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ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/ 2008 Z. z. a zákona
è. 498/2008 sa mení a dopåòa takto:
1. § 32 znie:
§ 32
(1) Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatos sudca alebo prísediaci, o vylúèení rozhodne nadriadený súd v senáte. O vylúèení sudcu odvolacieho súdu alebo dovolacieho súdu rozhodne iný senát
tohto súdu, o vylúèení sudcu pre prípravné konanie
rozhodne predseda senátu nadriadeného súdu. Ak
sudca alebo prísediaci je vylúèený z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 alebo 3, nahradí ho iný sudca urèený
na zastupovanie rozvrhom práce; prísediaceho nahradí
iný prísediaci pod¾a pokynu predsedu senátu. Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatos
probaèný a mediaèný úradník, vyí súdny úradník
alebo súdny tajomník alebo ak je taká pomocná osoba
vylúèená z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 alebo 3,
alebo ak z dôvodov uvedených v § 31 vznesie námietku
zaujatosti takej osoby strana, o vylúèení rozhodne
predseda senátu alebo v prípravnom konaní prokurátor, v ktorého veci je taká osoba èinná. Ak z dôvodov
uvedených § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatos prokurátor, o vylúèení rozhodne bezprostredne nadriadený
prokurátor. Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatos policajt, o vylúèení rozhodne bezprostredne nadriadený tohto policajta; proti tomuto
uzneseniu sanos nie je prípustná.
(2) Ak z dôvodov uvedených v § 31 oznámi svoju zaujatos zapisovate¾ alebo vznesie námietku jeho zaujatosti strana, o vylúèení rozhodne orgán, ktorý ho na
spísanie zápisnice o úkone pribral, v konaní pred súdom predseda senátu.
(3) O vylúèení z dôvodov uvedených v § 31 na základe
námietky vznesenej niektorou zo strán v iných prípadoch ako pod¾a odseku 2 rozhoduje orgán, ktorého sa
tieto dôvody týkajú. O tom, èi je vylúèený sudca alebo
prísediaci, ktorý rozhoduje v senáte, rozhodne tento senát.
(4) Proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 2 a 3 je prípust-

ná sanos, po jej podaní sa vykoná len nariadený
úkon trestného konania s výnimkou rozhodovania vo
veci samej a úkon, ktorého nevykonanie by mohlo
ohrozi úèel trestného konania. Ak je výsledkom tohto
úkonu uznesenie a proti tomuto uzneseniu je prípustná sanos, má sa za to, e strana podala sanos popri sanosti proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2 alebo 3;
vzia spä mono len obe sanosti spoloène. O sanosti proti uzneseniu, ktoré je výsledkom úkonu, sa rozhodne a po rozhodnutí o sanosti proti rozhodnutiu
pod¾a odseku 2 alebo 3.
(5) O sanosti proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 2 a 3
rozhoduje
a) nadriadený súd v senáte, ak ide o rozhodnutie sudcu
pre prípravné konanie, samosudcu, predsedu senátu alebo senátu súdu prvého stupòa,
b) iný senát odvolacieho súdu, dovolacieho súdu,
súdu alebo nadriadeného súdu konajúceho o sanosti proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie, ak ide o rozhodnutie senátu odvolacieho súdu,
dovolacieho súdu alebo senátu takého nadriadeného súdu,
c) bezprostredne nadriadený prokurátor, ak ide o rozhodnutie prokurátora alebo
d) bezprostredne nadriadený policajta, ktorý rozhodnutie pod¾a odseku 2 alebo 3 vydal.
(6) O námietke zaujatosti strany, ktorá je zaloená na
tých istých dôvodoch, pre ktoré u raz bolo o takej námietke rozhodnuté, alebo ktorá nebola vznesená bezodkladne pod¾a § 31 ods. 4 alebo ak je dôvodom námietky len procesný postup súdu v konaní, sa nekoná; to
platí aj o námietke, ktorá je zaloená na iných dôvodoch ako dôvodoch pod¾a § 31..
2. V § 34 ods. 1 sa bodka za slovami tretej osoby nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom
poèas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis..
3. § 58 vrátane nadpisu znie:
§ 58
Zápisnica
(1) O kadom úkone trestného konania sa spíe, a to
spravidla pri úkone alebo bezprostredne po òom, zápisnica, ktorá musí obsahova
a) oznaèenie súdu, prokuratúry alebo iného orgánu vykonávajúceho úkon,
b) miesto, èas a predmet úkonu,
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c) meno a priezvisko úradných osôb a ich funkcie,
meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo sídlo osôb, ktoré sa na úkone zúèastnili, a u obvineného, pokodeného alebo svedka aj adresu, ktorú
uvedie na úèely doruèovania,
d) struèné, ale výstiné opísanie priebehu úkonu,
z ktorého je zrejmé i zachovanie zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie úkonu, ïalej podstatný obsah rozhodnutí vyhlásených pri úkone,
a ak bol pri úkone doruèený rovnopis rozhodnutia,
osvedèenie o tomto doruèení,
e) návrhy strán, poskytnutie pouèenia, prípadne vyjadrenie pouèených osôb,
f) námietky strán alebo vypoèúvaných osôb proti obsahu zápisnice.
(2) V slovenskom jazyku sa spíe aj zápisnica o výpovedi osoby, ktorá neovláda slovenský jazyk.
(3) Predseda senátu rozhodne opatrením o tom, èi sa
o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí vyhotoví zápisnica diktovaním predsedom senátu, rýchlopisným záznamom alebo sa na vyhotovenie zápisnice
pouije iné vhodné záznamové zariadenie. O vyhotovovaní rýchlopisného záznamu alebo o pouití iného
vhodného záznamového zariadenia sa prítomní upovedomia.
(4) Ak sa vyhotovuje o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí zápisnica diktovaním predsedom senátu, zapisuje sa podstatný obsah výpovede obalovaného, svedkov, znalcov a iných osôb. Ak tieto osoby u
boli vypoèuté spôsobom zodpovedajúcim tomuto zákonu, ich výpoveï za zapíe len v rozsahu odchýlok alebo
doplnení k predchádzajúcim výpovediam. Ak výpoveï
takej osoby neobsahuje odchýlky a doplnenia k predchádzajúcim výpovediam, v zápisnici sa poznaèí len dátum predchádzajúcej výpovede a èíslo listov spisu,
v ktorom sa nachádza. Predseda senátu vak môe v takom prípade súèasne nariadi aj vyhotovenie zvukového záznamu.
(5) Ak sa zápisnica o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí vyhotovuje rýchlopisným záznamom
alebo pouitím iného vhodného záznamového zariadenia, súèasou zápisnice sú aj údaje pod¾a odseku 1
písm. a) a c) a obsah záznamu získaného pouitím iného vhodného záznamového zariadenia tak, aby poskytol preh¾ad o vykonaných úkonoch a rozhodnutiach.
Táto súèas zápisnice sa vyhotovuje poèas vykonávaného úkonu. Rýchlopisný záznam alebo nosiè, na ktorom je zachytená kópia záznamu získaného pouitím
iného vhodného záznamového zariadenia, treba oznaèi a pripoji k zápisnici o úkone. Ak sa nosiè, na ktorom je zachytená kópia záznamu, uchováva mimo spisu, v zápisnici sa poznaèí, kde je uloený.
(6) Ak sa vyhotovuje o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí zápisnica rýchlopisným záznamom
alebo pouitím iného vhodného záznamového zariadenia, výpovede obalovaného, svedkov, znalcov a iných
osôb sa zaznamenávajú v úplnom znení. Ak to nariadi
predseda senátu, rýchlopisný záznam alebo záznam
získaný pouitím iného vhodného záznamového zariadenia sa bezodkladne prepíe do obyèajného písma
a pripojí sa k súèasti zápisnice vyhotovovanej poèas vy-
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konávaného úkonu. Ak to nariadi predseda senátu
sám alebo na iados strany, vyhotoví sa ïalia kópia
záznamu. Náklady na vyhotovenie kópie záznamu hradí s výnimkou prokurátora ten, kto o kópiu poiadal.
(7) O pouití iného vhodného záznamového zariadenia môe v prípravnom konaní rozhodnú aj policajt
alebo prokurátor. V takom prípade sa primerane pouijú odseky 3 a 6, vdy sa vak vyhotoví prepis do obyèajného písma..
4. V § 63 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí pre lehotu
väzby..
5. V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak vak
sudca pre prípravné konanie v konaní o väzbe pred rozhodnutím o nej odmietne obvinenému alebo obhajcovi
právo nazrie do celého spisu, zároveò s odmietnutím
tohto práva oznaèí a umoní sprístupni na nazretie obvinenému alebo jeho obhajcovi tie èasti spisu, ktoré obsahujú skutoènosti alebo dôkazy, na ktoré sa pod¾a
§ 71 a 87 a § 339 pri rozhodovaní o väzbe prihliada..
6. V § 70 ods. 2 sa vypúajú slová na uloenie poriadkového opatrenia alebo.
7. V § 71 ods. 2 písm. e) sa za slová trestný èin vkladá èiarka a slová ktorý mal by.
8. § 72 vrátane nadpisu znie:
§ 72
Rozhodnutie o väzbe
(1) Rozhodnutím o väzbe sa rozumie rozhodnutie o
a) vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby; za rozhodnutie o nevzatí do väzby sa povauje aj rozhodnutie
o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení
väzby,
b) prepustení z väzby a o zamietnutí iadosti o prepustenie obvineného z väzby; za takúto iados sa povauje aj iados o nahradenie väzby,
c) zmene dôvodov väzby obvineného,
d) návrhu na predåenie lehoty väzby obvineného,
e) ponechaní obvineného vo väzbe,
f) prepustení zatknutého obvineného na slobodu; za
takéto rozhodnutie sa povauje aj rozhodnutie o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení väzby.
(2) Kona a rozhodova mono len o väzbe osoby, proti
ktorej bolo vznesené obvinenie. Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera.
O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní
na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie,
ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sanosti proti rozhodnutiu súdu
alebo sudcu pre prípravné konanie o väzbe koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe
musí by obvinený vypoèutý; o èase a mieste výsluchu
sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnute¾ný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypoèuje obvineného a potom umoní prísediacim alebo sudcom,

