kategória škôl s jednotným
mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom
na vzdelávací proces

Poþet žiakov na
pedagogického zamestnanca

ýíslo kategórie

Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie kôl,
v ktorých sa iaci pripravujú na povolanie

1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,750
2,000
1,500
1,750
2,000
2,000
1,500
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
1,000
1,750
1,250
1,500
1,750
1,250
1,750
2,000
1,000
1,250
2,000
1,000

C = 1/A

E = K*D

F=C+E

G=
normalizácia
na najmenšiu
hodnotu
v stĎpci F

H=
0,5*(G + 1)

33. Špeciálne základné školy
8
0,30 0,1250
0,0375
0,0250
0,1500
2,443
Gymnáziá a konzervatóriá – špeciálne
5,3
0,26 0,1887
0,0491
0,0327
0,2214
34.
3,605
stredné školy
Stredné odborné školy – špeciálne
4,3
0,30 0,2326
0,0698
0,0465
0,2791
35.
4,545
stredné školy
36. Odborné uþilištia a praktické školy
3,9
0,30 0,2564
0,0769
0,0513
0,3077
5,011
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)

Koeficient prevádzkovej
nároþnosti (KPRN)

Prepoþet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného žiaka
vyjadrený ako þasĢ platu
pedagogického zamestnanca

ýasĢ platu nepedagogického
zamestnanca pripadajúca na
jedného žiaka
D = B/A

Koeficient ekonomickej
nároþnosti výchovnovzdelávacieho procesu
(KENVP)

B
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Koeficient personálnej
nároþnosti (KPN)

A

Poþet nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického zamestnanca
ýasĢ platu pedagogického
zamestnanca pripadajúca na
jedného žiaka

Kategória škôl s jednotným
mzdovým normatívom a s
jednotným normatívom na
vzdelávací proces

Zbierka zákonov è. 598/2009

Poþet žiakov na
pedagogického zamestnanca

ýíslo kategórie

Èiastka 199

1,721 2,000
2,303 1,500
2,772 1,500
3,005 1,500
.
0,67
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17. Príloha è. 8 znie:
Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

Koeficient pre
špeciálne základné
školy
Koeficient pre
špeciálne triedy
v základných školách
a pre individuálne
zaþlenených žiakov
v triedach základných
škôl

Skupina

Klasifikácia iakov so zdravotným znevýhodnením a veobecným intelektovým nadaním
v peciálnych základných kolách, v peciálnych triedach základných kôl a v triedach
základných kôl pre výpoèet koeficientu personálnej nároènosti

1.

1,000

1,500

2.

1,286

1,930

3.

1,500

2,265

4.

1,800

2,710

5.

6.

2,250

4,500

Zaradenie žiaka do skupiny podĐa zdravotného znevýhodnenia a všeobecného
intelektového nadania

žiak so všeobecným intelektovým nadaním [§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona
þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s vývinovou poruchou uþenia [§ 94 ods. 2 písm. i) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podĐa variantu A [§ 94 ods. 2 písm. a)
a § 97 ods. 5 písm. a) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona þ. 245/2008 Z. z.),
žiak s poruchou aktivity a pozornosti [§ 2 písm. n) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podĐa variantu B [§ 94 ods. 2 písm. a)
a § 97 ods. 5 písm. b) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s narušenou komunikaþnou schopnosĢou [§ 94 ods. 2 písm. e) zákona
þ. 245/2008 Z. z.],
slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia
[§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky þ. 322/2008 Z. z.],
nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona
þ. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky þ. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov [§ 94 ods. 2 písm. d)
zákona þ. 245/2008 Z. z.],
nepoþujúci žiak [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona þ. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a)
a b) vyhlášky þ. 322/2008 Z. z.],
nevidiaci žiak [§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky þ. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím – nechodiaci žiak [§ 94 ods. 2 písm. d) zákona
þ. 245/2008 Z. z.],

3,390

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podĐa variantu C [§ 94 ods. 2 písm. a)
a § 97 ods. 5 písm. c) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podĐa variantu A [§ 94 ods. 2
písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ćalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez
mentálneho postihnutia [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona þ. 245/2008 Z. z.],

6,790

žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podĐa variantu B alebo variantu C
[§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ćalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona þ. 245/2008 Z. z.],
hluchoslepý žiak [§ 94 ods. 2 písm. h) zákona þ. 245/2008 Z. z.].

.
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2010.

