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179
ZÁKON
z 23. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl,
stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení
zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z. a zákona
è. 462/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) prispieva na prístavbu a výstavbu kôl, v ktorých sa
vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie.1).
2. V § 2 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno
g), ktoré znie:
g) príspevky od zamestnávate¾ov a zamestnávate¾ských zväzov,17a).
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená
h) a i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 7 Zákonníka práce.
§ 3 ods. 2 zákona è. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o tripartite)..

3. V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno
e), ktoré znie:
e) príspevky od zamestnávate¾ov a zamestnávate¾ských zväzov,17a).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f) a g).
4. V § 2 odsek 3 znie:
(3) koly, tátne materské koly a tátne kolské zariadenia pouijú finanèné prostriedky pridelené zo
tátneho rozpoètu pod¾a § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávate¾a do poisovní, prevádzky, modernizácie
uèebných pomôcok, peciálnych uèebných pomôcok
a kompenzaèných pomôcok a na rieenie havarijných
situácií..
5. § 2 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) tátne koly, tátne materské koly a tátne
kolské zariadenia pouijú ostatné zdroje financovania
pod¾a odseku 1 písm. b) a i) ako doplnkový zdroj na
a) financovanie rozvoja a skvalitòovanie výchovno-vzdelávacej èinnosti; tátne materské koly a tát-

ne kolské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na rieenie havarijných situácií,
b) úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosou pod¾a osobitných predpisov.17)
(5) Cirkevné koly a súkromné koly pouijú zdroje financovania pod¾a odseku 2 písm. d) na úèel pod¾a odseku 3 a zdroje financovania pod¾a odseku 2 písm. b),
c), e) a g) na financovanie rozvoja. Cirkevné koly
a súkromné koly môu poui zdroj financovania pod¾a odseku 2 písm. d) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu uèebných pomôcok, peciálnych uèebných
pomôcok, kompenzaèných pomôcok a na rieenie havarijných situácií.
(6) Zriaïovate¾ cirkevnej koly a zriaïovate¾ súkromnej koly prerokujú s radou koly a s riadite¾om koly
výku príspevku pod¾a odseku 2 písm. d). Riadite¾ súkromnej koly a riadite¾ cirkevnej koly sú povinní na
iados zákonného zástupcu iaka poskytnú informácie o pouití finanèných prostriedkov prijatých pod¾a
odseku 2 písm. d)..
6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová rekontrukciu kolských objektov a na modernizáciu kôl a nahrádzajú
slovami výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekontrukciu kôl, v ktorých sa vzdelávanie povauje za
sústavnú prípravu na povolanie, a na rekontrukciu
a modernizáciu tátnych materských kôl a tátnych.
7. V § 3 ods. 3 posledná veta znie: Finanèné prostriedky na úèely pod¾a odseku 2 písm. b) pride¾uje ministerstvo zriaïovate¾om pod¾a § 7 ods. 10..
8. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Finanèné prostriedky pre koly a kolské zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávnych krajov poskytuje
ministerstvo..
9. V § 4a odsek 2 znie:
(2) iados zriaïovate¾a pod¾a odseku 1 písm. a) obsahuje údaj o výke cestovných nákladov na dopravu
iaka do koly z miesta bydliska a spä..
10. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1 písm. b).
11. V § 6a ods. 3 písmeno a) znie:
a) bol zistený nesúlad kolského vzdelávacieho programu so tátnym vzdelávacím programom,.
12. V § 6b ods. 3 písm. a) a b) sa slová jednu plnoletú
fyzickú osobu23g) platnej nahrádzajú slovami jedno
nezaopatrené diea23g) platnej.
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13. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Zriaïovatelia materských kôl,2b) ktorým sa pride¾uje iba príspevok na výchovu a vzdelávanie pod¾a § 6b, súhrnnú
správu o hospodárení nepredkladajú..
14. V § 7 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ministerstvo môe prideli v rámci rezervy kapitoly ministerstva na iados zriaïovate¾a24c)
koly, v ktorej sa vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie, finanèné prostriedky na úèel pod¾a
§ 3 ods. 2 písm. b) pod¾a poètu iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poètu iakov so zdravotným
znevýhodnením a naliehavosti rieenia výstavby, prístavby, modernizácie a rekontrukcie kolských objektov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:
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ods. 2 a 3 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50
eura,.
Doterajie písmená k) a l) sa oznaèujú ako písmená l) a m).
18. V § 8b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ministerstvo uloí kole, kolskému zariadeniu
alebo obci pokutu
a) 300 eur za neposkytnutie údajov potrebných na rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam pod¾a § 7 ods. 12,
b) od 30 eur do 3 000 eur za poskytnutie nepravdivých
údajov potrebných na rozde¾ovanie a poukazovanie
výnosu dane z príjmov obciam pod¾a § 7 ods. 12..