Strana 16

Zbierka zákonov è. 5/2009

prokurátorovi a obhajcovi poloi obvinenému otázky
týkajúce sa rozhodnutia o väzbe; bez výsluchu obvineného mono rozhodnú o väzbe len vtedy, ak obvinený
výslovne poiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti
alebo ak zdravotný stav obvineného neumoòuje jeho
výsluch. Zástupca záujmového zdruenia alebo iná
osoba ponúkajúca záruku alebo peòanú záruku sa
upovedomí o výsluchu, ak je to potrebné. Návrhy a iadosti prokurátora sa bezodkladne doruèia obvinenému
a iadosti obvineného alebo iných osôb, podané v jeho
prospech prokurátorovi tak, aby sa k nim prokurátor
a obvinený mali monos pred rozhodnutím o väzbe vyjadri.
(3) Ak v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie nevyhovie návrhu prokurátora vzia obvineného
do väzby, rozhodne o nevzatí do väzby uznesením, ktoré v plnom znení s odôvodnením a pouèením uvedie
v zápisnici o úkone; to platí aj pre rozhodnutie o väzbe,
ak súd alebo sudca pre prípravné konanie rozhoduje
pod¾a § 76 ods. 3 alebo 4. Prokurátor môe v prípravnom konaní vzia návrh na vzatie obvineného do väzby
spä a do vyhlásenia uznesenia sudcu pre prípravné
konanie, ktorým sa o tomto návrhu rozhoduje; sudca
pre prípravné konanie uznesením vezme na vedomie
spävzatie návrhu prokurátora na vzatie obvineného
do väzby.
(4) K návrhu na vzatie obvineného do väzby, ako aj
k ïalím návrhom prokurátora, na ktorých základe sa
má v prípravnom konaní rozhodnú o väzbe treba vdy
pripoji originál alebo orgánom èinným v trestnom konaní overený rovnopis celého doposia¾ získaného spisového materiálu s oèíslovanými listami a s preh¾adom
obsahu spisu. Predloenie spisu príslunému orgánu
nesmie by prekákou pre plynulé konanie vo veci.
(5) Sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu súdu, ktorý o návrhu alebo sanosti koná, môe
v prípadoch zvlá rozsiahleho spisového materiálu súhlasi s predloením len príslunej èasti spisu.
(6) Obvineného, ktorý bol vzatý do väzby alebo u ktorého bolo nariadené dodanie na ïalí výkon väzby, dodajú do miesta výkonu väzby prísluníci Policajného
zboru, elezniènej polície, Vojenskej polície alebo colníci a v súdnom objekte aj prísluníci Zboru väzenskej
a justiènej stráe..
9. V § 73 odsek 5 znie:
(5) Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, ktorý prevzal zatknutého obvineného, musí do 48 hodín a pri obzvlá závaných
zloèinoch do 72 hodín od jeho prevzatia obvineného vypoèu a rozhodnú o jeho vzatí do väzby alebo ho prepusti na slobodu; pritom postupuje primerane pod¾a
§ 72 ods. 2. Ak nebolo uznesenie o vznesení obvinenia
obvinenému v konaní doposia¾ oznámené, doruèí mu
rovnopis uznesenia sudca pre prípravné konanie pred
výsluchom; doruèenie sudcom pre prípravné konanie
má rovnaké úèinky ako oznámenie uznesenia orgánom, ktorý uznesenie o vznesení obvinenia vydal
a sanos proti nemu môe obvinený poda aj do zápisnice o výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie.
Ak prokurátor nebol pri výsluchu prítomný, doruèí mu
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sudca pre prípravné konanie zápisnicu o výsluchu obvineného..
10. V § 73 ods. 6 sa slovo súd nahrádza slovami
predseda senátu.
11. V § 73 odsek 7 znie:
(7) Predseda senátu rozhodne o prepustení zatknutého obvineného na slobodu príkazom, ktorý musí by
vydaný písomne a musí by primerane odôvodnený.
V prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie rozhodne o prepustení zatknutého obvineného na slobodu
z dôvodu uplynutia lehôt pod¾a odseku 5 príkazom,
ktorý musí by vydaný písomne a musí by primerane
odôvodnený; o prepustení zatknutého obvineného na
slobodu z iných dôvodov rozhodne uznesením, ktoré
v plnom znení s odôvodnením a pouèením uvedie v zápisnici o úkone..
12. V § 73 sa vypúa odsek 8.
13. V § 75 ods. 1 písm. c) sa slová ïalom trvaní väzby nahrádzajú slovami ponechaní obvineného vo väzbe.
14. V § 75 ods. 1 písm. i) sa za slová podaní obaloby, vkladajú slová podaní návrhu na schválenie dohody o vine a treste,.
15. § 76 znie:
§ 76
(1) Väzba v rámci základnej alebo predåenej lehoty
väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní pred súdom môe trva len nevyhnutný èas.
(2) Základná lehota väzby v prípravnom konaní je sedem mesiacov; prokurátor je povinný prepusti obvineného na slobodu najneskôr v posledný deò tejto lehoty,
ak nepodá najmenej dvadsa pracovných dní pred jej
uplynutím obalobu, návrh na schválenie dohody
o vine a treste alebo sudcovi pre prípravné konanie návrh na predåenie tejto lehoty.
(3) Súd alebo sudca pre prípravné konanie rozhodne
o väzbe alebo o návrhu prokurátora na predåenie lehoty väzby v prípravnom konaní tak, aby v prípade podania sanosti proti rozhodnutiu mohol by spis predloený nadriadenému súdu najneskôr pä pracovných
dní pred uplynutím lehoty, ktorá by bola lehotou väzby
v prípravnom konaní alebo pred uplynutím lehoty väzby v prípravnom konaní; nadriadený súd rozhodne do
uplynutia lehoty, ktorá by bola lehotou väzby v prípravnom konaní alebo lehoty, ktorá sa má predåi, inak
predseda senátu nadriadeného súdu prepustí obvineného z väzby na slobodu písomným príkazom, ktorý
musí by primerane odôvodnený. Predåi lehotu väzby
mono len vtedy, ak návrh pod¾a odseku 2 bol podaný
vèas a ak nebolo moné pre obtianos veci alebo
z iných závaných dôvodov trestné stíhanie skonèi
a prepustením obvineného na slobodu hrozí, e bude
zmarené alebo podstatne saené dosiahnutie úèelu
trestného konania. Predåenie lehoty väzby môe trva
a sedem mesiacov, lehota väzby v prípravnom konaní
vak nesmie presiahnu dåku pod¾a odseku 7. Pri
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spävzatí návrhu prokurátora na predåenie lehoty väzby sa postupuje primerane pod¾a § 72 ods. 3.
(4) Ak bolo rozhodnuté, e lehota väzby obvineného
sa predluje, je v prípravnom konaní prokurátor po
kadom takomto rozhodnutí povinný opä postupova
pod¾a odseku 2 a súd alebo sudca pre prípravné konanie pod¾a odseku 3.
(5) Ak bola podaná obaloba alebo návrh na schválenie dohody o vine a treste bez predchádzajúceho prepustenia obvineného prokurátorom na slobodu a lehota dvadsa pracovných dní pod¾a odseku 2 alebo 4
nebola dodraná, predseda senátu bezodkladne prepustí obvineného z väzby na slobodu písomným príkazom, ktorý musí by primerane odôvodnený; rovnako
postupuje sudca pre prípravné konanie, ak bol podaný
návrh na predåenie lehoty väzby v prípravnom konaní
a nebola dodraná lehota dvadsa pracovných dní pod¾a odseku 2 alebo 4.
(6) Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu
s väzbou v konaní pred súdom nesmie presiahnu
a) dvanás mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre
preèin,
b) tridsaes mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie
pre zloèin,
c) tyridsaosem mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlá závaný zloèin.
(7) Z lehoty uvedenej v odseku 6 pripadá na prípravné
konanie najviac
a) sedem mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre
preèin,
b) devätnás mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie
pre zloèin,
c) dvadsapä mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie
pre obzvlá závaný zloèin.
Ustanovenie § 78 tým nie je dotknuté.
(8) Ak je obvinený v tom istom konaní stíhaný za viac
trestných èinov, na urèenie lehoty uvedenej v odseku 6
je rozhodujúci èin najprísnejie trestný; rozhodnutie
o väzbe sa vak na tento èin musí pri vymedzení dôvodov väzby skutkovo vzahova. Ak je to potrebné na dosiahnutie tohto úèelu, môe súd a v prípravnom konaní
sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora
rozhodnú o zmene dôvodov väzby.
(9) Ak v priebehu konania vyjde najavo, e skutok,
pre ktorý bolo vznesené obvinenie, je iným trestným èinom a dåka vykonanej väzby u presiahla lehotu uvedenú v odseku 6 alebo 7, obvinený musí by prepustený
z väzby na slobodu písomným príkazom predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora, ktorý musí
