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433
ZÁKON
z 21. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 1 znie:
(1) V obvode dráhy je zakázané
a) vysádza stromy a kry,
b) bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy a bez povolenia
peciálneho stavebného úradu umiestòova stavby, reklamné, propagaèné a informaèné zariadenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s dopravou na dráhe..
2. V § 4 ods. 2 prvá veta znie:
V obvode dráhy nemono vykonáva èinnosti, ktoré
by mohli ohrozi dráhu alebo dopravu na dráhe; èinnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s dopravou na dráhe mono vykonáva len so súhlasom prevádzkovate¾a dráhy..
3. V § 4 sa vypúajú odseky 5 a 6. Doterajie odseky
7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
4. V § 4 ods. 5 prvá veta znie: Bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy nemôu vstupova osoby na dráhu
a v obvode dráhy na miesta, ktoré nie sú prístupné verejnosti..
5. V § 4 ods. 6 sa èíslovka 7 nahrádza èíslovkou 5.
6. V § 17 ods. 2 sa za slová môu vykonáva len
vkladajú slová fyzické osoby alebo.
7. V § 17 ods. 4 písm. a) sa na zaèiatku vkladajú slová
je drite¾om dokladu o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 18, alebo.
8. V § 18 ods. 1 sa za slová spôsobilosti urèených
technických zariadení vkladajú slová èinnosti na urèených technických zariadeniach elektrických, ich
projektovanie a kontruovanie,.
9. V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ním poverená právnická osoba.
10. V § 18 ods. 3 úvodnej vete sa za slová vydá bezpeènostný orgán vkladajú slová alebo ním poverená
právnická osoba.
11. V § 18 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. b) sa slová
v urèenom nahrádzajú slovami v poverenom.
12. V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo elezniènej polícii.

13. V § 19 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo elezniènej polície a v druhej vete sa za
slová Policajného zboru vkladajú slová alebo elezniènej polície.
14. V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová typu eleznièného vozidla vkladajú slová alebo jeho podstatnej
zmeny.
15. V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Na schválenie podstatnej zmeny na
elezniènom vozidle sa preukazuje zhoda s technickými pecifikáciami v rozsahu zodpovedajúcom vykonanej zmene..
16. V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ak je na schválenie typu alebo podstatnej zmeny
eleznièného vozidla potrebné vykona skúky poèas
chodu a skúobnú prevádzku, skúky a skúobnú prevádzku mono vykona na základe povolenia bezpeènostného orgánu a za podmienok urèených prevádzkovate¾om dráhy..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
17. V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak je
na schválenie typu alebo podstatnej zmeny typu dráhového vozidla potrebné vykona skúky poèas chodu
a skúobnú prevádzku, skúky a skúobnú prevádzku
mono vykona na základe povolenia schva¾ovacieho
orgánu a za podmienok urèených prevádzkovate¾om
dráhy..
18. V § 24 ods. 1 sa slová § 21 ods. 7 nahrádzajú slovami § 21 ods. 8.
19. § 24 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Schva¾ovací orgán môe v prípade výskytu porúch na vozidlách schváleného typu urèi vykonanie
mimoriadnej technickej kontroly dráhového vozidla
v potrebnom rozsahu..
20. V § 39 ods. 4 sa slovo úrad nahrádza slovom orgán.
21. V § 61 ods. 1 písm. c) sa nad slovo predpisu
umiestòuje odkaz 15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Nariadenie Rady (EHS) è. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoloèných pravidlách normalizácie úètovnej závierky eleznièných podnikov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1;
Ú. v. ES L 156, 28. 6. 1969) v platnom znení..

22. V § 70 ods. 3 písm. a) sa vypúa slovo palubné.
23. V § 78 ods. 7 úvodnej vete sa na konci pripájajú
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tieto slová: v rozsahu zoznamu kontrolných parametrov uvedených v prílohe è. 14.
24. V § 80 ods. 1 sa slovo úradu nahrádza slovom
orgánu.
25. V § 82 ods. 5 sa na konci pripája tento text: Prvé
obdobie oznamovania bezpeènostných indikátorov Európskej elezniènej agentúre je rok 2010. Bezpeènostné indikátory sa predkladajú oddelene, ak sa týkajú
èinností na iných ako eleznièných dráhach. Ak sa po
predloení správy zistia nové okolnosti alebo chyby,
bezpeènostný orgán zmení alebo opraví bezpeènostné
indikátory pri prvej vhodnej príleitosti, a to najneskôr
v nasledujúcej výroènej správe..
26. V § 92 ods. 2 písm. c) sa za slová udalos ne je
vkladajú slová vána alebo menia.
27. V § 94 ods. 1 a 2 sa za slová Policajného zboru
vkladajú slová alebo elezniènej polície.
28. V § 94 ods. 3 sa za slová Policajnému zboru
vkladá èiarka a slová elezniènej polícii.
29. V § 95 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a majú dosah na bezpeènos systému.
30. V § 97 ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová v èo
najkratom monom èase a za slovo vyetrovate¾ovi
sa vkladá èiarka a slová ak tomu nebráni vyetrovanie,30a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) § 200 a 202 Trestného
è. 305/2009 Z. z..

poriadku

v

znení

zákona

31. V § 102 ods. 2 písm. a) sa èiarka za slovami parametroch dráh nahrádza spojkou a a vypúajú sa
slová a o skúobnej prevádzke, o vzájomnom styku
dráh.
32. V § 102 ods. 2 písm. b) sa za slová dopravy na
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dráhach vkladajú slová o schva¾ovaní typu dráhového vozidla a jeho podstatnej zmeny, o vydávaní a odnímaní technického preukazu dráhového vozidla,.
33. V § 102 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová a pecifikácií urèených technických zariadení a na konci sa
vypúa èiarka a pripájajú tieto slová: a o poverovaní
právnických osôb pod¾a § 16 ods. 3, § 17 ods. 3 a § 18
ods. 2,.
34. V § 102 ods. 2 písm. d) sa za slovami o druhu
skúok spojka a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a poiadavky na poverovanie právnických osôb pod¾a odseku 1 písm. q) prvého a druhého
bodu,.
35. V § 103 ods. 2 písm. d) sa za slovo súèastí vkladá èiarka a slová pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe.
36. V § 106 ods. 3 písm. b) sa za slová èinnosti zabezpeèujú vkladajú slová fyzické osoby alebo.
37. V § 108 ods. 1 písm. a) sa za slovo vykonáva
vkladajú slová v obvode elezniènej dráhy alebo.
38. V § 108 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy na dráhu, do obvodu dráhy alebo.
39. V § 108 odsek 4 znie:
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, a ak boli spáchané v obvode eleznièných
dráh, aj eleznièná polícia..
40. V § 109 ods. 4 písm. d) sa za slová Policajného
zboru vkladajú slová alebo elezniènej polície.
41. V prílohe è. 2 treom bode prvej vete sa slovo palubných nahrádza slovom vozidlových.
42. Príloha è. 8 znie:

Príloha è. 8
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

TRUKTÚRA VÝROÈNEJ SPRÁVY O BEZPEÈNOSTÝCH INDIKÁTOROCH
I. Vymedzenie pojmov
1. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nehody
1.1 Závanou nehodou sa rozumie kadá nehoda, na ktorej sa podie¾a aspoò jedno pohybujúce sa eleznièné vozidlo,
ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená alebo ako zranená osoba, alebo znaèné pokodenie vozového parku, ko¾aje, iných zariadení alebo ivotného prostredia, alebo znaèné naruenie prepravy; nevzahuje sa na nehody
v opravovniach vozòov, skladoch a ruòových depách.
1.2 Znaèným pokodením vozidlového parku, ko¾aje, iných zariadení alebo ivotného prostredia sa rozumie pokodenie vo výke minimálne 150 000 eur.
1.3 Znaèným naruením prepravy sa rozumie, ak vlaková doprava na hlavnej trati je pozastavená na minimálne es
hodín.
1.4 Vlakom sa rozumie jedno alebo nieko¾ko eleznièných vozidiel ahaných jedným alebo viacerými ruòami alebo
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ko¾ajovými vozidlami, alebo jedno samostatne idúce ko¾ajové vozidlo, ktoré sa pod daným èíslom alebo pecifickým
oznaèením pohybuje z východiskového pevného bodu do cie¾ového pevného bodu. Samotne sa pohybujúci rueò sa
povauje za vlak.
1.5 Zrákou vlakov vrátane zráok s prekákami vo vnútri priechodného prierezu sa rozumie èelná, zadná alebo boèná zráka èasti jedného vlaku s èasou druhého vlaku alebo s
a) posunovaným ko¾ajovým vozidlom,
b) objektmi nachádzajúcimi sa trvale alebo doèasne na ko¾aji alebo blízko nej okrem tých, ktoré sa nachádzajú na
priecestiach a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo alebo uívate¾.
1.6 Vyko¾ajením vlakov sa rozumie kadý prípad, keï aspoò jedno koleso vozidla vlaku zíde z ko¾ajnice.
1.7 Nehodami na priecestiach sa rozumejú také nehody, ktorých úèastníkom je aspoò jedno eleznièné vozidlo a minimálne jedno prechádzajúce vozidlo, ostatní prechádzajúci uívatelia, akými sú napríklad chodci alebo iné objekty,
ktoré sa doèasne nachádzajú na trati alebo blízko nej a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo, alebo uívate¾.
1.8 Nehodami s pokodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom eleznièného vozidla, sa rozumejú nehody, ktorých
úèastníkom je jedna alebo viaceré osoby, do ktorých buï narazilo eleznièné vozidlo, alebo k nemu pripevnený objekt
alebo objekt, ktorý sa od neho oddelil. Patria sem aj osoby, ktoré spadli zo eleznièných vozidiel, ako aj osoby, ktoré
spadli alebo ich zasiahli uvo¾nené predmety poèas prepravy na takomto vozidle.
1.9 Poiarmi v eleznièných vozidlách sa rozumejú poiare a výbuchy, ku ktorým dolo v eleznièných vozidlách vrátane ich nákladu pri ich jazde z východiskovej stanice do cie¾ovej stanice a pri státí vo východiskovej stanici, v cie¾ovej
stanici alebo na medzizastávkach, ako aj poèas posunu.
1.10 Inými druhmi nehôd sa rozumejú vetky nehody, ktoré nepatria medzi u uvedené zráky vlakov, vyko¾ajenia
vlakov, nehody na priecestiach, pokodenie osôb, ktoré je spôsobené pohybom eleznièného vozidla, ako aj poiare vo
vozidlách.
1.11 Cestujúcim sa rozumie kadá osoba, okrem personálu vlaku, ktorá cestuje eleznicou. Na úèely tatistiky o nehodách sa zapoèítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúajú nastúpi na pohybujúci sa vlak alebo vystúpi z pohybujúceho
sa vlaku.
1.12 Zamestnancami vrátane personálu dodávate¾ov alebo samostatne zárobkovo èinných osôb, ktoré sú dodávate¾mi, sa rozumejú vetky osoby, ktoré sú zamestnané v súvislosti so eleznicou a ktoré sú v èase nehody na pracovisku.
Patria sem personál vlaku a osoby obsluhujúce eleznièné vozidlá a zariadenia infratruktúry.
1.13 Uívate¾mi priecestí sa rozumejú vetky osoby, ktoré pouívajú priecestia na prechod cez elezniènú dráhu na
akomko¾vek dopravnom prostriedku alebo peo.
1.14 Neoprávnenými osobami v eleznièných prevádzkových priestoroch sa rozumejú vetky osoby, ktoré sa nachádzajú v eleznièných prevádzkových priestoroch, kde je ich prítomnos zakázaná, s výnimkou uívate¾ov priecestí.
1.15 Ostatnými osobami (tretie strany) sa rozumejú osoby, ktoré nie sú vymedzené ako cestujúci, zamestnanci vrátane personálu dodávate¾ov, uívatelia priecestí alebo neoprávnené osoby v eleznièných prevádzkových priestoroch.
1.16 Usmrtenou osobou sa rozumie kadá osoba usmrtená okamite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, s výnimkou samovrád.
1.17 ako zranenou osobou sa rozumie kadá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná viac
ako 24 hodín, s výnimkou pokusu o samovradu.
2. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nebezpeèný tovar
2.1 Nehodou pri preprave nebezpeèného tovaru sa rozumie kadá nehoda alebo udalos, ktorá je predmetom hlásenia pod¾a osobitného predpisu.1)
2.2 Nebezpeèným tovarom sa rozumejú látky a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená iba po splnení
podmienok uvedených v osobitnom predpise.1)
3. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na samovrady
Samovradou sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba so smrte¾nými následkami, ktoré
bolo takto zaznamenané a klasifikované prísluným orgánom.