24c) § 19 ods. 2 písm. a) a d) zákona è. 596/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

15. § 7 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) koly, kolské zariadenia a obce sú povinné
oznámi do 20. septembra kalendárneho roka príslunému krajskému kolskému úradu údaje potrebné na
rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov
obciam na nasledujúci kalendárny rok pod¾a osobitného predpisu24d) pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka. Krajský kolský úrad je povinný
oznámi tieto údaje za koly, kolské zariadenia a obce
vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 10. októbra kalendárneho roka. Podrobnosti o poadovaných
údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo
kolám, kolským zariadeniam a obciam kadoroène
najneskôr do 31. augusta..

19. V § 8c odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo zverejní na svojej internetovej
stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí úèinnosti zákona o tátnom rozpoète výku nákladov pod¾a
osobitného predpisu25c) na prísluný kalendárny rok..

Poznámka pod èiarou k odkazu 24d znie:

24d) § 2 zákona è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 175/2005 Z. z.
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 668/2004 Z. z. o rozde¾ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 25c znie:

25c) § 90 ods. 11 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona
è. 462/2008 Z. z..

20. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 9b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2009
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke
najneskôr do 2. septembra výku nákladov pod¾a osobitného predpisu25c) na kalendárny rok 2009..
Èl. II

16. § 8 znie:
§ 8
(1) Doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a krajský kolský úrad.
(2) Ministerstvo a krajský kolský úrad pri výkone
doh¾adu sledujú najmä preh¾adnos financovania
a kontrolujú správnos pouitia metód a postupov pri
financovaní tátnych kôl, cirkevných kôl, súkromných kôl, tátnych kolských zariadení a kontrolujú
správnos pouitia metód a postupov pri financovaní
materských kôl2b) pod¾a § 6b.
(3) Ministerstvo a krajský kolský úrad pri výkone
doh¾adu postupujú pod¾a osobitného predpisu.25).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

17. V § 8b ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch
hospodárenia v správe o hospodárení pod¾a § 7

Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z. a zákona
è. 462/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Rada koly pri základných kolách zriadených
pod¾a § 6 ods. 1 vyzve prísluný krajský kolský úrad
a tátnu kolskú inpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady koly na úèely výberového konania
s riadnym hlasom. Rada koly pri stredných kolách
zriadených pod¾a § 9 ods. 1 vyzve prísluný krajský
kolský úrad, tátnu kolskú inpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym
hlasom; v stredných zdravotníckych kolách zriadených pod¾a § 9 ods. 1 je prizývaný delegovaný zástupca
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky..
2. V § 6 sa odsek 12 dopåòa písmenami c) a g), ktoré
znejú:
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c) poskytuje kadoroène zriaïovate¾om pod¾a písmena
b) finanèné prostriedky na kalendárny rok pod¾a
1. poètu iakov základných umeleckých kôl, poslucháèov jazykových kôl a detí materských kôl30b)
a kolských zariadení pod¾a stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka;
v kolských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie pod¾a poètu evidovaných detí za
uplynulý kolský rok, v peciálnych výchovných
zariadeniach, v materských kolách30b) pri zdravotníckom zariadení a v kolských kluboch detí
pri zdravotníckom zariadení pod¾a skutoèného
priemerného denného poètu detí za uplynulý
kolský rok a v zariadeniach kolského stravovania pod¾a poètu vetkých iakov koly, a
2. výky dotácie na iaka základnej umeleckej koly,
poslucháèa jazykovej koly, diea materskej
koly30b) a diea kolského zariadenia na prísluný kalendárny rok,
d) urèí výku dotácie na prevádzku a mzdy na iaka základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej koly, diea materskej koly30b) a diea kolského zariadenia na prísluný kalendárny rok veobecne
záväzným nariadením,30d)
e) oznámi zriaïovate¾om pod¾a písmena b) výku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných
dní po nadobudnutí zákona o tátnom rozpoète,
f) poskytuje kadoroène zriaïovate¾om pod¾a písmena
b) finanèné prostriedky na kalendárny rok pod¾a
osobitného predpisu,30e)
g) v období rokov 2010 a 2011 poskytne na iaka cirkevnej základnej umeleckej koly, poslucháèa cirkevnej jazykovej koly, diea cirkevnej materskej
koly30b) a diea cirkevného kolského zariadenia dotáciu vo výke najmenej 88 % z dotácie na iaka základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej koly, diea materskej koly30b) a diea kolského
zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30d a 30e znejú:

30d) § 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení
neskorích predpisov.
30e
) Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 8 odsek 7 znie:
(7) Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných
nákladov pre zákonného zástupcu iaka základnej koly pod¾a odseku 6 mono vyui aj pre iakov základných kôl, základných kôl s materskou kolou v zriaïovate¾skej pôsobnosti tátom uznanej cirkvi alebo
náboenskej spoloènosti a základných kôl pre iakov
so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských kolských úradov a tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti..
4. § 8 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Z prostriedkov tátneho rozpoètu sa môu uhradi zákonnému zástupcovi iaka s trvalým pobytom
v obci, ktorá nemá zriadenú základnú kolu, cestovné
náklady na dopravu iaka do najbliej cirkevnej základnej koly. Z prostriedkov tátneho rozpoètu sa
môu uhradi zákonnému zástupcovi iaka cirkevnej
základnej
koly
pre
iakov
so
peciálnymi
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výchovno-vzdelávacími potrebami cestovné náklady na
dopravu iaka do najbliej cirkevnej základnej koly
pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s prísluným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, ak v mieste trvalého pobytu iaka nie je
zriadená základná kola pre iakov so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami s prísluným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v zriaïovate¾skej pôsobnosti iného zriaïovate¾a..
5. V § 9 sa odsek 12 dopåòa písmenami c) a g), ktoré
znejú:
c) poskytuje kadoroène zriaïovate¾om pod¾a písmena
b) finanèné prostriedky na kalendárny rok pod¾a
1. poètu iakov základných umeleckých kôl, poslucháèov jazykových kôl a detí kolských zariadení
pod¾a stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka; v kolských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie pod¾a poètu
evidovaných detí za uplynulý kolský rok, v peciálnych výchovných zariadeniach pod¾a skutoèného priemerného denného poètu detí za uplynulý kolský rok a v zariadeniach kolského
stravovania pod¾a poètu vetkých iakov koly, a
2. výky dotácie na iaka základnej umeleckej koly,
poslucháèa jazykovej koly a diea kolského zariadenia na prísluný kalendárny rok,
d) urèí výku dotácie na prevádzku a mzdy na iaka základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej koly
a diea kolského zariadenia na prísluný kalendárny rok veobecne záväzným nariadením,30f)
e) oznámi zriaïovate¾om pod¾a písmena b) výku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných
dní po nadobudnutí zákona o tátnom rozpoète,
f) poskytuje kadoroène zriaïovate¾om pod¾a písmena
b) finanèné prostriedky na kalendárny rok pod¾a
osobitného predpisu,30e)
g) v období rokov 2010 a 2011 poskytne na iaka cirkevnej základnej umeleckej koly, poslucháèa cirkevnej jazykovej koly a diea cirkevného kolského
zariadenia dotáciu vo výke najmenej 88 % z dotácie
na iaka základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej koly a diea kolského zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávneho kraja..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30f znie:

30f) § 8 zákona è. 302/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

6. § 10 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Krajský kolský úrad sa vyjadruje k zaradeniu
koly, v ktorej vzdelávanie sa povauje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti pod¾a § 15, ak nie je zriaïovate¾om koly, pod¾a potrieb na trhu práce..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41b znie:

41b) § 27 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 14 ods. 6 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri svojom
rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie
prísluného krajského kolského úradu,.
8. § 14 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Ministerstvo môe poskytnú prostredníctvom
krajského kolského úradu tátom uznanej cirkvi ale-
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bo náboenskej spoloènosti56) príspevok na èinnosti
súvisiace so zabezpeèovaním úloh a èinností v oblasti
kolstva, mládee a telesnej kultúry.
(9) Príspevok pod¾a odseku 8 na prísluný kalendárny rok sa môe poskytnú na iados zriaïovate¾a koly
pod¾a poètu iakov kôl, v ktorých vzdelávanie sa povauje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti pod¾a stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a výky roèného
príspevku na iaka.
(10) Výka roèného príspevku na iaka sa urèí ako podiel objemu finanèných prostriedkov poskytnutých obciam v predchádzajúcom kalendárnom roku na èinnosti súvisiace so zabezpeèovaním úloh a èinností v oblasti
kolstva, mládee a telesnej kultúry uvedené v § 7
a poètu iakov základných kôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti obcí pod¾a stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka..
9. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) vyjadrenie prísluného krajského kolského úradu,
ak ide o koly, v ktorých vzdelávanie sa povauje za
sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaïovate¾om..
10. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
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kalendárneho tvrroka pre riadiacu a kontrolnú èinnos údaje za kalendárny tvrrok týkajúce sa najmä
poètu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, èerpaní prostriedkov zo tátneho rozpoètu a z mimorozpoètových zdrojov. Podrobnosti o poadovaných
údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo
zriaïovate¾om kôl a kolských zariadení kadoroène
do 31. januára..
11. V § 37a sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) od 100 eur do 3000 eur zriaïovate¾ovi, ktorý údaje
pod¾a § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé
údaje..
12. Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý znie:
§ 37b
Podrobnosti financovania cirkevných základných
umeleckých kôl, súkromných základných umeleckých kôl, cirkevných jazykových kôl, súkromných jazykových kôl, cirkevných materských kôl,30b) súkromných materských kôl,30b) cirkevných kolských
zariadení a súkromných kolských ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády..
13. Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 35a
(1) koly a kolské zariadenia, ktoré sú zaradené do
siete, majú povinnos pri roèných zisovaniach poskytnú ministerstvu prostredníctvom krajských kolských úradov do 20. septembra pre riadiacu a kontrolnú èinnos údaje pod¾a stavu k 15. septembru
zaèínajúceho kolského roka, ktoré sa týkajú najmä
poètu tried, uèite¾ov a zamestnancov a ich kvalifikácie,
vekovej truktúry detí a iakov v èlenení pod¾a vyuèovacieho jazyka, tudijného odboru a uèebného odboru, kapacít a trieb kolských jedální a kolských internátov, o poète stravníkov a ubytovaných. Podrobnosti
o poadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo kolám a kolským zariadeniam kadoroène do 31. augusta.
(2) Zriaïovatelia kôl a kolských zariadení, ktoré sú
zaradené do siete, majú povinnos pri tvrroèných zisovaniach poskytnú ministerstvu prostredníctvom
krajských kolských úradov do 15. dòa nasledujúceho

§ 39b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2009
O iadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo
siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dòa úèinnosti tohto zákona, sa rozhoduje
pod¾a doterajích predpisov..
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009
okrem prvého bodu, tvrtého a ôsmeho bodu, trnásteho bodu a devätnásteho bodu èl. I a druhého a piateho bodu èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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180
ZÁKON
z 24. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 457/2003 Z. z. a zákona
è. 255/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovo aj vkladá slovo samostatný.
2. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyadujú, aj
návrh na opatrenia vypracuje a útvaru doruèí
a) v prípravnom konaní prokurátor alebo vyetrovate¾
s písomným súhlasom prokurátora,
b) v konaní pred súdom predseda senátu (ïalej len
sudca)..
3. V § 3 ods. 2 sa za slovo údaje vkladajú slová
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
èíslo a adresu pobytu.
4. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Návrh na opatrenie vo veci, v ktorej u komisia
rozhodla nesúhlasne, mono poda opätovne iba za
predpokladu, e obsahuje nové skutoènosti, ktoré odôvodòujú vykonanie neodkladného opatrenia..
5. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Návrh na ochranu vo veci, v ktorej u komisia
rozhodla nesúhlasne, mono poda opätovne iba za
predpokladu, e obsahuje nové skutoènosti, ktoré odôvodòujú poskytnutie ochrany a pomoci..
6. Doterají text § 11 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ochranu a pomoc mono na základe súhlasu
prezidenta Policajného zboru poskytnú aj na iados
oprávneného orgánu cudzieho tátu, ktorý rozhodol
o poskytnutí ochrany pod¾a vnútrotátneho právneho
poriadku tohto tátu..
7. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Odstúpenie od ochrannej dohody
(1) Chránený svedok môe od ochrannej dohody odstúpi na základe písomného oznámenia, ktoré doruèí
útvaru.