by odôvodnený, najneskôr do 24 hodín od upozornenia na zmenu právnej kvalifikácie skutku, aj keï trvá
niektorý z dôvodov väzby; predseda senátu koná na
podklade rozhodnutia senátu.
(10) Lehoty uvedené v odsekoch 6 a 7 zaèínajú plynú
odo dòa zadrania alebo zatknutia obvineného; ak nepredchádzalo zatknutie alebo zadranie obvineného,
odo dòa obmedzenia osobnej slobody obvineného na
základe rozhodnutia o väzbe. V prípadoch odmietnutia
obaloby a vrátenia veci prokurátorovi, vrátenia veci
prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste, vrá-
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tenia veci prokurátorovi do prípravného konania pod¾a
§ 334 ods. 3, odmietnutia návrhu dohody o vine a treste
pod¾a § 331 ods. 1 písm. b) alebo v prípadoch vrátenia
veci prokurátorovi do prípravného konania, alebo ak
prokurátor vzal obalobu alebo návrh na schválenie
dohody o vine a treste spä, plynie nová základná sedemmesaèná lehota väzby v rámci lehoty uvedenej
v odseku 7 odo dòa, keï bol spis doruèený prokurátorovi..
16. § 78 znie:
§ 78
Pre trvanie väzby z dôvodov pod¾a § 71 ods. 2 sa pouije § 76 ods. 1 a 5 a ods. 8 a 10. Doba trvania väzby
z dôvodov pod¾a § 71 ods. 2 spolu s u vykonanou väzbou pod¾a § 71 ods. 1 môe v prípravnom konaní presiahnu lehoty uvedené v § 76 ods. 7 len v rozsahu novej základnej sedemmesaènej lehoty väzby z dôvodov
pod¾a § 71 ods. 2; celková doba trvania väzby z dôvodov
pod¾a § 71 ods. 2 spolu s u vykonanou väzbou pod¾a
§ 71 ods. 1 nesmie presiahnu lehoty uvedené v § 76
ods. 6..
17. V § 79 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
súd vyhlásil oslobodzujúci rozsudok, predseda senátu
bezodkladne vydá príkaz na prepustenie obvineného
z väzby s uvedením dôvodu prepustenia a uvedie túto
okolnos v zápisnici; takto postupuje predseda senátu
aj vtedy, ak v súdnom konaní uplynula lehota väzby
pod¾a § 76 ods. 6..
18. V § 79 ods. 4 sa slová o prepustení z väzby rozhodnú nahrádzajú slovami obvineného z väzby prepusti a na konci pripájajú tieto slová: príkazom, ktorý musí by vydaný písomne a musí by primerane
odôvodnený; rovnako rozhodne aj prokurátor, ak postupuje pod¾a druhej vety odseku 1.
19. V § 80 ods. 2 v tretej vete sa za slovo zloèin, vkladajú slová je daný dôvod väzby pod¾a § 71 ods. 2
písm. a) a c) alebo e), alebo obvinený bol vzatý do väzby
pod¾a odseku 3 alebo pod¾a § 81 ods. 4,.
20. V § 80 odsek 3 znie:
(3) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu pod¾a odseku 1 a záujmové zdruenie obèanov alebo dôveryhodná osoba, ktorá ponúkla
prevzatie záruky, dôvodne odstúpi od záruky, obvinený
poruí daný s¾ub alebo nesplní povinnosti alebo poruí
obmedzenia, ktoré mu uloil súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, alebo probaèný a mediaèný úradník oznámi, e doh¾ad neplní svoj úèel,
môe súd, ak je daný dôvod väzby pod¾a § 71, vzia obvineného do väzby a na ten úèel predseda senátu prípadne i vyda príkaz na zatknutie; v prípravnom konaní postupuje policajt a prokurátor pod¾a § 86 a § 87 ods. 1
a sudca pre prípravné konanie pod¾a § 87 ods. 2, alebo
sa postupuje pod¾a § 73. Ak bol obvinený vzatý do väzby
po predchádzajúcom prepustení z väzby na slobodu,
pre ïalie trvanie väzby sa pouije § 78..
21. § 80 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak obvinený bol poèas výkonu doh¾adu probaèného a mediaèného úradníka vzatý do väzby v inej veci,
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výkon doh¾adu sa preruuje. To sa netýka postupu
súdu alebo na návrh prokurátora sudcu pre prípravné
konanie pod¾a odseku 3..
22. V § 81 ods. 1 druhej vete sa za slovo zloèin, vkladajú slová je daný dôvod väzby pod¾a § 71 ods. 2
písm. a) a c) alebo e), alebo obvinený bol vzatý do väzby
pod¾a odseku 4 alebo pod¾a § 80 ods. 3,.
23. § 81 odsek 2 znie:
(2) S prihliadnutím na osobu a majetkové pomery
obvineného alebo toho, kto za neho zloenie peòanej
záruky ponúka, povahu èinu, jeho následok a iné okolnosti prípadu predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie
a) v rámci postupu pod¾a § 72 ods. 2 alebo § 302 ods. 2
opatrením urèí výku peòanej záruky a spôsob jej
zloenia a doruèí opatrenie tomu, kto má peòanú
záruku zloi, alebo
b) postupuje pod¾a § 72 ods. 2 alebo § 302 ods. 2 bez vydania tohto opatrenia..
24. V § 81 odsek 4 znie:
(4) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu pod¾a odseku 1 a nastane niektorá
z okolností pod¾a odseku 3, môe súd, ak je daný dôvod
väzby pod¾a § 71, vzia obvineného do väzby a na ten
úèel predseda senátu prípadne aj vyda príkaz na
zatknutie; v prípravnom konaní postupuje policajt
a prokurátor pod¾a § 86 a 87 ods.1 a sudca pre prípravné konanie pod¾a § 87 ods. 2, alebo sa postupuje pod¾a
§ 73. Ak bol obvinený vzatý do väzby po predchádzajúcom prepustení z väzby na slobodu, pre ïalie trvanie
väzby sa pouije § 78..
25. V § 82 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
26. V § 83 odsek 2 znie:
(2) Proti uzneseniu o nevzatí do väzby alebo uzneseniu o prepustení zatknutého obvineného na slobodu
môe prokurátor poda sanos len ihneï po vyhlásení
uznesenia; to platí aj pre podanie sanosti obvineným,
obhajcom mladistvého obvineného alebo prokurátorom proti rozhodnutiu o väzbe, ak súd alebo sudca pre
prípravné konanie rozhodoval pod¾a § 76 ods. 3 alebo 4,
ustanovenie § 186 ods. 2 sa v tomto prípade nepouije..
27. V § 83 ods. 3 sa text za bodkoèiarkou vypúa
a bodkoèiarka sa nahrádza bodkou.
28. § 85 vrátane nadpisu znie:
§ 85
Zadranie a obmedzenie
osobnej slobody podozrivej osoby
(1) Osobu podozrivú zo spáchania trestného èinu
môe policajt zadra, ak je tu niektorý z dôvodov väzby
pod¾a § 71 ods. 1 alebo ak ide o podozrivú osobu pod¾a
§ 204 ods. 1, aj keï proti nej doteraz nebolo vznesené
obvinenie. Na zadranie je potrebný predchádzajúci
súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu mono zadranie vykona, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemono dosiahnu, najmä ak bola taká osoba
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pristihnutá pri trestnom èine alebo zastihnutá na úteku.
(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri
trestnom èine alebo bezprostredne po òom, môe obmedzi ktoko¾vek, ak je to potrebné na zistenie jej totonosti, zabránenie úteku, zabezpeèenie dôkazov alebo
na zabránenie ïaliemu páchaniu trestnej èinnosti. Je
vak povinný takú osobu bezodkladne odovzda útvaru
Policajného zboru, útvaru elezniènej polície, útvaru
Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
(3) Policajt, ktorý zadranie vykonal alebo ktorému
bola odovzdaná zaistená osoba pod¾a osobitného zákona alebo odovzdaná osoba pristihnutá pri trestnom
èine pod¾a odseku 2, bezodkladne oznámi vykonané zadranie prokurátorovi a spíe o òom zápisnicu, v ktorej
oznaèí miesto, èas zadrania alebo prevzatia takej osoby a bliie okolnosti zadrania, ako aj jeho podstatné
dôvody a uvedie osobné údaje zadranej osoby. Rovnopis zápisnice doruèí bezodkladne prokurátorovi.
(4) Policajt, ktorý zadranie vykonal alebo ktorému
bola odovzdaná zaistená osoba pod¾a osobitného zákona alebo odovzdaná osoba pristihnutá pri trestnom
èine pod¾a odseku 2, takú osobu bezodkladne oboznámi s dôvodmi zadrania a vypoèuje ju; v prípade, e podozrenie nebude naïalej dôvodné alebo dôvody zadrania z inej príèiny odpadnú, prepustí ju písomným
opatrením ihneï na slobodu. Ak zadranú osobu neprepustí na slobodu, vznesie jej obvinenie a vypoèuje
ju. Po jej výsluchu odovzdá spis prokurátorovi, aby ten
mohol prípadne poda návrh na vzatie do väzby alebo
na postup pod¾a § 204 ods. 1. Policajt alebo prokurátor
postupujú pri tom tak, aby zadranú osobu bolo moné
odovzda súdu najneskôr do 48 hodín od jej zadrania
alebo zaistenia pod¾a osobitného zákona alebo prevzatia pod¾a odseku 2, inak musí by zadraná osoba prepustená na slobodu písomným príkazom prokurátora
s primeraným odôvodnením.
