Roèník 2010

Èiastka 190

Uverejnená 23. decembra 2010

Cena 2,67 

OBSAH:
499. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
500. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch
niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a o zmene zákona è. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
501. V y h l á  k a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o produkcii lesného reprodukèného materiálu a jeho uvádzaní na trh
502. O p a t r e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného
tátu
503. V ý n o s Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o úèele poskytnutia dotácie, vzore iadosti, popisu
projektu a celkového rozpoètu projektu a ïalích podrobnostiach o náleitostiach iadosti
504. O z n á m e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú
objektivizované platové koeficienty

Strana 4266

Zbierka zákonov è. 499/2010

Èiastka 190

499
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

odkladnej starostlivosti vkladajú slová v èase nepodania prihláky alebo v èase podania prihláky vo viac
ako v jednej zdravotnej poisovni.

Èl. I

5. V § 10 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti k faktúre za poskytnutú zdravotnú starostlivos poistencovi iného
èlenského tátu, ktorý sa preukázal európskym preukazom zdravotného poistenia (ïalej len európsky
preukaz) alebo náhradným certifikátom k európskemu preukazu, je povinný pripoji fotokópiu tohto dokladu..

Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona
è. 151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
b) vykonáva alebo má oprávnenie vykonáva na území
Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú èinnos pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3,.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. § 3 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba,
ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ktorá je zdravotne poistená v cudzine okrem èlenských tátov a vykonáva u zamestnávate¾a, ktorý má
sídlo v Slovenskej republike, èinnos konate¾a spoloènosti s ruèením obmedzeným,8c) èinnos èlena tatutárneho orgánu, èlena správnej rady, èlena dozornej
rady, èlena kontrolnej komisie a èlena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby8d) alebo èinnos
spoloèníka s ruèením obmedzeným, komanditistu
komanditnej spoloènosti alebo èlena drustva. Takáto
fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8c a 8d znejú:

8c) § 133 a 136 Obchodného zákonníka.
8d
) Napríklad zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorích predpisov, zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorích predpisov, zákon
è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorích
predpisov..

4. V § 9 ods. 4 sa za slová pri prvom poskytnutí ne-

6. V nadpise pod § 10a sa vypúajú slová zdravotného poistenia a v § 10a ods. 1 sa vypúajú slová
zdravotného poistenia (ïalej len európsky preukaz).
7. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10b
Zárobková èinnos
(1) Zárobková èinnos pod¾a tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má
prednos pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, èinnos vyplývajúca z právneho vzahu,
ktorý zakladá
a) právo na príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných
mimo pracovného pomeru,19)
b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej èinnosti a z prenájmu pod¾a osobitného predpisu20) okrem príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta,21)
c) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku pod¾a
osobitného predpisu,22)
d) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov pod¾a osobitného predpisu,23)
e) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoloènosti alebo drustva, urèeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podie¾ajú na ich základnom imaní,
alebo èlenom tatutárneho a dozorného orgánu tejto
obchodnej spoloènosti alebo drustva, aj keï sú zamestnancami tejto obchodnej spoloènosti alebo
drustva, vyrovnací podiel, podiel na likvidaènom
zostatku obchodnej spoloènosti alebo drustva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoloèníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoloèníkovi verejnej obchodnej
spoloènosti, podielu na zisku spoloèníka verejnej
obchodnej spoloènosti a komplementára komandit-
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nej spoloènosti a okrem podielu spoloèníka verejnej
obchodnej spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti na likvidaènom zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnacieho podielu pri zániku
úèasti spoloèníka vo verejnej obchodnej spoloènosti
alebo pri zániku úèasti komplementára v komanditnej spoloènosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou alebo drustvom zamestnancovi
bez úèasti na základnom imaní tejto spoloènosti alebo drustva pod¾a osobitného predpisu24) (ïalej len
dividendy).
(2) Zárobková èinnos je aj èinnos pod¾a odseku 1,
z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov pod¾a osobitného predpisu25) z dôvodu, e tak ustanovujú predpisy
o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3) Zárobková èinnos je aj èinnos pod¾a odseku 1,
z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov pod¾a osobitného predpisu,25) ktorú vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzahoch povinného verejného zdravotného poistenia
uplatòujú predpisy Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu16h) alebo pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky.
(4) Zárobkovou èinnosou nie je èinnos, na základe
ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daò vyberá zrákou
pod¾a osobitného predpisu,26) a príjmy, ktoré nie sú
predmetom dane alebo sú oslobodené od dane pod¾a
osobitného predpisu,25) ak v odseku 1 písm. e) nie je
uvedené inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18 a 26 znejú:

18) § 5 ods. 1 písm. a) a h), ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
19
) § 223 a 228a Zákonníka práce.
20
) § 6 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 20 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
22
) § 7 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) § 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
) § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
25
) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) § 43 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Platitelia poistného
a)
b)
c)
d)

(1) Na úèely tohto zákona je povinný plati poistné
zamestnanec,
samostatne zárobkovo èinná osoba,
zamestnávate¾,
tát.

(2) Poistné je povinná plati aj osoba, ktorá je verejne
zdravotne poistená pod¾a tohto zákona a nie je
a) zamestnancom,
b) samostatne zárobkovo èinnou osobou alebo
c) osobou, za ktorú platí poistné tát.
(3) Zamestnancom je na úèely tohto zákona fyzická
osoba, ktorá vykonáva zárobkovú èinnos uvedenú
v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a má nárok na príjem
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zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu18) okrem
príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.19) Fyzická osoba nie je zamestnancom v kalendárnom mesiaci, v ktorom nepoberá príjem zo závislej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu,18) okrem príjmov
z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)
náhradu príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti,
nemocenské, oetrovné alebo materské.
(4) Samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a tohto
zákona je fyzická osoba, ktorá dovàila 18 rokov veku
a je registrovaná pod¾a osobitného predpisu26a) v súvislosti so zárobkovou èinnosou uvedenou v § 10b
ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3.
(5) Zamestnávate¾om je na úèely tohto zákona
a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej èinnosti
pod¾a § 10b ods. 1 písm. a), ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,3) povolenie na prechodný pobyt27) alebo povolenie na trvalý pobyt,28)
b) právnická osoba, ktorá je povinná poskytova zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo
sídlo jej organizaènej zloky je na území Slovenskej
republiky,
c) pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú èinnos
pod¾a § 10b ods. 3
1. fyzická osoba pod¾a písmena a), ktorá má bydlisko v inom èlenskom táte alebo v táte, s ktorým
má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
2. právnická osoba pod¾a písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizaènej zloky v inom èlenskom táte alebo v táte, s ktorým má Slovenská
republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu,
ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky.
(6) Ak zamestnávate¾om zamestnanca nie je fyzická
osoba alebo právnická osoba pod¾a odseku 5, je ním
platite¾ príjmov zo závislej èinnosti fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu.18)
(7) tát je platite¾om poistného za
a) nezaopatrené diea;29) za nezaopatrené diea sa na
úèely tohto zákona povauje aj fyzická osoba do dovàenia 26 roku veku, ktorá tuduje na prvej vysokej
kole najdlhie do získania vysokokolského vzdelania druhého stupòa, túdium ktorého pod¾a tudijného programu nepresiahlo tandardnú dåku, okrem externej formy túdia,30) poistencom tátu je aj
v období prázdnin a do vykonania tátnych závereèných skúok alebo do zápisu na vysokokolské
túdium tretieho stupòa v dennej forme túdia, ak
zápis na vysokokolské túdium tretieho stupòa bol
vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom
bolo získané vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v dennej forme túdia,
b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberate¾a vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku
a sirotského dôchodku pod¾a osobitného predpisu,31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpeèenia
policajtov a vojakov pod¾a osobitného predpisu32)
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alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného
èlenského tátu a nie je zdravotne poistená v tomto
èlenskom táte,
c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodièovský príspevok,33)
d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej
nárok na invalidný dôchodok,35)
f) obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone
trestu odòatia slobody,8) obvineného vo väzbe alebo
odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody
v inom èlenskom táte, ak tam nie je zdravotne poistený,
g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivos v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych sluieb5)
celoroène,
h) zahranièného tudenta na zabezpeèenie záväzkov
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
i) fyzickú osobu, ktorá poberá peòaný príspevok za
opatrovanie,36)
j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne
stará o diea vo veku do iestich rokov,
k) fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím odkázaného pod¾a posudku vydaného pod¾a osobitného predpisu37) alebo
opatruje blízku osobu,38) ktorá je staria ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych
sluieb39) alebo v zdravotníckom zariadení;40)
l) manelku alebo manela zamestnanca, ktorý vykonáva tátnu slubu v cudzine, alebo zamestnanca,
ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí,
m) fyzickú osobu,
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, oetrovné alebo materské pod¾a osobitného predpisu,41)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí
podporného obdobia pod¾a osobitného predpisu42) a ktorej trvá doèasná pracovná neschopnos alebo
3. ktorej zanikol nárok na oetrovné po uplynutí desiateho dòa potreby oetrovania alebo starostlivosti pod¾a osobitného predpisu43) a ktorej trvá
potreba oetrovania alebo starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu44) aj po tomto dni,
n) fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi
alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, a fyzickú
osobu, ktorá sa spoloène posudzuje na úèely posudzovania hmotnej núdze,45)
o) fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzaèov o zamestnanie,46)
p) cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
q) azylanta,4)
r) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú èinnos pre
cirkevné, reho¾né a charitatívne spoloèenstvo,
s) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpeèená
a poberá náhradu sluobného platu policajta poèas
doèasnej neschopnosti na výkon tátnej sluby a náhradu sluobného príjmu profesionálneho vojaka,
ktorý nemôe vykonáva vojenskú slubu pre choro-
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bu alebo úraz, nemocenské alebo materské pod¾a
osobitného predpisu,47)
t) tudenta doktorandského tudijného programu
v dennej forme túdia, ak celková dåka jeho doktorandského túdia neprekroèila tandardnú dåku
túdia pre doktorandský tudijný program v dennej
forme a nezískal u vysokokolské vzdelanie tretieho
stupòa alebo nedovàil vek 30 rokov,
u) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím pod¾a osobitného predpisu.21)
(8) Ak sa dôvody na platenie poistného tátom prekrývajú, tát platí poistné len raz. tát platí poistné aj
v prípade, ak osoby uvedené v odseku 7 majú príjem zo
zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b. Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné z príjmu zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b plati poistné pod¾a § 13.
(9) Osobná celodenná a riadna starostlivos je na
úèely tohto zákona starostlivos poskytovaná dieau
v záujme jeho fyzického vývinu a duevného vývinu,
ktorou sa zabezpeèuje najmä jeho výchova, primeraná
výiva, hygiena a dodriavanie lieèebno-preventívnych
opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o diea je splnená aj vtedy, ak diea
a) navtevuje jasle, materskú kolu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac tyri
hodiny denne,
b) pravidelne ambulantne navtevuje lieèebno-rehabilitaèné zariadenie,
c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti
zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26a a 47 znejú:

26a) § 31 zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorích predpisov.
§ 67 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27
) § 17 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) § 34 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení zákona è. 558/2005 Z. z.
29
) § 9 a 10 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov.
30
) § 60 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
31
) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
32
) § 38 a 43, § 125 a 126 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
33
) Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
34
) § 71 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) § 70 a 73 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36
) § 40 zákona è. 447/2008 Z. z.
37
) Zákon è. 447/2008 Z. z.
38
) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
39
) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov.
40
) Zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
41
) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
42
) § 34 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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43

) § 42 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z.
) § 39 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45
) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
46
) Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
47
) § 5 písm. a), b) a d) zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..
44

Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27d, 36a,
39a a 39i, 39ia, 39j, 39ja, 39k a 39n, 39na, 39o a
39q a 39s a 39v sa vypúajú.
9. V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu pod¾a
§ 13 ods. 1; ak je zamestnanec osoba so zdravotným
postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13 ods. 1,
b) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu,
poistenca pod¾a § 11 ods. 2 a poistenca tátu pod¾a
§ 11 ods. 7 14 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13
ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo
èinná osoba, poistenec pod¾a § 11 ods. 2 a poistenec
tátu pod¾a § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13 ods. 7,.
10. V § 12 ods. 1 sa v písmenách c) a e) odkaz 40
umiestnený nad slovom postihnutím vypúa.
11. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu,
poistenca pod¾a § 11 ods. 2 a poistenca tátu pod¾a
§ 11 ods. 7 10 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13
ods. 6; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo
èinná osoba, poistenec pod¾a § 11 ods. 2 a poistenec
tátu pod¾a § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 5 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13 ods. 6..
12. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na úèely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím povauje fyzická osoba
a) uznaná za invalidnú,48)
b) s akým zdravotným postihnutím, ktorého miera
funkènej poruchy je najmenej 50 %.49).
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
Poznámky pod èiarou k odkazom 48 a 49 znejú:

48) § 70 a 73 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 42 zákona è. 328/2002 Z. z.
49
) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z..

13. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Vymeriavací základ
(1) Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávate¾om zamestnancovi pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 4.
(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby je vo výke podielu základu dane z príjmu fyzických
osôb
zo
zárobkovej
èinnosti
pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutý v rozhodujúcom obdo-
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bí, ktorý nie je zníený o poistné na verejné zdravotné
poistenie, a koeficientu 2,14.
(3) Vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 je
základ dane z príjmov zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e). Ak poistenec takýto príjem
nemá, je vymeriavacím základom ním urèená suma.
(4) Vymeriavací základ zamestnávate¾a na úèely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5) Vymeriavací základ zamestnávate¾a pre platbu
poistného za zamestnanca je vymeriavací základ kadého zamestnanca pod¾a odseku 1 za rozhodujúce obdobie upravený pod¾a odseku 9. Ak mal zamestnanec
v rozhodujúcom období postupne alebo súbene viac
platite¾ov poistného (odsek 8), do vymeriavacieho základu zamestnávate¾a v rozhodujúcom období sa zapoèíta pomerná èas vymeriavacieho základu poistenca.
Pomerná èas sa urèí ako súèin vymeriavacieho základu zamestnanca pod¾a odseku 1 a podielu vymeriavacieho základu poistenca ustanoveného v odseku 8
a upraveného pod¾a odseku 9 a vymeriavacieho základu poistenca ustanoveného v odseku 8 neupraveného
pod¾a odseku 9.
(6) Zamestnanec, samostatne zárobkovo èinná osoba, poistenec pod¾a § 11 ods. 2 alebo poistenec tátu
pod¾a § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. e), má povinnos plati
poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod
poistného z tohto príjmu je príjem, ktorý presiahne
sumu minimálneho základu pod¾a odseku 10 dosiahnutý v rozhodujúcom období; do príjmu sa zahrnú len
príjmy nad takto ustanovenú sumu.
(7) Zamestnanec, samostatne zárobkovo èinná osoba, poistenec pod¾a § 11 ods. 2 alebo poistenec tátu
pod¾a § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d), má povinnos plati poistné aj z týchto príjmov. Vymeriavací základ pre
odvod poistného z týchto príjmov je vo výke základu
dane z príjmu fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
(8) Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súèasne
k súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a b), a poistencov uvedených v § 11 ods. 2 je úhrn vymeriavacích základov pod¾a odsekov 1 a 7; v období,
v ktorom je poistenec povaovaný za samostatne zárobkovo èinnú osobu a nie je povaovaný za zamestnanca
alebo je povaovaný za poistenca pod¾a § 11 ods. 2, sa
do úhrnu vymeriavacieho základu zapoèítava najmenej
minimálny základ pod¾a odsekov 10 a 11 za kadý kalendárny mesiac, poèas ktorého má platite¾ povinnos
plati poistné.
(9) Vymeriavací základ je
a) najmenej úhrn minimálnych základov pod¾a odsekov 10 a 11 za vetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, poèas ktorých mal prísluný platite¾
poistného povinnos plati poistné,
b) najviac 36-násobok priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za
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kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ïalej len priemerná mesaèná
mzda); táto suma sa alikvotne upraví o obdobie poistenia v cudzine.

e) tát vo výke 1/12 sumy urèenej zákonom o tátnom
rozpoète na prísluný rok, ktorá sa rozdelí medzi
zdravotné poisovne pomerne pod¾a poètu poistencov oznámených pod¾a § 23 ods. 9 písm. c)..

(10) Na úèely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo èinnej osoby a poistenca
pod¾a § 11 ods. 2 rozumie 44,2 % z priemernej mesaènej mzdy.

16. V § 16 ods. 3 sa slová pod¾a osobitného
predpisu46) okrem vyòatých príjmov nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu20).

(11) Minimálny základ pod¾a odseku 10 sa zniuje
o pomernú èas prislúchajúcu k poètu kalendárnych
dní, poèas ktorých za poistenca platí poistné tát pod¾a
§ 11 ods. 7 písm. c), m) a s) alebo poèas ktorých sa poistenec nepovaoval za samostatne zárobkovo èinnú osobu a poistenca pod¾a § 11 ods. 2.
(12) Vymeriavací základ tátu je 12-násobok priemernej mesaènej mzdy.
(13) Ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy
z neplatného skonèenia pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávate¾ovi, vymeriavací základ za kadý kalendárny mesiac neplatne skonèeného pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávate¾ovi je èas
príjmu plynúceho z neplatne skonèeného pracovného
pomeru zamestnanca k zamestnávate¾ovi pripadajúca
na kadý taký kalendárny mesiac upravený pod¾a odseku 9.
(14) Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúh¾ujú na najblií eurocent nadol..
Poznámky pod èiarou k odkazom 40a, 44a a 44e,
45a, 50, 51, 51a a 51b sa vypúajú.
14. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Povinnos plati poistné vzniká
a) dòom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4),
b) dòom, od ktorého je poistenec zamestnancom pod¾a
§ 11 ods. 3,
c) dòom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo èinnou osobou pod¾a § 11 ods. 4,
d) dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skonèila povinnos plati poistné za zamestnanca alebo za
samostatne zárobkovo èinnú osobu,
e) dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skonèila povinnos tátu plati poistné za osoby uvedené v § 11
ods. 7..
15. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Preddavok na poistné je povinný vypoèíta, plati
a odvádza, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) zamestnanec vo výke urèenej sadzbou poistného
[§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu pod¾a § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslunom kalendárnom mesiaci,
b) samostatne zárobkovo èinná osoba vo výke urèenej
sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej èasti základu dane a koeficientu 2,14 dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky
predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie
preddavkov od 1. januára do 31. decembra,
c) zamestnávate¾ vo výke urèenej sadzbou poistného
[§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu kadého zamestnanca
pod¾a § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslunom kalendárnom mesiaci,
d) poistenec pod¾a § 11 ods. 2 vo výke urèenej sadzbou
poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ním urèenej sumy,

17. V § 16 odsek 8 znie:
(8) Výka preddavku na poistné
a) zamestnanca je najviac vo výke urèenej sadzbou
poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy,
b) samostatne zárobkovo èinnej osoby je najmenej vo
výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1
písm. c)] z minimálneho základu pod¾a § 13 ods. 10
a 11 a najviac vo výke urèenej sadzbou poistného
[§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy,
c) samostatne zárobkovo èinnej osoby, ktorá je súèasne zamestnancom, je najviac vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku
priemernej mesaènej mzdy,
d) zamestnávate¾a je najviac vo výke urèenej sadzbou
poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy za kadého zamestnanca,
e) poistenca pod¾a § 11 ods. 2 je najmenej vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z minimálneho základu pod¾a § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo
výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1
písm. e)] z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy..
18. V § 16 odsek 11 znie:
(11) Povinnos odvádza preddavky na poistné netrvá po dobu, poèas ktorej poistenci uvedení v odseku 2
písm. b) a d) sú poistencami, za ktorých platí poistné
tát pod¾a § 11 ods. 7 písm. m)..
19. § 16 sa dopåòa odsekmi 12 a 14, ktoré znejú:
(12) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá
ukonèila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej
èinnosti uvedenej v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3
a následne v tom istom alebo nasledujúcom roku ju obnovila alebo zaèala vykonáva alebo získala oprávnenie
na výkon inej zárobkovej èinnosti uvedenej v § 10b
ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, platí preddavky na poistné
pod¾a § 16 ods. 2 písm. b).
(13) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá pod¾a tohto zákona nemala povinnos vykona roèné zúètovanie poistného, platí preddavky v nasledujúcom kalendárnom roku pod¾a odseku 8 písm. b).
(14) U poistenca, ktorému nevznikla povinnos
poda za rozhodujúce obdobie daòové priznanie, preddavky, ktoré mali by zaplatené za rozhodujúce obdobie, sa pokladajú za poistné..
20. V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo výkazom nedoplatkov pod¾a § 17a.
21. V § 17a ods. 2 písmená a) a c) znejú:
a) u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak
je pridelené,