1

) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 205/2009 Z. z.).
Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID)  Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 166/2010 Z. z.).
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4. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám
4.1 Lomom ko¾ajnice sa rozumejú vetky ko¾ajnice rozdelené na dva alebo viac kusov, alebo vetky ko¾ajnice, z ktorých sa oddelil kus kovu a toto oddelenie spôsobilo viac ako 50 mm irokú a viac ako 10 mm hlbokú medzeru na jej
pojazdnej hrane.
4.2 Deformáciou ko¾aje sa rozumejú nedostatky súvisiace s kontinuitou a geometriou trate, ktoré vyadujú z dôvodu
bezpeènosti pozastavenie fungovania trate alebo okamité zníenie povolenej rýchlosti.
4.3 Poruchami návestenia sa rozumejú poruchy návestného systému (infratruktúry alebo eleznièného vozidla),
ktorých výsledkom je, e návestné informácie nie sú také obmedzujúce, ako by mali by.
4.4 Prejdením návesti zakazujúcej chod sa rozumie kadé prejdenie, pri ktorom ktoráko¾vek èas vlaku pokraèuje
v chode napriek zákazu.
Prejdením napriek zákazu sa rozumie prejdenie
a) svetelnej návesti alebo návestidla prikazujúceho zastavenie, keï nefunguje automatický systém riadenia vlakov
alebo automatické vlakové zabezpeèovacie zariadenie,
b) konca zabezpeèenej vlakovej cesty nastaveného v automatickom systéme riadenia vlakov alebo automatickom
vlakovom zabezpeèovacom zariadení,
c) za bod oznámený pod¾a predpisov prostredníctvom ústneho alebo písomného povolenia,
d) napriek návestidlám zakazujúcim chod okrem ko¾ajových zaráadiel alebo ruènej návesti.
Nepatria sem prípady, keï vozidlá bez pohonu alebo vlak, ktorý je bez obsluhy, prejdú po trati, prièom nezastanú na
signál, ktorý im to prikazuje. Nepatria sem prípady, keï náves z akéhoko¾vek dôvodu nie je zmenená na zakazujúcu
s predstihom dostatoèným na to, aby ruòovodiè mohol zastavi vlak.
Bezpeènostný orgán môe predklada osobitné správy o týchto tyroch bodoch a nahlasuje aspoò jeden spoloèný
bezpeènostný indikátor obsahujúci údaje o vetkých tyroch bodoch.
4.5 Lomom kolies a náprav sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa pokodili podstatné èasti kolies a náprav a v dôsledku
ktorého existuje riziko nehody, vyko¾ajenia alebo zráky.
5. Indikátory vzahujúce sa na technickú bezpeènos infratruktúry a jej vyuitie
5.1 Automatickým vlakovým zabezpeèovacím zariadením sa rozumie systém, ktorý posilòuje repektovanie signálov
a rýchlostných obmedzení prostredníctvom kontroly rýchlosti vrátane automatického zastavenia na signál.
5.2 Priecestím sa rozumie úrovòové kríenie cestnej komunikácie a elezniènej dráhy uznané prevádzkovate¾om dráhy a otvorené verejným alebo súkromným uívate¾om. Nepatria sem priechody medzi nástupiami na staniciach,
ani priechody cez ko¾aje urèené výhradne pre zamestnancov.
5.3 Cestnou komunikáciou sa rozumie kadá verejná alebo súkromná cesta, ulica alebo dia¾nica vrátane chodníkov
pre chodcov a bicykle, alebo iná cesta urèená na priechod osôb, zvierat, vozidiel alebo strojov.
5.4 Aktívnym priecestím sa rozumie úrovòové priecestie, na ktorom sú prechádzajúci uívatelia chránení alebo varovaní
pred prichádzajúcim vlakom prostredníctvom aktivácie zariadení, ak je pre uívate¾a nebezpeèné prejs cez priecestie.
a) Ochrana prostredníctvom pouitia fyzických zariadení
1. polovièné alebo plné závory,
2. zábrany,
b) Varovanie prostredníctvom pouitia zariadení pevne upevnených na priecestiach
1. vidite¾né signály: svetlá,
2. poèute¾né signály: napríklad zvony, trúby, klaksóny,
3. fyzické zariadenia: napríklad vibrácia v dôsledku cestných prahov.
Aktívne priecestia sa delia na:
1. Priecestie s automatickou ochranou alebo výstrahou pre uívate¾a, ktorým sa rozumie priecestie, kde automatickú
ochranu alebo výstrahu aktivuje prichádzajúci vlak a èlenia sa do kategórií
a) s automatickou výstrahou pre uívate¾a,
b) s automatickou ochranou uívate¾a,
c) s automatickou ochranou a výstrahou pre uívate¾a,
d) s automatickou ochranou a výstrahou pre uívate¾a a s automatickou ochranou elezníc.
Ochranou elezníc sa rozumie signál alebo iný systém ochrany vlaku, ktorý umoní vlaku pokraèova iba v prípade,
e priecestie je pre uívate¾a chránené a bez prekáok, a to prostredníctvom kontroly alebo zisovania prekáok.
2. Priecestie s manuálnou ochranou alebo výstrahou pre uívate¾a, ktorým sa rozumie priecestie, kde sa ochrana alebo výstraha aktivuje manuálne a nie je s òou prepojená eleznièná signalizácia dovo¾ujúca vlaku prechádza iba
v prípade, e ochrana alebo výstraha je na priecestí aktivovaná a èlenia sa do kategórií
a) s manuálnou výstrahou pre uívate¾a,
b) s manuálnou ochranou uívate¾a,
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c) s manuálnou ochranou a výstrahou pre uívate¾a.
5.5 Pasívnym priecestím sa rozumie priecestie bez akéhoko¾vek systému varovania alebo ochrany, ktorý sa aktivuje,
ak prechod cez priecestie nie je pre uívate¾a bezpeèný.
6. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na riadenie bezpeènosti
Auditom sa rozumie systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania audítorských dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cie¾om urèi rozsah plnenia kritérií auditu.
7. Definície jednotiek merania
7.1 Vlakovým kilometrom sa rozumie jednotka merania pohybu vlaku na vzdialenos jedného kilometra. Pouitá
vzdialenos je, pokia¾ je známa, skutoène prejdená vzdialenos, v opaènom prípade sa pouije tandardná sieová
vzdialenos medzi východiskovým bodom a cie¾om. Do úvahy sa berie iba vzdialenos na území tátu, ktorý podáva
správu.
7.2 Osobokilometrom sa rozumie jednotka merania prepravy jedného cestujúceho eleznicou na vzdialenos jedného
kilometra. Do úvahy sa berie iba vzdialenos na území subjektu, ktorý podáva správu.
7.3 Traovým kilometrom sa rozumie dåka elezniènej siete v kilometroch, vzahovaná k subjektu, ktorý správu podáva. Pri viacko¾ajných dráhach sa poèíta iba vzdialenos medzi východiskovým bodom a cie¾om.
7.4 Ko¾ajovým kilometrom sa rozumie dåka elezniènej siete v kilometroch vzahovaná k subjektu, ktorý správu podáva. Na dráhe s viacerými ko¾ajami sa poèíta dåka kadej ko¾aje.

II. Spoloèné metódy výpoètu hospodárskeho dopadu nehôd
1. Hodnotu zabránenia obeti pri nehode tvorí:
1.1 Samotná hodnota bezpeènosti: hodnota ochoty plati zaloená na oznámených preferenèných túdiách vykonaných v èlenských tátoch, v ktorých sa uplatòujú.
1.2 Priame a nepriame náklady: odhadnuté hodnoty nákladov zloené z
a) nákladov na zdravotnú starostlivos a rehabilitáciu,
b) nákladov na súdne konanie, nákladov na policajné a súkromné vyetrovanie nehôd, nákladov na pohotovostnú
slubu a administratívnych nákladov v rámci poistenia,
c) výrobných strát: spoloèenská hodnota tovaru a sluieb, ktoré mohli vyprodukova osoby, keby nedolo k nehode.
2. Spoloèné zásady stanovovania samotnej hodnoty bezpeènosti a priamych alebo nepriamych nákladov:
Posúdenie vhodnosti dostupných odhadov týkajúcich sa samotnej hodnoty bezpeènosti musí vychádza z týchto aspektov:
a) odhady, ktoré sa vzahujú na systém hodnotenia zniovania rizika úmrtí v sektore dopravy a riadia sa prístupom
zaloeným na hodnote ochoty plati, pod¾a uvedených preferenèných metód,
b) vzorka respondentov pouitá na stanovenie hodnôt je reprezentatívnou vzorkou príslunej populácie; vzorka musí
predovetkým odzrkad¾ova vek, alebo príjem spolu s inými príslunými sociálno-ekonomickými, alebo demografickými charakteristikami tejto populácie,
c) metóda odvodzovania hodnôt ochoty plati: prieskum sa vykonáva prostredníctvom jasných a zmysluplných otázok kladených respondentom.
Priame a nepriame náklady sa stanovujú na základe skutoèných nákladov spoloènosti.
3. Náklady na odstránenie pokodenia ivotného prostredia znamenajú náklady eleznièných podnikov, alebo prevádzkovate¾ov dráhy stanovené na základe ich skúsenosti s cie¾om uvies znièenú oblas do stavu pred nehodou na
eleznici.
4. Náklady na materiálne kody spôsobené ko¾ajovým vozidlám alebo infratruktúre znamenajú náklady na nové
eleznièné vozidlá alebo infratruktúru s rovnakými vlastnosami a technickými parametrami, ako tie, ktoré boli nenapravite¾ne znièené, a náklady na vrátenie opravite¾ných eleznièných vozidiel alebo infratruktúry do stavu pred
nehodou. Oboje náklady odhadnú eleznièné podniky, alebo manaéri infratruktúry na základe svojich skúseností.
Patria sem aj náklady súvisiace s prenájmom eleznièných vozidiel v dôsledku ich nedostupnosti kvôli spôsobeným
kodám.
5. Náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd znamenajú peòanú hodnotu oneskorení uívate¾ov elezniènej dopravy, ktorými sú cestujúci a zákazníci nákladnej dopravy v dôsledku nehôd vypoèítanú pod¾a tohto vzorca:
VT = peòaná hodnota úspory cestovnej doby
Hodnota èasu cestujúceho vo vlaku za hodinu:
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VTP = [VT cestujúcich do zamestnania]*[priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich do zamestnania za rok] + [VT
cestujúcich mimo zamestnania]*[Priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich mimo zamestnania za rok]
VT v eurách na jedného cestujúceho za hodinu
Hodnota èasu nákladného vlaku (za hodinu):
VTF = [VT nákladného vlaku]*[(tonový kilometer)/(vlakový kilometer)]
VT v eurách na jednu tonu nákladu za hodinu
Priemerné mnostvo ton tovaru prepraveného jedným vlakom za rok = (tonový kilometer)/(vlakový kilometer)
CM = Náklady na 1 minútu mekania vlaku
Osobný vlak
CMP = K1*(VTP/60)*[(osobokilometer) / (vlakový kilometer)]
Priemerný poèet cestujúcich v jednom vlaku za rok = (osobokilometer)/(vlakový kilometer)
Nákladný vlak
CMF = K2* (VTF/60)
Hodnota faktorov K1a K2 sa nachádza medzi hodnotou èasu a hodnotou mekania pod¾a odhadov z uvedených preferenèných túdií s cie¾om zoh¾adni, e stratený èas v dôsledku mekania je vnímaný omnoho negatívnejie ako bená
cestovná doba.
Náklady súvisiace s mekaním v dôsledku nehody = CMP*(minúty mekania vlakov osobnej prepravy) + CMF *(minúty
mekania nákladných vlakov)
Oblas uplatòovania tohto vzorca
Náklady mekania sa vypoèítavajú pre vetky nehody, závané, ako aj nezávané.
Mekania sa vypoèítajú takto:
a) skutoèné mekania na eleznièných dráhach, kde dolo k nehodám,
b) skutoèné mekania, alebo v prípade, e to nie je moné, odhadované mekania na ostatných dotknutých tratiach.