(5) Ustanovenia § 34, § 121 a 124 sa primerane pouijú aj vtedy, ak je zadraná osoba vypoèúvaná v èase,
keï proti nej ete nebolo vznesené obvinenie.
(6) Zadraná osoba má právo zvoli si obhajcu a radi
sa s ním u v priebehu zadrania bez prítomnosti tretej
osoby; má právo poadova, aby obhajca bol prítomný
pri jej výsluchu pod¾a odseku 4, ibae je obhajca v lehote uvedenej v odseku 4 nedosiahnute¾ný..
29. Doterají text § 86 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak sa po zadraní zistí, e dôvod väzby pod¾a § 71
pominul, môe obvineného prepusti na slobodu so súhlasom prokurátora písomným opatrením aj policajt,
inak sa postupuje pod¾a § 87 ods.1..
30. § 87 vrátane nadpisu znie:
§ 87
Rozhodnutie o zadranej osobe
(1) Ak prokurátor odovzdá zadranú osobu súdu pod¾a § 85 ods. 4 alebo pod¾a § 86 ods. 1, pripojí k zároveò
podanej obalobe alebo k návrhu na vzatie do väzby
celý doposia¾ získaný spisový materiál; inak nariadi
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prepustenie zadranej osoby na slobodu písomným
príkazom s primeraným odôvodnením.
(2) Sudca pre prípravné konanie je povinný do 48
hodín a pri obzvlá závaných zloèinoch do 72 hodín
od prevzatia zadranej osoby pod¾a odseku 1 a doruèenia návrhu prokurátora na vzatie do väzby túto osobu
vypoèu a rozhodnú o jej vzatí do väzby alebo ju prepusti na slobodu, ak rozhodne uznesením o nevzatí
do väzby pod¾a § 72 ods. 3, inak ju príkazom, ktorý
musí by písomný a primerane odôvodnený, prepustí
na slobodu. Ak sudca pre prípravné konanie prevzal
obvineného pri postupe pod¾a § 204 ods. 1 a prokurátor nepodal súèasne s obalobou návrh na vzatie obvineného do väzby, sudca pre prípravné konanie po
prednostnom a urýchlenom vykonaní úkonov pod¾a
§ 348 ods. 1 písm. a) alebo b), najneskôr do 48 hodín
od prevzatia obvineného a doruèenia obaloby prepustí zadranú osobu na slobodu písomným príkazom
s uvedením dôvodu prepustenia; ak bol prokurátorom
súèasne s obalobou podaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby, postupuje sudca pre prípravné konanie urýchlene a prednostne pod¾a § 348 ods. 1
písm. a) a d)..
31. V § 187 ods. 1 prvá veta znie: Sanos sa podáva
orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch
dní od oznámenia uznesenia, s výnimkou sanosti
proti uzneseniam pod¾a § 83 ods. 2; ak sa koná pod¾a
§ 204 ods. 1, sanos sa podáva do skonèenia skráteného vyetrovania..
32. V § 190 ods. 3 sa za slovo zabezpeèí vkladajú
slová sudca pre prípravné konanie alebo na jeho iados a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo bola podaná sanos proti uzneseniu o väzbe, ak súd alebo
sudca pre prípravné konanie rozhoduje pod¾a § 76
ods. 3 alebo 4.
33. V § 192 odseky 3 a 4 znejú:
(3) O sanosti pod¾a § 190 ods. 3 proti uzneseniu
o nevzatí obvineného do väzby rozhodne nadriadený
súd na verejnom zasadnutí a o sanosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloenia veci na
rozhodnutie. O sanosti proti uzneseniu o prepustení
zatknutého obvineného na slobodu rozhodne nadriadený súd na verejnom zasadnutí, ktoré mono vdy kona aj bez prítomnosti obvineného, ak bol na toto verejné zasadnutie riadne a vèas predvolaný a bez
prítomnosti obhajcu, ak bol o tomto verejnom zasadnutí riadne a vèas upovedomený; sudca pre prípravné konanie pri výsluchu zatknutého obvineného vdy zistí
adresu na doruèovanie písomností.
(4) O sanosti proti uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na predåenie lehoty väzby, rozhodne
nadriadený súd najneskôr do uplynutia lehoty, ktorá
sa má predåi. O sanosti proti rozhodnutiu o väzbe
po podaní obaloby alebo návrhu na schválenie dohody
o vine a treste pod¾a § 76 ods. 3 alebo 4 rozhodne nadriadený súd najneskôr do uplynutia lehoty, ktorá by
bola lehotou väzby v prípravnom konaní..
34. V § 194 ods. 1 písmeno b) znie:
b) uloí orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sanos
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smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol, s výnimkou rozhodovania o sanosti proti rozhodnutiu
o väzbe pod¾a § 72 ods. 1 písm. a), d) a f), rozhodovania o sanosti proti rozhodnutiu o väzbe, ak súd prvého stupòa rozhodol o väzbe po podaní obaloby
alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste
pod¾a §76ods. 3 alebo 4, rozhodovania o sanosti
proti rozhodnutiu o pokraèovaní v ochrannom lieèení, prepustení z ochranného lieèenia alebo ukonèení
ochranného lieèenia, ak predseda senátu rozhodoval pred ukonèením výkonu trestu pod¾a § 446a
ods. 3 alebo 4 a rozhodovania o sanosti proti rozhodnutiu o návrhu na umiestnenie odsúdeného
v detenènom ústave pod¾a § 462..
35. § 204 znie:
§ 204
(1) Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom
osoba, ktorá bola zadraná ako podozrivá pri páchaní
preèinu, na ktorý zákon ustanovuje trest odòatia slobody, ktorého horná hranica neprevyuje pä rokov,
alebo bezprostredne po òom a prokurátor ju neprepustí na slobodu, odovzdá ju najneskôr do 48 hodín od zadrania súdu, ktorému tie podá obalobu spolu so spisom. Ak prokurátor zistí dôvody väzby, súèasne
navrhne, aby bol obvinený vzatý do väzby.
(2) Ak prokurátor prepustí písomným a odôvodneným príkazom obvineného uvedeného v odseku 1 na
slobodu, môe vráti spis policajtovi s pokynom na doplnenie skráteného vyetrovania. Ak doplnenie skráteného vyetrovania nie je potrebné, prokurátor podá obalobu, pokia¾ nerozhodne inak..
36. V § 229 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo zaistenia osoby obvineného.
37. § 238 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd o väzbe
prednostne a urýchlene a ak to okolnosti prípadu
umoòujú, tak súèasne s rozhodnutím pod¾a § 239
ods. 1, § 241, § 244 alebo § 331 ods. 1, najneskôr vak
tak, aby postupom pod¾a § 76 ods. 3 alebo 4 dolo
k právoplatnému rozhodnutiu o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predåenou lehotou väzby v prípravnom konaní..
38. § 242 sa vypúa.
39. V § 244 sa vypúa odsek 5.
40. V § 301 sa slovo súd nahrádza slovom senát.
41. V § 302 ods. 2 sa bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: pri rozhodovaní o väzbe má
právo zúèastni sa na neverejnom zasadnutí aj prokurátor, obvinený a jeho obhajca; pri rozhodovaní o sanosti proti rozhodnutiu o väzbe môe predseda senátu
úèas týmto osobám umoni. Predseda senátu postupuje pri zabezpeèovaní úèasti prokurátora, obvineného
a obhajcu pod¾a § 72 ods. 2. Ak je to potrebné, predseda
senátu pri rozhodovaní o väzbe alebo o sanosti proti
rozhodnutiu o väzbe upovedomí o neverejnom zasadnutí aj zástupcu záujmového zdruenia alebo inú oso-
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bu ponúkajúcu záruku alebo peòanú záruku a umoní ich úèas..
42. Doterají text § 304 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak sa má rozhodnú o väzbe alebo ak sa má rozhodnú o sanosti proti rozhodnutiu o väzbe a predseda senátu umonil úèas osobám uvedeným v § 302
ods. 2, predseda senátu vypoèuje obvineného, postupuje pritom primerane pod¾a § 72 ods. 2; ak ide o zástupcu záujmového zdruenia alebo osobu ponúkajúcu záruku alebo peòanú záruku, postupuje predseda
senátu pod¾a povahy ponúkanej náhrady väzby a okolností prípadu..
43. V § 331 sa vypúa odsek 5.
44. V § 348 odsek 1 znie:
(1) Ak sa koná po odovzdaní osoby súdu pod¾a § 204
ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypoèuje obvineného, najmä na okolnosti zadrania a skutoènosti odôvodòujúce návrh na vzatie do väzby, ak je podaný, a
a) prednostne, najneskôr v lehote pod¾a § 87 ods. 2,
urèí termín vykonania hlavného pojednávania spravidla do pätnástich pracovných dní od podania obaloby, ak vec nevybaví trestným rozkazom alebo neurobí niektoré z rozhodnutí pod¾a § 241 ods. 1
písm. a) a g); termín bezodkladne oznámi prokurátorovi a obalovanému, ktorému zároveò doruèí obalobu, a ak je prítomný obhajca, oznámi termín
hlavného pojednávania a doruèí obalobu aj obhajcovi,