Èiastka 190

Zbierka zákonov è. 499/2010

b) u fyzickej osoby meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo; ak ide o fyzickú osobu oprávnenú podnika,
výkaz nedoplatkov musí obsahova obchodné meno,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
c) výku nedoplatkov pod¾a stavu úètu platite¾a poistného k urèitému dòu vychádzajúcemu z údajov vykázaných platite¾om poistného alebo z kontrol vykonaných zdravotnou poisovòou, z výky preddavkov
na poistné stanovenej pod¾a ustanovenia § 20 ods. 5
a z úrokov z omekania vypoèítaných k tomuto
dòu,.
22. V § 17a ods. 2 písmeno h) znie:
h) podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena,
priezviska a funkcie oprávnenej osoby..
23. V § 17a ods. 9 sa vypúajú slová s výnimkou
jeho doruèovania.
24. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17b
Doruèovanie výkazu nedoplatkov
(1) Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisovòa povinná doruèova preukazným spôsobom.
(2) Za preukazný spôsob doruèenia výkazov nedoplatkov sa povauje doruèenie potou ako doporuèená
zásielka s doruèenkou a poznámkou do vlastných
rúk.
(3) Zdravotná poisovòa výkaz nedoplatkov doruèuje
a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
b) samostatne zárobkovo èinnej osobe na adresu jej
miesta podnikania uvedenú v ivnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb
uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu
sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu
(bydliska) oznámenú zdravotnej poisovni pri plnení
jej oznamovacích povinností (§ 23).
(4) Ak nie je zdravotnej poisovni známy pobyt adresáta, môe doruèi písomnos verejnou vyhlákou; tým
nie je dotknutá monos doruèova pod¾a odseku 3
a následky nedoruèenia na túto adresu pod¾a odseku 5. Doruèenie verejnou vyhlákou sa vykoná v mieste
posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, e obec na
iados zdravotnej poisovne vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloenia
písomnosti s jej presným oznaèením. Obec potvrdí
dobu vyvesenia; posledný deò tejto lehoty sa povauje
za deò doruèenia. Oznámenie o mieste uloenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle zdravotnej poisovne, ktorého
písomnos má by adresátovi doruèená.
(5) Výkaz nedoplatkov sa povauje za doruèený
dòom prevzatia písomnosti adresátom. Za deò doruèenia výkazu nedoplatkov sa povauje aj deò, keï bolo
prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté.
Ak zásielka doruèovaná potou ako doporuèená zásielka s doruèenkou a poznámkou do vlastných rúk ne-
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bola prevzatá adresátom, povauje sa za doruèenú
dòom, keï bola zásielka vrátená zdravotnej poisovni,
i keï sa adresát o tom nedozvedel..
25. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Poistenec je povinný vykona roèné zúètovanie
poistného za predchádzajúci kalendárny rok a poda
ho v príslunej zdravotnej poisovni do konca marca
nasledujúceho kalendárneho roka. Povinnos sa nevzahuje na poistenca,
a) ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka
nebol samostatne zárobkovo èinnou osobou a súèasne
1. v èase, keï bol platite¾om poistného pod¾a § 11
ods. 2, jeho príjem pod¾a § 13 ods. 3 nepresiahol
úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 10
a 11 a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e),
2. v èase, keï bol zamestnancom, jeho príjmy pod¾a
§ 13 ods. 1 vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov jednotlivo nepresiahli trojnásobok
priemernej mesaènej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e),
3. v èase, keï bol zamestnancom, jeho príjmy pod¾a
§ 13 ods. 1 vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov jednotlivo presiahli trojnásobok
priemernej mesaènej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e),
b) ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka
bol len samostatne zárobkovo èinnou osobou a jeho
vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 nepresiahol
úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 10 a 11
a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b
ods. 1 písm. c) a e),
c) ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka
bol èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka bol verejne
zdravotne poistený v Slovenskej republike a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. b)
a e),
d) ktorému nevznikla povinnos poda za rozhodujúce
obdobie daòové priznanie okrem poistenca, ktorý
mal príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) vyí ako minimálny základ pod¾a § 13 ods. 10..
26. V § 19 ods. 2 sa slová ods. 1 a 4 v celom odseku
nahrádzajú slovami ods. 1.
27. V § 19 ods. 3 sa slová ods. 1 a 4 nahrádzajú
slovami ods. 1.
28. V § 19 ods. 5 písm. a) sa slová ods. 1 a 4 nahrádzajú slovami ods. 1.
29. V § 19 ods. 5 písm. b) sa slová minimálneho základu tohto zamestnanca stanovenej pod¾a § 13 ods. 15
a 16 nahrádzajú slovami príjmu tohto zamestnanca.
30. V § 19 ods. 9 sa slová ods. 1 a 10 nahrádzajú
slovami ods. 1 a 9 a ods. 13.
31. V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Ak
poistenec alebo zamestnávate¾, ktorý vykonáva roèné
zúètovanie za zamestnanca pod¾a odseku 2, neoznámi
v lehote pod¾a predchádzajúcej vety ostatným platite¾om poistného za poistenca výsledok roèného zúètova-
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nia, je oprávnená výsledok roèného zúètovania oznámi ostatným platite¾om poistného za poistenca
prísluná zdravotná poisovòa..
32. V § 19 ods. 13 sa slová odseku 1 nahrádzajú
slovami odseku 10.
33. V § 19 ods. 16 sa v druhej vete za slovo poistencov vkladajú slová tátu pod¾a § 11 ods. 7.
34. V § 19 odsek 17 znie:
(17) Zdravotná poisovòa, ktorej vznikol záväzok
voèi ministerstvu zdravotníctva na základe vykonaného roèného zúètovania poistného plateného tátom, je
povinná uhradi vzniknutý záväzok ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. augusta kalendárneho
roka, v ktorom sa roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo. Ministerstvo zdravotníctva, voèi
ktorému vznikla zdravotnej poisovni poh¾adávka na
základe vykonaného roèného zúètovania poistného
plateného tátom, je povinné uhradi poh¾adávku príslunej zdravotnej poisovne najneskôr do 31. augusta
kalendárneho roka, v ktorom sa roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo..
35. V § 20 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá nemala povinnos vykona roèné zúètovanie pod¾a § 19
ods. 1 písm. b) alebo ktorá nepodala roèné zúètovanie
pod¾a § 19, je povinná písomne do 31. marca prísluného kalendárneho roka vykáza príslunej zdravotnej
poisovni výku preddavkov na poistné na obdobie od
1. januára do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
36. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová ods. 8 a 10 nahrádzajú slovami ods. 7.
37. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) skutoènosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12)..
38. V § 23 ods. 3 sa slová ods. 8 písm. a), b), d) a h),
r), s) a u) nahrádzajú slovami ods. 7 písm. g), j), k) a l)
a na konci sa pripája táto veta: Vznik týchto skutoèností preukazuje poistenec èestným vyhlásením..
39. V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámi zamestnávate¾ovi aj údaje pod¾a § 11 ods. 7 a údaje, ktoré
sú rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného pod¾a
§ 12..
40. V § 23 ods. 9 písm. c) sa slová ods. 8 a 10 nahrádzajú slovami ods. 7.
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a) fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu
mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duevnej
schopnosti alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím
Sociálnej poisovne alebo rozhodnutím útvaru
sociálneho
zabezpeèenia
pod¾a
osobitného
predpisu53ba) alebo rozhodnutím prísluného úradu,
b) fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím sa
preukazuje preukazom obèana s akým zdravotným postihnutím alebo preukazom obèana s akým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(12) Poistenec je povinný preukáza príslunej zdravotnej poisovni skutoènosti pod¾a § 19 ods. 1 písm. c)
najneskôr do lehoty na podanie roèného zúètovania poistného obdobie zdravotného poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine..
Poznámka pod èiarou k odkazu 53ba znie:

53ba) § 84 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

43. V § 24 písmeno c) znie:
c) písomne oznámi príslunej zdravotnej poisovni
spôsobom urèeným úradom najneskôr do ôsmich
pracovných dní zmenu platite¾a poistného okrem
zmeny platite¾a poistného z dôvodu uvedeného
v § 11 ods. 7, ktorú treba oznámi do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dolo k zmene platite¾a poistného,.
44. V § 24 písm. e) tvrtý bod znie:
4. príjem pod¾a § 13 ods. 1 v èlenení na jednotlivé kalendárne mesiace,.
45. V § 24 písm. e) sa piaty bod vypúa.
Doterají iesty a ôsmy bod sa oznaèuje ako piaty a
siedmy bod.
46. V § 24 písm. e) v siedmom bode sa slová ods. 8
nahrádzajú slovami ods. 7.
47. § 24 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) oznámi vznik platite¾a pod¾a § 11 ods. 5, a to 8 dní
od vzniku skutoènosti, na tlaèive urèenom úradom;
oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikaèné èíslo, èíslo bankového úètu, deò urèený na výplatu príjmov zo závislej èinnosti a meno, priezvisko
a rodné èíslo, ak je zamestnávate¾om fyzická osoba..
48. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) predklada úradu preukazné a pravdivé údaje pod¾a
§ 27 a 27a..
49. V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová § 24 písm. a) a i)
nahrádzajú slovami § 24 písm. a) a i) a k).
50. V § 26 ods. 3 sa slovo uloí nahrádza slovami
môe uloi.

41. V § 23 ods. 9 písm. d) sa za slová ministerstvu
zdravotníctva vkladajú slová a úradu a slová raz
roène v termíne, ktorý urèí ministerstvo zdravotníctva
sa nahrádzajú slovami kadoroène do 30. júna.

51. V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:
a) celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné za
rozhodujúce obdobie pod¾a odseku 3,.

42. § 23 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Poistenec je povinný oznámi príslunej zdravotnej poisovni skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. e) od
doruèenia potvrdenia o tejto skutoènosti takto:

52. V § 27 odsek 3 znie:
(3) Základom mesaèného prerozde¾ovania je 95 %
z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné,
ktoré
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a) platitelia poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c)
a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisovni za rozhodujúce obdobie v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po
mesiaci, za ktorý sa mesaèné prerozde¾ovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho
roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesaèné prerozde¾ovanie vykonáva,
b) platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil
zdravotnej poisovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesaèné prerozde¾ovanie vykonáva (ïalej len
základ mesaèného prerozde¾ovania)..
53. V § 27a ods. 2 v uvádzacej vete sa slová do
31. mája nahrádzajú slovami do 31. júla.
54. V § 27a ods. 2 písmeno a) znie:
a) celkovú sumu poistného, ktoré je platite¾ poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a d) a ods. 2 povinný odvies zdravotnej poisovni pod¾a § 15 za rozhodujúce
obdobie (ïalej len povinné poistné) upravené o poh¾adávky a záväzky voèi platite¾om z roèného zúètovania poistného; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, za ktorý sa roèné prerozde¾ovanie
vykonáva,.
55. V § 27a ods. 9 sa slová do 30. júna nahrádzajú
slovami do 31. augusta.
56. V § 27a ods. 10 sa slová do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa vykonáva roèné prerozde¾ovanie. Táto lehota vak neuplynie skôr ako dva mesiace
od doruèenia rozhodnutia pod¾a odseku 9. nahrádzajú slovami do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia
pod¾a odseku 9..
57. V § 29b ods. 2 za slovami fyzickú osobu vo väzbe sa èiarka nahrádza slovom alebo a slová alebo za
azylanta a slová alebo po dohode s Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky sa vypúajú.
58. V § 29b ods. 3 sa slová pod¾a osobitného predpisu.39b) nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu.24).
59. V § 29b sa odseky 6 a 7 vypúajú.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 6.
60. V § 29b ods. 6 sa slová ods. 8 nahrádzajú slovami ods. 7 a za slová Daòovým riadite¾stvom Slovenskej republiky, sa vkladajú slová Sociálnou poisovòou,.
61. § 29b sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Preukazovanie skutoèností pod¾a § 13 a 19 sa
upraví dohodou, ktorú uzatvorí Daòové riadite¾stvo
Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto
údaje oznámi príslunej zdravotnej poisovni do ôsmich dní odo dòa ich prijatia..
62. Za § 31i sa vkladá § 31j, ktorý znie:
§ 31j
Pre rok 2011 je sadzba poistného pre tát 4,32 % z vymeriavacieho základu..
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63. Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
(1) Fyzická osoba, ktorá je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba k 31. decembru 2010
a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná osoba aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011.
(2) Fyzická osoba, ktorej právny vzah zakladajúci
nárok na príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných
mimo pracovného pomeru19) vznikol pred 1. januárom
2011 a k 31. decembru 2010 nebola zamestnanec, je
zamestnanec pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011, ak tento právny vzah trvá aj po 31. decembri
2010.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávate¾ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávate¾ aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2011.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do
31. decembra 2010 bola povinná poskytova príjem
uvedený v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 4 a tento príjem je povinná poskytova aj po tomto dni, alebo ktorá
bola do 31. decembra 2010 platite¾ príjmu zo závislej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu18) okrem príjmov
z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru19) a je
týmto platite¾om aj po tomto dni, je zamestnávate¾ pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2011 a je povinná
splni povinnosti pod¾a § 24 do 31. januára 2011.
(5) Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola
oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej èinnosti uvedenej v § 10b ods. 1 písm. b)
a ods. 2 a 4 a k 31. decembru 2010 nebola samostatne
zárobkovo èinnou osobou, je samostatne zárobkovo
èinná osoba od 1. januára 2011 pod¾a tohto zákona, ak
vykonáva, je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie tejto èinnosti aj po 31. decembri 2010, a je povinná splni povinnos pod¾a § 24 do 31. januára 2011.
(6) Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola
osobou pod¾a § 11 ods. 2 a pod¾a tohto zákona u takouto osobou nie je, je povinná splni povinnos pod¾a
§ 24 do 31. januára 2011.
(7) Nezaopatrené diea pod¾a § 11 ods. 7 písm. a),
ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku k 31. decembru 2010,
je povinné splni povinnos pod¾a § 23 do 31. januára
2011.
(8) Na úèely platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinná plati samostatne zárobkovo èinná osoba, sa v období od 1. januára 2011 do
31. decembra 2011 postupuje pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2011. Ak samostatne zárobkovo èinná
osoba podávala roèné zúètovanie poistného za rok
2009, pouije preddavok vypoèítaný na obdobie od
1. júla 2010 do 30. júna 2011 po celý rok 2011.
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(9) Roèné zúètovanie poistného za rok 2010 sa vykoná pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2010.
(10) Dohodu pod¾a § 29b ods. 6 a 7 úrad uzatvorí najneskôr do 30. júna 2011.
(11) Zdravotná poisovòa môe dlné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omekania a dlné poistné a poplatky z omekania, na ktoré má zdravotná poisovòa
nárok pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2004,62) uplatni voèi platite¾ovi poistného výkazom nedoplatkov.
(12) Povinnos plati poistné na verejné zdravotné
poistenie sa vzahuje na dividendy vyplácané zo zisku
dosiahnutého v úètovnom období, ktoré sa zaèalo po
úèinnosti tohto zákona.
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(13) Mesaèné prerozde¾ovanie preddavkov na poistné pod¾a tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2011
za január 2011. Roèné prerozde¾ovanie poistného pod¾a tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok
2011..
Poznámka pod èiarou k odkazu 62 znie:

62) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z.
o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Veobecnej zdravotnej poisovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných poisovní v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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500
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov a o zmene zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 504/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky
(ïalej len poslanec) patrí plat vo výke trojnásobku
priemernej nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zníený pod¾a odseku 2, zaokrúhlený
nahor na celé euro (ïalej len plat poslanca), zaèínajúc
dòom, v ktorom zloil Ústavou Slovenskej republiky
(ïalej len ústava) predpísaný s¾ub.1) V závislosti od
èasu výkonu poslaneckému mandátu patrí po zániku
poslaneckého mandátu poslancovi ete plat poèas
dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca menej
ako pä rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával
mandát poslanca aspoò pä rokov; toto ustanovenie sa
nevzahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca
v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý
bezprostredne po zániku mandátu zaèal vykonáva inú
funkciu ústavného èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a
§ 1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu,
alebo zaèal vykonáva funkciu pod¾a osobitného predpisu.1aa) Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník,
patrí mu nárok pod¾a druhej vety len raz poèas toho istého volebného obdobia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 6 ods. 3 písm. b) zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Zníenie pod¾a odseku 1 sa rovná
a) 0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slo-

venskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca
vypoèítava, ak podiel schodku rozpoètu verejnej
správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho
produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa
plat poslanca vypoèítava, zverejneného Európskou
komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka,
na ktorý sa plat poslanca vypoèítava,1a) je rovný alebo vyí ako 0,07,
b) 0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca
vypoèítava, ak podiel schodku rozpoètu verejnej
správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho
produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa
plat poslanca vypoèítava, zverejneného Európskou
komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka,
na ktorý sa plat poslanca vypoèítava, je rovný alebo
vyí ako 0,05 a nií ako 0,07,
c) 0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca
vypoèítava, ak podiel schodku rozpoètu verejnej
správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho
produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa
plat poslanca vypoèítava, zverejneného Európskou
komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka,
na ktorý sa plat poslanca vypoèítava, je rovný alebo
vyí ako 0,03 a nií ako 0,05..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èl. 14 nariadenia Rady (ES) è. 479/2009 z 25. mája 2009
o uplatòovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku,
ktorý tvorí prílohu Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení..

Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
3. V § 3 ods. 1 sa slová prvým dòom mesiaca nahrádzajú slovom dòom.
4. V § 4 ods. 1 sa slová vo výke, ktorú urèí národná
rada uznesením nahrádzajú slovami vo výke
1,8-násobku priemernej nominálnej mesaènej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt
v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro
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a vo výke 2,1-násobku priemernej nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý
pobyt mimo Bratislavského kraja, zaokrúhlené nahor
na celé euro.
5. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len kancelária národnej rady) alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré
urèí kancelária národnej rady..
6. § 4a znie:
§ 4a
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10. V § 26 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
11. V § 27 sa vypúajú odseky 1 a 2. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 3.
12. V § 27 sa vypúajú slová za prvý polrok kalendárneho roka a.
13. Za § 29f sa vkladá § 29g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29g
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2011
(1) V roku 2011 zníenie pod¾a § 2 ods. 2 je15 %.

(1) Na zabezpeèenie výkonu poslaneckého mandátu
poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch kancelárie národnej rady. Poslanec si môe zriadi aj inú kanceláriu
okrem kancelárie uvedenej v prvej vete.

(2) V roku 2011 patrí mesaène prezidentovi plat vo
výke 4-násobku platu poslanca.

(2) Na výkon odborných a administratívnych prác
spojených s èinnosou poslaneckej kancelárie poskytne kancelária národnej rady poslancovi asistenta,
s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpeèení sluieb asistenta poslanca.1b)

(4) V roku 2011 patrí mesaène sudcovi ústavného
súdu plat vo výke 1,3-násobku platu poslanca zvýeného o 5 %.

(3) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie pod¾a odseku 1 druhej
vety predstavuje poèas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlené nahor na celé euro s platnosou od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keï bude pod¾a § 27
potvrdená výka priemernej nominálnej mesaènej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky; uhrádza ich kancelária národnej rady. Podrobnosti
uhrádzania ustanoví národná rada uznesením..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b)§ 51 a 853 Obèianskeho zákonníka.
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka..

7. § 5 znie:
§ 5
Poslanec môe bezplatne pouíva prostriedky osobnej elezniènej dopravy toho eleznièného podniku,
ktorý má uzavretú zmluvu o dopravných slubách vo
verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu.1c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 21 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach..

8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
na kalendárny mesiac po ukonèení konania pod¾a osobitného predpisu.1d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1d znie:

1d) § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

9. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
na kalendárny mesiac po ukonèení konania pod¾a osobitného predpisu.1d).

(3) V roku 2011 patrí mesaène èlenovi vlády plat vo
výke 1,5-násobku platu poslanca zníeného ete o 5 %.

(5) V roku 2011 patrí mesaène predsedovi kontrolného úradu plat vo výke 1,5-násobku platu poslanca
zvýeného o 5 %.
(6) V roku 2011 patrí mesaène podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výke 1,3-násobku platu poslanca zvýeného o 5 %.
(7) V roku 2011 patrí mesaène generálnemu prokurátorovi plat vo výke 1,3-násobku platu poslanca zvýeného o 5 %.
(8) V roku 2011 je priemerným platom sudcu plat
poslanca zvýený o 5 %.
(9) V roku 2011 je základným platom sudcu Najvyieho súdu Slovenskej republiky a sudcu pecializovaného trestného súdu13) plat vo výke 1,3-násobku
platu poslanca zvýeného o 5 %.
(10) V roku 2011 patrí tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem ve¾vyslanca, a vedúcemu ostatného
ústredného orgánu tátnej správy14) funkèný plat vo
výke platu poslanca zníeného ete o 5 %.
(11) V roku 2011 sú platové pomery verejného ochrancu práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
platové pomery, pauálne náhrady a náhrady ïalích
výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady, prièom plat verejného ochrancu
práv sa zvýi o 5 %..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) § 66 ods. 1 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14
) Napríklad § 71a zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, § 83 ods. 4 zákona
è. 400/2009 Z. z..
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Èl. II
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 548/2003 Z. z., zákona è. 530/2004 Z. z., zákona
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona
è. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 15/2008 Z. z., zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z.
a zákona è. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 85 sa vrátane nadpisu vypúa.
Èl. III
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
§ 99 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) tátnemu zamestnancovi pod¾a § 6 ods. 3 písmeno b) mono poskytnú odmenu maximálne do výky
20 % jeho roèného funkèného platu..
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predsedu samosprávneho kraja
è. 460/2008 Z. z. sa mení takto:

v

znení

zákona

1. V § 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
2. § 4 sa vypúa.
3. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Po zániku mandátu predsedu, okrem dôvodov
uvedených v osobitnom predpise4a) z dôvodu uplynutia
volebného obdobia,5) patrí predsedovi odstupné z rozpoètu samosprávneho kraja, ktoré v závislosti od èasu
výkonu funkcie je
a) dvojnásobok jeho priemerného mesaèného platu, ak
vykonával funkciu kratie ako pä rokov,
b) trojnásobok jeho priemerného mesaèného platu, ak
vykonával funkciu dlhie ako pä rokov.
(2) Priemerným mesaèným platom na úèely odseku 1
je súèet platu pod¾a § 3 alebo za obdobie dvanástich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia
priemerného mesaèného platu. Priemerný mesaèný
plat sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 17 ods. 1 písm. b), d) a g) zákona è. 302/2001 Z. z..

Èl. V

Èl. IV
Zákon è. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ïalích náleitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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501
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného
reprodukèného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a
§ 30 zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom
materiáli ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) fenotypovej klasifikácii lesných porastov1) a fenotypovej klasifikácii semenných zdrojov,
b) uznávaní zdrojov lesného reprodukèného materiálu
(ïalej len zdroj),
c) uznaných lesných porastoch, výberových stromoch,
semenných sadoch, klonoch, zmesi klonov a multiklonálnych varietách a ich obhospodarovaní,
d) ochrane genetických zdrojov lesných drevín,
e) génových základniach,
f) semenných porastoch,
g) banke semien lesných drevín (ïalej len banka semien),
h) oznaèovaní uznaných zdrojov, génových základní
a semenných porastov v teréne a lesníckych mapách,
i) vedení Národného registra zdrojov (ïalej len národný register) a vydávaní Národného zoznamu zdrojov
lesného reprodukèného materiálu Slovenskej republiky (ïalej len národný zoznam),
j) testovaní zdrojov,
k) odbere a oznaèovaní lesného reprodukèného materiálu,
l) semenárskych oblastiach a prenose lesného reprodukèného materiálu,
m) poiadavkách na kvalitu a klasifikáciu lesného reprodukèného materiálu,
n) pestovaní sadbového materiálu,
o) evidencii pri produkcii lesného reprodukèného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
p) evidencii kôlok a prevádzkových zariadení,
q) evidencii lesného reprodukèného materiálu pouitého pri umelej obnove lesa a zalesòovaní pozemkov na
to urèených (ïalej len obnova lesa a zalesòovanie),
r) skúke odbornej spôsobilosti na èinnosti s lesným
reprodukèným materiálom (ïalej len odborná skúka) a zloení skúobnej komisie,
s) vydávaní osvedèenia o odbornej spôsobilosti na èinnosti s lesným reprodukèným materiálom (ïalej len
osvedèenie).
1

) § 2 písm. b) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch.

§2
Fenotypová klasifikácia lesných
porastov a semenných zdrojov
(1) Pri fenotypovej klasifikácii lesných porastov a semenných zdrojov sa urèuje fenotypová hodnota dreviny
a na jej základe sa lesné porasty a semenné zdroje zaraïujú do fenotypových kategórií.
(2) Pri fenotypovej klasifikácii lesných porastov sa
urèuje fenotypová hodnota, ak ide o
a) smrek obyèajný, jed¾u bielu, borovicu lesnú, smrekovec opadavý, buk lesný, dub letný a dub zimný,
v lesných porastoch alebo semenných zdrojoch starích ako 60 rokov,
b) borovicu limbovú, duglasku tisolistú, jed¾u obrovskú, borovicu hladkú (vejmutovku), orech èierny
a dub èervený, v lesných porastoch alebo semenných zdrojoch starích ako 40 rokov,
c) topo¾ osikový, topo¾ èierny, topo¾ biely, jelu lepkavú, jelu sivú, brezu bradaviènatú a brezu plstnatú,
v lesných porastoch alebo semenných zdrojoch starích ako 20 rokov,
d) ostatné dreviny, v lesných porastoch alebo semenných zdrojoch starích ako 60 rokov.
(3) Fenotypová klasifikácia lesných porastov sa vykonáva, ak ide o dreviny smrek obyèajný, jed¾a biela,
borovica lesná, borovica èierna, smrekovec opadavý,
buk lesný, jaseò tíhly a jaseò úzkolistý, javor horský
a javor mlieèny, brest horský, lipa malolistá, lipa ve¾kolistá, dub zimný a dub letný, pri dodriavaní vekovej
hranice pod¾a odseku 2 vo vetkých lesných porastoch
tvaru lesa vysokého.
(4) Fenotypová klasifikácia lesných porastov sa vykonáva, ak ide o dreviny smrekovec opadavý a borovica
èierna, pod¾a borovice lesnej a pre jaseò tíhly, jaseò
úzkolistý, javor horský, javor mlieèny, brest horský,
lipu malolistú a lipu ve¾kolistú pod¾a dreviny buk.
(5) Fenotypová klasifikácia lesných porastov, ak ide
o dreviny, ktoré nie sú uvedené v odseku 3, sa vykonáva pod¾a hodnotenia tvárnosti ich kmeòa, produkènej
schopnosti a kvality korún.
(6) Fenotypová hodnota dreviny v lesnom poraste sa
urèí ako súèet hodnôt èíselného vyjadrenia kvality koruny, tvárnosti kmeòa a produkènej schopnosti v rámci jednotky priestorového rozdelenia lesa, prièom sa
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zoh¾adní zaradenie do hospodárskych súborov lesných
typov,2) stupeò ich pokodenia a kvality kmeòa. Kritériá zaradenia lesných porastov do fenotypových kategórií sú uvedené v prílohe è. 1.
(7) Fenotypová klasifikácia semenných zdrojov sa
urèuje a vykonáva pod¾a odsekov 2 a 6 primerane.
§3
Uznávanie zdrojov
(1) Návrh na uznanie zdroja predkladá Národné lesnícke centrum (ïalej len centrum) po splnení poiadaviek na uznanie zdroja spolu s návrhom uznávacieho
listu zdroja vrátane návrhu evidenèného kódu zdroja
lesného reprodukèného materiálu (ïalej len evidenèný
kód) pre
a) uznaný lesný porast a semenný zdroj kategórie identifikovaný pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 2,
b) uznaný lesný porast a semenný zdroj kategórie selektovaný pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 2,
c) výberový strom pod¾a vzoru uvedeného v prílohe
è. 3,
d) semenný sad pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 4,
e) klon v prílohe pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 5,
f) zmes klonov a multiklonálnu varietu pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe è. 6.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 predkladá centrum,
a) ak ide o zdroj na lesnom pozemku,
1. pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy3)
(ïalej len program starostlivosti) na základe zoznamu lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A a B,
2. poèas platnosti programu starostlivosti na základe podnetu správcu zdroja alebo osoby, ktorá má
na uznaní zdroja záujem,
b) ak ide o semenný zdroj na základe podnetu správcu
zdroja alebo osoby, ktorá má na uznaní zdroja záujem,
c) z vlastného podnetu.
(3) Zoznam lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A a B vypracovaný vyhotovovate¾om programu starostlivosti sa zasiela centru do 15. decembra
roka, v ktorom sa konèí platnos programu starostlivosti, a obsahuje údaje pod¾a prílohy è. 2 a je rozdelený na
a) zoznam uznaných lesných porastov,
b) zoznam ostatných lesných porastov.
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(6) Uznaný zdroj kategórie selektovaný môe tvori
nieko¾ko susedných jednotiek priestorového rozdelenia lesa,5) ktoré patria do tej istej semenárskej oblasti,
ak je pre jednotlivé lesné dreviny urèená, sú zaradené
do fenotypovej kategórie lesných porastov A alebo B,
rovnakého lesného vegetaèného stupòa, majú jedného
obhospodarovate¾a lesa6) a patria do jedného okresu.
(7) Návrh na uznanie semenného sadu pod¾a odseku 1 písm. d) sa predkladá, ak sa ujme najmenej 75 %
vetkých vysadených jedincov príslunej dreviny uvedených v projekte pod¾a § 6 ods. 3.
(8) Uznávací list sa po jeho vyhotovení zasiela správcovi zdroja, príslunému obvodnému lesnému úradu,
ktorý o uznaní zdroja rozhodol, a v kópii aj osobe, ktorá
mala na uznaní zdroja záujem a podala podnet pod¾a
odseku 2 písm. a) alebo b).
(9) Pre vetky zdroje navrhnuté na uznanie sa urèuje
pôvod, ktorý môe by
a) autochtónny,
b) miestny,
c) neautochtónny,
d) nepôvodný,
e) neznámy.
§4
Uznané lesné porasty
(1) Lesné porasty alebo porasty lesných drevín môu
by uznané vo veku pod¾a § 2 ods. 2.
(2) Nieko¾kým susediacim lesným porastom spåòajúcim poiadavky uvedené v § 3 ods. 6 sa môe prideli jeden evidenèný kód.
(3) V uznaných lesných porastoch sa obnovné aby
prednostne vykonávajú v roku strednej a plnej úrody
semena alebo semennej suroviny v èase ich zrelosti.
(4) Uznané lesné porasty sa obhospodarujú tak, aby
sa zlepovala ich fenotypová kvalita, udrala ich stabilita, vytvorili podmienky na zvýenie produkcie semena
alebo semennej suroviny a zabezpeèila ich prirodzená
obnova.
§5
Výberové stromy

