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188
ZÁKON
z 22. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii
a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení zákona è. 653/2007 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

4. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4d, ktoré vrátane nadpisov a poznámok pod èiarou k odkazom 3 a 3b znejú:

Èl. I

§ 4a

Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení
zákona è. 653/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 písm. b) sa za slová Policajným zborom, vkladajú slová elezniènou políciou, Slovenskou informaènou slubou,.
2. V § 2 ods. 4 písm. f) sa za slovo autokoly vkladajú slová alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie
kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
3. § 4 vrátane nadpisu a poznámky pod èiarou k odkazu 2a znie:
§ 4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autokola
alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto
kurzov (ïalej len prevádzkovate¾ koliaceho strediska) na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ïalej len obvodný úrad dopravy)
v sídle krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie (ïalej len krajský úrad dopravy).
(2) Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výuèba teórie
a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe è. 1 oddieloch 1 a 3.
(3) V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci pod¾a osobitného predpisu.2a)
(4) Praktické jazdy sa uskutoèòujú
a) v cestnej premávke v zastavanej èasti a mimo zastavanej èasti obce, na cestách pre motorové vozidlá
a na dia¾niciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo
b) na peciálnom autocvièisku; technické poiadavky
sú uvedené v prílohe è. 1a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 653/2007 Z. z..

Poiadavky na registráciu
(1) Obvodný úrad dopravy zaregistruje iadate¾a na
vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe
písomnej iadosti, ak iadate¾ preukáe, e
a) je drite¾om ivnostenského oprávnenia3) a
b) zaplatil správny poplatok.3a)
(2) iadate¾ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej iadosti doloi
a) plán na zabezpeèenie vykonávania kurzov základnej
kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah
výuèby a výcviku vrátane najväèieho poètu úèastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé uèebné
predmety a spôsob vykonania výuèby a výcviku vrátane zodpovedajúcich uèebných materiálov,
b) zoznam lektorov; zoznam musí obsahova meno, priezvisko, odborné predpoklady lektorov, ktorí
majú
1. stredné vzdelanie s maturitnou skúkou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou
cestnej dopravy alebo
2. vysokokolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou
a prevádzkou cestnej dopravy,
3. stredné vzdelanie s maturitnou skúkou v odboroch odborných tém teoretickej èasti pod¾a prílohy è. 1 oddielu 1 alebo
4. vysokokolské vzdelanie v odboroch odborných
tém teoretickej èasti pod¾a prílohy è. 1 oddielu 1,
5. intruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie
praktických jázd,
c) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako uèebne zodpovedajúcej veobecným
stavebno-technickým poiadavkám na pobytové
miestnosti,
d) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodièského oprávnenia, a ich poèet je primeraný poètu
úèastníkov v kurze,
e) údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu
výuèby a výcviku s plánom pod¾a písmena a).
(3) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie je neprevodite¾ná a neprechádza na právneho nástupcu.
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§ 4b
Oznamovanie zmeny údajov registrácie
Prevádzkovate¾ koliaceho strediska oznamuje obvodnému úradu dopravy vetky zmeny týkajúce sa poiadaviek pod¾a § 4a ods. 2 a predloí o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dòa, keï k nim dolo.
§ 4c
Doèasné pozastavenie platnosti registrácie
alebo zruenie registrácie
(1) Obvodný úrad dopravy zaène konanie o doèasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie
kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, e prevádzkovate¾ koliaceho strediska napriek upozorneniu
a) nevykonáva kurzy pod¾a plánu na zabezpeèenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,
b) nezabezpeèí, aby výuèbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné predpoklady,
c) nevedie evidenciu o výuèbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu úèastníkov alebo
d) nepredkladá krajskému úradu dopravy hlásenia
o zaèatí a skonèení kurzu.
(2) Súèasou rozhodnutia o doèasnom pozastavení
registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.
(3) Obvodný úrad dopravy zruí doèasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré
bolo uloené, alebo na iados prevádzkovate¾a koliaceho strediska, ak písomne preukáe, e odstránil zistený nedostatok.
(4) Obvodný úrad dopravy zruí registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovate¾ koliaceho strediska
a) neodstráni nedostatok v urèenej lehote alebo
b) poiada o zruenie registrácie.
§ 4d
Zánik registrácie
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká
a) zruením registrácie,
b) smrou alebo vyhlásením za màtveho prevádzkovate¾a koliaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou,
alebo
c) zánikom prevádzkovate¾a koliaceho strediska, ktorý je právnickou osobou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 3b znejú:

3) § 10 a 25 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
3a
) Poloka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
è. 188/2009 Z. z.
3b
) § 8 zákona è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
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5. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Skúka
(1) Skúka sa vykoná po skonèení kurzov základnej
kvalifikácie. Prevádzkovate¾ koliaceho strediska doruèí krajskému úradu dopravy mailom, faxom alebo potou najneskôr do troch pracovných dní po zaèatí kurzu
a skonèení kurzu hlásenie, ktoré musí obsahova
a) názov a sídlo koliaceho strediska,
b) adresu schválených prevádzkových priestorov,
v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c) dátum zaèatia a ukonèenia kurzu, deò a hodinu vykonávania výuèby teórie,
d) menný zoznam úèastníkov kurzu, miesto ich trvalého pobytu, dátum narodenia, skupinu vodièského
oprávnenia,
e) podpis a odtlaèok peèiatky prevádzkovate¾a koliaceho strediska.
(2) O obsahu a výsledku skúky sa vyhotoví protokol
o vykonaní skúky, ktorý podpisujú vetci èlenovia
skúobnej komisie. Protokol o vykonaní skúky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúky súèasou registratúry krajského úradu dopravy; lehota uloenia je pä rokov.
(3) Podrobnosti o obsahu dokumentácie o priebehu
kurzov základnej kvalifikácie a skúky ustanoví Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) veobecne záväzným
právnym predpisom..
6. § 7 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Skúobná komisia oslobodí od povinnosti zúèastni sa kurzov základnej kvalifikácie a skúky toho,
kto sa preukáe vysvedèením o ukonèení uèebného alebo tudijného odboru v rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedèením preukáe len absolvovanie odborných tém teoretickej èasti základného
výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobi
aj tento iadate¾.
(5) Osvedèenia o základnej kvalifikácii alebo osvedèenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom èlenskom táte sa povaujú za
rovnocenné s osvedèeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedèeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii
vydanými pod¾a tohto zákona..
7. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehåbenie úrovne vedomostí a zruèností
poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v koliacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovate¾a koliaceho strediska sa primerane vzahujú § 4
a 4d..
8. V § 10 ods. 1 písm. f) sa slovo autokoly nahrádza slovami koliaceho strediska.
9. § 10 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Osvedèenia o pravidelnom výcviku vydané akre-
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ditovanou osobou v inom èlenskom táte sa povaujú
za rovnocenné s osvedèeniami o pravidelnom výcviku
vydanými pod¾a tohto zákona..
10. V § 11 ods. 1 prvej vete sa slovo aj nahrádza slovom alebo.
11. § 11 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu
kvalifikaèných kariet vodièa vydaných pod¾a tohto zákona zabezpeèuje ministerstvo..
12. Doterají text § 12 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý vrátane poznámky pod èiarou
k odkazu 5a znie:
(2) Vodiè je povinný ma pri sebe pri vedení motorového vozidla osvedèenie o základnej kvalifikácii alebo
osvedèenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikaènú
kartu a pri cestnej kontrole ich na poiadanie predloi
kontrolnému orgánu.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 4 ods. 1 písm. b) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

13. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
a poznámky pod èiarou k odkazu 5b znie:
§ 12a
Konanie
Na konania pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.5b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..
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14. V § 13 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
15. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júna 2009
(1) Autokola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie pod¾a predpisov úèinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona poiada o registráciu pod¾a tohto zákona; inak
pôvodná registrácia stráca platnos.
(2) Obvodný úrad dopravy je povinný bezodkladne
písomne informova miestne prísluný ivnostenský
úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie pod¾a odseku 1..
16. V prílohe è. 1 sa slovo autokola vo vetkých
tvaroch nahrádza slovami koliace stredisko v príslunom tvare.
17. V prílohe è. 1 oddiele 4 ods. 2 sa slovo autocvièisku nahrádza slovami peciálnom autocvièisku.
18. V prílohe è. 1 sa vypúa oddiel 5.
19. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1a
k zákonu è. 280/2006 Z. z.
v znení zákona è. 188/2009 Z. z.