b) so súhlasom obalovaného vykoná hlavné pojednávanie bezodkladne po jeho výsluchu, ak ho okolnosti
prípadu umoòujú vykona v lehote pod¾a § 87
ods. 2 od podania obaloby,
c) rozhodne o návrhu na vzatie do väzby, ak prokurátor
podal taký návrh, a to v lehotách pod¾a § 87 od podania tohto návrhu a spôsobom pod¾a § 72, a
d) umoní obalovanému, ktorý bol vzatý do väzby
a nemá obhajcu, aby si v primeranej lehote obhajcu
zvolil; ak tak neurobí, obhajcu mu ustanoví sudca
pre prípravné konanie..
45. § 348 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Sudca pre prípravné konanie neverejné zasadnutie nevykonáva; ak rozhoduje o väzbe, postupuje pod¾a
§ 72 ods. 2..
46. V § 349 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak rozhoduje
o väzbe, postupuje pod¾a § 72 ods. 2 aj vtedy, keï nerozhoduje na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí..
47. Za § 446 sa vkladá § 446a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 446a
Pokraèovanie v ochrannom lieèení
(1) O pokraèovaní v ochrannom lieèení po skonèení
výkonu trestu odòatia slobody rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode sa ochranné
lieèenie poèas výkonu trestu vykonáva na verejnom
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zasadnutí; zároveò rozhodne o spôsobe ïalieho výkonu ochranného lieèenia. Pred rozhodnutím musí by
odsúdený vypoèutý; to neplatí, ak to jeho zdravotný
stav neumoòuje alebo ak poiadal, aby sa verejné zasadnutie konalo v jeho neprítomnosti. Ústav na výkon
trestu odòatia slobody, v ktorom odsúdený vykonáva
test odòatia slobody, na tento úèel oznámi súdu s dostatoèným predstihom predpokladané skonèenie výkonu trestu a zároveò zale súdu lekársku správu o dosiahnutom výsledku ochranného lieèenia tak, aby
bolo moné rozhodnú do skonèenia výkonu trestu odòatia slobody.
(2) Proti uzneseniu pod¾a odseku 1, ktorým predseda
senátu rozhodol o pokraèovaní v ochrannom lieèení
a spôsobe jeho výkonu je prípustná sanos.
(3) Ak predseda senátu rozhodol o pokraèovaní
v ochrannom lieèení, ktoré sa má vykona v zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u odsúdeného
mono dôvodne predpoklada, e jeho pobyt na slobode
je nebezpeèný, alebo sa s prísluným zariadením dohodlo prijatie odsúdeného, dodajú prísluníci Zboru
väzenskej a justiènej stráe na podklade písomného
príkazu predsedu senátu a po predchádzajúcom oznámení zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 30 dní vopred odsúdeného do tohto zariadenia
tak, aby po skonèení výkonu trestu odòatia slobody
ihneï pokraèoval výkon ochranného lieèenia aj v prípade, ak proti rozhodnutiu o pokraèovaní v ochrannom
lieèení bola podaná sanos a nadriadený súd o nej do
ukonèenia výkonu trestu odòatia slobody nerozhodol;
ak nadriadený súd zruí rozhodnutie predsedu senátu
o pokraèovaní v ochrannom lieèení a rozhodne pod¾a
odseku 4 a odsúdený bol u prevezený do zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, predseda senátu
nadriadeného súdu nariadi jeho prepustenie z tohto
zariadenia písomným príkazom, ktorý doruèí bezodkladne zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Ak odsúdený nebol dodaný do zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti, postupuje sa po jeho prepustení z výkonu trestu odòatia slobody primerane pod¾a
odseku 5.
(4) Ak predseda senátu nerozhodne o pokraèovaní
v ochrannom lieèení, rozhodne pod¾a § 448 ods. 1. Ak
podá prokurátor proti uzneseniu o prepustení
z ochranného lieèenia alebo skonèení ochranného lieèenia sanos pod¾a § 448 ods. 3, ide o ochranné lieèenie, ktoré sa má vykona v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a pod¾a rozhodnutia o uloení
ochranného lieèenia alebo zmene spôsobu jeho výkonu
by u odsúdeného bolo moné dôvodne predpoklada, e
jeho pobyt na slobode je nebezpeèný, alebo sa s prísluným zariadením dohodlo prijatie odsúdeného, dodajú
prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe na podklade písomného príkazu predsedu senátu alebo predsedu senátu nadriadeného súdu a po predchádzajúcom oznámení zariadeniu ústavnej zdravotnej
starostlivosti najmenej 30 dní vopred odsúdeného do
tohto zariadenia tak, aby po skonèení výkonu trestu
odòatia slobody ihneï pokraèoval výkon ochranného
lieèenia; ak nadriadený súd zamietne sanos prokurátora a odsúdený bol u prevezený do zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, predseda senátu
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nadriadeného súdu nariadi jeho prepustenie z tohto
zariadenia písomným príkazom, ktorý doruèí bezodkladne zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Ak odsúdený nebol dodaný do zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti, postupuje sa po jeho prepustení z výkonu trestu odòatia slobody primerane pod¾a
odseku 5.
(5) Ak predseda senátu rozhodne o pokraèovaní
v ochrannom lieèení, ktoré sa má vykona v ambulantnom zariadení, vykonáva po právoplatnosti uznesenia
o pokraèovaní v ochrannom lieèení úkony smerujúce
k ïaliemu výkonu ochranného lieèenia súd, ktorý výkon ochranného lieèenia nariadil.
(6) Ak bol podaný návrh pod¾a § 448 ods. 1, o ktorom
predseda senátu ete nerozhodol, rozhodne o òom
uznesením pod¾a odseku 1 alebo 4 v rámci rozhodovania o pokraèovaní v ochrannom lieèení.
(7) Ak sa napriek nariadeniu nezaèalo s výkonom
ochranného lieèenia poèas výkonu trestu odòatia slobody, oznámi to ústav na výkon trestu s dostatoèným
predstihom súdu, ktorý nariadil výkon ochranného
lieèenia. Ak sa ochranné lieèenie má vykona v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a u odsúdeného mono dôvodne predpoklada, e jeho pobyt na slobode je nebezpeèný, alebo sa s prísluným zariadením
dohodlo prijatie odsúdeného, dodajú prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe na podklade písomného príkazu predsedu senátu súdu, ktorý nariadil výkon ochranného lieèenia a po predchádzajúcom
oznámení zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 30 dní vopred odsúdeného do tohto zariadenia; inak sa po prepustení odsúdeného z výkonu
trestu odòatia slobody postupuje primerane pod¾a odseku 5..
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§448a
Príkaz na vypátranie osoby na úèel rozhodovania
o ochrannom lieèení a príkaz na vypátranie
a predvedenie osoby na úèel rozhodovania
o ochrannom lieèení
Na základe písomného príkazu predsedu senátu na
vypátranie alebo vypátranie a predvedenie osoby,
o ktorej ochrannom lieèení sa má rozhodnú a ktorú
nemono predvola alebo predvies alebo o ktorej mono dôvodne predpoklada, e je pri pobyte na slobode
nebezpeèná pre svoje okolie, prísluníci Policajného
zboru pod¾a obsahu príkazu oznámia súdu bydlisko
alebo pobyt tejto osoby alebo ju predvedú predsedovi
senátu, ktorý príkaz vydal. Predseda senátu urèí termín verejného zasadnutia, na ktorom sa rozhodne
o ochrannom lieèení, a doruèí predvedenej osobe predvolanie; za rozhodnutie o ochrannom lieèení sa na úèel
tohto ustanovenia rozumie rozhodnutie o uloení
ochranného lieèenia a rozhodnutia pod¾a tohto dielu.
Ak tieto úkony súdu nemôe vykona predseda senátu,
vykoná ich v jeho zastúpení sudca pre prípravné konanie súdu, ktorého predseda senátu príkaz vydal..
51. V § 462 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Pri rozhodovaní o návrhu pod¾a odseku 1 sa postupuje primerane pod¾a § 446a ods. 1.
(3) Proti uzneseniu pod¾a odseku 2 je prípustná sanos. Ak predseda senátu rozhodne o umiestnení odsúdeného v detenènom ústave, postupuje sa primerane
pod¾a § 446a ods. 3; ak je potrebné prepravi odsúdeného spä do ústavu na výkon trestu odòatia slobody,
prepravu zabezpeèia prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe. Ak predseda senátu návrh pod¾a odseku 1
zamietne a nadriadený súd jeho rozhodnutie zruí
a rozhodne o umiestnení odsúdeného v detenènom ústave a odsúdený bol u po skonèení výkonu trestu prepustený na slobodu, postupuje predseda senátu súdu
prvého stupòa primerane pod¾a § 445 ods. 2..