(4) Podkladom na vyhotovenie zoznamu uznaných
lesných porastov je zoznam uznaných zdrojov s ich aktuálnou výmerou, ktorý predkladá správca zdroja vyhotovovate¾ovi programu starostlivosti na vypracovanie správy o doterajom hospodárení a urèení zásad na
vyhotovenie programu starostlivosti pre prísluný lesný celok.4)

(1) Za výberové stromy sa uznávajú fenotypovo najkvalitnejie jedince, ktorých kvalita, rast, odolnos alebo iné dôleité vlastnosti sú výrazne lepie v porovnaní
s inými stromami toho istého druhu a veku na rovnakom stanoviti.

(5) Podnet na uznanie zdroja pod¾a odseku 2 písm. a)
bodu 2 a písm. b) obsahuje údaje uvedené v návrhu
uznávacieho listu pod¾a odseku 1.

(2) Opis fenotypových znakov na hodnotenie výberových stromov navrhnutých na uznanie je uvedený v prílohe è. 7.

2

)
)
4
)
5
)
6
)
3

Príloha è. 1 k zákonu è. 326/2005 Z. z.
§ 41 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 39 ods. 3 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
§ 39 ods. 1 písm. d) zákona è. 326/2005 Z. z.
§ 2 písm. p) zákona è. 326/2005 Z. z.

Strana 4280

Zbierka zákonov è. 501/2010

§6
Semenné sady
(1) Semenný sad sa zakladá z jedincov získaných vegetatívnym alebo generatívnym spôsobom z výberových stromov pochádzajúcich z jednej semenárskej oblasti, jedného vegetaèného stupòa a je urèený na
produkciu semena alebo semennej suroviny známej
alebo predpokladanej genetickej hodnoty s cie¾om zachovania genofondu výberových stromov.
(2) Pri zakladaní semenných sadov sa zoh¾adòuje
hospodársky význam a dlhodobá potreba lesného reprodukèného materiálu príslunej lesnej dreviny.
(3) Projekt na zaloenie semenného sadu schválený
centrom obsahuje
a) odôvodnenie potreby semenného sadu a vymedzenie
oblasti pouitia lesného reprodukèného materiálu
zo semenného sadu,
b) charakteristiku lokality semenného sadu a návrh
opatrení na obmedzenie neiaduceho ope¾ovania
z okolitých lesných porastov,
c) pôvod a poèet výberových stromov a postup výroby
vrúb¾ovancov,
d) plán rozmiestnenia vrúb¾ovancov alebo generatívnych potomstiev,
e) postup výsadby a plán výchovných, ochranných
a melioraèných zásahov.
(4) Najnií poèet výberových stromov zastúpených
v semenných sadoch je 50. Rozdiel poètu vrúb¾ovancov
najviac a najmenej zastúpeného výberového stromu
nesmie by väèí ako trojnásobný.
(5) Evidenciu semenného sadu tvorí uznávací list semenného sadu a kniha semenného sadu vedená pod¾a
vzoru uvedeného v prílohe è. 4 èasti B.
§7
Klony, zmesi klonov a multiklonálne variety
(1) Klon môe by zdrojom v kategórii
a) kvalifikovaný, ktorým je odporúèaný klon uznaný na
základe fenotypových vlastností bez ukonèenia testovania, alebo
b) testovaný, ktorým je rajonizovaný klon (kultivar)
uznaný po ukonèení a vyhodnotení pokusov slúiacich na overenie jeho hospodárskych vlastností
a ekologických vlastností.
(2) Zmes klonov je zmesou uznaných klonov toho istého druhu alebo medzidruhových hybridov s urèenými podielmi a je zdrojom v kategórii kvalifikovaný.
(3) Multiklonálna varieta je otestovanou zmesou klonov vyznaèujúcich sa rovnakými stanovitnými nárokmi a rastovými vlastnosami a je zdrojom v kategórii
testovaný.
7
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(4) Najmení poèet klonov zastúpených v zmesi klonov alebo multiklonálnej variete s proporcionálnym zastúpením jej zloiek je 10 pri rýchlorastúcich drevinách
a 25 pri ostatných drevinách.
(5) Najmení poèet klonov zastúpených v zmesi klonov alebo multiklonálnej variete s neproporcionálnym
zastúpením jej zloiek je 50.
(6) Uznané klony, zmesi klonov a multiklonálne variety sa na úèely získavania lesného reprodukèného
materiálu uchovávajú v peciálnych výsadbách, ktorými sú klonové archívy, mateènice a hlavové kôlky zaloené pod¾a projektov schválených centrom.
§8
Ochrana genetických zdrojov lesných drevín
(1) Genetické zdroje lesných drevín sa chránia
v uznaných zdrojoch, ktorými sú
a) v mieste prirodzeného výskytu uznané lesné porasty, uznané semenné zdroje, výberové stromy,
b) mimo miesta prirodzeného výskytu semenné sady,
klonové archívy a archívy potomstiev.
(2) Ochrana genetických zdrojov lesných drevín sa
zabezpeèuje aj
a) v mieste prirodzeného výskytu zriadením génovej základne alebo semenného porastu,
b) mimo miesta prirodzeného výskytu zriadením banky
semien lesných drevín.
§9
Génové základne
(1) Génovou základòou je územne ucelená èas lesov
s osobitným reimom hospodárenia. Zriaïuje sa postupom pod¾a osobitných predpisov.7)
(2) Génová základòa sa obhospodaruje pod¾a projektu obhospodarovania génovej základne, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 8.
(3) Obhospodarovanie v génovej základni sa zameriava na dosiahnutie prirodzenej obnovy a vyrovnanej vekovej truktúry dreviny, pre ktorú bola zriadená. Ak sa
nedosiahne prirodzená obnova dreviny, pouije sa
umelá obnova lesným reprodukèným materiálom pochádzajúcim z uznaných lesných porastov tej istej génovej základne.
(4) V génovej základni sú zdrojom uznané lesné porasty. Ak sa v génovej základni nachádzajú nepôvodné
lesné porasty alebo lesné porasty fenotypovej kategórie D, zaradia sa do obnovy pred vekom zaèatia obnovy.8)

) § 14 ods. 2 písm. f) a § 16 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 13, 16 a 17 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
lesa.
8
) § 28 ods. 6 vyhláky è. 453/2006 Z. z.
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§ 10
Semenné porasty
(1) Semenný porast sa zriaïuje pod¾a projektu jeho
obhospodarovania, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 9.
(2) Projekt obhospodarovania semenného porastu sa
predkladá vyhotovovate¾ovi programu starostlivosti do
predloenia správy o doterajom hospodárení a o urèení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti.
(3) Pri zriadení semenných porastov sa zoh¾adòuje
hospodársky význam a stupeò ohrozenosti genofondu
danej dreviny.
(4) Na zaloenie semenného porastu umelou obnovou sa pouije semeno najmenej zo 40 výberových stromov alebo stromov z uznaných porastov zaradených do
fenotypovej kategórie A.
(5) Na zaloenie semenného porastu mono vyui aj
sadbový materiál z prirodzeného zmladenia z uznaných
lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A.

Strana 4281

(5) Hranice uznaných lesných porastov, semenných
porastov a génových základní sa oznaèujú tak, aby
bolo oznaèenie v teréne zrete¾né a ¾ahko identifikovate¾né.
(6) Uznaný zdroj oznaèuje v teréne správca zdroja.
(7) V lesníckych mapách sa zdroj oznaèuje týmito
znaèkami:
a) uznaný lesný porast

UP

b) výberový strom

VS

c) semenný sad

(6) Semenné porasty sa nezakladajú v blízkosti lesných porastov fenotypovej kategórie D danej dreviny.

SS

§ 11
Banka semien

d) génová základòa

(1) Banka semien sa zriaïuje ako súèas ochrany
genetických zdrojov lesných drevín na úèel uchovania
genofondu vysokohodnotných a v mieste výskytu ohrozených porastov lesných drevín.
(2) Oddiely semien sú uchovávané v banke semien dovtedy, kým pretrváva dôvod ich ochrany alebo kým nie je
nutné oddiel semien vyskladni vzh¾adom na ich starnutie.

GZ

e) semenný porast

(3) Èas semien uchovávaných v banke semien mono poui na výskum, ¾achtenie, testy potomstiev a na
medzinárodnú výmenu genetických zdrojov.

SP

§ 12

§ 13

Oznaèovanie uznaných zdrojov, génových základní
a semenných porastov v teréne a lesníckych mapách

Vedenie národného registra
a vydávanie národného zoznamu

(1) Výberový strom sa v teréne oznaèuje
a) dvoma rovnobenými pruhmi so írkou 5 cm ltej
farby vo výke 1,3 m po celom obvode kmeòa s medzerou medzi pruhmi 15 cm,
b) èíslom stromu, pod¾a uznávacieho listu, ltej farby
do medzery vymedzenej pruhmi pod¾a písmena a).

(1) Národný register sa vedie v elektronickej forme.

(2) Uznaný lesný porast sa v teréne oznaèuje jedným
5 cm irokým pruhom zelenej farby po celom obvode
kmeòa stromu vo výke 1,3 m na okrajových stromoch
lesného porastu.
(3) Semenný porast sa oznaèuje hospodárskymi kopcami na rohoch a lomových bodoch jednotky priestorového rozdelenia lesa; po odrastení semenného porastu
na okrajových stromoch ltým pruhom so írkou 10 cm
po celom obvode kmeòa vo výke 1,3 m.
(4) Hranica génovej základne sa v teréne oznaèuje
znakom G zelenej farby vo výke 1,3 m na okrajových
stromoch hranice génovej základne.