III. Spoloèné bezpeènostné indikátory
1. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nehody
1.1 Celkový poèet a priemerný poèet závaných nehôd pripadajúcich na vlakové kilometre, èlenený na tieto druhy nehôd:
a) zráky vlakov, vrátane zráok s prekákami vo vnútri prechodového prierezu,
b) vyko¾ajenie vlakov,
c) nehody na priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podie¾ajú chodci,
d) nehody so zranením osôb, ktoré spôsobil pohyb eleznièného vozidla, s výnimkou samovrád,
e) poiare v eleznièných vozidlách,
f) ostatné nehody.
Kadá závaná nehoda sa uvedie pod prísluným druhom prvotnej nehody, aj keby následky sekundárnej nehody
boli závanejie, napríklad poiar po vyko¾ajení.
1.2. Celkový poèet a priemerný poèet pripadajúci na vlakové kilometre ako zranených a usmrtených osôb pod¾a
druhu nehody, èlenený do týchto kategórií:
a) cestujúci aj v pomere k celkovému poètu osobokilometrov a osobných vlakových kilometrov,
b) zamestnanci vrátane personálu dodávate¾ov,
c) uívatelia priecestí,
d) neoprávnené osoby v eleznièných prevádzkových priestoroch,
e) ostatné osoby.
Pri bezpeènostných indikátoroch vzahujúcich sa k nehodám pod¾a tohto bodu sa pouije osobitný predpis, 2) pokia¾
sú informácie k dispozícii.
2. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nebezpeèný tovar
Celkový poèet a priemerný poèet nehôd pri preprave nebezpeèného tovaru pripadajúci na vlakové kilometre èlenený
do týchto kategórií:
2

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej dopravy (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 14, 21. 1. 2003) v platnom znení.
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a) nehody, ktorých úèastníkom je aspoò jedno eleznièné vozidlo prepravujúce nebezpeèný tovar vymedzený v spoloèných vymedzeniach bezpeènostných indikátorov a v spoloèných metódach výpoètu nákladov v prípade nehôd,
b) poèet takýchto nehôd, pri ktorých dolo k úniku nebezpeèných látok.
3. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na samovrady
Celkový a priemerný poèet samovrád pripadajúci na vlakové kilometre.
4. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám (incidenty)
Celkový a priemerný poèet pripadajúci na vlakové kilometre:
a) lomov ko¾ajníc,
b) deformácií ko¾ají,
c) porúch návestenia,
d) prejdení návesti zakazujúcej chod,
e) lomov kolies a náprav pouívaných ko¾ajových vozidiel.
Vetky takéto okolnosti (incidenty) je potrebné hlási, bez oh¾adu na to, èi boli, alebo neboli príèinou nehôd a oznamujú sa v rámci bezpeènostných indikátorov pre predchádzajúce okolnosti. Nehody, ku ktorým dolo, ak sú závané,
sa oznamujú v rámci bezpeènostných indikátorov pre nehody uvedené v bode 1.
5. Bezpeènostné indikátory na výpoèet hospodárskeho dopadu nehôd
Celková suma v eurách a pomerná suma pripadajúca na vlakové kilometre:
a) poèet úmrtí a ványch zranení vynásobený hodnotou zabránenia obeti pri nehode,
b) náklady na odstránenie pokodenia ivotného prostredia,
c) náklady na materiálne kody spôsobené eleznièným vozidlám alebo infratruktúre,
d) náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd.
Bezpeènostný orgán oznámi buï náklady na vetky nehody, alebo iba náklady na závané nehody. Vybraná monos
musí by jednoznaène uvedená vo výroènej správe pod¾a § 91.
Hodnota zabránenia obeti pri nehode je hodnota, ktorá sa pripisuje zabráneniu obeti pri nehode, a ako taká sa nepouíva na výpoèet kompenzácie medzi úèastníkmi nehody.
6. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na technickú bezpeènos infratruktúry a jej vyuitie
6.1. Percentuálny podiel tratí s automatickým vlakovým zabezpeèovacím zariadením v prevádzke, percentuálny podiel vlakových kilometrov s vyuitím funkèných systémov automatického vlakového zabezpeèovacieho zariadenia.
6.2. Poèet priecestí (celkom, na kilometer trate a na kilometre ko¾ají) rozdelených takto:
a) aktívne priecestia s
1. automatickou výstrahou pre uívate¾a,
2. automatickou ochranou uívate¾a,
3. automatickou ochranou a výstrahou pre uívate¾a,
4. automatickou ochranou a výstrahou pre uívate¾a a automatickou ochranou elezníc,
5. manuálnou výstrahou pre uívate¾a,
6. manuálnou ochranou uívate¾a,
7. manuálnou ochranou a výstrahou pre uívate¾a,
b) pasívne priecestia.
7. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na riadenie bezpeènosti
Interné audity vykonané manaérom infratruktúry a elezniènými podnikmi pod¾a dokumentácie systému riadenia
bezpeènosti, celkový poèet vykonaných auditov a percentuálny podiel poadovaných alebo plánovaných auditov.
8. Definície
Spoloèné vymedzenia bezpeènostných indikátorov a spoloèné metódy výpoètu nákladov pri nehodách sú uvedené
v spoloèných vymedzeniach bezpeènostných indikátorov a v spoloèných metódach výpoètu nákladov pri nehodách..
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43. V prílohe è. 9 sa vypúa 3. bod.
Doterajie body 4 a 7 sa oznaèujú ako body 3 a 6.
44. V prílohe è. 14 prvý bod znie:
1. Zoznam parametrov
1.1 Veobecná dokumentácia
Zahàòa veobecnú dokumentáciu vrátane
opisu nového, obnoveného alebo modernizovaného vozidla a jeho zamý¾aného vyuívania, informácií o kontrukcii, opravách, prevádzke a údrbe, technického dokumentu
a iné.
1.2 Kontrukèné a mechanické èasti
Zahàòa napríklad mechanickú pevnos a prepojenie medzi vozidlami vrátane ahadlového
a nárazníkového ústrojenstva, priechodov,
pevnos kontrukcie a vybavenie vozidla (napríklad sedadlá), únosnos, pasívna bezpeènos vrátane odolnosti proti nárazu vnútornej
a vonkajej èasti.
1.3 Interakcia vozidlo  ko¾aj a obrys vozidla
Zahàòa napríklad mechanické rozhrania s infratruktúrou vrátane statického a dynamického správania, tolerancií a spojov, rozchod
kolies, pojazd a podobne.
1.4 Brzdové zariadenia
Zahàòa napríklad komponenty brzdového zariadenia vrátane protisklzovej ochrany, brzdové ovládacie zariadenie a brzdné vlastnosti
v reime prevádzkového, núdzového a parkovacieho brzdenia.
1.5 Zariadenia slúiace pre cestujúcich
Zahàòa napríklad zariadenia pre cestujúcich
a prostredie pre cestujúcich vrátane okien
a dverí pre cestujúcich, poiadavky pre osoby
so zníenou pohyblivosou a podobne.
1.6 Environmentálne podmienky a aerodynamické úèinky
Zahàòajú vplyv ivotného prostredia na vozidlo a vplyv vozidla na ivotné prostredie vrátane aerodynamických podmienok a rozhrania
medzi vozidlom a traovou èasou eleznièného systému a rozhrania s vonkajím prostredím a iné.
1.7 Poiadavky na vonkajie varovanie, oznaèenie, funkcie a integritu softvéru
Zahàòa napríklad bezpeènostné funkcie
s vplyvom na správanie vlaku vrátane vlakového vedenia.
1.8 Vozidlový zdroj napájania a riadiace systémy
Zahàòa napríklad vozidlové pohonné, napájacie a riadiace systémy, ako aj rozhranie vozidla a napájacej infratruktúry a vetky aspekty
elektromagnetickej kompatibility.
1.9 Zariadenia pre personál, rozhrania a prostredie
Zahàòa napríklad vozidlové zariadenia, rozhrania, pracovné podmienky a prostredie pre
personál vrátane kabín vodièa, rozhrania vodiè  stroj.
1.10 Poiarna bezpeènos a evakuácia
1.11 Servis
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Zahàòa napríklad vozidlové zariadenia a rozhrania na výkon servisu.
1.12 Vozidlové zariadenia riadenia, zabezpeèenia
a návestenia
Zahàòa napríklad vetky vozidlové zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti, pre riadenie a zabezpeèenie pohybu vlaku schváleného pre prevádzku po sieti a ich vplyv na
traovú èas eleznièného systému.
1.13 pecifické prevádzkové poiadavky
Zahàòa napríklad pecifické prevádzkové
poiadavky na vozidlá vrátane reimu prevádzky pri poruchách, opravy vozidla a podobne.
1.14 Zariadenia pre dopravu nákladu
Zahàòa napríklad pecifické poiadavky na
zariadenia a prostredie týkajúce sa dopravy
nákladu vrátane zariadení osobitne vyadovaných v prípade dopravy nebezpeèných tovarov..
45. V prílohe è. 15 sa vypúajú body 2 a 4.
Doterajie body 3, 5 a 6 sa oznaèujú ako 2 a 4.
46. V prílohe è. 15 v 3. bode sa na konci pripájajú slová a smernice Komisie 2009/149/ES z 27. novembra
2009, pokia¾ ide o spoloèné bezpeènostné indikátory
a spoloèné metódy na výpoèet nákladov v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).
47. V prílohe è. 15 v 4. bode sa na konci pripájajú slová v znení smernice Komisie 2009/131/ES zo 16. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2009).
Èl. II
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa slovo tratiach nahrádza slovom
dráhach.
2. V § 8 ods. 7 sa slová osobného vlaku nahrádzajú
slovami vlaku osobnej dopravy.
3. V § 36 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: a o poverovaní právnických osôb pod¾a odseku 1
písm. h).
4. V § 42 ods. 1 písmeno k) znie:
k) ako ruòovodiè alebo iná osoba, ktorá sa podie¾a na
zabezpeèovaní dráhy alebo dopravy na dráhe spôsobí nehodu poruením povinností pravidiel platných
pre prevádzku na dráhe..
5. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, a ak boli spáchané v obvode eleznièných
dráh aj eleznièná polícia..
6. V § 44 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: ak
regulaèný orgán nerozhodne inak..
7. V § 46 ods. 13 prvej vete sa za slová V roku 2010
vkladajú slová a v roku 2011 a v druhej vete sa èíslo
2011 nahrádza èíslom 2012.
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Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
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è. 510/2003 Z. z., zákona è.515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z, zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z, zákona è.479/2008 Z. z, zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z. a zákona è. 60/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V § 52 písmeno c) znie:
c) orgány elezniènej polície, ak ide o priestupky na
úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky
proti majetku pod¾a § 50, ak boli priestupky spáchané v obvode eleznièných dráh alebo ak tak ustanoví
osobitný zákon..
2. V § 58 ods. 3 písm. b) sa slová pod¾a § 52 písm. c)
a v blokovom konaní nahrádzajú slovami vrátane
priestupkov, ktoré sú oprávnené prejedna v blokovom
konaní,.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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434
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

(2) Podrobnosti o úèele poskytnutia dotácie pod¾a odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§1

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na poskytovanie dotácií pod¾a osobitného predpisu.3)

Predmet zákona
Tento zákon upravuje úèel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií1) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§2
Úèel poskytnutia dotácií
(1) Ministerstvo môe v príslunom rozpoètovom
roku2) poskytnú dotáciu zo tátneho rozpoètu na tieto
úèely:
a) tvorba a írenie umeleckých diel a ich reflexií,
b) ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedièstva,
c) podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry,
d) kultúrna tvorivos a vo¾noèasová kultúrna aktivita,
e) vzdelávací program v kultúre,
f) kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo
inak znevýhodnených skupín obyvate¾stva,
g) sprístupòovanie kultúrnych hodnôt iakom základných kôl, iakom stredných kôl a pedagogickým zamestnancom základných kôl a stredných
kôl,
h) èiastkové projekty súvisiace s projektom Európske
hlavné mesto kultúry,
i) podpora projektu, na ktorého realizáciu získal iadate¾ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne
odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cie¾ov Európskej únie
vo vzahu k Slovenskej republike.
1

(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o tátnej pomoci.4)
(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§3
Podmienky a rozsah poskytnutia dotácií
(1) iadate¾om o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1
(ïalej len iadate¾) môe by
a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovàila vek 18 rokov,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území
Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená
na podnikanie na území Slovenskej republiky,5)
c) vyí územný celok alebo obec,
d) rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je vyí územný celok alebo
obec,
e) obèianske zdruenie so sídlom na území Slovenskej
republiky,6)
f) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,7)
g) záujmové zdruenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,8)
h) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby so sídlom na území Slovenskej republiky,9)
i) neinvestièný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,10)
j) vysoká kola so sídlom na území Slovenskej republiky,