TECHNICKÉ POIADAVKY NA PECIÁLNE AUTOCVIÈISKO
1. Výcvik zameraný na bezpeènos jazdy sa môe vykonáva sèasti aj na peciálnom autocvièisku zabezpeèenom
proti ohrozeniu osôb a vecí, ktorých èinnos nesúvisí s výcvikom.
2. peciálne autocvièisko musí zodpoveda ve¾kosou a vybavením nasledujúcim minimálnym poiadavkám:
a) plocha s dåkou najmenej 400 metrov a írkou najmenej 50 metrov, úitková plocha najmenej 20 000 m2,
b) stála myková plocha s dåkou najmenej 100 m a írkou najmenej 20 m, aby bolo moné vykonáva nácvik brzdných úkonov s rýchlosou najmenej 50 km/h na zaèiatku mykovej plochy. Pred mykovou plochou musí by
k dispozícii nájazdová dráha s dåkou najmenej 300 m a írkou najmenej 10 m, prièom 50 m nájazdovej dráhy nachádzajúcich sa bezprostredne pred mykovou plochou tvorí priame predåenie mykovej plochy. Od zaèiatku tejto mykovej plochy musí by k dispozícii po jej oboch stranách a na jej konci spevnený asfaltový alebo betónový
spádový priestor. írka spádového priestoru na úseku prvých 15 m dåky mykovej plochy je najmenej 3 m z kadej strany a na ïalom úseku najmenej 8 m z kadej strany. Spádový priestor na konci mykovej plochy tvorí priame predåenie mykovej plochy s dåkou 30 m a írkou najmenej 36 m,
c) myková plocha v tvare okrunej dráhy vo výseku najmenej 90° s vonkajím polomerom najmenej 40 m a so írkou
najmenej 10 m, aby bolo moné vykonáva nácvik jázd v zákrute a brzdenie v zákrute pri poèiatoènej rýchlosti najmenej 30 km/h na zaèiatku mykovej plochy. Pred mykovou plochou musí by k dispozícii nájazdová dráha
s dåkou najmenej 50 m a írkou najmenej 10 m. Od zaèiatku tejto mykovej plochy musí by k dispozícii po oboch
stranách spevnený, asfaltový alebo betónový spádový priestor iroký najmenej 2 m z kadej strany, ktorý sa na
vonkajej strane zákruty po najviac prvých 10 m roziruje na najmenej 8 m. Spádový priestor na konci mykovej
plochy tvorí predåenie mykovej plochy a spádového priestoru po stranách s dåkou najmenej 15 m,
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d) zavlaovacie zariadenie, ktorým je moné stále zavlaovanie mykovej plochy, prièom nie je moné pouíva chemické klzné prostriedky,
e) meraè rýchlosti s ve¾kým èíselníkom, ktorý umoòuje odèítava nájazdovú rýchlos na zaèiatku mykovej plochy,
f) uèebòa na vykonávanie teoretickej èasti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo 15 osôb
zariadená na prezentáciu a premietanie filmov vrátane uèebného materiálu a zodpovedajúce hygienické zariadenia,
g) rampa, hrbo¾, klin a najmenej 30 dopravných kue¾ov,
h) rádiopovelové zariadenie schváleného typu umoòujúce prenos hlasu intruktora do výcvikového vozidla..
20. V prílohe è. 2 bode A.2.1 písmeno e) znie:
e) nadpis Vzor Európskych spoloèenstiev v tátnom
jazyku Slovenskej republiky a záhlavie kvalifikaèná
karta vodièa v ostatných jazykoch èlenských tátov
vytlaèený modrou farbou tak, aby tvorili pozadie
karty, a to
tarjeta de cualificación del conductor

êàðòà çà êâàëèôèêàöèÿ íà âîäà÷à

osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart

äåëôßï åðéìüñöùóçò ïäçãïý

driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente

vadîtâja kvalifikâcijas apliecîba
vairuotojo kvalifikacinë kortelë

gépjármûvezetõi képesítési igazolvány
karta ta kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy

carta de qualificação do motorista

Cartela de pregãtire profesionalã a conducãtorului auto
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare..
21. Príloha è. 4 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra
2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska
a Rumunska upravujú urèité smernice v oblasti
dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 553/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 468/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z. a
45/2009 Z. z. sa dopåòa takto:

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

V sadzobníku správnych poplatkov sa za poloku 77
vkladá poloka 77a, ktorá znie:
Poloka 77a
a) Registrácia na vykonávanie kurzu
základnej kvalifikácie alebo pravidelného
výcviku
60 eur
b) Vydanie osvedèenia o základnej
kvalifikácii alebo osvedèenia
o pravidelnom výcviku vodièa
5 eur
c) Vydanie kvalifikaènej karty vodièa
50 eur.
Èl. III
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 653/2007
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Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 81/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
c) a e).
2. V § 2 ods. 2 sa slová pod¾a odseku 1 písm. a) a c)
nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1 písm. a) a b).
3. V § 3 ods. 4 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a h) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
4. V § 6 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) mailom, faxom alebo potou najneskôr do troch pracovných dní po zaèatí kurzu a skonèení kurzu pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) predloi obvodnému úradu
dopravy a príslunému dopravnému inpektorátu
hlásenie, ktoré obsahuje
1. názov a sídlo autokoly,
2. adresu schválených prevádzkových priestorov,
v ktorých sa výuèba teórie a praktický výcvik
budú vykonáva,
3. dátum zaèatia kurzu, deò a hodinu vykonávania
výuèby teórie, dátum ukonèenia kurzu,
4. skupinu vodièského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodièov vykonáva,
5. meno a priezvisko intruktora zodpovedného za
organizáciu kurzu s uvedením rozsahu skupín
jeho intruktorského oprávnenia,
6. menný zoznam iadate¾ov o vodièské oprávnenie
prijatých do výcviku vodièov, miesto ich trvalého
pobytu, dátum narodenia, èíslo z matriènej knihy; ak sú drite¾mi vodièského preukazu, aj skupinu vodièského oprávnenia,
7. podpis prevádzkovate¾a autokoly a odtlaèok peèiatky autokoly..
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
5. V § 8 ods. 1 sa slová § 2 ods. 1 písm. a) a c) nahrádzajú slovami § 2 ods. 1 písm. a) a b).
6. V § 8 sa odsek 6 dopåòa písmenom b), ktoré znie:
b) kto sa dopustil priestupku proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch
pred podaním iadosti o udelenie intruktorského
oprávnenia alebo iadosti o predåenie platnosti intruktorského preukazu pod¾a § 11 ods. 1..
7. § 8 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Obvodný úrad dopravy zruí intruktorské
oprávnenie alebo zníi rozsah skupín intruktorského
oprávnenia, ak o to poiada intruktor. Ak intruktor
poiada o zníenie rozsahu skupín intruktorského
oprávnenia, musí tak urobi pred zaradením do doko¾ovacieho kurzu intruktorov autokôl.
(8) Intruktorské oprávnenie zaniká:
a) uplynutím platnosti intruktorského preukazu,
b) ak intruktor neabsolvoval doko¾ovací kurz intruktorov autokôl,

Èiastka 73

c) smrou intruktora autokoly alebo jeho vyhlásením za màtveho..
8. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Povinnosti intruktora autokoly
Intruktor autokoly je povinný
a) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 správne oznaèené výcvikové vozidlo s platným osvedèením o evidencii, platným osvedèením o technickej kontrole a platným osvedèením o emisnej kontrole, ak takejto
kontrole podlieha,
b) vykonáva výuèbu teórie a praktický výcvik v súlade
s týmto zákonom, so súvisiacimi veobecne záväznými právnymi predpismi a s uèebnými osnovami,
c) prepravova vo výcvikovom vozidle poèas výuèby len
osobu, ktorá sa priamo podie¾a na vedení vozidla
a ktorá je úèastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu
tátny odborný dozor nad autokolami pod¾a § 16
alebo úèastníka intruktorského kurzu pri náèuvoch..
9. V § 12 ods. 1 písm. d) sa slová písm. a) a e) nahrádzajú slovami písm. a) a d).
10. V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová a preukazov o kvalifikácii vodièa.
11. V § 17 úvodnej vete sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 350 eur.
12. V § 17 ods. 1 písm. c), e) a f) sa vypúajú slová
napriek upozorneniu orgánu tátneho odborného dozoru.
13. V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:
d) pouíva trenaér neschváleného typu alebo nevyhovujúce autocvièisko,.
14. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a j), ktoré
znejú:
h) nepredloí obvodnému úradu dopravy alebo príslunému dopravnému inpektorátu hlásenie o zaèatí
kurzu alebo hlásenie o ukonèení kurzu v lehote pod¾a § 6 ods. 1 písm. e),
i) umoní pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a)
a b) viac ako jednu matriènú knihu,
j) vydá osvedèenie pod¾a § 6 ods. 1 písm. f) v rozpore
s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo
s uèebnými osnovami..
15. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Obvodný úrad dopravy uloí intruktorovi autokoly  podnikate¾ovi pokutu do 330 eur, ak
a) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) neoznaèené alebo nesprávne oznaèené výcvikové vozidlo
alebo výcvikové vozidlo, ktorého oznaèenie nie je
v súlade so schválenými technickými poiadavkami
alebo so schváleným typom komponentu,
b) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) výcvikové
vozidlo bez platného osvedèenia o evidencii alebo bez
platného osvedèenia o technickej kontrole alebo
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platného osvedèenia o emisnej kontrole, ak takejto
kontrole podlieha,
c) vykonáva výuèbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, so súvisiacimi veobecne záväznými právnymi predpismi alebo s uèebnými osnovami,
d) prepravuje vo výcvikovom vozidle poèas výuèby osobu, ktorá sa priamo nepodie¾a na vedení vozidla alebo ktorá nie je úèastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce tátny odborný dozor nad
autokolami pod¾a § 16 a úèastníkov intruktorských kurzov pri náèuvoch..