48. V § 448 odseky 1 a 2 znejú:
(1) O prepustení z ochranného lieèenia alebo o jeho
skonèení rozhodne na návrh prokurátora, obvineného
alebo lieèebného zariadenia alebo aj bez takého návrhu predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa
ochranné lieèenia vykonáva; ak rozhoduje na návrh,
rozhodne najneskôr do 30 dní od doruèenia návrhu
súdu.

52. Za § 567b sa vkladá § 567c, ktorý vrátane nadpisu znie:

(2) Predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa
ochranné lieèenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva, najmenej raz roène preskúma, èi
dôvody ochranného lieèenia trvajú. Ak dôvody ochranného lieèenia pominuli, postupuje pod¾a odseku 1,
inak rozhodne, e vo výkone ochranného lieèenia sa
bude pokraèova..

(1) Ustanovenia § 31 a 32 sa po 31. januári 2009 pouijú aj v konaniach pod¾a § 564 ods. 3 a 5; ustanovenia
§ 30 a 31 Trestného poriadku v znení úèinnom do 31.
decembra 2005 sa v týchto prípadoch nepouijú.

49. V § 448 ods. 3 sa za slovo lieèenia vkladajú slová
alebo skonèení ochranného lieèenia.
50. Za § 448 sa vkladá § 448a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 567c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. februára 2009

(2) Ak lehota väzby zaèala plynú pred 1. februárom
2009, pouijú sa ustanovenia § 76, 78, § 80 ods. 3
a § 81 ods. 4 v znení úèinnom do 31. januára 2009..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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6
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení
a maximálne zoh¾adòované sumy z ich ceny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 37 ods. 6 zákona è. 447/2008
Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

a zariadení a maximálne zoh¾adòované sumy z ceny
stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú
uvedené v prílohe.

§1

§2

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 6/2009 Z. z.

Poradové
èíslo

Popis

Merná
jednotka

Maximálne
zoh¾adòovaná
suma z ich
ceny v eurách

Zemné práce pre rampu
1.

Okopávka a prekopávka nezapaená v horninách 1 a 2 do 1 000 m3

m3

1,71

2.

Okopávka a prekopávka nezapaená v hornine 3 do 1 000 m

m

3

2,49

3.

Príplatok k cenám za lepivos horniny 1 a 3

m

3

0,65

4.

Okopávka a prekopávka nezapaená v hornine 4 do 1 000 m

m

3

6,09

5.

Príplatok k cenám za lepivos horniny 4

m

3

0,87

6.

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1a 2,
ruène

m3

11,14

7.

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3, ruène

m3

22,31

8.

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4, ruène

m

3

28,92

9.

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m, horniny 1 a 4

m

3

5,12

10.

Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za kadých
ïalích 10 m, horniny 1 a 4

m3

4,66

11.

Nakladanie neu¾ahnutého výkopu z hornín 1 a 4

m3

2,26

12.

Prekladanie neu¾ahnutého výkopu z hornín 1 a 4

m

3

2,85

13.

Uloenie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska)

m

3

0,74

3

3

Zakladanie len pre rampu
14.

Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov
a základových múrov, prostý triedy B12,5 (zn. II)

m3

105,36

15.

Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov
a základových múrov, prostý triedy B20 (zn. III)

m3

114,58

16.

Betón základné kontrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek
a základových múrov elezných (bez výstue), triedy B15 (zn. II)

m3

105,73

17.

Betón základových kontrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek
a základových múrov elezných (bez výstue), triedy B20 (zn. III)

m3

116,18

18.

Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov,
zhotovenie  tradièné

m2

15,65

19.

Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov,
odstránenie

m2

2,46

20.

Výstu základových kontrukcií a základových múrov z ocele 10216
a 10505 alebo siete

t

1 347,15

Zvislé a kompletné kontrukcie vrátane stavebných materiálov
21.

Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového

m3

182,76

22.

Murivo plochy nad 4 m

m

188,39

2

3
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23.

Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm

m2

17,36

24.

Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm

m

2

28,94

25.

Prieèky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m

m

3

27,23

26.

Prieèky sadrokartónové, hrúbka prieèky 125 mm

m

2

50,00

27.

Ukotvenie prieèok k betónovým kontrukciám pristrelením

m

2,50

28.

Ukonèenie prieèok ku kontrukciám montánou penou

m

2,63

29.

Obmurovka kúpe¾òových vaní z akéhoko¾vek druhu pálených tehál
a malty, hrúbky 65 mm

m2

19,66

30.

Doplnenie muriva obrúb

m

9,89

2

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie vrátane stavebných
materiálov
31.

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akouko¾vek maltou
s plochou jednotlivo do 0,09 m2

kus

3,68

32.

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo
nad 0,09 do 0,25 m2

kus

6,33

33.

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo
nad 0,25 do 1 m2

kus

13,01

34.

Vnútorná omietka stropov

m2

10,39

35.

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akouko¾vek
maltou do 0,09 m2

kus

2,85

36.

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akouko¾vek
maltou nad 0,09 do 0,25 m2

kus

4,22

37.

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akouko¾vek
maltou nad 0,25 do 1 m2

kus

9,98

38.

Vnútorná omietka stien nových

m2

7,57

39.

Stierka pre sadrokartónové prieèky jedna vrstva

m

2,91

40.

Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B15 (zn. II)
hrúbka 5 a 24 cm

m3

142,89

41.

Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B20 (zn. III)
hrúbky 5 a 24 cm

m3

150,61

42.

Výstu mazanín z betónov (z kameniva) a z ¾ahkých betónov zo
zváraných sietí z drôtov

t

1 123,51

43.

Násyp zo trkopiesku 0  32 (pre spevnenie podkladu rampy)

m3

36,21

44.

Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mm

m

2

4,01

45.

Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mm

m

2

5,25

46.

Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mm

m

2

6,43

47.

Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mm

m

2

7,78

48.

Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mm

m

2

9,09

49.

Nivelaèná stierka podlahová hrúbky 3 mm

m

2

8,20

50.

Zárubòa do írky 900 mm

51.

Osadenie dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m

2

2

kus

37,85

kus

12,40
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Ostatné kontrukcie a práce
52.

Búranie základov z betónu prostého alebo preloeného kameòom
 2,200 t

m3

55,54

53.

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2
v základoch elezobetónových  2,400 t

m3

136,67

54.

Búranie prieèok z tehál pálených, plných alebo dutých, hrúbka
do 150 mm  0,196 t

m2

2,78

55.

Búranie prieèok z tvárnic alebo prieèkoviek alebo z iných materiálov,
hrúbka do 150 mm  0,115 t

m2

2,21

56.

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápennopieskových, cementových na maltu  1,905 t

m3

18,51

57.

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní
otvorov, v murive tehlovom na maltu  0,057 t

m2

3,60

58.

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla
do 2 m2

kus

0,46

59.

Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní  0,082 t

m2

4,85

60.

Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo
sádrokartóných  0,024 t

m2

1,91

61.

Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia, DN
do 200 mm  0,045 t

m

1,32

62.

Vybúranie kanalizaèného potrubia DN do 200 mm  0,05 t

m

3,83

63.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m , hrúbka
do 150 mm  0,004 t

kus

1,23

64.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2, hrúbka
do 300 mm  0,008 t

kus

2,05

65.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka
do 150 mm  0,026 t

kus

1,91

66.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka
do 300 mm  0,057 t

kus

3,75

67.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2, hrúbka
do 150 mm  0,073 t

kus

2,62

68.

Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2, hrúbka
do 300 mm  0,146 t

kus

6,67

69.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka
do 100 mm  0,191 t

m2

5,69

70.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka
do 150 mm  0,281 t

m2

7,26

71.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka
do 300 mm  1,875 t

m3

43,23

72.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka
do 100 mm  0,180 t

m2

2,65

73.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka
do 150 mm  0,270 t

m2

3,51

74.

Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka
do 300 mm  1,875 t

m3

29,89

75.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 0,09 m2, do 150 mm  0,034 t

kus

7,99

76.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 0,25 m2, do 150 mm  0,093 t

kus

14,16

2
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77.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 1 m2, hrúbka do 100 mm  0,240 t

m2

20,25

78.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 1 m2, hrúbka do 150 mm  0,365 t

m2

26,81

79.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 4 m2, hrúbka do 50 mm  0,125 t

m2

6,63

80.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 4 m2, hrúbka do 100 mm  0,240 t

m2

14,20

81.

Vybúranie otvoru v elezobetónových prieèkach a stenách plochy
do 4 m2, hrúbka do 150 mm  0,365 t

m2

15,28

82.

Vybúranie otvoru v stropoch elezobetónových plochy do 0,0225 m2,
hrúbka nad 120 mm  0,008 t

kus

3,63

83.

Vybúranie otvoru v stropoch elezobetónových plochy do 0,09 m2,
hrúbka nad 120 mm  0,032 t

kus

5,93

84.

Vybúranie otvoru v stropoch elezobetónových plochy do 0,25 m2,
hrúbka nad 120 mm  0,090 t

kus

8,89

85.