(2) Národný zoznam sa vydáva v listinnej forme a v elektronickej forme sa zverejòuje na webovom sídle centra.
(3) Národný zoznam je v listinnej forme k nahliadnutiu v centre.
§ 14
Testovanie zdroja
(1) Testovanie zdroja trvá
a) 5 a 10 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou do 40
rokov,
b) 15 a 20 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou 40
a 60 rokov,
c) 20 a 25 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou dlhou ako 60 rokov.
(2) Testovanie zdroja mono
a) skráti alebo predåi najviac o pä rokov,
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b) prerui alebo ukonèi na základe iadosti správcu
testovaného zdroja.
§ 15
Odber a oznaèovanie lesného
reprodukèného materiálu
(1) Semeno alebo semenná surovina konkrétnej dreviny sa odoberá v rámci jedného odberu
a) najmenej z desiatich výberových stromov z rovnakej
semenárskej oblasti, ak je pre drevinu urèená, a jedného vegetaèného stupòa,
b) v uznaných zdrojoch pre kategóriu identifikovaný
alebo selektovaný
1. drevín pod¾a § 16 ods. 2 najmenej z dvadsiatich
materských stromov,
2. drevín neuvedených v § 16 ods. 2 najmenej z desiatich materských stromov,
c) v semenných sadoch, ak plodí aspoò 50 % jedincov.
(2) Odber semenáèikov z prirodzeného zmladenia
mono uskutoèni len v rozsahu, ktorý neohrozí poadovanú druhovú truktúru a hustotu prirodzeného
zmladenia potrebného na dosiahnutie zabezpeèeného
lesného porastu.9)
(3) Lesný reprodukèný materiál sa bezprostredne po
odbere, poèas vetkých fáz produkcie a pri uvádzaní na
trh oznaèuje etiketou.
§ 16
Semenárske oblasti a prenos
lesného reprodukèného materiálu
(1) Semenárska oblas je územie vymedzujúce areál
prirodzeného rozírenia lesných drevín, pre ktoré sa
urèuje.
(2) Semenárske oblasti sa urèujú pre
a) smrek obyèajný
1. Fatransko-tatranská semenárska oblas,
2. Kysucko-oravská semenárska oblas,
3. Pohronsko-hnilecká semenárska oblas,
b) jed¾u bielu
1. Severoslovenská semenárska oblas,
2. Stredoslovenská semenárska oblas,
3. Východoslovenská semenárska oblas,
c) borovicu lesnú
1. Severoslovenská semenárska oblas,
2. Východoslovenská semenárska oblas,
3. Záhorská semenárska oblas,
d) smrekovec opadavý
1. Tatranská semenárska oblas,
2. Podtatranská semenárska oblas,
3. arisko-spiská semenárska oblas,
e) buk lesný
1. Stredoslovenská semenárska oblas,
2. Severo-východoslovenská semenárska oblas,
f) dub zimný
1. Západoslovenská semenárska oblas,
9

) § 26 vyhláky è. 453/2006 Z. z.
) § 39 ods. 2 zákona è. 326/2005 Z. z.
§ 27 ods. 1 vyhláky è. 453/2006 Z. z.
11
) Príloha è. 1 k vyhláke è. 453/2006 Z. z.
10

Èiastka 190

2. Východoslovenská semenárska oblas,
g) dub letný
1. Západoslovenská semenárska oblas,
2. Východoslovenská semenárska oblas.
(3) Semenárske oblasti pod¾a odseku 2 tvoria lesné
oblasti a podoblasti pod¾a osobitného predpisu.10)
(4) Hranice semenárskych oblastí sú zhodné s vonkajími hranicami lesných oblastí a podoblastí, ktoré
sú do jednotlivých semenárskych oblastí zahrnuté.
(5) Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich
semenárske oblasti a èíselné oznaèenie semenárskych
oblastí vrátane území mimo urèených semenárskych
oblastí sú uvedené v prílohách è. 10 a 16.
(6) Horizontálny prenos lesného reprodukèného
materiálu je jeho pouitie na obnovu lesa a zalesòovanie pod¾a odsekov 7 a 10; vertikálny prenos lesného
reprodukèného materiálu je jeho pouitie na obnovu
lesa a zalesòovanie pod¾a odseku 11.
(7) V semenárskej oblasti pod¾a odseku 2 mono na
obnovu lesa a zalesòovanie poui lesný reprodukèný
materiál dreviny, pre ktorú je urèená, ak tento pochádza alebo bol dopestovaný z uznaného zdroja z tej istej
semenárskej oblasti; tým nie sú dotknuté ustanovenia
odsekov 8 a 11.
(8) Ak pre drevinu uvedenú v odseku 2 nemono na
obnovu lesa a zalesòovanie zabezpeèi lesný reprodukèný materiál z urèenej semenárskej oblasti, je moné poui lesný reprodukèný materiál z obchodnej výmeny alebo z dovozu za podmienok uvedených
v Metodike na pouitie lesného reprodukèného materiálu na obnovu lesa a zalesòovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu vydanej centrom.
(9) Pri obnove lesa a zalesòovaní prenos lesného
reprodukèného materiálu drevín z urèených semenárskych oblastí pod¾a odseku 2 na územie mimo urèených semenárskych oblastí nie je obmedzený; tým nie
je dotknuté ustanovenie odseku 11.
(10) Prenos lesného reprodukèného materiálu drevín, pre ktoré nie sú urèené semenárske oblasti, je pri
obnove lesa a zalesòovaní moný v rámci celého územia
Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté ustanovenie
odseku 11.
(11) Lesný reprodukèný materiál sa pri obnove lesa
a zalesòovaní pouíva na území s tým istým lesným vegetaèným stupòom,11) na ktorom sa nachádza uznaný
zdroj, z ktorého pouitý lesný reprodukèný materiál na
obnovu lesa a zalesòovanie pochádza, alebo na území,
na ktorom sa nachádza uznaný zdroj materiálu, z ktorého bol lesný reprodukèný materiál pouitý na obnovu
lesa a zalesòovanie dopestovaný; tým nie sú dotknuté
ustanovenia odsekov 7 a 10.
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§ 17

§ 20

Poiadavky na kvalitu a klasifikácia
lesného reprodukèného materiálu

Evidencia lesného reprodukèného materiálu

(1) Kvalitu semien a osív charakterizovanú èistotou,
klíèivosou alebo ivotnosou, hmotnosou 1 000 semien a poètom klíèivých semien alebo ivých semien
v 1 kg urèuje laboratórium akreditované na testovanie
kvality semien lesných drevín.
(2) Kvalita semien a osív, ak ide o malé mnostvá,12)
sa nezisuje.
(3) Oddiely semien a semennej suroviny sa uvádzajú
na trh, ak vykazujú druhovú èistotu najmenej 99 %.
Výnimkou sú oddiely plodov, semien a osív blízko príbuzných druhov lesných drevín okrem umelých hybridov.
(4) Kvalita sadbového materiálu sa klasifikuje na základe
a) výky a priebenosti nadzemnej èasti osi,
b) hrúbky koreòového krèka,
c) pomeru nadzemnej èasti a koreòovej sústavy,
d) ve¾kosti a tvaru koreòovej sústavy,
e) zdravotného stavu.
(5) Poiadavky na kvalitu sadbového materiálu sú
uvedené v technickej norme.13)
§ 18
Pestovanie sadbového materiálu
(1) Výsev osiva, výsadbu semenáèikov a vegetatívne
mnoenie èastí rastlín na produkciu sadbového materiálu urèeného na obnovu lesa a zalesòovanie a na iné
lesnícke úèely mono vykonáva len v kôlkach alebo
v prevádzkových zariadeniach.
(2) Pod¾a spôsobu pestovania sa sadbový materiál
èlení na
a) vo¾nokorenný na vo¾ných záhonoch alebo substrátoch,
b) krytokorenný v rôznych typoch obalov.
(3) Oznaèenie veku a spôsobu pestovania sadbového
materiálu je uvedené v technickej norme.13)
§ 19
Evidencia kôlok a prevádzkových zariadení
(1) Evidencia kôlok a prevádzkových zariadení sa
vedie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 17.
(2) Evidencia kôlok a prevádzkových zariadení sa
predkladá centru
a) v plnom rozsahu pri prvom predloení do 31. marca
kalendárneho roka,
b) v rozsahu zmien do 60 dní od ich uskutoènenia.
12
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(1) Evidencia lesného reprodukèného materiálu sa
èlení na
a) evidenciu pri produkcii lesného reprodukèného materiálu a jeho uvádzaní na trh, ktorú vedie osoba,
ktorá vykonáva èinnosti s lesným reprodukèným
materiálom,
b) evidenciu lesného reprodukèného materiálu pouitého na obnovu lesa a zalesòovanie, ktorú vedie obhospodarovate¾ lesa,
c) evidenciu lesného reprodukèného materiálu, ktorú
vedie centrum na základe údajov z listov o pôvode
lesného reprodukèného materiálu (ïalej len list
o pôvode), oznámení o produkcii lesného reprodukèného materiálu a oznámení o skladovanom zostatku semena a osiva.
(2) Evidenciu pod¾a odseku 1 písm. a) tvorí
a) list o pôvode,
b) sprievodný list lesného reprodukèného materiálu
(ïalej len sprievodný list),
c) grafická evidencia, ak ide o lesný reprodukèný materiál
pestovaný v kôlkach a v prevádzkových zariadeniach,
d) oznámenie o produkcii lesného reprodukèného materiálu,
e) oznámenie o skladovanom zostatku semena a osiva.
(3) List o pôvode, sprievodný list, oznámenie o produkcii lesného reprodukèného materiálu a oznámenie
o skladovanom zostatku semena a osiva pod¾a odseku 2 sa uchováva najmenej 10 rokov po zániku oddielu;
obvodný lesný úrad uchováva list o pôvode najmenej
20 rokov od jeho vydania.
(4) V grafickej evidencii pod¾a odseku 2 písm. c) sa
nezamenite¾ným spôsobom vedú údaje o pestovanom
oddiele lesného reprodukèného materiálu a produkènej ploche, na ktorej sa pestuje, vrátane jej výmery.
(5) Oznámenie o produkcii lesného reprodukèného
materiálu sa predkladá centru na tlaèive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe è. 18, pri
a) semene do 30 dní po spracovaní semennej suroviny,
b) sadbovom materiáli do 15. septembra kalendárneho
roka.
(6) Po jarnom a jesennom výseve osiva alebo po inom
nakladaní s nadobudnutým semenom alebo osivom sa
pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 19 k 30. júnu
a 31. decembru kalendárneho roka vyhotovuje oznámenie o skladovanom zostatku semena a osiva na tlaèive, ktoré sa zasiela centru do 15 dní od uvedených termínov.
(7) Evidenciu pod¾a odseku 1 písm. b) tvorí
a) list o pôvode alebo sprievodný list,
b) karta pôvodu porastu,
c) súhlas na pouitie lesného reprodukèného materiálu
na obnovu lesa a zalesòovanie z obchodnej výmeny
(ïalej len súhlas na pouitie z obchodnej výmeny),

) Nariadenie Komisie (ES) è. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania smernice Rady
1999/105/ES o uvádzaní mnoite¾ského materiálu lesných kultúr na trh so zrete¾om na definíciu malých mnostiev osív (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37; Ú. v. ES L 348, 21. 12. 2002).
13
) STN 48 2211 Pestovanie lesov. Semenáèiky a sadenice lesných drevín.
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d) súhlas na pouitie lesného reprodukèného materiálu na obnovu lesa a zalesòovanie z dovozu (ïalej len
súhlas na pouitie z dovozu).

(8) Obsahom odbornej skúky je overenie vedomostí a schopností iadate¾a potrebných na èinnos s lesným reprodukèným materiálom.

(8) Evidencia pod¾a odseku 7 písm. a), c) a d) sa uchováva najmenej desa rokov po pouití lesného reprodukèného materiálu na obnovu lesa a zalesòovanie; centrum
uchováva evidenciu pod¾a odseku 7 písm. c) a d) najmenej desa rokov od vydania súhlasu na pouitie z obchodnej výmeny alebo súhlasu na pouitie z dovozu.

(9) Odborná skúka sa skladá z písomnej èasti
a z ústnej èasti. Písomná èas sa vykonáva formou testu. Ak iadate¾ v písomnej èasti odbornej skúky nezodpovedal správne najmenej 70 % z poadovaných otázok, ústnu èas odbornej skúky neabsolvuje a hodnotí
sa klasifikaèným stupòom nevyhovel. V ústnej èasti
odbornej skúky iadate¾ vyhovel, ak sa na tom uznesú
najmenej dvaja èlenovia skúobnej komisie.