Robert Fico v. r.
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599
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 19 ods. 1 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore
obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) spôsob výpoètu mnostva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) spôsob urèenia pomeru elektriny a tepla vyrobených
na zariadeniach na vysoko úèinnú kombinovanú výrobu,
c) hranièné a harmonizované referenèné hodnoty na
výpoèet mnostva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
d) spôsob výpoètu úspor primárnej energie,
e) harmonizované referenèné hodnoty na výpoèet úèinnosti kombinovanej výroby a na výpoèet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f) kritériá pre vysoko úèinnú kombinovanú výrobu,
g) spôsob vykonávania mesaènej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a vyuívania
mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou.
§2
Spôsob výpoètu mnostva elektriny
vyrobenej kombinovanou výrobou, spôsob urèenia
pomeru elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach
na vysoko úèinnú kombinovanú výrobu
a hranièné a harmonizované referenèné hodnoty
na výpoèet mnostva elektriny
vyrobenej kombinovanou výrobou
(1) Pod¾a osobitného predpisu1) sa vypoèíta
a) mnostvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou z nameraných údajov za kalendárny rok,
b) pomer elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach
1

na vysoko úèinnú kombinovanú výrobu z nameraných údajov najmenej za jednu hodinu.
(2) Hranièné a harmonizované referenèné hodnoty na
výpoèet mnostva elektriny vyrobenej kombinovanou
výrobou pod¾a prílohy è. 1 sa uplatòujú pod¾a osobitného predpisu.1)
§3
Spôsob výpoètu úspor primárnej energie,
harmonizované referenèné hodnoty na výpoèet
úèinnosti kombinovanej výroby a na výpoèet úspor
primárnej energie pri kombinovanej výrobe
(1) Úspora primárnej energie na zariadeniach na
kombinovanú výrobu sa vypoèíta pod¾a prílohy è. 2.
(2) Harmonizovaná referenèná hodnota úèinnosti
samostatnej výroby elektriny a harmonizovaná referenèná hodnota úèinnosti samostatnej výroby tepla sa
urèí pod¾a osobitného predpisu.2)
(3) Vzh¾adom na hodnotu dlhodobej priemernej roènej teploty vzduchu na území Slovenskej republiky
+ 9 oC sa uplatní korekèný faktor pod¾a osobitného
predpisu,3) ktorým sa harmonizovaná referenèná hodnota úèinnosti samostatnej výroby elektriny pod¾a odseku 2 zvýi o 0,6 %.
(4) Referenèná úèinnos samostatnej výroby elektriny vypoèítaná pod¾a odseku 3 sa vynásobí korekèným
faktorom4) pod¾a napäovej úrovne elektrickej sústavy,
do ktorej je zariadenie na kombinovanú výrobu pripojené.
§4
Kritériá pre vysoko úèinnú kombinovanú výrobu
(1) Kritériom pre vysoko úèinnú kombinovanú výrobu je preukázanie
a) projektovaného výkonu pre kombinovanú výrobu
ve¾mi malých výkonov,
b) úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu
malých výkonov väèej ako 0 %,

) Príloha Rozhodnutia Komisie 2008/952/ES z 19. novembra 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatòovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 338/55, 17. 12. 2008).
2
) Príloha I a II Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenèné hodnoty úèinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatòovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 32/183,
6. 2. 2007).
3
) Príloha III Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.
4
) Príloha IV Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.
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§6

c) úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu
ve¾kých výkonov najmenej 10 %.
(2) Ak zariadenie na kombinovanú výrobu spåòa kritérium pre vysoko úèinnú kombinovanú výrobu pod¾a
odseku 1, povauje sa mnostvo elektriny vypoèítané
pod¾a § 2 za mnostvo elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.

Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.

§5
Spôsob vykonávania mesaènej bilancie výroby
a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla
a vyuívania mechanickej energie vyrobenej
kombinovanou výrobou
Pre zariadenie na výrobu elektriny,5) ktorého súèasou je zariadenie na kombinovanú výrobu, sa vykonáva mesaèná bilancia výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a vyuívania mechanickej energie
vyrobenej kombinovanou výrobou v rozsahu pod¾a prílohy è. 3.
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§7
Touto vyhlákou sa preberajú právne akty Európskej
únie uvedené v prílohe è. 4.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

¼ubomír Jahnátek v. r.

5

) § 2 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 599/2009 Z. z.