Vybúranie otvoru v stropoch elezobetónových plochy do 1 m2,
hrúbka nad 120 mm  2 400 t

m3

139,88

86.

Vysekávanie rýh v akomko¾vek murive tehlovom na akúko¾vek maltu
do håbky 50 mm a írky do 70 mm  0,006 t

m

2,18

87.

Vysekávanie rýh v akomko¾vek murive tehlovom na akúko¾vek maltu
do håbky 100 mm a írky do 100 mm  0,018 t

m

2,61

88.

Vysekanie rýh v betóne dlabe do håbky 100 mm a írky do 150 mm
 0,028 t

m

5,30

89.

Vysekanie rýh v betóne dlabe do håbky 150 mm a írky do 150 mm
 0,050 t

m

6,93

90.

Vysekanie rýh v betónových stenách do håbky 100 mm a írky
do 100 mm  0,022 t

m

8,44

91.

Otlèenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových
v rozsahu do 100 %  0,050 t

m2

2,02

92.

Odsekanie a odobratie stien z obkladaèiek vnútorných  0,068 t

m2

4,14

93.

Zvislá doprava sutiny po schodoch ruène do 3,5 m

t

13,08

94.

Príplatok za kadých ïalích 3,5 m

t

4,11

95.

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

9,69

96.

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za kadý ïalí 1 km

t

0,36

97.

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

5,91

98.

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za kadých
ïalích 5 m

t

0,67

99.

Poplatok za skládku

t

23,24

100.

Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou do výky
3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dåke podchytenia do 3 m

m

45,94

101.

Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou pri hrúbke
muriva nad 450 do 600 mm dåky podchytenia do 3 m

m

65,24

102.

Podchytenie prieèok drevenou výstuhou do výky 3 m pri hrúbke
muriva do 150 mm a dåky podchytenia do 3 m

m

25,60

103.

Podchytenie prieèok drevenou výstuhou do výky 3 m pri hrúbke
muriva 150  300 mm a dåky podchytenia do 3 m

m

34,09

104.

Presun hmôt pre opravy a údrbu objektov vrátane vonkajích
pláov výky do 25 m

t

23,36
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Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
105.

Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo
rodinného domu

hodina

12,61

106.

Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou

komplet

199,17

Zdravotechnika  vnútorný vodovod
107.

Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo
rodinného domu

hodina

12,61

108.

Vodointalaèný materiál súvisiaci s vodointalaènými prácami

komplet

199,17

Zdravotechnika  plynovod
109.

Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu

hodina

12,61

110.

Plynointalaèný materiál súvisiaci s plynointalaènými prácami

komplet

199,17

hodina

10,96

Zariadenia
111.

Práce súvisiace s montáou zariadení pri úprave bytu alebo
rodinného domu

112.

Vaòa

kus

185,43

113.

Vanièka sprchová

kus

147,55

114.

Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená zo stavebných
materiálov na mieste

kus

829,85

115.

Umývadlo

kus

68,12

116.

Batéria umývadlová

kus

94,61

117.

Batéria vaòová so sprchou

kus

189,21

118.

WC misa so splachovacou nádrou

kus

283,81

119.

Bidet

kus

210,19

kus

1 800,00

Iné zariadenia
120.

Kompletná garáová brána alebo kompletná vstupná brána
s dia¾kovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montáou
Ústredné kúrenie

121.

Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu
alebo rodinného domu

hodina

12,61

123.

Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia

komplet

199,17

Kontrukcie stolárske
124.

Montá dverového krídla kompletizovaného otváravého do oce¾ovej
alebo foòovej zárubne, jednokrídlové

kus

39,84

125.

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do rozmerov 900/1970

kus

78,34

126.

Montá kuchynskej linky na stenu

m

31,49

127.

Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo
elektrický vozík

kus

995,82

Podlahy z dladíc a podlahy parketové
128.

Montá soklíkov z obkladaèiek, hutných, keramických, rovné

m

2,59

129.

Montá podláh z keramických dladíc  ukladanie do malty

m

15,68

2
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130.

Zhotovenie parketovej podlahy s olitovaním a podlokou

m2

12,00

131.

Montá podláh z keramických dladíc  ukladanie do tmelu

m

2

16,79

132.

Dladice interiérové

m

2

17,56

133.

Dladice exteriérové

m

2

22,50

Podlahy povlakové
134.

Lepenie podlahových soklíkov alebo gumových lít

m

0,48

135.

Soklík

m

1,11

136.

Lepenie podlahových soklíkov alebo lít

m

0,70

137.

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu, z pásov

m

2

6,17

138.

Podlahovina z PVC

m

2

11,08

Dokonèovacie práce  nátery
139.

Nátery kovových stavebných doplnkov kontrukcií; syntetické, na
vzduchu schnúce, dvojité, dvojnásobok 1x z emailov

m2

5,83

140.

Nátery kovových stavebných doplnkov kontrukcií, syntetické na
vzduchu schnúce, základný

m2

1,67

141.

Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej, dvojnásobné
2x s emailovaním a 2x plným tmelením

m2

10,76

Dokonèovacie práce  ma¾by
142.

Paèokovanie vápenným mliekom jednonásobok s obrúsením
a presadrovaním v miestnostiach

m2

0,17

143.

Ma¾by z maliarskych tekutých zmesí

m2

1,31

144.

Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch

m

3,81

2

Elektromontáe
145.

Práce súvisiace s elektromontáou pri úprave bytu alebo rodinného
domu

hodina

10,96

146.

Elektrointalaèný materiál súvisiaci s elektromontánymi prácami

komplet

199,17

Èiastka 3

Zbierka zákonov è. 7/2009

Strana 29

7
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zoh¾adòované sumy z ceny pomôcok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 31 ods. 5 zákona è. 447/2008 Z.
z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1
Zoznam pomôcok a maximálne zoh¾adòované sumy
z ceny pomôcok sú uvedené v prílohe.
§2
Úèinnos
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

Naþúvací aparát

Pes so špeciálnym výcvikom
a) vodiaci,
b) asistenþný,
c) signálny.
Práþka

Umývaþka riadu

Mikrovlnná rúra

Mixér

Elektrický krájaþ alebo nôž

Kuchynská váha s hlasovým výstupom

Indikátor svetla

ýasĢ špeciálneho kuchynského riadu

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

6.

3.

2.

Mechanický vozík, jednoduchý koþík
alebo špeciálne upravený koþík
vrátane príslušenstva (fixaþná vesta,
popruh fixaþný cez hrudník, pláštenka
do dažća)
Elektrický vozík vrátane príslušenstva
(fixaþná vesta, popruh fixaþný cez
hrudník, pláštenka do dažća)
Špeciálne upravená stoliþka

1.

Poradové
þíslo

829,85 za jednu
pomôcku
995,82 za jednu
pomôcku
7 302,67 za
jednu pomôcku
331,94 za jednu
pomôcku
497,91 za jednu
pomôcku
116,18 za jednu
pomôcku
99,59 za jednu
pomôcku
99,59 za jednu
pomôcku
165,97 za jednu
pomôcku
66,39 za jednu
pomôcku
16,60 za každú
pomôcku

Pomôcka, ktorá umožĖuje zabezpeþovaĢ si sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti
o domácnosĢ.
Zariadenie, ktoré umožĖuje prijímaĢ zvuky z prostredia a komunikáciu.

Elektronické zariadenie slúžiace na pranie ošatenia a bielizne.

Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na umývanie príslušenstva používaného
v kuchyni.
Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na prípravu a ohrev potravín.

Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na krájanie potravín.

Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožĖuje získaĢ informáciu o hmotnosti potravín.

Kuchynská pomôcka, ktorá umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov.

Zariadenie so zvukovým výstupom, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o zdroji a intenzite
svetla.

Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na úpravu potravín.

Pomôcka, ktorá zabezpeþuje pomoc v každodenných þinnostiach.

7 302,67 za
jednu pomôcku

Maximálne
zohĐadĖovaná
suma z ceny
pomôcky
v eurách
2 489,55 za
jednu pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje pohyb prostredníctvom ovládacích prvkov.

Zariadenie, ktoré umožĖuje pohyb.

Pomôcka

Príloha
k opatreniu è. 7/2009 Z. z.
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Hovoriaci identifikátor etikiet

Slepecké hodinky hmatové

Slepecké hodinky s hlasovým výstupom

Budík s hlasovým výstupom

Vibraþno-zábleskový budík alebo
vibraþné náramkové hodinky

Signalizaþné zariadenie, ktoré obsahuje

19.

20.

21.

22.

23.

24.

18.

17.

c) signalizátor
1. prenosný signalizátor alebo
2. stabilné signalizátory.

b) centrálnu jednotku,

a) senzory,

Lekársky teplomer s hlasovým
výstupom
Súprava na umývanie vlasov pre
imobilných
Indikátor farieb

16.

15.

Predmet na uĐahþenie úkonov
sebaobsluhy (pomôcka na obliekanie,
podávaþ, držiak kĐúþov, otváraþ dverí,
ergonomická úchytka na tužku,
pomôcka na písanie, skracovaþ do
vane)
Indikátor hladiny

14.

29,88 za jednu
pomôcku
49,80 za jednu
pomôcku
630,69 za jednu
pomôcku
248,96 za jednu
pomôcku
89,63 za jednu
pomôcku
33,20 za jednu
pomôcku
99,59 za jednu
pomôcku
199,17 za jednu
pomôcku

Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o telesnej teplote.