(2) V prípravnom konaní prokurátor alebo vyetrovate¾ s písomným súhlasom prokurátora a v konaní pred
súdom sudca môe do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, prostredníctvom útvaru navrhnú komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak zistí, e pominuli dôvody
vykonávania programu ochrany alebo ak chránený
svedok
a) odmietol vypoveda,
b) poruil ustanovenia ochrannej dohody alebo
c) po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný
trestný èin.
(3) Útvar môe navrhnú komisii odstúpenie od
ochrannej dohody, ak zistí, e pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak chránený svedok
a) úmyselne zamlèal skutoènosti, ktoré mali podstatný
význam pre rozhodnutie komisie o jeho zaradení do
programu ochrany,
b) trpí trvalou duevnou poruchou, ktorá vyluèuje dodriavanie jeho povinností vyplývajúcich z ochrannej dohody a nemono ich zabezpeèi inak,
c) poruil ustanovenia ochrannej dohody alebo
d) po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný
trestný èin.
(4) Ak útvar navrhne komisii odstúpenie od ochrannej dohody pod¾a odseku 3 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok
vypovedá, písomne o tom vyrozumie vyetrovate¾a, prokurátora alebo sudcu.
(5) Komisia o návrhu na odstúpenie od ochrannej dohody pod¾a odsekov 2 a 3 rozhodne hlasovaním do siedmich dní odo dòa doruèenia návrhu..
8. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Zánik programu ochrany
(1) Program ochrany zaniká
a) odstúpením od ochrannej dohody pod¾a § 16 alebo
b) ak chránený svedok zomrel alebo bol súdom vyhlásený za màtveho.
(2) O zániku programu ochrany odstúpením od
ochrannej dohody pod¾a § 16 ods. 1 útvar vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum skonèenia vykonávania
programu ochrany na základe písomného oznámenia
chráneného svedka a písomne vyrozumie vyetrovate¾a, prokurátora alebo sudcu, ak bolo oznámenie doru-
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èené do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo
veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
(3) O zániku programu ochrany odstúpením od
ochrannej dohody pod¾a § 16 ods. 5 komisia vyhotoví
zápisnicu, v ktorej urèí dátum skonèenia vykonávania
programu ochrany a bezodkladne ju doruèí útvaru,
ktorý odstúpi od ochrannej dohody s chráneným svedkom. O dátume skonèenia vykonávania programu
ochrany útvar ústne vyrozumie chráneného svedka
a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci,
v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne vyrozumie vyetrovate¾a, prokurátora alebo sudcu. Ak je dô-
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vodom na odstúpenie od ochrannej dohody skutoènos
uvedená v § 16 ods. 3 písm. b), útvar písomne vyrozumie aj zákonného zástupcu chráneného svedka.
(4) Zánik programu ochrany pod¾a odseku 1 písm. b)
útvar vyznaèí v spise a o zániku programu ochrany písomne vyrozumie vyetrovate¾a, prokurátora alebo
sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo
veci, v ktorej chránený svedok vypovedá..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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181
ZÁKON
z 28. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 319/2005 Z. z. a zákona
è. 330/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo akadémie vkladajú slová Slovenskej republiky.
2. V § 2 ods. 1 sa za slovo akadémia vkladajú slová
Slovenskej republiky.
3. V § 2 ods. 2 sa za slovom sudcov slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a súdnych úradníkov.
4. V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová zameranú
na vykonanie odbornej justiènej skúky.
5. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpeèuje
a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane
prípravy a organizácie spoloèných medzinárodných
vzdelávacích podujatí s inými národnými alebo medzinárodnými organizáciami pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
6. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Akadémia zabezpeèuje aj vytvorenie, správu
a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov v podobe súdnych spisov z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a obèianskeho práva, ktoré sú
spracované na úèely písomnej èasti výberového konania na obsadenie vo¾ného miesta sudcu; rovnako zabezpeèuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej
databázy prípadov a spisov potrebných na vykonanie
písomnej èasti odbornej justiènej skúky. Na poiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej èasti výberovej komisii súdne spisy v poète rovnajúcom sa dvojnásobku
uchádzaèov prihlásených do výberového konania, prièom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria
súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu
súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného

práva, rodinného práva, obchodného práva a obèianskeho práva..
7. V § 3 ods. 6 sa slovo 4 nahrádza slovom 5 a vypúajú sa slová písm. a).
8. § 3 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Justièná akadémia ïalej vykonáva prenájom
priestorov, ubytovacie sluby, stravovacie sluby, relaxaèné sluby, vydavate¾skú a publikaènú èinnos; vykonávanie èinnosti pod¾a tohto odseku nesmie ohrozi
kvalitu, rozsah a dostupnos èinností pod¾a odsekov 1
a 6..
9. V § 6 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
10. V § 6 ods. 5 písm. d) sa slovo funkcie nahrádza
slovami sluobného pomeru.
11. V § 6 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
12. V § 6 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Èlena rady vymenovaného ministrom pod¾a odseku 1 môe minister odvola,
a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovo¾uje riadne vykonáva funkciu èlena rady,
b) ak si bez závaného dôvodu napriek opätovnému
upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c) z iných závaných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8) Súdna rada môe odvola èlena rady, ktorého zvolila pod¾a odseku 1,
a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovo¾uje riadne vykonáva funkciu èlena rady,
b) ak si bez závaného dôvodu napriek opätovnému
upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c) z iných závaných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(9) Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná s funkciou èlena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou generálneho prokurátora, s funkciou riadite¾a, s funkciou
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zástupcu riadite¾a a s funkciou vedúceho katedry pedagogického zboru..

umiestnil pod¾a rozhodnutia výberovej komisie ako
prvý v poradí..

13. § 6 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Èlena rady vymenovaného ministrom na návrh
generálneho prokurátora pod¾a odseku 1 môe z dôvodov uvedených v odseku 7 minister na návrh generálneho prokurátora alebo s jeho súhlasom odvola..

17. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Zástupcu riadite¾a vymenúva riadite¾ na pä rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riadite¾om
sudca, bol zástupcom riadite¾a prokurátor a naopak.
Rada navrhne riadite¾ovi kandidáta na funkciu zástupcu riadite¾a na základe výsledkov výberového konania..

14. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Pôsobnos rady
Rada
a) navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riadite¾a,
b) vypracúva a vydáva zásady výberového konania na
funkciu riadite¾a a zástupcu riadite¾a,
c) volí a odvoláva si zo svojich èlenov predsedu a podpredsedu rady, a to nadpoloviènou väèinou hlasov
vetkých èlenov rady,
d) volí a odvoláva èlenov skúobných komisií a ich náhradníkov pod¾a § 13,
e) schva¾uje návrh rozpoètu akadémie, ktorý jej predkladá riadite¾,
f) schva¾uje roèný tudijný plán na základe obsahovej
náplne vzdelávania sudcov urèenej súdnou radou
po dohode s ministrom a obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov urèenej generálnym prokurátorom,
g) schva¾uje tatút akadémie, a to nadpoloviènou väèinou hlasov vetkých èlenov rady,
h) schva¾uje skúobný poriadok, a to nadpoloviènou
väèinou hlasov vetkých èlenov rady,
i) predkladá návrh ministrovi na odvolanie riadite¾a,
j) ukladá èlenom rady povinnosti vyplývajúce z jej pôsobnosti a upozoròuje èlenov rady na neplnenie
úloh,
k) schva¾uje rokovací poriadok rady,
l) rozhoduje aj o ïalích otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom
predpise a v tatúte akadémie..
15. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Pôsobnos predsedu rady
(1) Predseda rady
a) pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, urèuje
program zasadnutia rady a jeho obsahovú náplò,
b) upozoròuje ministra, súdnu radu alebo generálneho
prokurátora na neplnenie úloh èlena rady.
(2) V prípadoch urèených tatútom akadémie vykonáva pôsobnos predsedu rady jej podpredseda..
16. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Riadite¾a na návrh rady vymenúva minister na
pä rokov. Rada na základe výsledkov výberového konania urèí poradie úspených kandidátov a ministrovi
navrhne na funkciu riadite¾a kandidáta, ktorý sa

18. V § 8 ods. 6 písm. d) sa slovo funkcie nahrádza
slovami sluobného pomeru.
19. V § 8 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
20. V § 8 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Minister môe odvola riadite¾a so súhlasom
rady,
a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovo¾uje riadne vykonáva túto funkciu,
b) ak si bez závaného dôvodu napriek opätovnému
upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c) z iných závaných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8) Riadite¾ môe odvola zástupcu riadite¾a so súhlasom rady,
a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovo¾uje riadne vykonáva túto funkciu,
b) ak si bez závaného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c) z iných závaných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie..
21.V § 9 odsek 1 znie:
(1) Riadite¾
a) zastupuje akadémiu navonok,
b) predkladá rade návrh roèného rozpoètu, roèného
tudijného plánu a výroènú správu o èinnosti akadémie, môe navrhnú zaradenie ïalích bodov do
programu nasledujúceho zasadnutia rady,
c) predkladá ministrovi návrh rozpoètu, ktorý schválila rada,
d) zodpovedá rade za riadne plnenie roèných tudijných plánov a ministerstvu za úèelné hospodárenie
s rozpoètovými prostriedkami akadémie,
e) vymenúva a odvoláva zástupcu riadite¾a,
f) vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riadite¾a, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov akadémie,
g) predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi
výroènú správu o èinnosti akadémie schválenú radou,
h) rozhoduje aj o ïalích otázkach v rozsahu a za pod-

Strana 1322

Zbierka zákonov è. 181/2009

mienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom
predpise a v tatúte akadémie..
22. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Riadite¾ a zástupca riadite¾a majú právo zúèastòova sa na zasadnutiach rady. Majú právo vyjadrova
sa k prerokúvanej veci; nemajú právo hlasova..
23. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Pedagogický zbor
(1) Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie,
navrhovanie obsahu, metodiky výuèby a hodnotenia
zabezpeèuje pedagogický zbor, ktorý pôsobí na jednotlivých katedrách.
(2) Pedagogický zbor sa skladá z
a) vedúcich katedier a
b) externých èlenov.
(3) Výber èlenov pedagogického zboru uskutoèòuje
rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských
rád, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a riadite¾a zo sudcov, prokurátorov alebo z iných osôb, ktoré majú vysokokolské vzdelanie druhého stupòa dosiahnuté túdiom v Slovenskej republike alebo majú
uznaný diplom o vysokokolskom vzdelaní druhého
stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou5) a majú
najmenej pä rokov odbornej praxe.
(4) Sudcovia, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, vykonávajú v akadémii stá pod¾a osobitného predpisu.7)
(5) Prokurátori, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, sú
do akadémie doèasne pridelení pod¾a osobitného predpisu.8)
(6) Na právne vzahy iných osôb, ktoré pôsobia ako
vedúci katedier, vzahujú sa ustanovenia osobitného
predpisu.8a)
(7) Na pracovnoprávne vzahy externých èlenov sa
vzahujú ustanovenia o dohode o vykonaní práce.9)
(8) Úlohy pedagogického zboru pod¾a odseku 1 môe
vykonáva aj justièný èakate¾ a právny èakate¾ prokuratúry poèas svojej prípravnej praxe a vyí súdny
úradník poèas výkonu tátnej sluby.9a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a, 9 a 9a znejú:

8a) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorích predpisov.
9
) § 226 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
9a
) § 149a zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 228 zákona è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry.
Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

24. V § 12 ods. 5 sa za slová z obèianskeho práva,
vkladajú slová z rodinného práva, za slovami zo
správneho práva slovo a sa nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a z práva Európskej únie
a Európskych spoloèenstiev.
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25. V § 12 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
26. V § 13 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:
Na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady
prokurátorov a ministra volí a odvoláva predsedu, èlenov skúobných komisií a ich náhradníkov rada.
Funkèné obdobie èlenov skúobných komisií a ich náhradníkov je tri roky..
27. V § 13 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Za èlena skúobnej komisie alebo náhradníka
môe by zvolený
a) sudca, ktorý spåòa predpoklady pod¾a § 5 a ku dòu
vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desa rokov,
b) prokurátor, ktorý spåòa predpoklady pod¾a § 5 a ku
dòu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora
najmenej desa rokov,
c) fyzická osoba, ktorá spåòa predpoklady pod¾a § 5,
má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa získané na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej
republike alebo má uznaný diplom o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný
zahraniènou vysokou kolou5) a najmenej pätnás
rokov odbornej právnickej praxe.
(3) Èlena skúobnej komisie alebo náhradníka mono odvola,
a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovo¾uje riadne vykonáva túto funkciu,
b) ak si bez závaného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c) z iných závaných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie..
28. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Na vykonanie skúky vyieho súdneho úradníka sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 3 a § 12 ods. 1
a 5..
29. § 14 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Na vykonanie skúky a na vykonanie opravnej
skúky sluobný úrad poskytne vyiemu súdnemu
úradníkovi sluobné vo¾no s náhradou platu v trvaní
dvoch týdòov.
(7) Ak vyí súdny úradník neprospel ani pri opravnej
skúke, zostáva vo funkcii vyieho súdneho úradníka
bez monosti znovu sa prihlási na vykonanie skúky..
30. § 15 znie:
§ 15
(1) Podrobnosti o organizácii a èinnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných
výhodách riadite¾a, o postavení pedagogického zboru,
úèastníkov vzdelávania a o vnútornom èlenení akadémie upraví tatút akadémie.
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(2) Podrobnosti o organizácii a vykonaní skúky
upraví skúobný poriadok akadémie..
31. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júna 2009
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obdobia. Funkèné obdobie riadite¾a, zástupcu riadite¾a, èlena a náhradníka skúobnej komisie, ktorí vykonávajú funkciu k 1. júnu 2009, sa skonèí uplynutím
ich funkèného obdobia. Od 1. júna 2009 sa doterají
stály èlen pedagogického zboru povauje za povereného vedením katedry do èasu riadneho vymenovania vedúceho katedry pod¾a tohto zákona..
Èl. II

Funkèné obdobie èlenov rady vytvorenej pod¾a doterajích predpisov sa skonèí uplynutím ich funkèného

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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182
ZÁKON
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1994 Z. z.
o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej
kultúry Slovákov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpoètovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na prísluný rozpoètový rok na
úhradu nákladov na prevádzku, údrbu a rekontrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výke
finanèného príspevku mesta schváleného na tento
úèel v rozpoète mesta na prísluný rozpoètový rok
a najviac vo výke trojnásobku tohto finanèného príspevku mesta..