19. V § 19 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená d)
a e).
20. V § 20 ods. 2 sa vypúajú slová a § 18 ods. 1
písm. c).
21. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júna 2009

Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
16. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 mono uloi do jedného roka odo dòa zistenia nedostatku, najneskôr vak
do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo..
17. V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) vykonáva výuèbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom
alebo s uèebnými osnovami,
e) prepravuje vo výcvikovom vozidle poèas výuèby osobu, ktorá sa priamo nepodie¾a na vedení vozidla alebo ktorá nie je úèastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce tátny odborný dozor nad
autokolami pod¾a § 16 a úèastníkov intruktorských kurzov pri náèuvoch..
18. V § 18 ods. 2 sa slová do 10 000 Sk nahrádzajú
slovami do 330 eur.
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Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T
a R schválené a pouívané do 14. augusta 2005 mono
pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 do 31. júla 2010..
Èl. IV
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 113 ods. 1 sa za slová úradu dopravy vkladajú
slová Národnej dia¾niènej spoloènosti, osobe poverenej výkonom èinností Národnej dia¾niènej spoloènosti.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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189
ZÁKON
z 29. apríla 2009
o ekologickej po¾nohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) niektoré pravidlá ekologickej po¾nohospodárskej výroby pod¾a osobitných predpisov,1)
b) výkon tátnej správy v oblasti ekologickej po¾nohospodárskej výroby,
c) práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú
po¾nohospodársku výrobu (ïalej len prevádzkovate¾),
d) registráciu prevádzkovate¾ov a inpekèných organizácií,
e) podrobnosti o výkone kontroly ekologickej po¾nohospodárskej výroby,
f) oznaèovanie produktov ekologickej po¾nohospodárskej výroby,
g) sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.

d) zverejòuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zoznam hnojív, zoznam krmív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej po¾nohospodárskej výrobe.
§4
Kontrolný ústav

Orgánmi tátnej správy v oblasti ekologickej po¾nohospodárskej výroby sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky (ïalej len kontrolný ústav).

Kontrolný ústav
a) je prísluným orgánom pod¾a osobitných predpisov,1)
b) vedie register
1. prevádzkovate¾ov,
2. inpekèných organizácií,
c) vydáva oprávnenie inpekènej organizácii na výkon
kontroly ekologickej po¾nohospodárskej výroby (ïalej len kontrola),
d) vykonáva dozor nad èinnosou inpekènej organizácie,
e) registruje prevádzkovate¾a a vykonáva zmeny v registri,
f) vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej po¾nohospodárskej výroby dovozcovi pod¾a osobitných
predpisov,1)
g) informuje a spolupracuje s príslunými orgánmi Európskej únie a príslunými orgánmi èlenských tátov Európskej únie (ïalej len èlenský tát) a s inpekènými organizáciami èlenských tátov a iných
tátov,
h) ukladá sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1) pre
ekologickú po¾nohospodársku výrobu.

§3

§5

Ministerstvo

Registrácia

Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy v oblasti starostlivosti
o rozvoj ekologickej po¾nohospodárskej výroby,
b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologickú po¾nohospodársku výrobu,
c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného
ústavu,

(1) iados o registráciu predkladá iadate¾ na tlaèive
vydanom kontrolným ústavom. Prílohy k iadosti o registráciu sú:
a) doklad o forme podnikania,
b) deklarácia pozemkov,
c) výpis z listu vlastníctva2) alebo nájomná zmluva,3)
d) grafická príloha so situaèným vyznaèením pozem-