) § 8a ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 383/2008 Z. z.
2
) § 4 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z.
3
) § 6 zákona è. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 4a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov v znení
zákona è. 182/2009 Z. z.
4
) Napríklad èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení
neskorích predpisov.
5
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
6
) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
8
) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka.
9
) Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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k) registrovaná cirkev alebo náboenská spoloènos
so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,11)
l) Matica slovenská.12)
(2) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý realizuje projekt a spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu,13) a ak
a) má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia poaduje, zabezpeèené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výke 5 % z celkového rozpoètu projektu; to neplatí, ak sa dotácia
poskytuje iadate¾ovi na úèel pod¾a § 2 ods. 1
písm. g),
b) poskytne súèinnos v tátnom tatistickom zisovaní v oblasti kultúry pod¾a osobitného zákona,14)
c) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin proti majetku, ak ide o iadate¾a, ktorý je fyzickou osobou,
d) správca dane voèi nemu neeviduje nedoplatky voèi
rozpoètu obce.
(3) Dotáciu
na
obnovu
národnej
kultúrnej
pamiatky15) mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý je jej
vlastníkom, správcom alebo iným oprávneným drite¾om.16)
(4) iadate¾, ktorému bola poskytnutá dotácia, nesmie ju previes na inú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených
s realizáciou projektu.
(5) Dotáciu nemono poskytnú ani poui na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpoètových
rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpoètových rokoch,
c) úhradu miezd, platov, sluobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
d) úhradu výdavkov na prevádzku iadate¾a.
§4
Spôsob poskytnutia dotácií
(1) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi na základe
písomnej iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados), ktorej súèasou je vyplnenie elektronického formulára na webovom sídle ministerstva. iados sa
predkladá ministerstvu na základe ministerstvom zverejnenej výzvy na webovom sídle ministerstva najneskôr do 10. novembra prísluného rozpoètového roka,
na ktorý sa dotácia poaduje.
(2) Okrem potvrdení a vyhlásení pod¾a osobitného
predpisu17) je prílohou k iadosti
a) popis projektu na úèel poskytnutia dotácie,
11
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b) celkový rozpoèet projektu,
c) doklad o právnej subjektivite iadate¾a, ak je iadate¾om právnická osoba, s výnimkou iadate¾a pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. c),
d) doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkova ivnos alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnika, ak je iadate¾om fyzická osoba pod¾a § 3 ods. 1
písm. b),
e) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace ku
dòu podania iadosti, ak je iadate¾om fyzická osoba,
f) doklad o zriadení beného úètu iadate¾a v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky, na ktorý sa dotácia má poskytnú,
g) doklad preukazujúci finanèné krytie pod¾a § 3 ods. 2
písm. a),
h) doklad preukazujúci oprávnenie pod¾a § 3 ods. 3, ak
je predmetom financovania nehnute¾nos,
i) písomné vyhlásenie iadate¾a, e poskytuje súèinnos a poskytne súèinnos v tátnom tatistickom
zisovaní v oblasti kultúry pod¾a osobitného zákona,14)
j) písomné vyhlásenie iadate¾a, e nemá záväzky voèi
rozpoètom obcí.
(3) Vzor iadosti, popisu projektu pod¾a odseku 2
písm. a) a celkového rozpoètu projektu pod¾a odseku 2
písm. b) a ïalie podrobnosti o náleitostiach iadosti
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4) Neúplnú iados alebo iados, ktorá neobsahuje
prílohy pod¾a § 4 ods. 2, ministerstvo neposudzuje.
(5) Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) úèel, na ktorý sa dotácia má poskytnú v rámci vymedzenej oblasti pod¾a § 2 ods. 1,
d) výku dotácie,
e) èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f) podmienky pouitia dotácie,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) podmienky zúètovania dotácie a termín odvodu výnosov z prostriedkov tátneho rozpoètu,
i) èíslo úètu v tátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepouité finanèné prostriedky a výnosy z prostriedkov tátneho rozpoètu,
j) sankcie za poruenie finanènej disciplíny,18)
k) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
l) vymedzenie èasu, na ktorý sa zmluva uzatvára,
m) monos jednorazového alebo postupného èerpania
dotácie,

) § 4 a § 19 ods. 1 zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení zákona
è. 394/2000 Z. z.
12
) Zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích predpisov.
13
) § 8a ods. 4 a 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
14
) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorích predpisov.
16
) § 44 ods. 1 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení zákona è. 208/2009 Z. z.
17
) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
18
) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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n) záväzok príjemcu dotácie pod¾a § 2 ods. 1, e poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý úèel u
poskytnutá dotácia zo tátneho rozpoètu.
§5

d)

Vyhodnocovanie iadostí
(1) iadosti vyhodnocuje aspoò trojèlenná komisia,
ktorú zriaïuje ministerstvo. Èlen komisie nesmie by
iadate¾om ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Za zaujatého vo vzahu k iadate¾ovi sa povauje èlen komisie,
ktorý sám alebo jemu blízka osoba19) je:
a) tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho
orgánu iadate¾a,
b) spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om,
c) zamestnancom iadate¾a, zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾ èlenom.
(2) Komisia vyhodnocuje iadosti pod¾a kritérií uvedených vo výzve na predkladanie iadostí.
§6
Zverejòovanie informácií
(1) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle:
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu na
daný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce
dva roky,
c) výzvu na predkladanie iadostí spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania iadostí,
ktorá obsahuje najmä:
1. úèel poskytnutia dotácie,
2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. definíciu oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem finanèných prostriedkov na
danú výzvu,
5. kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania iadostí,
6. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov
iadostí,

e)
f)
g)
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7. termín postupu vyhodnocovania iadostí,
8. zloenie komisie,
9. návrh zmluvy,
zoznam vetkých schválených iadostí aj so sumami
iadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu
schválenia, výky a úèelu dotácie a identifikácie koneèného prijímate¾a dotácie, zmluvy, ak jej obsah
nie je totoný s obsahom návrhu zmluvy predloeným vo výzve na predkladanie iadostí,
zoznam vetkých neschválených iadostí vrátane
dátumu a dôvodu neschválenia iadosti,
vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má ministerstvo k dispozícii,
èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.

(2) Ustanovenia osobitného predpisu20) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§7
Kontrola a sankcie
(1) Ministerstvo vykonáva finanènú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou.21)
(2) Ak prijímate¾ dotácie poruil finanènú disciplínu,
postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.18)
§8
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 è. MK-3026/2008-10/11619
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie è. 362/2008 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 è. MK-3925/2008-10/15583
(oznámenie è. 526/2008 Z. z.) a výnosu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky z 9. októbra 2009
è. MK-2900/2009-10/4655 (oznámenie è. 414/2009
Z. z.).
§9
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

19

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
21
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
20
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435
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje úèel, podmienky, rozsah,
spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo).
§2
Úèel poskytovania dotácií
Ministerstvo môe dotáciu poskytnú na
a) vzdelávacie aktivity, portové podujatia, brannoportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoloèenské podujatia zamerané na
1. podporu výchovy obèanov Slovenskej republiky
k vlastenectvu,
2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,
3. prípravu obèanov na obranu Slovenskej republiky
(ïalej len obrana tátu),
4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych
potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe
a vojnových veteránov,
6. podporu starostlivosti o portové talenty a podporu
vrcholového portu a výkonnostného portu,
b) podporu procesu personálneho doplòovania ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedièstva so zameraním na vojenské dejiny,
d) úhradu nákladov súvisiacich s úèasou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami
odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane
úhrady èlenského príspevku,
e) výskum a vývoj1) na úèely podpory obrany tátu,2)
f) demontraèné èinnosti na úèely podpory obrany tátu,2)
g) organizovanie konferencií a seminárov, kolení
a kurzov v oblasti obrany tátu,
h) organizaèné a administratívne zabezpeèenie projektu
výskumu a vývoja na úèely podpory obrany tátu,2)
1

i) vypracovanie vedeckých túdií3) na úèely podpory
obrany tátu,2)
j) zabezpeèenie úèasti zástupcov Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja
v oblasti obrany tátu,4)
k) na rieenie projektov na úèely obrany organizácií
Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a tátov,
ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore vrátane nákladov na ich
prípravu,
l) úhradu zvýených nákladov na po¾nohospodársku
výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej
republiky vo vojenskom obvode,
m) akcie a èinnosti na dosiahnutie a udranie ekologickej stability,5) priaznivého stavu ivotného prostredia a na odstránenie následkov ivelných pohrôm
vo vojenskom obvode alebo na územiach slúiacich
na zabezpeèenie úloh obrany tátu, ktorými sú
1. odstraòovanie inváznych druhov,6)
2. vypracovanie a realizácia ekologických projektov a lesných hospodárskych plánov,
3. údrba protipoiarnych pásov a opatrenie protipovodòovej ochrany,
4. meliorácia pozemkov a rekultivaèné opatrenia,
5. odstraòovanie následkov poiarov, zosuvov, lesných kalamít a povodní,
6. správa a výkony verejnoprospeného charakteru na drobných vodných tokoch a zarybòovanie
rybárskych revírov,7)
7. realizácia biologických opatrení na zmiernenie
a zastavenie podkôrnikovej kalamity v smreèinách,
8. vyhotovenie leteckého snímkovania lesných pozemkov pred vyhotovením lesných hospodárskych plánov,
9. ochrana povrchových vôd a podzemných vôd,
ochrana vodných zdrojov, výstavba priepustov,
pevných brodov, prístupových komunikácií
a protipoiarnych pásov,
10. výstavba a rekontrukcia èistiarní odpadových
vôd, úmp, záchytných nádrí a protipoiarnych
vodných nádrí,
11. revitalizácia vodných tokov a iných ekosystémov, realizácia opatrení zameraných na pred-

) § 11 ods. 2 písm. c) zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z.
o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
2
) § 26 ods. 1 a 4 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z.
3
) § 17 ods. 1 písm. e) zákona è. 172/2005 Z. z.
4
) § 11 ods. 4 zákona è. 172/2005 Z. z.
5
) Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
6
) § 7 ods. 3 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 454/2007 Z. z.
7
) § 6 ods. 1 zákona è. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
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chádzanie a na obmedzovanie pokodzovania
a nièenia ekosystémov, ich zloiek alebo prvkov,8)
12. zabezpeèovanie priaznivého stavu osobitne
chránenej èasti prírody a krajiny na území európskeho významu a na území medzinárodného
významu,9)
13. zabezpeèovanie a realizácia technológií zameraných na prevenciu, monitorovanie a obmedzovanie pokodzovania zdravotného stavu lesných
ekosystémov.
§3
Podmienky a rozsah poskytovania dotácií
(1) Dotáciu mono poskytnú po splnení podmienok
pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov10) iadate¾ovi, ktorým je
a) obèianske zdruenie11) so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) nadácia12) alebo záujmové zdruenie právnických
osôb13) so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) neinvestièný fond14) so sídlom na území Slovenskej
republiky,
d) nezisková organizácia15) poskytujúca veobecne
prospené sluby so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) obec,
f) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom èinnosti je výskum alebo
vývoj,
g) Vojenské lesy a majetky SR  tátny podnik.
(2) Dotáciu pod¾a tohto zákona, ktorá je tátnou pomocou,16) mono poskytnú len v súlade s osobitnými
predpismi v oblasti tátnej pomoci.17)
(3) Dotáciu na úèely pod¾a § 2 písm. a) a d) mono
poskytnú iadate¾ovi, ak má zabezpeèené financovanie najmenej 10 % nákladov projektu z iných zdrojov
8
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ako zo zdrojov tátneho rozpoètu alebo z rozpoètu
územnej samosprávy.
(4) Dotáciu na úèely pod¾a § 2 písm. e) a k) mono
poskytnú na krytie oprávnených nákladov18) na projekt
a) do výky 100 % oprávnených nákladov,18) ak iadate¾om je právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. f),
ktorá je výskumnou organizáciou,19)
b) najviac do výky pod¾a osobitného predpisu,20) ak
iadate¾om je právnická osoba alebo fyzická osoba
pod¾a odseku 1 písm. f) oprávnená na podnikanie.
§4
Spôsob poskytovania dotácií
(1) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi na základe
písomnej iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados) pod¾a vzoru uvedeného v prílohe.
(2) iados predkladá iadate¾ ministerstvu do
31. marca prísluného rozpoètového roka, v ktorom sa
dotácia iada.
(3) iados na úèely pod¾a § 2 písm. e) a k) iadate¾
predkladá ministerstvu pod¾a osobitného predpisu21)
na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom urèeným ministerstvom.
(4) iados na úèely pod¾a § 2 písm. m) piateho bodu
iadate¾ predkladá ministerstvu na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne
a spôsobom urèeným ministerstvom.
(5) K iadosti na úèely pod¾a § 2 písm. a) a d) iadate¾
okrem dokladov uvedených v osobitnom predpise22)
prikladá aj
a) doklad o zriadení, zaloení alebo registrácii iadate¾a alebo jeho úradne overenú kópiu,
b) rozpoèet úèelu dotácie a komentár k rozpoètu,
c) doklad o zriadení úètu iadate¾a v banke23) alebo
v poboèke zahraniènej banky,24)
d) doklad preukazujúci financovanie pod¾a § 3 ods. 3.