Hranièné a harmonizované referenèné hodnoty na výpoèet
mnostva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou

Typ technológie kombinovanej výroby

UkazovateĐ kombinovanej výroby C
[-]

SpaĐovacia turbína s kombinovaným cyklom
a s regeneráciou tepla

0,95

Protitlaková parná turbína

0,45

Kondenzaþná parná turbína s odberom pary

0,45

SpaĐovacia turbína s regeneráciou tepla

0,55

SpaĐovací motor

0,75

Mikroturbína

0,50

Stirlingov motor

0,35

Palivový þlánok

1,43

Parný stroj

0,30

Rankinov organický cyklus

0,15
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 599/2009 Z. z.

Spôsob výpoètu úspor primárnej energie

(1) Úspora primárnej energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu sa vypoþíta podĐa
vzorca
§
¨
¨
1
¨1  K
KA
QKVET
¨
 KVET
¨
KQref
K Aref
©

'E

·
¸
¸
¸ u 100% ,
¸
¸
¹

priþom
ǻE –
KQKVET –

úspora primárnej energie vyjadrená v percentách,
tepelná úþinnosĢ kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,

KQ –

referenþná hodnota úþinnosti samostatnej výroby tepla vyjadrená v percentách,

KA –
KA –

elektrická úþinnosĢ kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,

ref

KVET

referenþná hodnota úþinnosti samostatnej výroby elektriny vyjadrená

ref

v percentách.
(2) Tepelná úþinnosĢ kombinovanej výroby sa vypoþíta podĐa vzorca

KQ

KVET

§ QKVET
¨¨
© E PKVET

·
¸¸ u 100% ,
¹

priþom
QKVET – množstvo využiteĐného tepla vyjadrené v megawatthodinách za rok,
E PKVET – množstvo energie v palive použité na výrobu využiteĐného tepla
kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu
mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách
za rok.
(3) Elektrická úþinnosĢ kombinovanej výroby sa vypoþíta podĐa vzorca

KA

KVET

§ AKVET
¨¨
© E PKVET

·
¸¸ u 100% ,
¹

priþom
AKVET – množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou vyjadrené
v megawatthodinách za rok; ak zariadenie na kombinovanú výrobu vyrába
mechanickú energiu, zvýši sa roþné množstvo elektriny vyrobené
kombinovanou výrobou o množstvo elektriny, ktoré je ekvivalentné množstvu
vyrobenej mechanickej energie,
E PKVET – množstvo energie v palive použité na výrobu využiteĐného tepla
kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu
mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách
za rok.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 599/2009 Z. z.

Vzor mesaènej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla
a vyuívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou

zemný plyn
hnedé uhlie
þierne uhlie
Palivo /
energia v palive

biomasa
bioplyn

Jednotka
m3
MWh
t
MWh
t
MWh
t
MWh
m3
MWh

Iné

Celková výroba
elektriny na
svorkách
generátorov

Spolu
Oznaþenie generátora

Spolu
Technologická vlastná spotreba elektriny
Elektrina vyrobená kombinovanou výrobou
Elektrina vyrobená vysoko úþinnou
kombinovanou výrobou
Mechanická energia vyrobená
kombinovanou výrobou
Mechanická energia vyrobená vysoko
úþinnou kombinovanou výrobou
Teplo vyrobené na zariadeniach
na kombinovanú výrobu
VyužiteĐné teplo
Teplo vyrobené na zariadeniach
na oddelenú výrobu tepla
UkazovateĐ kombinovanej výroby
Celková úþinnosĢ zariadenia

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
–
%

Množstvo

Poznámka
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 599/2009 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie zaloenej na dopyte po vyuite¾nom teple na vnútornom trhu s energiou a ktorou sa mení a dopåòa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 3).
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600
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2009
o osobitnom finanènom vzdelávaní osôb vykonávajúcich
finanèné sprostredkovanie a finanèné poradenstvo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 22
ods. 9 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finanèného vzdelávania pre základný stupeò odbornej
spôsobilosti, stredný stupeò odbornej spôsobilosti,
vyí stupeò odbornej spôsobilosti a najvyí stupeò
odbornej spôsobilosti, sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Minimálny poadovaný poèet hodín osobitného finanèného vzdelávania pre jednotlivé stupne odbornej
spôsobilosti je uvedený v prílohe è. 2.

§2
(1) Osobitné finanèné vzdelávanie pre prísluný
sektor1) sa vykonáva vo finanènej intitúcii2) alebo vo
vzdelávacej ustanovizni.3)
(2) Po ukonèení osobitného finanèného vzdelávania
sa jeho úèastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní
osobitného finanèného vzdelávania; toto potvrdenie sa
vydáva pre kadý sektor osobitne.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

v z. Frantiek Palko v. r.

1

) § 4 písm. a) prvý a piaty bod zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2

) § 4 písm. b) zákona è. 186/2009 Z. z.