§2
Orgány tátnej správy v oblasti ekologickej
po¾nohospodárskej výroby

1

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných s cie¾om zabezpeèi overenie dodriavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
Nariadenie Rady (ES) è. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a oznaèovaní ekologických produktov, ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007).
2
) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad § 663 a 670 Obèianskeho zákonníka.
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kov,4) na ktorých mieni iadate¾ vykonáva ekologickú po¾nohospodársku výrobu.
(2) Register obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, identifikaèné èíslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a, ak ide o právnickú osobu,
b) druh a miesto výkonu èinnosti,
c) registraèné èíslo pridelené kontrolným ústavom,
d) inpekèné organizácie.
(3) Kontrolný ústav vykoná zápis do registra do 30
dní odo dòa doruèenia úplnej iadosti o registráciu.
(4) Ak iados neobsahuje vetky údaje pod¾a odseku 1, kontrolný ústav vyzve iadate¾a o registráciu do
30 dní od doruèenia iadosti o ich doplnenie. Ak iadate¾ o registráciu v lehote 30 dní odo dòa doruèenia výzvy iados o registráciu nedoplní, kontrolný ústav zápis do registra nevykoná, o èom iadate¾a o registráciu
vo výzve na doplnenie údajov pouèí.
(5) Po vykonaní zápisu pod¾a odseku 3 kontrolný ústav do 15 dní písomne oznámi prevádzkovate¾ovi jeho
zapísanie do registra.
(6) Oznámenie o registrácii obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a, ak bolo pridelené,5)
b) druh a miesto výkonu èinnosti,
c) registraèné èíslo pridelené kontrolným ústavom,
d) inpekèné organizácie oprávnené na výkon kontroly.
§6
Kontrolný ústav vykoná výmaz prevádzkovate¾a z registra, ak
a) prestal spåòa podmienky na ekologickú po¾nohospodársku výrobu,
b) poiadal o zruenie registrácie.
§7
Povinnosti prevádzkovate¾a
(1)Prevádzkovate¾ je povinný
a) vykonáva ekologickú po¾nohospodársku výrobu
pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,1)
b) oznámi do 30 dní kontrolnému ústavu kadú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v iadosti o registráciu a v oznámení o registrácii.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný na úèely overovania výkonu svojej èinnosti pod¾a podmienok ustanovených
týmto zákonom a pod¾a osobitných predpisov1)
a) uzavrie písomnú zmluvu s inpekènou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly pod¾a § 4
písm. c), vedenou v registri pod¾a § 4 písm. b) druhé4
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ho bodu, do 30 dní od doruèenia oznámenia o registrácii,
b) písomne informova kontrolný ústav o uzavretí
zmluvy s inpekènou organizáciou pod¾a písmena a)
do 30 dní odo dòa nadobudnutia jej úèinnosti.
§8
Inpekèná organizácia
(1) Inpekènou organizáciou na úèely tohto zákona je
podnikate¾,6) ktorý
a) je spôsobilý a oprávnený vykonáva kontrolu pod¾a
osobitných predpisov,1)
b) má akreditáciu pod¾a slovenskej technickej normy,7)
c) má oprávnenie na výkon kontroly udelené kontrolným ústavom,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na
území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu.
(2) Inpekèná organizácia vykonáva kontrolu prostredníctvom inpektorov ekologickej po¾nohospodárskej výroby.
(3) Inpektor ekologickej po¾nohospodárskej výroby
nesmie
a) by prevádzkovate¾om produktu ekologickej po¾nohospodárskej výroby,
b) by prevádzkovate¾om na uvádzanie produktu ekologickej po¾nohospodárskej výroby na trh,
c) vykonáva kontrolu u toho istého prevádzkovate¾a
viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
d) vykonáva kontrolu pre viac ako jednu inpekènú
organizáciu.
(4) Inpekèná organizácia je povinná bezodkladne
oznámi kontrolnému ústavu
a) odobratie oznaèenia a odobratie certifikátu produktu ekologickej po¾nohospodárskej výroby pod¾a osobitných predpisov,1)
b) kadú zmenu registrovaných údajov prevádzkovate¾a zistených poèas kontroly,
c) návrh na uloenie pokuty za poruenie povinností
ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi.1)
(5) Oprávnenie na výkon kontroly zaniká
a) zruením inpekènej organizácie,8)
b) uplynutím platnosti poverenia alebo
c) oznámením kontrolnému ústavu o skonèení èinnosti.
(6) Inpekèná organizácia je povinná oznámi kontrolnému ústavu skutoènos pod¾a odseku 5, ktorá je
dôvodom zániku oprávnenia, najneskôr do desiatich
dní odo dòa, keï táto skutoènos nastala.
(7) Kontrolný ústav inpekènej organizácii oprávnenie odníme, ak
a) prestala spåòa podmienky pod¾a tohto zákona,