) § 3 zákona è. 543/2002 Z. z.
) § 5 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 117/2010 Z. z.
10
) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
11
) § 2 zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov.
12
) § 2 ods. 1 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
13
) § 20f Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
14
) § 2 ods. 1 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
15
) § 2 ods. 1 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002
Z. z.
16
) Èl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
17
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom pod¾a
èlánkov 87 a 88 zmluvy (Veobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
18
) Èl. 31 ods. 5 nariadenia (ES) è. 800/2008.
§ 17 zákona è. 172/2005 Z. z.
19
) Èl. 30 ods. 1 nariadenia (ES) è. 800/2008.
20
) Èl. 6 ods. 1 písm. e) a èl. 31 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) è. 800/2008.
21
) § 18 zákona è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
22
) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z.
23
) § 2 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24
) § 2 ods. 8 zákona è. 483/2001 Z. z.
9
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(6) Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá musí obsahova
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) úèel poskytnutia dotácie,
d) sumu poskytnutej dotácie,
e) èíslo úètu v banke23) alebo v poboèke zahraniènej
banky,24) na ktorý sa dotácia poukazuje,
f) podmienky pouitia dotácie,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) termín a spôsob vyúètovania dotácie,
i) èíslo úètu v tátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepouité finanèné prostriedky a výnosy z prostriedkov tátneho rozpoètu, a termín ich vrátenia,
j) sankcie za poruenie finanènej disciplíny,25)
k) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej kona za zmluvnú stranu.

d)

§5

g)

Vyhodnocovanie iadostí
(1) iadosti vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia, ktorú zriaïuje ministerstvo. Èlen komisie nesmie
by iadate¾om ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen
komisie ani jemu blízka osoba26) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om. Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá
je zamestnancom iadate¾a, zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾ èlenom.
(2) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí nezávislá
a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií uvedených vo výzve na
predkladanie iadostí, prièom jednotlivé iadosti musia by oèíslované a bez identifikácie iadate¾a.

e)
f)
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2. formulár iadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. najvyiu a najniiu výku jednej dotácie,
6. spôsob odstraòovania formálnych nedostatkov,
7. termín postupu vyhodnocovania,
8. zloenie komisie,
9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných
a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia,
výky a úèelu dotácie a identifikácie koneèného prijímate¾a dotácie, a to do 30 dní od schválenia iadosti,
vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 30 dní od neschválenia iadosti,
vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií, ak
ich má ministerstvo k dispozícii,
èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami.

(2) Ustanovenia osobitného predpisu27) o obmedzení
prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§7
Kontrola
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodriavania podmienok pod¾a tohto zákona, kontrolu pod¾a osobitného
predpisu28) a kontrolu dodriavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie. Kontrolná pôsobnos iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.
§8
Spoloèné ustanovenia

(3) Podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní iadostí a kritériá na vyhodnocovanie iadostí ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Neúplnú iados alebo iados, ktorá neobsahuje
prílohy pod¾a § 4 ods. 5, ministerstvo neposudzuje.

§6

§9

Zverejòovanie informácií

Zruovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo zverejòuje spôsobom umoòujúcim
hromadný prístup
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
daný rozpoètový rok a predpoklad na nasledujúce
dva roky,
c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania
iadostí výzvu na predkladanie iadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. základný cie¾ a kritériá, pod¾a ktorých sa budú
vyhodnocova iadosti, a ich váhu,

Zruujú sa:
1. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 20. septembra 2005 è. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie è. 421/2005 Z. z.)
v znení výnosu zo 14. novembra 2007
è. SEOPMVL-105-79/2007-OdL (oznámenie è. 516/2007
Z. z.) a výnosu z
26. novembra 2008
è. SEOPMVL-88-205/2008-OdL (oznámenie è. 481/2008
Z. z.),
2. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 29. mája 2007 è. SEOPMVL-104-81/2007-OdL
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva

25

(1) Na dotáciu nie je právny nárok.

) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
27
) § 8 a 13 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
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obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj
zameraný na zabezpeèenie obrany tátu (oznámenie
è. 252/2007 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra
2008 è. SEOPMVL-103-30/2008-OdL (oznámenie
è. 480/2008 Z. z.).
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§ 10
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k zákonu è. 435/2010 Z. z.

VZOR
iados o poskytnutie dotácie
Evidenèné èíslo iadosti: ...................................

Dátum doruèenia iadosti: .........................

iados o poskytnutie dotácie v roku ...............
Úèel dotácie:
Údaje o iadate¾ovi
Názov iadate¾a:
Sídlo iadate¾a
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce, PSÈ):
Právna forma iadate¾a:
IÈO iadate¾a:
tatutárny orgán iadate¾a
(meno a priezvisko, funkcia):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefón, fax, e-mail):
Bankové spojenie (obchodné meno banky alebo obchodné meno poboèky
zahraniènej banky, èíslo úètu, kód banky alebo kód poboèky zahraniènej
banky):
Popis projektu dotácie
Dátum predpokladaného zaèatia realizácie projektu:
Dátum predpokladaného ukonèenia realizácie projektu:
Miesto realizácie projektu:
Ciele projektu:
Cie¾ové skupiny:
(komu je projekt urèený)
Struèný popis jednotlivých aktivít projektu:
Èasový harmonogram projektu:
(predpokladaný dátum zaèatia a dátum ukonèenia realizácie jednotlivých
aktivít projektu)
Predpokladaný celkový rozpoèet projektu v èlenení na jednotlivé poloky:
Odborný garant projektu:
(meno, priezvisko, titul, èíslo telefónu, èíslo faxu,
e-mailová adresa)
Celkový rozpoèet projektu
(náklady) v eurách:
Spolufinancovanie projektu (iné zdroje, z toho vlastné)x/ v eurách:
Poadovaná dotácia v eurách:
x/

Vzahuje sa na úèely pod¾a § 2 písm. a) a i ) zákona è. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
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1. Zoznam príloh pod¾a § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov:

2. Zoznam príloh pod¾a § 4 ods. 5 zákona è. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky:

V ......................................... dòa .............................................

Pod¾a zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov súhlasím so spracovaním
osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno a priezvisko/názov iadate¾a, adresa, IÈO, názov úèelu dotácie, celkový rozpoèet projektu, na ktorý sa dotácia iada, poadovaná suma dotácie, poskytnutá suma dotácie.
Zároveò vyhlasujem, e údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné.

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Meno a priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu iadate¾a
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436
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. novembra 2010,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 416/2008 Z. z.,
ktorou sa vydáva Program tátnych tatistických zisovaní na roky 2009 a 2011
v znení vyhláky è. 540/2009 Z. z.

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 4 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych
tatistických zisovaní na roky 2009 a 2011 v znení
vyhláky è. 540/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA
TATISTIKA  Trh práce sa vypúa bod 16.
2. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA
TATISTIKA sa za bod 20 vkladajú body 20a a 20b,
ktoré vrátane nadpisu znejú: Vzdelávanie
20a. CVTS 1-99 Zisovanie o ïalej odbornej príprave
20b. AES 1-99 Zisovanie o vzdelávaní dospelých.
3. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ TATISTIKA  Ceny sa v bode 21 slovo 12 nahrádza slovom
04 a slovo Mesaèný sa nahrádza slovom tvrroèný.
4. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ TATISTIKA  Ceny sa vypúa bod 23.
5. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ TATISTIKA  Ceny sa v bodoch 28 a 40 slovo 12 nahrádza
slovom 04 a slovo Mesaèný sa nahrádza slovom
tvrroèný.
6. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ TATISTIKA  Ceny sa za bod 42 vkladajú body 42a a 42b,
ktoré znejú:
42a. Ceny VC 4-99 Jednorazové zisovanie k výberu
reprezentantov sledovania vývoja
cien priemyselných výrobcov
42b. Ceny Stav 9-99 Jednorazové zisovanie k výberu
reprezentantov sledovania vývoja
cien v stavebníctve.
7. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.B PODNIKATE¼SKÉ TATISTIKY
 Priemysel sa vypúa bod 51.

8. V prílohe è. 1 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III.C MENOVÁ, FINANÈNÁ, OBCHODNÁ A PLATOBNÁ TATISTIKA  Obchod s tovarmi sa za bod 97 vkladá bod 97a, ktorý znie:
97a. ZO 2-99 Jednorazové zisovanie k výberu
reprezentantov sledovania vývoja cien
v zahraniènom obchode.
9. V prílohe è. 1 sa za kapitolu V. bod 111 vkladá
názov Charakteristiky zisovaní.
10. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o tatistike spoloèenstva o príjmoch a ivotných podmienkach
(EU-SILC) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 165,
3. 7. 2003), nariadenie Rady (ES) è. 362/2008 zo
14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1177/2003
o tatistike Spoloèenstva o príjmoch a ivotných
podmienkach (EU-SILC), pokia¾ ide o zoznam cie¾ových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (Ú. v. EÚ L 112,
24. 4. 2008), nariadenie Komisie (ES) è. 646/2009
z 23. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1177/2003
o tatistike Spoloèenstva o príjmoch a ivotných
podmienkach (EU-SILC), pokia¾ ide o zoznam cie¾ových sekundárnych premenných týkajúcich sa spoloèného vyuívania zdrojov v rámci domácností na
rok 2010 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2009), nariadenie
Komisie (EÚ) è. 481/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1177/2003 o tatistike Spoloèenstva
o príjmoch a ivotných podmienkach (EU-SILC),
pokia¾ ide o zoznam cie¾ových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneraèného prenosu
znevýhodnení na rok 2011 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6.
2010)..
11. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa vypúa bod 16.
12. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 20 vkladajú body 20a a 20b, ktoré znejú:
20a. Názov tatistického zisovania: Zisovanie o ïalej odbornej príprave
Znaèka tatistického zisovania: CVTS 1-99
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a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa informácie o ïalej odbornej príprave z h¾adiska
vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej príprave, úèastníkoch odbornej prípravy
a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch. Výsledky zisovania sa vyuijú na tvorbu
a monitorovanie politiky trhu práce z h¾adiska
konkurencieschopnosti pracovnej sily na tátnej úrovni a úrovni Európskej únie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.13a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
poèet zamestnancov, náklady práce, úèas zamestnancov v jednotlivých druhoch odbornej
prípravy, platený pracovný èas strávený na odbornej príprave, spôsob financovania odbornej
prípravy v podnikoch, vzdelávacia politika
podniku, organizácia a finanèné náklady odbornej prípravy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri,
príspevkové organizácie, samosprávne kraje,
miestne orgány tátnej správy, obce, nadácie,
neinvestièné fondy, rozpoètové organizácie,
neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové intitúcie, Sociálna poisovòa, zdravotné poisovne, zdruenia, politické strany a politické hnutia s poètom
zamestnancov 10 a viac, ktoré sú zapísané
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou èinnosou pod¾a
tatistickej klasifikácie ekonomických èinností ustanovenej osobitným predpisom:5)
05 a 09  aba a dobývanie,
10 a 33  Priemyselná výroba,
35
 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu,
36 a 39  Dodávka vody; èistenie a odvod
odpadových vôd, odpady a sluby
odstraòovania odpadov,
41 a 43  Stavebníctvo,
45 a 47  Ve¾koobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov,
49 a 53  Doprava a skladovanie,
55 a 56  Ubytovacie a stravovacie sluby,
58 a 63  Informácie a komunikácia,
64 a 66  Finanèné a poisovacie èinnosti,
68
 Èinnosti v oblasti nehnute¾ností,
69 a 75  Odborné, vedecké a technické
èinnosti,
77 a 82  Administratívne a podporné sluby,
84
 Verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpeèenie,
85
 Vzdelávanie,
86 a 88  Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 a 93  Umenie, zábava a rekreácia a
94 a 96  Ostatné èinnosti.
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky, prísluné
pracovisko..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1552/2005
zo 7. septembra 2005 o tatistike týkajúcej sa odborného
vzdelávania v podnikoch v platnom znení (Ú. v. EÚ L 255,
30. 9. 2005)..