(9) Kartu pôvodu porastu, ktorá sa vedie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 20, obhospodarovate¾ lesa
uchováva do vyhotovenia programu starostlivosti po
zabezpeèení lesného porastu.
(10) Pri kombinácii prirodzenej a umelej obnovy lesného porastu alebo rôznom pôvode pouitých oddielov
lesného reprodukèného materiálu sa pri vyhotovovaní
programu starostlivosti na základe karty pôvodu porastu urèí pôvod zastúpených lesných drevín pod¾a § 3
ods. 9; pôvod lesných drevín sa urèí pod¾a zloky, ktorá
v zakladanom poraste prevláda.
(11) Údaje o pôvode uvedené v karte pôvodu porastu
alebo urèené pod¾a odseku 10 sa po zabezpeèení lesného porastu vedú v programe starostlivosti.
(12) Súhlas na pouitie lesného reprodukèného materiálu z obchodnej výmeny alebo súhlas na pouitie
lesného reprodukèného materiálu z dovozu sa vydáva
na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 21.
§ 21
Odborná skúka a zloenie skúobnej komisie
(1) iados o vykonanie odbornej skúky sa predkladá do 31. marca kalendárneho roka pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 22.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) overená kópia dokladu o vzdelaní,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.14)
(3) Ak iados o vykonanie odbornej skúky neobsahuje poadované náleitosti, iadate¾ sa vyzve, aby v lehote 15 dní chýbajúce náleitosti doplnil.
(4) Ak iadate¾ o vykonanie odbornej skúky v lehote
pod¾a odseku 3 poadované náleitosti nedoplní, iados o vykonanie odbornej skúky sa zamietne.
(5) iadate¾ovi o vykonanie odbornej skúky sa termín a miesto odbornej skúky oznámi písomne najneskôr 15 dní pred jej konaním.
(6) Odborná skúka sa vykonáva pred trojèlennou
skúobnou komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(7) Za predsedu a ïalích èlenov skúobnej komisie
mono vymenova fyzickú osobu, ktorá je drite¾om
osvedèenia. Predsedom skúobnej komisie je zamestnanec ministerstva.

(10) Výsledok odbornej skúky sa hodnotí súhrnným
klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel.
(11) Po ukonèení odbornej skúky predseda skúobnej komisie oznámi iadate¾ovi jej výsledok. O výsledku
odbornej skúky sa za kadého iadate¾a vyhotoví
samostatný protokol podpísaný vetkými èlenmi skúobnej komisie.
§ 22
Vydávanie osvedèenia
(1) iados o vydanie osvedèenia pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 23 èasti A predkladá fyzická osoba,
ktorá úspene absolvovala odbornú skúku, spolu
s dokladom o zaplatení správneho poplatku.15)
(2) iadate¾ovi pod¾a odseku 1 sa vydá osvedèenie
pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 24 èasti A.
(3) Vzor iadosti o vydanie osvedèenia, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu, je uvedený v prílohe è. 23 èasti B.
(4) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 3 je
a) doklad o tom, e èinnos s lesným reprodukèným
materiálom zabezpeèí zamestnancom alebo inou fyzickou osobou, ktorá úspene absolvovala odbornú
skúku a je drite¾om osvedèenia,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.15)
(5) Ak iados o vydanie osvedèenia neobsahuje poadované náleitosti, iadate¾ sa vyzve, aby v lehote
15 dní chýbajúce náleitosti doplnil.
(6) Ak iadate¾ o vydanie osvedèenia v lehote pod¾a
odseku 5 poadované náleitosti nedoplní, iados o vydanie osvedèenia sa zamietne.
(7) iadate¾ovi o vydanie osvedèenia, ktorým je fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, sa vydá osvedèenie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 24 èasti B.
§ 23
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Zsolt Simon v. r.
14

) Poloka 5 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov.
15
) Poloka 5 písm. b) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

KRITÉRIÁ
PRE ZARADENIE LESNÝCH PORASTOV
A SEMENNÝCH ZDROJOV DO FENOTYPOVÝCH KATEGÓRIÍ
Fenotypová kategória lesného porastu pre drevinu uvedená v programe starostlivosti o lesy sa v porastoch tvaru lesa
vysokého urèuje na základe fenotypovej hodnoty dreviny urèenej vyhotovovate¾om programu starostlivosti o lesy po
zoh¾adnení jej pokodenia a kvality kmeòov.
V programe starostlivosti o lesy sa uvedú fenotypové kategórie lesného porastu pre drevinu pod¾a nasledujúcej tabu¾ky:
Rozpätie fenotypovej hodnoty dreviny
0,0  2,0
2,1  3,0
3,1  4,0
4,0 +

Fenotypová kategória
lesného porastu pre drevinu
A
B
C
D

Pre zaradenie lesných porastov do fenotypových kategórií musia jednotlivé dreviny vyhovie nasledujúcim poiadavkám na maximálny podiel negatívnej fenotypovej zloky (pokodenia pre sortimentáciu v %) a podielu kvalitatívnej
triedy A a C:
Fenotypová kategória
lesného porastu
pre drevinu
A
B
C

Pokodenie pre sortimentáciu v %
ihliènaté
listnaté
max.
max.
10
20
20
30
40
50

Kvalitatívne triedy dreva
A
C
min.
max.
30
10
10
30
50

Ak je v rámci rozpätia fenotypovej hodnoty dreviny urèená fenotypová kategória lesného porastu pre drevinu a ak je
v nej prekroèená prípustná maximálna hodnota pokodenia pre sortimentáciu, resp. nie je dosiahnutý minimálny
podiel stromov príslunej kvalitatívnej triedy dreva, fenotypová kategória lesného porastu pre drevinu sa urèí pod¾a
uvedenej tabu¾ky.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁVRH

UZNÁVACÍ LIST
LESNÝCH PORASTOV A SEMENNÝCH ZDROJOV
Evidenèný kód

Platnos programu
starostlivosti o lesy

Predchádzajúci kód

Fenotypová kategória

od

do

Zdroj pre kategóriu lesného reprodukèného materiálu

Drevina

Pôvod
Správca zdroja

Semenárska oblas

Fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá
má na uznaní zdroja
záujem

Lesná oblas

Lesný hospodársky
celok

Vegetaèný stupeò

Lesný celok

Zemepisná írka

Obvodný lesný úrad

Zemepisná dåka

Krajský lesný úrad

Celková výmera
pre drevinu (ha)

Poèet príloh

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

______________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra
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Zoznam porastov v uznanej jednotke

K prílohe è. 2

Charakteristika
Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá)
Predchádzajúce oznaèenie
dielca (èiastkovej plochy,
porastovej skupiny, etáe)

Nadmorská výka
Vek dreviny
cm

cm

cm

cm

cm

m

m

m

m

m

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Plocha porastu

ha

ha

ha

ha

ha

Plocha pre drevinu

ha

ha

ha

ha

ha

Zásoba dreviny na ha

m

m

m

m

3

m3

Porastová zásoba

m3

m3

m3

Stredný priemer
Stredná výka
Zakmenenie
Zastúpenie dreviny
Zastúpenie ostatných
drevín
Bonita
Sklon svahu
Expozícia
Vegetaèný stupeò
Hospodársky súbor lesných
typov

3

3

m3

3

m3

Pôvod porastu
Spôsob zaloenia
Pri väèom poète jednotiek priestorového rozdelenia lesa (dielcov, èiastkových plôch, porastových skupín, etáí) sa
pouije kópia tejto strany.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁVRH

UZNÁVACÍ LIST VÝBEROVÉHO STROMU
Evidenèný kód

Èíslo stromu

Predchádzajúci kód

Platnos programu
starostlivosti o lesy

Drevina

Pôvod

Semenárska oblas

Správca zdroja

Lesná oblas

Lesný hospodársky celok

Vegetaèný stupeò

Lesný celok

Katastrálne územie

Dielec (èiastková plocha, porastová
skupina, etá)

Zemepisná írka

Obvodný lesný úrad

Zemepisná dåka

Krajský lesný úrad

Opis lesného porastu
alebo semenného zdroja

Nadmorská výka/
Vegetaèný stupeò

Expozícia svahu

Sklon svahu

Materská hornina

Lesný typ

Pôdny druh

Pôdny typ

od

do

Opis stromu
Vek

Výka

Tvar kmeòa

Priemer d1,3

Zbiehavos

Dåka koruny

Èistenie

írka koruny

Zavetvenie

Pravidelnos

Konáre

Tvar koruny

Borka

Hustota koruny

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

______________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁVRH

UZNÁVACÍ LIST SEMENNÉHO SADU
ÈAS A
OPIS SEMENNÉHO SADU
Evidenèný kód

Typ sadu1)

Názov sadu

Poèet zastúpených
výberových stromov

Drevina

Pôvod výberových
stromov2)

Výmera

Obhospodarovate¾ lesa

Katastrálne územie

Lesný hospodársky
celok

Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá) /

Lesný celok

Zemepisná írka

Obvodný lesný úrad

Zemepisná dåka

Krajský lesný úrad

lokalita

pecifikácia pouitia semena
Semenárska oblas

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

1

) Klonový alebo jadrový semenný sad.

2

Vegetaèný stupeò

______________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra

) Pri domácom pôvode sa uvedie lesný hospodársky celok, lesný celok a semenárska oblas.
Pri dovoze sa uvedie krajina pôvodu a semenárska, provenienèná alebo pestovná oblas, resp. región.
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ÈAS B
KNIHA SEMENNÉHO SADU

I. Záznam o zaloení semenného sadu
Drevina, semenárska oblas
Semenný sad (názov, evidenèný kód)
Zaloenie ( zaèiatok  ukonèenie )
Poèet zastúpených výberových stromov
a celková výmera (ha)

Správca zdroja

Oznaèenie v programe
starostlivosti o lesy
Pôdny typ
Úhrnné roèné zráky

Lesný hospodársky
celok

Priemerná roèná teplota

Lesný celok

Nadmorská výka/
Vegetaèný stupeò

Geologický podklad
Zvlátne klimatické vplyvy
Projekt semenného sadu vypracoval
Projekt semenného sadu schválil
Vrúb¾ovance sa vypestovali

Meno a funkcia pracovníkov
zodpovedných za semenný sad

Záznamy o zmenách pracovníkov
zodpovedných za semenný sad
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II. Preh¾ad o prevádzke semenného sadu
Preh¾ad prác spojených so zaloením semenného sadu
Poloka

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného sadu
Druh práce, mnostvo materiálu

Poznámka
(napr. náklady v eurách)

Preh¾ad zásahov v rokoch po zaloení  hnojenie, oetrovanie, tvarovanie, ochrana a iné
Poloka

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného sadu
Záznamy o vykonanej práci

Poznámka
(napr. náklady v eurách)

Preh¾ad o vývoji a stave vrúb¾ovancov
Poloka

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného sadu
Záznamy o vykonanej práci
Poznámka
(napr. náklady v eurách)
Poèiatoèný
Straty/
Doplòostav
úmyselná redukcia vanie

Preh¾ad o kvitnutí, plodivosti, zbere a vyuití semena
Poloka

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného sadu
Záznamy o kvitnutí a plodení
Úroda
iiek
(kg)

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného sadu
Záznam, správa, opatrenie
Podpis pracovníka a názov
intitúcie, ktorú zastupuje

Získané
semeno
(kg)

Miesto
a mnostvo
pouitia (kg)

Ïalie záznamy
Poloka
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁVRH

UZNÁVACÍ LIST KLONU
Drevina

Názov klonu

Evidenèný kód

Vlastník klonu

Rajonizácia
Údaje o archivácii a mnoite¾skej kultúre
Správca zdroja
Lesný hospodársky
celok

Lesný celok

Katastrálne územie

Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá) /
lokalita

Zemepisná írka

Obvodný lesný úrad

Zemepisná dåka

Krajský lesný úrad

Opis klonu
Výka

Priemer d1,3

Tvar kmeòa

Dåka koruny

Zbiehavos

írka koruny

Èistenie

Tvar koruny

Zavetvenie

Hustota koruny

Konáre

Borka

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

______________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁVRH

UZNÁVACÍ LIST
ZMESI KLONOV/MULTIKLONÁLNEJ VARIETY1)
Drevina
Evidenèný kód
Rajonizácia
Údaje o archivácii a mnoite¾skej kultúre
Správca zdroja
Lesný hospodársky
celok

Lesný celok

Katastrálne územie

Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá) /
lokalita

Zemepisná írka

Obvodný lesný úrad

Zemepisná dåka

Krajský lesný úrad

Poèet príloh

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

1

) Nehodiace sa preèiarknite.