) § 2 písm. c) a d) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
5
) § 27 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7
) STN EN 45 011 Veobecné poiadavky na orgány prevádzkujúce certifikaèné systémy výrobkov.
8
) § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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b) poruila povinnos ustanovenú pod¾a osobitných
predpisov.1)
(8) Inpekèná organizácia, ktorej bolo oprávnenie odòaté pod¾a odseku 7, môe opätovne poiada o vydanie
oprávnenia a po odstránení dôvodov, ktoré viedli
k jeho odòatiu.
(9) Zánik oprávnenia alebo odòatie oprávnenia na výkon kontroly kontrolný ústav vyznaèí v registri pod¾a
§ 4 písm. b) druhého bodu.
§9
Oznaèovanie produktov ekologickej
po¾nohospodárskej výroby
(1) Produkty ekologickej po¾nohospodárskej výroby
sa oznaèujú pod¾a osobitných predpisov1) a grafickým
znakom ekologickej po¾nohospodárskej výroby uvedeným v prílohe è. 1.
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d) inpekènej organizácii pod¾a § 8 ods. 3, 4 a 6 a povinnosti uvedenej v osobitných predpisoch1) od 300 eur
do 10 000 eur.
(2) Kontrolný ústav uloí pokutu tomu, kto v rozpore
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1) pouíva
klamlivú informáciu o tom, e po¾nohospodársky produkt alebo potravina z benej výroby pochádza z ekologickej po¾nohospodárskej výroby do 50 000 eur.
(3) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos,
dobu trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa kontrolný ústav alebo inpekèná
organizácia o poruení povinnosti dozvedela, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.

(2) Oznaèovaním produktov ekologickej po¾nohospodárskej výroby nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov9) o oznaèovaní výrobkov.

§ 12

§ 10

Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis10) o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Náhrada nákladov
(1) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej
pri podozrení z poruenia ustanovení tohto zákona
a osobitných predpisov1) u prevádzkovate¾a je povinný
uhradi prevádzkovate¾, ak sa na základe rozboru potvrdí, e produkt ekologickej po¾nohospodárskej výroby nezodpovedá poiadavkám tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)
(2) Ak sa nepotvrdí poruenie tohto zákona alebo osobitných predpisov1) u prevádzkovate¾a pod¾a odseku 1,
náklady na vykonanie rozboru vzorky uhrádza kontrolný ústav.

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1) Register vedený do 31. mája 2009 pod¾a doterajích právnych predpisov sa povauje za register vedený
pod¾a tohto zákona.
(2) Produkty ekologického po¾nohospodárstva oznaèené do 31. mája 2009 pod¾a doterajích právnych
predpisov mono uvádza na trh do vypredania zásob.
§ 14

§ 11
Sankcie

Zruovacie ustanovenie

(1) Kontrolný ústav uloí pokutu za nesplnenie povinnosti
a) prevádzkovate¾ovi pod¾a § 7 ods. 2 písm. b) od 100
eur do 3 000 eur,
b) prevádzkovate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2
písm. a) od 200 eur do 8 000 eur,
c) prevádzkovate¾ovi pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) alebo § 9
ods. 1 od 300 eur do 10 000 eur,

Zruuje sa zákon è. 421/2004 Z. z. o ekologickom
po¾nohospodárstve.
§ 15
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
9

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, zákon è. 193/2005
Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorích predpisov, zákon è. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a pouívaní krmív
(krmivársky zákon), zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 99/2008 Z. z., zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
10
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKEJ PO¼NOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY
Znaèka  opis farieb a písma

Èierno-biela verzia

Farebná verzia

Pouité písmo  President
pecifikácia pouitých farieb
1. pre ofset: zelená farba: PANTONE è. 375 CV (CMYK: C-30, M-0, Y-100, K-0)
2. na aplikáciu fólií: zelená farba
Pri èierno-bielej alebo jednofarebnej tlaèi je logo moné pouíva aj v inej farbe ako definovanej, v pozitívnom alebo
negatívnom variante. Podmienkou je dostatoèný kontrast medzi pozadím a logom, èo zabezpeèuje èitate¾nos a vidite¾nos textu loga.
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190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 10. septembra 2002 bola v Budapeti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 26. apríla 2007 v súlade s èlánkom 10 ods. 1.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
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
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 190/2009 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky
o vedecko-technickej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maïarskej republiky (ïalej len zmluvné strany),

e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej
sa môu zmluvné strany vzájomne dohodnú.

oceòujúc dôleitos medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík
a prospech oboch krajín,

Zmluvné strany budú prehlbova spoluprácu vo výskume a v technickom rozvoji medzi podnikate¾skými
subjektmi.

vedené elaním prehåbi a podporova spoluprácu
v oblasti vedy a techniky medzi zmluvnými stranami na
základe rovnosti a vzájomného prospechu,