20b. Názov tatistického zisovania: Zisovanie
o vzdelávaní dospelých
Znaèka tatistického zisovania: AES 1-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je získa medzinárodne porovnate¾né údaje o vzdelávaní
dospelých, prekákach súvisiacich so vzdelávaním, poèítaèových zruènostiach, znalostiach jazykov a o úèasti na kultúrnom a spoloèenskom ivote. Výsledky zisovania sa
vyuijú na koncipovanie a usmeròovanie politiky celoivotného vzdelávania, kultúrnej politiky a na zabezpeèenie potrieb informaèného
systému tatistického úradu Slovenskej republiky, poiadaviek európskeho tatistického systému a ïalích medzinárodných organizácií a externých uívate¾ov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.13b)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
demografické údaje, ekonomická aktivita, dosiahnuté vzdelanie, úèas na formálnom a neformálnom vzdelávaní a neformálnom uèení
sa, prekáky vo vzdelávaní, poèítaèové zruènosti, znalos jazykov a úèas na kultúrnom
a spoloèenskom ivote.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Fyzická osoba vo veku 18 a 64 rokov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. novembra 2011.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky, prísluné
pracovisko..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 452/2008
z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji tatistiky vzdelávania
a celoivotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008)..

13. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 21 sa v názve tatistického zisovania slovo Mesaèný nahrádza slovom tvrroèný a v znaèke tatistického zisovania sa slovo 12 nahrádza slovom 04.
14. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 21písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dòa posledného mesiaca sledovaného tvrroka..
15. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa vypúa bod 23.
16. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bodoch 28 a 40 sa v názve tatistického zisovania slovo
Mesaèný nahrádza slovom tvrroèný a v znaèke tatistického zisovania sa slovo 12 nahrádza slovom 04.
17. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bodoch 28 a 40 písmeno d) znie:
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: tvrroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dòa posledného mesiaca sledovaného tvrroka..
18. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 42 vkladajú body 42a a 42b, ktoré znejú:
42a. Názov tatistického zisovania: Jednorazové
zisovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov
Znaèka tatistického zisovania: Ceny VC 4-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy pod¾a truktúry
trieb v roku 2010 a zvýenie vypovedacej
schopnosti publikovaného indexu cien priemyselných výrobcov. Pre jednorazové zisovanie budú vybraté priemyselné podniky z poh¾adu dosiahnutia
najlepieho pokrytia
truktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cie¾om tatistického zisovania
je výpoèet indexov cien výrobcov v priemysle
pre potreby analytického hodnotenia vývoja
cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky
zisovania sa vyuijú na prepoèty hodnotových
ukazovate¾ov priemyslu a národných úètov do
stálych cien a pre medzinárodné tatistiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.14)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
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Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov urèených pre tuzemsko a priamy vývoz,
trby za výrobok v èlenení pod¾a tatistickej
klasifikácie produktov pod¾a èinností (CPA)
ustanovenej osobitným predpisom.15)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s poètom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené
v registri organizácií tatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou èinnosou pod¾a
tatistickej klasifikácie ekonomických èinností ustanovenej osobitným predpisom:5)
05 a 09  aba a dobývanie,
10 a 33  Priemyselná výroba,
35
 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu a
36 a 39  Dodávka vody; èistenie a odvod
odpadových vôd, odpady a sluby
odstraòovania odpadov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko
v Trenèíne.
42b. Názov tatistického zisovania: Jednorazové zisovanie k výberu reprezentantov sledovania
vývoja cien v stavebníctve
Znaèka tatistického zisovania: Ceny Stav 9-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
Úèelom tatistického zisovania je aktualizácia
súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy pod¾a truktúry trieb v stavebníctve v roku 2010. Týmto opatrením sa dosiahne
zvýenie vypovedacej schopnosti v súèasnej
dobe publikovaného indexu cien stavebných
prác, materiálov a výrobkov spotrebúvaných
v stavebníctve Slovenskej republiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
cena vybraných stavebných prác a materiálov
v èlenení pod¾a tatistickej klasifikácie produktov pod¾a èinností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez
oh¾adu na poèet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií tatistického úradu
Slovenskej republiky, s hlavnou èinnosou
pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických
èinností ustanovenej osobitným predpisom:5)
41 a 43  Stavebníctvo.
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.
e) Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko
v Trenèíne..
19. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
poznámka pod èiarou znie:

17) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 323/2010
Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia stavieb..

20. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa vypúa bod 51.

b)

21. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
poznámka pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa.
22. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 93 v písmene c) sa vypúajú slová rovnej alebo
a suma 800 000 eur. sa nahrádza sumou 600 000
eur..

c)

23. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 94 v písmene c) sa vypúajú slová rovnej alebo
a suma 2 000 000 eur. sa nahrádza sumou 1 700 000
eur..

d)

24. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 95 v písmene c) sa slová rovnej alebo vyej ako
200 000 eur a niej ako 800 000 eur. nahrádzajú slovami vyej ako 200 000 eur a rovnajúcej sa alebo niej ako 600 000 eur..

e)

25. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 96 v písmene c) sa slová rovnej alebo vyej ako
400 000 eur a niej ako 2 000 000 eur. nahrádzajú
slovami vyej ako 400 000 eur a rovnajúcej sa alebo
niej ako 1 700 000 eur..
26. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 638/2004
z 31. marca 2004 o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní
s tovarom medzi èlenskými tátmi a o zruení nariadenia
Rady (EHS) è. 3330/91 v platnom znení (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 16), nariadenie Komisie (ES)
è. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 638/2004
o tatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi
èlenskými tátmi a ruia sa nariadenia Komisie (ES)
è. 1901/2000 a (EHS) è. 3590/92 v platnom znení (Ú. v.
EÚ L 343, 19. 11. 2004)..

27. V prílohe è. 1 v èasti Charakteristiky zisovaní
sa za bod 97 vkladá bod 97a, ktorý znie:
97a. Názov tatistického zisovania: Jednorazové
zisovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraniènom obchode
Znaèka tatistického zisovania: ZO 2-99
a) Úèel a vyuitie výsledkov tatistického zisovania
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Úèelom tatistického zisovania je získa informácie na aktualizáciu súboru reprezentantov
a vytvorenie novej váhovej schémy pod¾a
truktúry dovozu alebo prijatia a vývozu alebo
odoslania v roku 2010, vytvorenie základne
pre následné pravidelné mesaèné tatistické
zisovanie, získa informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov
na výpoèet indexov cien v zahraniènom obchode pre potreby analytického hodnotenia vývoja
cenovej hladiny pri dovoze alebo prijatí a vývoze alebo odoslaní. Výsledky zisovania sa vyuijú na prepoèty dovozu alebo prijatí a vývozu
alebo odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné tatistiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.14)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy
realizácie tatistického zisovania
Pouitá metóda: výberové zisovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovate¾ov:
dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov za rok 2010, hodnota dovozu alebo prijatia
a vývozu alebo odoslania za rok 2010.
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby  podnikatelia,
bez oh¾adu na poèet zamestnancov a hlavnú
èinnos, ktoré sú vedené v registri subjektov
zahranièného obchodu.
Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.
Orgán, ktorý vykonáva tatistické zisovanie a zabezpeèuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci tatistické zisovanie:
tatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: tatistický úrad Slovenskej republiky..

28. V prílohe è. 2 v èasti Preh¾ad tatistických zisovaní v kapitole III. Ekonomické tatistiky  POTOVÝ REGULAÈNÝ ÚRAD body 105 a 106 znejú:
105. PO (PRÚ) 2-02 Polroèný výkaz o potových slubách, ich kvalite a o potovom platobnom styku
106. PO (PRÚ) 3-02 Polroèný výkaz o finanèných ukazovate¾och potových podnikov.
29. V prílohe è. 2 sa za kapitolu V. bod 137 vkladá
názov Charakteristiky zisovaní.
30. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
poznámka pod èiarou znie:

42) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 161/2010 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia
odborov vzdelania..

31. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 105 názov tatistického zisovania a znaèka tatistického zisovania vrátane písmena d) znejú:
105. Názov tatistického zisovania: Polroèný výkaz
o potových slubách, ich kvalite a o potovom platobnom styku
Znaèka tatistického zisovania: PO (PRÚ) 2-02
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d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do
28. februára po sledovanom období.
32. V prílohe è. 2 v èasti Charakteristiky zisovaní
v bode 106 názov tatistického zisovania a znaèka tatistického zisovania vrátane písmena d) znejú:
106. Názov tatistického zisovania: Polroèný výkaz
o finanèných ukazovate¾och potových podnikov
Znaèka tatistického zisovania: PO (PRÚ) 3-02
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie tatistických údajov
Periodicita tatistického zisovania: polroène.
Lehota na odovzdanie tatistických údajov
spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do
30. apríla po sledovanom období.
33. V prílohe è. 2 sa slová MINISTERSTVO KOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MINISTERSTVO
DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY a MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vrátane skratiek
v zátvorke (M SR), (MDPT SR) a (MP SR) v celom
texte prílohy è. 2 nahrádzajú slovami MINISTERSTVO
KOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A PORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY a MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vrátane skratiek v zátvorke (MVV SR),
(MDVRR SR) a (MPRV SR)..
34. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.A Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 25 vkladá bod 25a, ktorý znie:
25a.Fin 7-04 Finanèný výkaz o prírastku a úbytku
vybraných poh¾adávok a záväzkov subjektu verejnej správy.
35. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná
banka Slovenska bod 33 znie:
33. Ep (NBS) 1-04 Hlásenie o kmeòovom liste banky
a poboèky zahraniènej banky.
36. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia
disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa za bod 41 vkladá bod 41a, ktorý znie:
41a. U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach.
37. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajú-
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ca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska sa vypúajú body 56 a 57, 59 a 61 a bod 63.
38. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná
banka Slovenska bod 58 znie:
58. Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku
v dôchodkovom fonde.
39. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná
banka Slovenska bod 62 znie:
62. Dfo (HMF) 11-02 Hlásenie o stave majetku
v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
40. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia
disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska sa za bod 65 dopåòajú body 66 a 77, ktoré
znejú:
66.Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej
správcovskej spoloènosti
67. Dds (SUV) 38-02 Výkaz aktív a pasív doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti
68. Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov
dôchodkovej správcovskej
spoloènosti
69. Dds (VZS) 39-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti
70. Dss (KL) 18-02 Kmeòový list dôchodkovej
správcovskej spoloènosti
71. Dds (KL) 34-02 Kmeòový list doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti
72. Dof (SP) 17-02
Hlásenie o vývoji poètu sporite¾ov
73. Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji poètu úèastníkov
a poberate¾ov dávok
74. Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu
75. Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového
dôchodkového fondu
76. Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov
dôchodkového fondu
77. Dfo (VVN) 43-02 Výkaz výnosov a nákladov
doplnkového dôchodkového
fondu.
41. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.E sa za
bod 1 dopåòa bod 2, ktorý vrátane nadpisu znie:
I.E Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia.
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42. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov v kapitole V. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY podkapitola V.A znie:
V.A Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Uteèenec
2. Evidenèno-tatistický systém kriminality
3. Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového
zabezpeèenia.
43. V prílohe è. 3 v èasti Preh¾ad vyuívaných
administratívnych zdrojov v kapitole V. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO
PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole V.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 2 dopåòa
bod 3, ktorý znie:
3. Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpeèenia.
44. V prílohe è. 3 sa za kapitolu IX.B bod 1 vkladá názov Charakteristiky administratívnych zdrojov.
45. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.A Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 25 vkladá bod
25a, ktorý znie:
25a. Názov administratívneho zdroja: Finanèný výkaz o prírastku a úbytku vybraných poh¾adávok a záväzkov subjektu verejnej správy
Znaèka administratívneho zdroja: Fin 7-04
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.13)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
tvrroèné údaje ostatných poh¾adávok
a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejie kategórie za subjekty verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych
údajov: tvrroène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dòa po referenènom
období..
46. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska v bode 33 názov administratívneho zdroja
a znaèka administratívneho zdroja znejú:
33. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o kmeòovom liste banky a poboèky zahraniènej banky
Znaèka administratívneho zdroja: Ep (NBS) 1-04.
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47. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska sa za bod 41 vkladá bod 41a, ktorý znie:
41a. Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktívach a pasívach
Znaèka administratívneho zdroja: U (NBS) 30-04
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za finanèné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.13)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Výkaz o aktívach a pasívach Burzy cenných
papierov a Centrálneho depozitára cenných
papierov Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych
údajov: roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenènom období..
48. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska sa vypúajú body 56 a 57, 59 a 61
a bod 63.
49. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska v bode 58 názov administratívneho zdroja
vrátane písmena b) znejú:
58. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave
majetku v dôchodkovom fonde
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové fondy Slovenskej
republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav
majetku v dôchodkovom fonde v èlenení pod¾a
trhov (numerická èas)..
50. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska v bode 62 názov administratívneho zdroja
vrátane písmena b) znejú:
62. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
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Sumár za vetky doplnkové dôchodkové fondy
Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v èlenení pod¾a trhov (numerická
èas)..
51. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka
Slovenska sa za bod 65 dopåòajú body 66 a 77, ktoré
znejú:
66. Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív
a pasív dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dss (SUV)
15-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov
trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu
spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania, poèet dôchodkových správcovských spoloèností v èlenení pod¾a výky aktív
a súvahy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych
údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polroène do 30. septembra a roène do
31. mája po referenènom období.
67. Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív
a pasív doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dds (SUV)
38-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov
trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu
spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania, poèet doplnkových dôchodkových
spoloèností v èlenení pod¾a výky aktív a súvahy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych
údajov: polroène a roène.
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Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polroène do 30. septembra a roène do
31. mája po referenènom období.
68. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov
a nákladov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dss (VZS)
16-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov
trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové správcovské spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu
spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych
údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polroène do 30. septembra a roène do
31. mája po referenènom období.
69. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov
a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dds (VZS) 39-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov a na zostavovanie súborov
trukturálnej odvetvovej tatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
70. Názov administratívneho zdroja: Kmeòový list dôchodkovej správcovskej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dss (KL) 18-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
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Sumár za vetky dôchodkové správcovské spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu
spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania, informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej správcovskej spoloènosti (numerická
èas).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
71. Názov administratívneho zdroja: Kmeòový list doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
Znaèka administratívneho zdroja: Dds (KL)
34-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové spoloènosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do
spracovania, informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoloènosti (numerická
èas).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
72. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji
poètu sporite¾ov
Znaèka administratívneho zdroja: Dof (SP) 17-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové fondy Slovenskej
republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, poèet dôchodkových správcovských spoloèností v èlenení
pod¾a poètu sporite¾ov (numerická èas).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
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73. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji
poètu úèastníkov a poberate¾ov dávok
Znaèka administratívneho zdroja: Dfo (PU) 47-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové fondy
a doplnkové dôchodkové spoloènosti Slovenskej
republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, v èlenení
pod¾a poètu úèastníkov a poberate¾ov dávok (numerická èas).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
74. Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív dôchodkového fondu
Znaèka administratívneho zdroja: Dof (PAS) 31-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové fondy Slovenskej
republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
75. Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
Znaèka administratívneho zdroja: Dfo (PAS) 42-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností
pod¾a IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
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Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
76. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov
a nákladov dôchodkového fondu
Znaèka administratívneho zdroja: Dof (VVN) 32-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky dôchodkové fondy Slovenskej
republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období.
77. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov
a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
Znaèka administratívneho zdroja: Dfo (VVN) 43-02
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zostavovanie národných úètov za poisovacie spoloènosti
a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Sumár za vetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoloèností pod¾a
IÈO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polroène a roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
polroène do 30. septembra a roène do 31. mája po
referenènom období..
52. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Intitúcia vyuívajúca
administratívny zdroj: TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.E sa za bod 1 vkladá
bod 2, ktorý vrátane nadpisu znie:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Názov administratívneho zdroja: Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
Znaèka administratívneho zdroja: 
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na úèely procedúry nadmerného deficitu (EDP notifikácia) a na
zaznamenanie výdavkov na vojenské zariadenia
v systéme národných úètov.
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Údaje o kontraktoch a dodávkach vojenských zariadení, platbách a ostatné informácie týkajúce
sa konkrétnych kontraktov.
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c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
do 15. marca po referenènom období..
53. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole V. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v podkapitole V.A z oboch nadpisov vypúajú slová Migraèný úrad a Prezídium Policajného zboru a za bod 2 sa vkladá bod 3, ktorý znie:
3. Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia
výplaty dávok výsluhového zabezpeèenia
Znaèka administratívneho zdroja: 
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na vypracovanie komplexného tatistického preh¾adu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Údaje o poète poberate¾ov výsluhového dôchodku a celkových výdavkov urèených na výplatu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: tvrroène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do
30. kalendárneho dòa nasledujúceho mesiaca..
54. V prílohe è. 3 v èasti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole V. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole V.B Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky sa za bod 2 dopåòa bod 3, ktorý
znie:
3. Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia
výplaty dávok výsluhového zabezpeèenia
Znaèka administratívneho zdroja: 
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na vypracovanie komplexného tatistického preh¾adu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Údaje o poète poberate¾ov výsluhového dôchodku a celkových výdavkov urèených na výplatu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: tvrroène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
do 30. kalendárneho dòa nasledujúceho mesiaca..
55. V prílohe è. 3 sa slová MINISTERSTVO KOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MINISTERSTVO
DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY a MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁR-
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STVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vrátane skratiek
v zátvorke (M SR), (MDPT SR) a (MP SR) v celom
texte prílohy è. 3 nahrádzajú slovami MINISTERSTVO
KOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A PORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ
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REPUBLIKY a MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vrátane skratiek v zátvorke (MVV SR),
(MDVRR SR) a (MPRV SR)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

¼udmila Benkovièová v. r.
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437
VÝNOS
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
z 11. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 424/2009 Z. z.
o podrobnostiach výpoètu platového koeficientu
na úèely zahranièného funkèného platu

r1  regulácia uplatnená pri zvýení finanèného
ohodnotenia úradníka Európskej komisie,

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a § 103 ods. 4 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

r2  regulácia finanèného vyjadrenia indexov ivotných nákladov pod¾a tatistiky Organizácie Spojených
národov,

Èl. I

r3  regulácia uplatnená pri ostatne vydanom platovom koeficiente,

Výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpoètu
platového koeficientu na úèely urèenia zahranièného
funkèného platu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Platový koeficient prísluného tátu na kalendárny rok sa urèí pod¾a vzorca
PKs = K1 x K2s x Kr,

kde je

PKs  platový koeficient prísluného tátu,

s  prísluný tát,

finanèné ohodnotenie úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkènej skupiny
AD v triede 5 v prvom stupni (ïalej len finanèné ohodnotenie úradníka Európskej komisie)
,
K1 =
finanèné ohodnotenie platovej tarify tátneho
zamestnanca vo funkcii
odborný radca

K 2s

priemer indexov ivotných nákladov prísluného
tátu doèasného vyslania pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania
,
=
priemer indexov ivotných nákladov Belgicka
pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov
bez ubytovania

Kr =

100 - (r1 + r2 + r3 )
,
100

kde je
Kr  koeficient regulácie,

0 = < r1 = < (zvýenie finanèného ohodnotenia úradníka Európskej komisie x 100  100),
0 = < r2 = < (index vývoja x 100  100), ak index vývoja
je väèí ako 1,
ak je index vývoja mení ako 1, potom sa r2 rovná 0,
0 = < r3 = < (100  Kr

-1

x 100),

kde Kr - 1 je koeficient regulácie pouitý pri ostatne
vydanom platovom koeficiente..
2. V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:
e) index vývoja, ktorý sa urèí ako pomer
1. súètu súèinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých tátoch doèasného vyslania
platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa
platový koeficient vypoèítava, a podielov priemerov indexov ivotných nákladov jednotlivých tátov doèasného vyslania pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania zistených
pod¾a písmena c) k priemeru indexov ivotných
nákladov Belgicka bez ubytovania pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov zistených pod¾a písmena c) k
2. súètu súèinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých tátoch doèasného vyslania
platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa
platový koeficient vypoèítava, a podielov priemerov indexov ivotných nákladov jednotlivých tátov doèasného vyslania pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania pouitých
pri ostatne vydanom platovom koeficiente k priemeru indexov ivotných nákladov Belgicka bez
ubytovania pod¾a tatistiky Organizácie Spoje-
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ných národov pouitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente..
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prvýkrát pouije pri výpoète platového koeficientu na
kalendárny rok 2011..

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
Èl. II

§ 3a
Upravený spôsob výpoètu platového koeficientu sa

Tento výnos nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Mikulá Dzurinda v. r.
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438
OPATRENIE
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch
a truktúre zisovaných údajov a vydáva vzor sèítacieho tlaèiva
pri sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 2
ods. 3 zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov,
domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a truktúre zisovaných údajov uvedených v zozname, ktorý tvorí prílohu zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov,
domov a bytov v roku 2011 a vzor sèítacieho tlaèiva.
§2
(1) Charakteristika znakov údajov o obyvate¾och
a) miestom trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska1)
je názov tátu, okresu, obce, v ktorej má trvalý pobyt
alebo obvyklé bydlisko,
b) pohlavie je biologický znak, mu alebo ena,
c) dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia,
d) rodinný stav je vyjadrením právneho vzahu, èi je
slobodný, v manelskom zväzku, rozvedený alebo
ovdovený,
e) tátom a miestom narodenia je tát alebo miesto narodenia, kde mala matka v èase narodenia obyvate¾a
trvalý pobyt alebo obvyklé bydlisko,
f) tátna príslunos je právny vzah k tátu,
g ) predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisahovania do súèasného miesta pobytu je údaj
o predchádzajúcom mieste trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska, dátume a dôvode presahovania,
h) vzahy medzi èlenmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzahu k osobe alebo k osobám ijúcim spolu v spoloènej domácnosti,
i) súèasná ekonomická aktivita je údaj o ekonomickom postavení na trhu práce,
j) zamestnanie je konkrétny druh pracovnej èinnosti,
ktorú vykonáva alebo naposledy vykonával a ktorá je
alebo bola zdrojom jeho pracovných príjmov,
k) postavenie v zamestnaní je údaj daný druhom pracovnej èinnosti, druhom pracovnoprávneho vzahu
1

alebo obdobného pracovného vzahu a formou odmeny za vykonávanú prácu,
l) odvetvie ekonomickej èinnosti sa urèuje názvom
a adresou zamestnávate¾a,
m) miesto výkonu zamestnania je sídlo pracoviska,
n) najvyie dosiahnuté vzdelanie je najvyí dokonèený stupeò kolského vzdelania,
o) tudijný odbor je údaj o zameraní odbornej prípravy
na stredných kolách a vysokých kolách,
p) miesto koly, vysokej koly alebo univerzity je adresa základnej koly, strednej koly, vysokej koly
alebo univerzity,
q) spôsob dopravy do zamestnania, do koly je údaj,
ktorý v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu sleduje prevaujúci spôsob dopravy do zamestnania alebo koly, jeho periodicitu a èas trvania,
r ) poèet ivonarodených detí je údaj o poète vetkých
detí narodených poèas ivota eny,
s) rok uzavretia súèasného manelstva je èasový údaj
o uzavretí súèasného alebo posledného manelstva,
t ) národnosou je príslunos k národu alebo k etnickej skupine,
u) materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvate¾om prevane hovorili rodièia v detstve,
v) najèastejie pouívaný jazyk je jazyk, ktorý najèastejie pouíva na verejnosti a v domácnosti,
w) náboenským vyznaním je úèas na náboenskom
ivote niektorej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti a vzah k tejto cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,
x) poèítaèová znalos je vyjadrením úrovne poèítaèovej
gramotnosti a zruènosti.
(2) Charakteristika znakov údajov o bytoch
a) forma vlastníctva bytu je vyjadrením právneho stavu, na základe ktorého je byt uívaný,
b) obývanos bytu je ukazovate¾ o tom, èi je byt obývaný
alebo neobývaný,
c) podlahová plocha bytu je ukazovate¾ zloený z údajov o celkovej podlahovej ploche bytu,
d) obytná plocha bytu je plocha vetkých obytných
miestností v byte,
e) poèet obytných miestností v byte je údaj o poète izieb
bytu,