3

) Napríklad zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 600/2009 Z. z.

OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANÈNÉHO VZDELÁVANIA
A. Sektor poistenia alebo zaistenia
1. právna úprava poisovníctva,
2. poisovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisovacia èinnos,
3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzahov a riziká,
4. ivotné poistenie, základné princípy, druh,
5. neivotné poistenie, základné princípy, produkty,
6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,
7. poistná zmluva a jej náleitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,
8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,
9. analýza potrieb klienta a zisovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,
10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výka poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,
11. základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpeèenia,
12. zdaòovanie v oblasti poistenia,
13. doh¾ad.
B. Sektor kapitálového trhu
1. právna úprava kapitálového trhu,
2. subjekty kapitálového trhu a ich èinnos,
3. podstata a formy investovania na finanènom trhu,
4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,
5. ochrana klienta, garancie a garanèné schémy,
6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investièný horizont a investièná stratégia,
7. základy obchodovania s cennými papiermi,
8. finanèné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,
9. kolektívne investovanie, správcovské spoloènosti, podielové fondy,
10. alternatívne, garantované a truktúrované formy investovania,
11. sprostredkovanie investièných sluieb,
12. náklady na sprostredkovanie investícií, výka poplatkov a nákladov na investovanie,
13. zdaòovanie v oblasti investovania,
14. doh¾ad.
C. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,
2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpeèenia,
3. vznik, preruenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,
4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,
5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,
6. doplnková dôchodková spoloènos a doplnkové dôchodkové fondy,
7. úèastnícka zmluva, zamestnávate¾ská zmluva a dávkový plán,
8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,
9. informaèné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,
10. zdaòovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
11. doh¾ad.
D. Sektor prijímania vkladov
1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,
2. bankové produkty a stavebné sporenie,
3. ochrana vkladov, garancie a garanèné schémy,
4. úroèenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,
5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výka poplatkov a nákladov na vkladové produkty,
6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,
7. zdaòovanie v oblasti prijímania vkladov,
8. doh¾ad.
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E. Sektor poskytovania úverov
1. právna úprava a teória poskytovania úverov,
2. poskytovatelia úverov a úverový register,
3. úverové produkty bánk a investièné nástroje bánk,
4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebite¾ský úver a lízing,
5. pôièky pod¾a Obèianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,
6. úverové riziko,
7. náklady na sprostredkovanie úverov a výka poplatkov a nákladov na úverové produkty,
8. zdaòovanie v oblasti poskytovania úverov,
9. doh¾ad.
F. Finanèné poradenstvo
1. právna úprava a základy finanèného poradenstva,
2. rizikový manament,
3. zisovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finanèného rizika,
4. zostavenie individuálneho finanèného plánu,
5. plánovanie obchodnej èinnosti,
6. finanèné plánovanie pre fyzické osoby, podnikate¾ov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,
7. základné pojmy z úètovníctva,
8. úètovníctvo podniku, zobrazenie majetku v úètovníctve podniku,
9. financovanie podniku, finanèná situácia podniku,
10. zdaòovanie v oblasti finanèného trhu vrátane správy daní.
G. Veobecné znalosti a právne aspekty finanèného trhu
1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,
2. právna úprava finanèného trhu,
3. finanèný trh v Slovenskej republike a jeho èlenenie,
4. základné znalosti o retailových finanèných slubách,
5. zmluvy o finanèných slubách,
6. sprostredkovanie finanèných sluieb a základné znalosti z oblasti podnikania,
7. etika a ochrana spotrebite¾a pri finanèných slubách,
8. princípy Európskej únie v oblasti vo¾ného poskytovania sluieb a kapitálu.
Na základný stupeò odbornej spôsobilosti, stredný stupeò odbornej spôsobilosti a vyí stupeò odbornej spôsobilosti sa vzahujú okruhy tém uvedené v písmenách A a E a G.
Na najvyí stupeò odbornej spôsobilosti sa vzahujú okruhy tém uvedené v písmenách A a G.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 600/2009 Z. z.

MINIMÁLNY POADOVANÝ POÈET HODÍN OSOBITNÉHO FINANÈNÉHO VZDELÁVANIA
Stupeò
odbornej
spôsobilosti
Základný

Sektor
poistenia alebo
zaistenia

Sektor
kapitálového
trhu

Sektor
doplnkového
dôchodkového
sporenia

Sektor
prijímania
vkladov

Sektor
poskytovania
úverov

5

5

5

5

5

Stredný

10

10

10

10

10

Vyí

15

15

15

15

15

Najvyí

20

20

20

20

20
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