Èlánok 3

majúc na zreteli èlánok 8 Zmluvy o dobrom susedstve a priate¾skej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maïarskou republikou podpísanou v Paríi
19.marca 1995,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
1. Zmluvné strany budú rozvíja a podporova spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Maïarskej
republiky.
2. Zmluvné strany budú prehlbova a podporova
spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými intitúciami zahàòajúcimi vysoké kolstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spoloènosti oboch
krajín v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi
týchto krajín.
3. Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky
za Slovenskú republiku a Ministerstvo kolstva Maïarskej republiky za Maïarskú republiku (ïalej len
výkonné orgány).
Èlánok 2
Vedecko-technická spolupráca pod¾a tejto dohody
bude zahàòa
a) spoloèné vedecké, výskumné a vývojové projekty vo
vzájomne dohodnutých oblastiach,
b) výmenu vedcov, pecialistov a výskumných pracovníkov a expertov,
c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných pre výskum
v kontexte èinnosti spolupráce,
d) spoloèné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,

1. Na vykonávanie tejto dohody výkonné orgány
zriadia Zmieanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ïalej len Zmieaná komisia), ktorá sa skladá z rovnakého poètu predstavite¾ov výkonných orgánov.
2. Zmieaná komisia sa bude stretáva raz za rok alebo na iados ktoréhoko¾vek výkonného orgánu, striedavo v Slovenskej republike a v Maïarskej republike,
vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.
3. Zmieaná komisia vypracuje pravidlá na vykonávanie tejto dohody a jej zasadania.
Èlánok 4
Zmieaná komisia bude
a) rozhodova o oblastiach spolupráce,
b) vytvára priaznivé podmienky na vykonávanie tejto
dohody,
c) u¾ahèova a podporova vykonávanie spoloèných
projektov a programov,
d) navrhova a vyhodnocova programy spolupráce.
Èlánok 5
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov,
vedcov a iných pecialistov realizovanou v zmysle tejto
dohody pod¾a èlánku 2 písm. b) budú uhradené nasledujúcim spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:
a) vysielajúca krajina uhradí náklady na medzinárodnú dopravu, poistné a úrazové náklady,
b) prijímajúca krajina v súlade s programom spoloènej
práce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné
v rámci hostite¾skej krajiny.
Èlánok 6
1. Duevné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe spolupracujúcich aktivít pod¾a tejto dohody, bude upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi
organizáciami. Ochrana duevného vlastníctva bude
v súlade s medzinárodnými zmluvami o duevnom
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vlastníctve, ktorých zmluvnou stranou je Slovenská republika a Maïarská republika, ako aj v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi oboch krajín.
2. Vedecké a technické informácie vzniknuté na základe spolupráce pod¾a tejto dohody budú vlastníctvom zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi.
Tieto informácie nemono poskytnú tretej strane, ak
to vyplýva z vnútrotátnych právnych predpisov
zmluvných strán, pokia¾ sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.
Èlánok 7
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môu by pozvaní na základe
súhlasu spolupracujúcich organizácií ako úèastníci
projektov a programov vykonávaných na základe tejto
dohody. Náklady týchto úèastníkov budú hradi prísluné organizácie tretej strany, pokia¾ sa výkonné orgány písomne nedohodli inak.
Èlánok 8
1. Túto dohodu môno meni a dopåòa na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky
musia by vykonané písomnou formou.
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Èlánok 9
Táto dohoda nebude ma vplyv na práva a záväzky,
ktoré vyplývajú pre ktorúko¾vek zo zmluvných strán
z iných òou uzatvorených medzinárodných dohôd.
Èlánok 10
1. Táto dohoda nadobudne platnos na základe výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, e zmluvné
strany vykonali svoje vnútrotátne právne postupy
potrebné pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody bude dátum poslednej notifikácie.
2. Táto dohoda sa uzaviera na neurèitú dobu, pokia¾
ktoráko¾vek zo zmluvných strán písomne neoznámi
svoj úmysel ukonèi platnos tejto dohody. Platnos dohody sa skonèí es mesiacov odo dòa tohto oznámenia.
3. Ukonèenie platnosti tejto dohody nebude ma
vplyv na dokonèenie projektov alebo programov vykonávaných pod¾a tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v èase ukonèenia platnosti tejto dohody.

2. Kadý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania
tejto dohody bude rieený prostredníctvom konzultácií
Zmieanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Dané v Budapeti 10. septembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé z nich v slovenskom,
maïarskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielností
výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:
Peter Ponický v. r.

Za vládu
Maïarskej republiky:
Bálint Magyar v. r.
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