) Èl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 763/2008 z 9. júla 2008 o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov (Ú. v.
EÚ L 218, 13. 8. 2008).
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f) poloha bytu v bytovom dome je poloha bytu k úrovni
okolitého terénu,
g) zásobovanie vodou je ukazovate¾ úrovne bývania vo
vzahu k dostupnosti vodovodu a jeho zdroja,
h) teplá voda je ukazovate¾ o dostupnosti teplej vody
a údaj o jej zdroji,
i) záchod je ukazovate¾ o monosti pouívania toaletného zariadenia napojeného na zdroj teèúcej vody,
j) kúpe¾òa je ukazovate¾ o dostupnosti kúpe¾ne alebo
sprchovacieho kúta,
k) typ kúrenia je ukazovate¾ o spôsobe vykurovania,
l) zdroj energie pouívaný na vykurovanie je údaj
o druhu vykurovacieho média,
m) klimatizácia je údaj o vybavenosti klimatizaèným
zariadením,
n) kuchyòa je údaj o vybavení kuchyòou alebo kuchynským kútom,
o) pripojenie na telefón a internet je údaj o vybavenosti
pevnou telefónnou linkou a internetom,
p) vybavenos domácnosti je údaj o vybavenosti domácnosti mobilným telefónom, osobným poèítaèom
a autom.
(3) Charakteristika znakov údajov o domoch
a) typ domu je vyjadrením druhu jeho urèenia,
b) obývanos domu je vyjadrením stavu, èi je dom obývaný alebo je neobývaný,
c) forma vlastníctva domu je vyjadrením právneho
vzahu k vlastníctvu domu,
d) obdobie výstavby je údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom
nadobudlo právoplatnos kolaudaèné rozhodnutie,
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e) obdobie rekontrukcie je údaj vyjadrujúci obdobie,
v ktorom sa vykonala posledná stavebno-technická
úprava domu,
f) poèet podlaí v dome je údaj o poète nadzemných podlaí domu,
g) poèet bytov v dome je údaj o poète vetkých obývaných aj neobývaných bytov v dome,
h) materiál nosnej kontrukcie domu je údaj o materiáli,
z ktorého je zhotovená zvislá nosná kontrukcia domu,
i) typ vodovodnej prípojky je ukazovate¾ toho, èi je
vodovodná prípojka v dome alebo mimo domu, a to buï
napojením z verejnej alebo vlastnej vodovodnej siete,
j) typ kanalizaèného systému je ukazovate¾ o pouívanom druhu kanalizaèného systému,
k) tepelná izolácia domu je ukazovate¾ o tom, èi je dom
zateplený, nie je zateplený alebo je zateplený èiastoène,
l) plynová prípojka je ukazovate¾ o tom, èi dom má alebo nemá zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete.
§3
(1) Základné znaky a truktúra zisovaných údajov
o obyvate¾och, domoch a bytoch sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Vzor sèítacieho tlaèiva je uvedený v prílohe è. 2.
§4
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 20. novembra
2010.

¼udmila Benkovièová v. r.
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Príloha è. 1
k opatreniu è. 438/2010 Z. z.

ZÁKLADNÉ ZNAKY A TRUKTÚRA ZISOVANÝCH ÚDAJOV O OBYVATE¼OCH,
DOMOCH A BYTOCH UVEDENÝCH V ZOZNAME, KTORÝ TVORÍ PRÍLOHU ZÁKONA
I. ÚDAJE O OBYVATE¼OCH
1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska:
a) miesto obvyklého bydliska
1. zhodné s trvalým pobytom,
2. inde v Slovenskej republike (SR)
obec alebo mestská èas,
okres,
3. v zahranièí
tát,
b) pobyt v zahranièí a rok prisahovania do SR
1. nie,
2. áno,
tát,
rok posledného príchodu do SR.
2. Pohlavie:
mu,
ena.
3. Dátum narodenia:
deò,
mesiac,
rok.
4. Rodinný stav:
slobodný, slobodná,
rozvedený, rozvedená,
enatý, vydatá,
vdovec, vdova.
5. tát a miesto narodenia:
a) v SR
obec alebo mestská èas,
okres,
b) v zahranièí
tát.
6. tátna príslunos:
SR,
bez tátnej príslunosti,
iná.
7. Prechádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisahovania do súèasného miesta pobytu:
a) predchádzajúce miesto pobytu
1. miesto pobytu nezmenené,
2. v SR,
obec alebo mestská èas,
okres,
3. v zahranièí,
tát,
b) dátum prisahovania do súèasného miesta pobytu
mesiac,
rok,
c) dôvod prisahovania do súèasného miesta pobytu
bytový,
rodinný,
zamestnanie,
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podnikanie,
túdium,
iný.
8. Vzahy medzi èlenmi domácnosti:
osoba na èele bytovej domácnosti,
manel, manelka,
druh, druka alebo partner, partnerka,
syn, dcéra,
za, nevesta,
vnuk, pravnuk,
otec, matka,
svokor, svokra,
iný príbuzný,
cudzia osoba, podnájomník.
9. Súèasná ekonomická aktivita:
pracujúci,
pracujúci dôchodca,
osoba na materskej dovolenke,
osoba na rodièovskej dovolenke,
nezamestnaný,
tudent strednej koly,
tudent vysokej koly,
osoba v domácnosti,
dôchodca,
príjemca kapitálových príjmov,
diea do 16 rokov (narodené po 20. 5. 1995),
iná.
10. Zamestnanie:
slovný opis zamestnania.
11. Postavenie v zamestnaní:
zamestnanec,
podnikate¾ so zamestnancami,
podnikate¾ bez zamestnancov,
èlen drustva (zamestnaný),
vypomáhajúci (neplatený) èlen domácnosti v rodinnom podniku,
iné.
12. Odvetvie ekonomickej èinnosti:
a) názov zamestnávate¾a,
b) sídlo zamestnávate¾a,
obec alebo mestská èas,
okres,
tát.
13. Miesto výkonu zamestnania:
obec alebo mestská èas,
okres,
tát.
14. Najvyie dosiahnuté vzdelanie:
základné,
uèòovské (bez maturity),
stredné odborné (bez maturity),
úplné stredné uèòovské (s maturitou),
úplné stredné odborné (s maturitou),
úplné stredné veobecné,
vyie odborné vzdelanie,
vysokokolské bakalárske,
vysokokolské magisterské, ininierske, doktorské,
vysokokolské doktorandské,
bez kolského vzdelania.
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15. tudijný odbor:
slovný zápis tudijného odboru.
16. Miesto koly, vysokej koly alebo univerzity:
obec alebo mestská èas,
okres,
tát.
17. Spôsob dopravy do zamestnania, do koly:
a) periodicita dochádzky
denne,
inak ako denne,
nedochádza,
b) prevaujúci spôsob dopravy
osobné auto,
vlak,
autobus (nie MHD),
MHD,
peo,
iný,
c) trvanie cesty
zapíe sa poèet minút.
18. Poèet ivonarodených detí (iba eny):
èíselný údaj.
19. Rok uzavretia súèasného manelstva:
èíselný údaj.
20. Národnos:
slovenská,
maïarská,
rómska,
rusínska,
ukrajinská,
èeská,
nemecká,
po¾ská,
21. Materinský jazyk:
slovenský,
maïarský,
rómsky,
rusínsky,
ukrajinský,
èeský,

chorvátska,
srbská,
ruská,
idovská,
moravská,
bulharská,
iná.

nemecký,
po¾ský,
chorvátsky,
jidi,
bulharský,
iný.

22. Najèastejie pouívaný jazyk:
a) na verejnosti
materinský,
iný,
b) v domácnosti
materinský,
iný.
23. Náboenské vyznanie:
Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Gréckokatolícka cirkev,
Reformovaná kresanská cirkev,
Pravoslávna cirkev,
Náboenská spoloènos Jehovovi svedkovia,
Evanjelická cirkev metodistická
Kresanské zbory,
Apotolská cirkev,
Bratská jednota baptistov,
Cirkev adventistov siedmeho dòa,
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Cirkev bratská,
Ústredný zväz idovských náboenských obcí,
Starokatolícka cirkev,
Cirkev èeskoslovenská husitská,
Novoapotolská cirkev,
Bahájske spoloèenstvo,
Cirkev Jeia Krista Svätých neskorích dní,
bez vyznania,
iné.
24. Poèítaèová znalos:
a) práca s textom
áno,
nie,
b) práca s tabu¾kami
áno,
nie,
c) práca s elektronickou potou (email)
áno,
nie,
d) práca s internetom
áno,
nie.
II. ÚDAJE O BYTOCH
25. Forma vlastníctva bytu:
vlastný byt v bytovom dome,
byt vo vlastnom rodinnom dome,
obecný byt,
sluobný byt,
drustevný byt,
byt v nájme,
byt v bezplatnom uívaní,
iná.
26. Obývanos bytu:
a) obývaný,
b) neobývaný
z dôvodu zmeny vlastníka,
urèený na rekreáciu,
uvo¾nený na prestavbu,
nespôsobilý na bývanie,
po kolaudácii,
v dedièskom alebo súdnom konaní,
z iných dôvodov,
c) ubytovanie mimo bytu (druh ubytovania).
27. Podlahová plocha bytu:
celková podlahová plocha bytu v m2,
podlahová plocha kuchyne v m2.
28. Obytná plocha bytu:
podlahová plocha obytných miestností v m2.
29. Poèet obytných miestností v byte:
èíselný údaj.
30. Poloha bytu v dome:
a) poloha bytu v dome
suterén alebo pivnica,
prízemie,
poschodie (èíselný údaj),
b) bezbariérový prístup k bytu
áno,
nie.
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31. Zásobovanie vodou:
vodovod v byte zo spoloèného zdroja,
vodovod v byte z vlastného zdroja,
vodovod mimo bytu,
bez vodovodu.
32. Teplá voda:
mimo bytu (kotolòa, tepláreò),
vlastné ústredné kúrenie,
elektrický bojler alebo prietokový ohrievaè,
plynový bojler alebo prietokový ohrievaè,
solárny ohrev,
iný zdroj,
bez teplej vody.
33. Záchod:
v byte,
mimo bytu,
bez splachovacieho záchoda.
34. Kúpe¾òa:
v byte,
mimo bytu,
bez kúpe¾ne alebo sprchovacieho kúta.
35. Typ kúrenia:
ústredné kúrenie dia¾kové,
ústredné kúrenie lokálne,
etáové kúrenie,
samostatné vykurovacie teleso,
iný,
bez kúrenia.
36. Zdroje energie pouívané na vykurovanie:
plyn,
elektrina,
solárna energia,
kvapalné palivo,
pevné palivo,
iný,
iadny.
37. Klimatizácia:
áno,
nie.
38. Kuchyòa:
kuchyòa,
kuchynský kút,
spoloèná kuchyòa,
bez kuchyne.
39. Pripojenie na telefón a internet:
a) pripojenie na pevnú telefónnu linku
áno,
nie,
b) prístup na internet
áno,
nie.
40. Vybavenos domácnosti (mobilný telefón, osobný poèítaè, auto):
a) mobilný telefón
áno,
nie,
b) osobný poèítaè alebo notebook
áno,
nie,
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c) osobné auto
áno,
nie.
III. ÚDAJE O DOMOCH
41. Typ domu:
a) rodinný dom
samostatný,
dvojdom,
radový,
b) bytový dom,
c) internát, tudentský domov,
d) cirkevná intitúcia,
e) domov sociálnych sluieb,
f) domov dôchodcov, penzión,
g) ubytovacie zariadenie bez bytu,
h) iný.
42. Obývanos domu:
a) obývaný,
b) neobývaný
z dôvodu zmeny vlastníka,
urèený na rekreáciu,
uvo¾nený na prestavbu,
nespôsobilý na bývanie,
po kolaudácii,
v dedièskom alebo súdnom konaní,
z iných dôvodov.
43. Forma vlastníctva domu:
fyzická osoba,
tát,
obec,
iná právnická osoba,
cirkev,
zahranièný vlastník,
kombinácia vlastníkov,
iná.
44. Obdobie výstavby:
pred rokom 1919,
1919  1945,
1946  1960,
1961  1970,
1971  1980,
1981  1990
1991  2000,
2001  2005,
2006  2009,
2010 a neskôr.
45. Obdobie rekontrukcie:
pred rokom 1980,
1980  1990,
1991  1995,
1996  2000,
2001  2005,
2006  2009,
2010 a neskôr,
bez rekontrukcie.
46. Poèet podlaí v dome:
èíselný údaj.
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47. Poèet bytov v dome:
èíselný údaj.
48. Materiál nosnej kontrukcie domu:
tehly (tvárnice, tehlové bloky),
nepálené tehly,
stenové panely,
kameò a tehly,
kameò,
drevo,
iný.
49. Typ vodovodnej prípojky:
a) v dome
z verejnej siete,
vlastná,
b) mimo domu
z verejnej siete,
vlastná,
c) bez prípojky.
50. Typ kanalizaèného systému:
septik (umpa),
prípojka na kanalizaènú sie,
domáca èistièka odpadových vôd,
bez kanalizácie a septika.
51. Tepelná izolácia domu:
áno,
èiastoèná,
nie.
52. Plynová prípojka:
áno,
nie.
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