Zariadenie, ktoré signalizuje zvonenie telefónu, domového alebo bytového zvonþeka, plaþ
dieĢaĢa, vytekajúcu vodu.

Zariadenie, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o þase prostredníctvom hlasu s funkciou
budenia.
Zariadenie, ktoré umožĖuje budenie prostredníctvom vibrácií alebo svetelných zábleskov.

Zariadenie, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o þase prostredníctvom hlasu.

Zariadenie, ktoré umožĖuje záznam a reprodukciu hlasovej informácie o predmetoch
oznaþených špeciálnymi etiketami.
Zariadenie, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o þase prostredníctvom hmatu.

Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o farbe.

a) 165,97 za
každý senzor
b) 431,53
za jednu
pomôcku
c) 398,33
za jednu
pomôcku
bez ohĐadu
na poþet
signalizátorov

33,20 za jednu
pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje získaĢ informácie o úrovni hladiny tekutiny v nádobe.

Zariadenie slúžiace na vykonávanie vlasovej hygieny.

16,60 za každú
pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje vykonaĢ, resp. uĐahþiĢ vykonanie úkonov sebaobsluhy.
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Mobilný telefón s operaþným
systémom umožĖujúcim použitie
špeciálneho programu

Písací telefón

Špeciálny telefón

Telefón pre nedoslýchavých

Úchytka na telefónne slúchadlo

Bezdrôtový headset k telefonovaniu
z mobilného telefónu
ZosilĖovaþ pre mobilné telefóny
s indukþnou sluþkou alebo
so slúchadlami
Fax

Písací stroj na Braillovo písmo

Kancelársky písací stroj

Tyflonavigátor

Tyflosonar

Povelový vysielaþ

27.

28.

29.

30.

31.

32.

35.

36.

37.

38.

39.

34.

33.

Kalkulaþka s hlasovým výstupom

a) samostatné bezdrôtové
zariadenie alebo
b) doplnkové zariadenie
k naþúvaciemu aparátu

Špeciálne zariadenie na prenos zvuku

26.

25.

Zariadenie, ktoré slúži na ovládanie navigaþných a orientaþných systémov.

Zariadenie, ktoré s použitím navigaþného systému GPS umožĖuje orientáciu prostredníctvom
hlasového výstupu.
Zariadenie, ktoré umožĖuje identifikovaĢ prekážky pomocou akustického signálu.

Zariadenie, ktoré umožĖuje zaznamenaĢ text v písomnej podobe.

Zariadenie, ktoré umožĖuje písaĢ Braillovým písmom.

Zariadenie, ktoré umožĖuje komunikovaĢ prostredníctvom písaného textu.

Prídavné zariadenie, ktoré umožĖuje komunikovaĢ prostredníctvom mobilného telefónu.

Zariadenie, ktoré umožĖuje používaĢ mobilný telefón.

Zariadenie, ktoré umožĖuje komunikovaĢ prostredníctvom telefónu, ktorý je vybavený
svetelnou signalizáciou a zosilĖovaþom zvuku.
Zariadenie, ktoré umožĖuje použiĢ telefón.

165,97 za jednu
pomôcku
464,72 za jednu
pomôcku
99,59 za jednu
pomôcku
995,82 za jednu
pomôcku
265,56 za jednu
pomôcku
104,57 za jednu
pomôcku

165,97 za jednu
pomôcku
66,39 za jednu
pomôcku
66,39 za jednu
pomôcku
265,56 za jednu
pomôcku

398,33 za jednu
pomôcku
49,80 za jednu
pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje komunikovaĢ cez alfanumerickú klávesnicu písaním textu.
Telefón s veĐkoplošnými tlaþidlami, reliéfnym znaþením alebo ich kombináciou, ktorý
umožĖuje jeho použitie fyzickou osobou so špeciálnymi potrebami.

302,07 za jednu
pomôcku

a) 265,56
za jednu
pomôcku
b) 1 062,21
za jednu
pomôcku
116,18 za jednu
pomôcku

Zariadenie, ktoré v spojení so špeciálnym aplikaþným programom umožĖuje prijímaĢ
a odosielaĢ zvukové informácie.

Zariadenie, ktoré umožĖuje realizáciu výpoþtov s hlasovým popisom jednotlivých úkonov.

Zariadenie, ktoré umožĖuje individuálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteĐnosti
hovoreného slova a informácií z rádia a z televízneho prijímaþa.
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Špeciálny prehrávaþ digitalizovaných
kníh
Hlasový záznamník
(diktafón, digitálny hlasový záznamník
alebo hlasový organizér)

Špeciálny aplikaþný program
(hovoriaci program na využitie GPS
systému na orientáciu, na prehrávaþ
digitalizovaných kníh, program na
hlasové sprístupnenie displeja mobilného
telefónu alebo digitálneho personálneho
asistenta DPA, handheld)

Špeciálny zápisník pre nevidiacich

43.

45.

46.

48.

47.

44.

Stolový alebo prenosný osobný poþítaþ
(vrátane DVD mechaniky, grafickej a
zvukovej karty, modemu, sieĢovej karty,
operaþného systému, monitora,
klávesnice, myši, reproduktorov,
programového vybavenia na prácu
s dokumentmi a prístupu na internet)
Špeciálny program
(program na hlasový výstup, headmaster)

b) s kombináciou hmatového
a hlasového výstupu

a) s hlasovým výstupom alebo

DVD recordér s funkciou nahrávania

42.

41.

Audio prehrávaþ
(rádiomagnetofón, CD prehrávaþ, MP3
prehrávaþ alebo audio zostava)
Televízny prijímaþ s teletextom

40.

1 659,70 za
jednu pomôcku

2 323,58 za
jednu pomôcku

Špeciálny program, ktorý umožĖuje použiĢ poþítaþe v závislosti od druhu a špecifík
zdravotného postihnutia.

a) 3 319,40
za jednu
pomôcku
b) 7 302,67
za jednu
pomôcku
Zariadenie na získavanie a spracovanie informácií a na komunikáciu.

Zariadenie, ktoré umožĖuje samostatné a pohotové získavanie a spracúvanie textových
informácií a komunikáciu s inou fyzickou osobou a s inštitúciami.

Špeciálny program, ktorý umožĖuje používaĢ technické zariadenie.

Zariadenie, ktoré umožĖuje záznam zvuku a prehrávanie zvuku prostredníctvom nosiþov –
magnetofónovej pásky, minidisku, pamäte.

497,91 za každú
pomôcku

165,97 za jednu
pomôcku
232,36 za jednu
pomôcku
497,91 za jednu
pomôcku
232,36 za jednu
pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje sledovaĢ televízne programy so skrytými a s otvorenými
titulkami.
Zariadenie, ktoré umožĖuje nahrávaĢ a prehrávaĢ programy.
Zariadenie, ktoré umožĖuje þítaĢ digitalizované zvukové knihy.

165,97 za jednu
pomôcku

Zariadenie, ktoré umožĖuje prehrávaĢ zvukové záznamy.
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TlaþiareĖ na slepecké Braillovo písmo

Hmatový displej

Elektronická þítacia lupa stolová

Elektronická þítacia lupa prenosná

Prenosná kúpacia vaĖa

Suché chemické WC

Krauler

Doska na presun

Špeciálna sedaþka, sedadlo,
autosedaþka, stabilizaþné upínacie
a bezpeþnostné pásy

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

50.

Scanner s programom na optické
rozpoznávanie písma (OCR)
TlaþiareĖ

49.

Zariadenie, ktoré umožĖuje fixáciu a prevoz fyzickej osoby v osobnom motorovom vozidle.

Zariadenie, ktoré umožĖuje Đahký presun fyzickej osoby (napr. z vozíka do auta a späĢ).

Zariadenie, ktoré umožĖuje pohyb.

Zariadenie na zabezpeþenie vyprázdĖovania moþového mechúra a hrubého þreva.

Prenosné zariadenie, ktoré umožĖuje na zabudovanom displeji alebo pripojenom monitore
þítaĢ text.
Zariadenie, ktoré umožĖuje zabezpeþiĢ osobnú hygienu.

Prídavné zariadenie k poþítaþu, ktoré umožĖuje zobraziĢ informácie z obrazovky
v Braillovom písme.
Zariadenie, ktoré umožĖuje na monitore alebo displeji þítaĢ text.

Prídavné zariadenie k poþítaþu, ktoré umožĖuje vytlaþiĢ spracovaný text v Braillovom písme.

Hardwarové periférne zariadenie poþítaþa slúžiace na nasnímanie tlaþenej predlohy do
poþítaþa a programové vybavenie na optické rozpoznávanie písma.
Prídavné zariadenie k poþítaþu, ktoré umožĖuje vytlaþiĢ spracovaný text.
398,33 za jednu
pomôcku
165,97 za jednu
pomôcku
5 642,97 za
jednu pomôcku
6 638,79 za
jednu pomôcku
3 983,27 za
jednu pomôcku
995,82 za jednu
pomôcku
995,82 za jednu
pomôcku
165,97 za jednu
pomôcku
265,56 za jednu
pomôcku
26,56 za jednu
pomôcku
1 659,70 za
jednu pomôcku
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
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sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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