§ 4a

Èl. II

Národný cintorín v Martine
(1) Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného ivota.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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183
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby,
o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a o hláseniach

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 33 písm. e) zákona
è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov (ïalej len prípravok) pod¾a § 3 ods. 2 zákona a o hláseniach pod¾a § 21
písm. b) zákona.
§2
(1) Evidenciu spotreby prípravkov a spôsobu ich aplikácie (ïalej len evidencia) vedú osoby pod¾a § 3 ods. 2
a 3 zákona vrátane osôb vykonávajúcich oetrovanie
skladovaných rastlín a rastlinných produktov.
(2) Evidencia sa uchováva desa rokov od skonèenia
kalendárneho roka, v ktorom boli prípravky aplikované. Vzor vedenia evidencie je uvedený v prílohe è. 1.
(3) Evidenciu mono vies aj v elektronickej podobe,
prièom poèas kontroly vykonávanej zamestnancom
Ústredného kontrolného a skúobného ústavu po¾no-

hospodárskeho osoba pod¾a odseku 1 zabezpeèí aj listinnú podobu aktualizovanú k termínu kontroly.
(4) Ten, kto vedie evidenciu pod¾a odseku 1, okrem
osoby podnikajúcej v oblasti aplikácie prípravkov zale
Ústrednému kontrolnému a skúobnému ústavu po¾nohospodárskemu prostredníctvom fytoinpektora súhrnné údaje o spotrebe prípravkov pod¾a prílohy è. 2.
(5) Osoba zaoberajúca sa morením osiva odlíi v súhrnných údajoch pod¾a odseku 4 spotrebu moridiel pouitých na morenie osiva vysiateho na uívaných pozemkoch od spotreby moridiel pouitých na morenie
osiva urèeného na úèely uvádzania na trh.
(6) Ten, kto vedie evidenciu pod¾a § 3 ods. 3 zákona,
zale súhrnné údaje o spotrebe prípravkov pod¾a prílohy è. 3 Národnému lesníckemu centru spolu s hlásením o stave a vývoji kodlivých èinite¾ov.1)
§3
Osoba pod¾a § 21 písm. a) zákona zasiela kontrolnému ústavu hlásenia pod¾a § 21 písm. b) zákona na tlaèivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe è. 4.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Stanislav Becík v. r.

1

) § 44 ods. 2 a § 48 ods. 2 písm. f) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona è. 360/2007 Z. z.

Plodina
(medziplodina)

Dátum
aplikácie

Dátum vyhotovenia:

5

4

7

Kód dielu
(þíslo LPIS)
alebo JPRL
Výmera
alebo
plodiny
oznaþenie
(medziplodiny)
skleníka,
v ha
fóliovníka,
skladu,
škôlky a pod.

6

Vegetaþné štádium
ošetrenej plodiny

8

Škodlivý
organizmus

9

3. Zodpovedná osoba: ………………………………………………..

Intenzita
napadnutia

10

Prípravok

11
12
13

14

15

16

17

18

Podpis zodpovednej osoby a odtlaþok peþiatky:

Použité
Celkové
Použitá dávka
Spôsob Dátum
na hektár, tonu spotrebované množstvo Ošetrená
vody na plocha aplikácie prvého Poznámka
množstvo
alebo m3
prípravku zberu
(koncentrácia) prípravku
1 ha

2. Obec: .................................................................. Okres: .................................................................

1. Fyzická osoba alebo právnická osoba: …………………………………………………………..........................................

Evidencia spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

VZOR

Príloha è. 1
k vyhláke è. 183/2009 Z. z.
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Škodlivý organizmus

Výmera
v ha

Plodina

Dátum vyhotovenia:

7

6

5

ornej pôdy – ..............................

4. Celková výmera: poĐnohospodárskej pôdy – ...............................

3. Zodpovedná osoba: ………………………………………………..

8

10
Ošetrené
ha alebo
tony

9
Spotreba
v kg alebo
litroch

Podpis zodpovednej osoby a odtlaþok peþiatky:

Prípravok

2. Obec: .......................................................... Okres: ...............................................................

1. Fyzická osoba alebo právnická osoba: ……………………………………………..........................................................................……………...

Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podĐa plodín a škodlivých organizmov za rok .....................

Príloha è. 2
k vyhláke è. 183/2009 Z. z.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 183/2009 Z. z.

Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov za rok .....................

1. Fyzická osoba alebo právnická osoba: ...........................................................……………...
.......................................................................................................................................................

2. Obec: .......................................................... Okres: ...............................................................
3. Zodpovedná osoba: ………………………………………………..
4. Celková výmera lesnej pôdy: ...............................
5

6

7

Prípravok

Spotreba v kg alebo litroch

Poznámka

Dátum vyhotovenia:

Podpis zodpovednej osoby a odtlaþok peþiatky:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 183/2009 Z. z.

VZOR
Súhrnné údaje o prípravkoch uvedených na trh za rok ........
1. Osoba podĐa § 21 zákona ..........................................................……...........................…......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Zodpovedná osoba: …………………………………......................................……………..
3

4

Prípravok

Množstvo prípravku uvedené na trh na území
Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia:

Podpis zodpovednej osoby a odtlaþok peþiatky:
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