______________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra

1,3

Pri väèom poète klonov v zmesi klonov alebo multiklonálnej variete sa pouije kópia tejto strany.

Zastúpenie klonu
v zmesi klonov
alebo
multiklonálnej
variete

Borka

Konáre

Hustota koruny

Tvar koruny

írka koruny

Dåka koruny

Zavetvenie

Èistenie

Zbiehavos

Tvar kmeòa

Priemer d

Výka

Názov / èíslo
klonu

OPIS KLONOV TVORIACICH ZMES KLONOV ALEBO MULTIKLONÁLNU VARIETU
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

OPIS FENOTYPOVÝCH ZNAKOV NA HODNOTENIE VÝBEROVÝCH STROMOV
Smrek obyèajný (Picea abies KARST.)
 Subalpínsky typ: v polohách nad 1 100 m n. m.: zbiehavejí kmeò, tíhla, hustá, kue¾ovitá koruna, sivohnedá
borka, vetvy 2. a 3. rádu doskovité a hrivnaté s hustým ihlièím.
 Horský typ: plnodrevný valcovitý kmeò, kratia koruna, vetvy 2. a 3. rádu hrivnaté s prechodnými formami k hrebeòovitému typu, ihlièie redie.
 Pahorkatinný typ: kmeò plnodrevný s hnedou borkou, koruna iria, vetvy 2. a 3. rádu hrebeòovito previsnuté
s prechodmi k hrivnatému typu.
Borovica sosna (Pinus sylvestris L.)
 Horský typ: rovné zbiehavejie kmene, úzke, dlhie, ståpovité a kue¾ovité koruny, vetvy krátke a tenké, krátke
(30  40 mm) husto nasadené ihlièie, èasto v zhlukoch.
 Pahorkatinný typ: zbiehavejie, dobre sa èistiace kmene so stredne hrubou borkou, hustejia kue¾ovitá koruna
so stredne hrubými vetvami, ihlice stredne dlhé.
 Níinný typ: plnodrevné kmene s tenou tmavohnedou borkou, rozloitá koruna, vetvy hrubie, horizontálne a
vystúpavé, ihlice dlhie.
Smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.)
 Tatranský typ: kmene rovné a mierne krivé, zbiehavejie, s tenkou sieovito-brázditou borkou, koruny úzke, vetvy prevane horizontálne nasadené.
 Podtatranský typ: na vápencových podkladoch kmene plnodrevné, so sieovito-brázditou hrubou borkou, koruna iria, vetvy nasadené prevane horizontálne, v dvoch tretinách dåky oblúkovite vystúpavé; na silikátových
podkladoch podobný Tatranskému typu.
 arisko-spiský typ: kmene plnodrevné, rovné a mierne krivé, so upinatou tenkou borkou, stredne iroké koruny, vetvy horizontálne a oblúkovito vystúpavé.
Jed¾a biela (Abies alba MILL.)
 uznávajú sa zdravé, rezistentné a prirastavé jedince s hlboko nasadenou, nepreriedenou korunou.
Ostatné ihliènaté dreviny
 k veobecne posudzovaným znakom patrí rovný, dobre sa èistiaci kmeò, zdravá, hustá a symetrická koruna, vetvenie jemné, vetvy nasadené horizontálne.
Buk lesný (Fagus sylvatica L.)
 kmene rovné, priebené, nie vidliènaté, bez tzv. èínskych fúzov, bez mrazových trhlín, koruna nasadená vyie,
vetvy tenie, odklonené od kmeòa. Bez toèitého rastu.
Dub zimný (Quercus petraea LINDL.) a dub letný (Quercus robur L.)
 kmene takmer rovné a slabo jednostranne zakrivené, bez vlkov, mrazových trhlín a zdurenín na kmeni, s vysokým podielom kmeòa z výky stromu bez nízko nasadenej hrubej vetvy, so zdravou symetrickou korunou a s horizontálne nasadenými vetvami.
Ostatné listnaté dreviny (cenné listnáèe, divé ovocné druhy)
 zoh¾adòuje sa poiadavka na kmene rovné alebo len mierne jednostranne zakrivené, nie vidliènaté, bez vlkov,
mrazových trhlín a zdurenín na kmeni, s vysokým podielom kmeòa z výky stromu a bez nízko nasadenej hrubej
vetvy, bez toèitého (pirálovitého) rastu; koruna zdravá a symetrická, vetvenie èo najjemnejie.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

PROJEKT OBHOSPODAROVANIA GÉNOVEJ ZÁKLADNE
1. Úèel

2. Opis východiskového stavu lesných porastov génovej základne

3. Dlhodobé poiadavky na plánovanie hospodárskych opatrení

4. Preh¾ad jednotiek priestorového rozdelenia lesa s údajmi a plánom hospodárskych opatrení
 výpis z platného programu starostlivosti o lesy

Príloha 1: Kolorovaná lesnícka porastová mapa génovej základne
Príloha 2: abová mapa génovej základne na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

PROJEKT SEMENNÉHO PORASTU
1. Záznam o zaloení semenného porastu alebo jeho èasti
Evidenèné èíslo
Drevina
Jednotka priestorového
rozdelenia lesa
Výmera
Miestny názov
Katastrálne územie
Geologický podklad
Pôda
Lesný typ
Nadmorská výka/
Vegetaèný stupeò
Sklon
Expozícia
Iné údaje
Záznam o výsadbe
 rovnaké podiely
Spôsob výsadby

Potomstvá oddelene

Zmes

Poèet vysadených sadeníc
Vek sadeníc
Iné údaje
Základné údaje o predchádzajúcom poraste na ploche semenného porastu
Zastúpenie drevín
Vek

Bonita

Stredná výka

Stredná hrúbka

Zásoba na ha
Objem stredného kmeòa
Zásoba spolu

 nerovnaké
podiely
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2. Záznam o pôvode osiva  údaje o materskom poraste
Evidenèné èíslo porastu
Pôvod
Vlastník
Správca lesného pozemku
Dielec
Lesný celok
Evidenèné èíslo porastu
Miestny názov
Katastrálne územie
Nadmorská výka/Vegetaèný stupeò
Geologický podklad
Pôda
Lesný typ
Sklon, expozícia
Vek
Zastúpenie drevín
Zakmenenie
Bonita
Stredná výka
Stredná hrúbka
Zásoba na ha
Objem stredného kmeòa
Zásoba celkom
Iné údaje

3. Preh¾ad o obhospodarovaní semenného porastu
Preh¾ad prác spojených so zaloením semenného porastu

Poloka

Dátum

Drevina, názov, evidenèný kód semenného porastu
Druh práce, mnostvo materiálu
Poznámka (napr. náklady v eurách)

Preh¾ad o vývoji a stave semenného porastu
Drevina, názov, evidenèný kód semenného porastu
Záznamy o vykonanej práci
Poloka

Dátum

Poèiatoèný
stav

Straty/
úmyselná redukcia

Doplòovanie

Poznámka
(napr. náklady v eurách)
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI SMREKA OBYÈAJNÉHO
Picea abies KARST.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Fatransko-tatranská semenárska oblas
22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
B ¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
24 ilinská kotlina
26 Turèianska kotlina
29 Hornádska kotlina
34 Malá Fatra, iar
A Malá Fatra
35 Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
A Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, diarska brázda
B Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
40 Branisko
41 Východné Beskydy
A ¼ubovnianska vrchovina
C Pieniny
42 Levoèské vrchy, Bachureò, Spiská Magura, diarska brázda
A Bachureò
B Levoèské vrchy
C Spiská Magura, diarska brázda
43 Podtatranská kotlina
A Liptovská kotlina
B Popradská kotlina, Tatranské podhorie
46 Nízke Tatry, Kozie chrbty
A Salatíny, Demänovské vrchy
B Ïumbier, Praivá; juh
C Ïumbier, Praivá; sever
D Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
E Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
F Predná ho¾a
G Kozie chrbty
47 Tatry
A Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
B Belianske Tatry, iroká
C Osobitá
D Sivý vrch
2. Kysucko-oravská semenárska oblas
23 Javorníky
32 Západné Beskydy
33 Stredné Beskydy
A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
B Kysucké Beskydy
C Kysucká vrchovina
D Oravská vrchovina
44 Oravská kotlina
45 Skoruinské vrchy, Zuberská brázda
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3. Pohronsko-hnilecká semenárska oblas
17 Zvolenská kotlina
A Sliaèska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
28 Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
36 Horehronské podolie
A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
B He¾pianske podolie
C Breznianska kotlina
37 Po¾ana
38 Veporské vrchy, Stolické vrchy
A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
B Veporské vrchy sever
39 Spisko-gemerský kras

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
a)
b)
c)
d)

V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
1 pre Fatransko-tatranskú semenársku oblas,
2 pre Kysucko-oravskú semenársku oblas,
3 pre Pohronsko-hnileckú semenársku oblas,
4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

Èiastka 190

Zbierka zákonov è. 501/2010

Strana 4301

Príloha è. 11
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI JEDLE BIELEJ
Abies alba MILL.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Severoslovenská semenárska oblas
23
24
26
32
33

34
35
43
44
45
46

47

Javorníky
ilinská kotlina
Turèianska kotlina
Západné Beskydy
Stredné Beskydy
A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
B Kysucké Beskydy
C Kysucká vrchovina
D Oravská vrchovina
Malá Fatra, iar
A Malá Fatra
B iar
Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
A Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, diarska brázda
Podtatranská kotlina
A Liptovská kotlina
B Podtatranská kotlina, Tatranské podhorie
Oravská kotlina
Skoruinské vrchy, Zuberská brázda
Nízke Tatry, Kozie chrbty
A Salatíny, Demänovské vrchy
C Ïumbier, Praivá; sever
E Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
F Predná ho¾a
G Kozie chrbty
Tatry
A Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
B Belianske Tatry, iroká
C Osobitá
D Sivý vrch

2. Stredoslovenská semenárska oblas
06 Hornonitrianska kotlina
08 iarska kotlina
17 Zvolenská kotlina
A Sliaèska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
18 Revúcka vrchovina, Roòavská kotlina
25 Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy
A Stráovské vrchy
B Sú¾ovské vrchy
27 tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáènik, Kremnické vrchy
A tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec
B Vtáènik, Kremnické vrchy
28 Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
35 Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
B Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
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36 Horehronské podolie
A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
B He¾pianske podolie
C Breznianska kotlina
37 Po¾ana
38 Veporské vrchy, Stolické vrchy
A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
B Veporské vrchy sever
39 Spisko-gemerský kras
46 Nízke Tatry, Kozie chrbty
B Ïumbier, Praivá; juh
D Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
3. Východoslovenská semenárska oblas
21 Nízke Beskydy
A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie
B Busov
22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
B ¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
28 Volovské vrchy, Èierna hora
B Èierna hora
29 Hornádska kotlina
31 Bukovské vrchy
40 Branisko
41 Východné Beskydy
A ¼ubovnianska vrchovina
B Èergov
C Pieniny
42 Levoèské vrchy, Bachureò, Spiská Magura, diarska brázda
A Bachureò
B Levoèské vrchy
C Spiská Magura, diarska brázda

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
a)
b)
c)
d)

V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
1 pre Severoslovenskú semenársku oblas,
2 pre Stredoslovenskú semenársku oblas,
3 pre Východoslovenskú semenársku oblas,
4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI BOROVICE LESNEJ
Pinus sylvestris L.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Severoslovenská semenárska oblas
14
15
16
23
24
25
26
32
33

34
35
36

39
43
44
45
46

47

Myjavská pahorkatina
Biele Karpaty
Povaské podolie
Javorníky
ilinská kotlina
Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy
A Stráovské vrchy
B Sú¾ovské vrchy
Turèianska kotlina
Západné Beskydy
Stredné Beskydy
A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
B Kysucké Beskydy
C Kysucká vrchovina
D Oravská vrchovina
Malá Fatra, iar
A Malá Fatra
B iar
Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
A Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, diarska brázda
B Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
Horehronské podolie
A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
B He¾pianske podolie
C Breznianska kotlina
Spisko-gemerský kras
Podtatranská kotlina
A Liptovská kotlina
B Popradská kotlina, Tatranské podhorie
Oravská kotlina
Skoruinské vrchy, Zuberská brázda
Nízke Tatry, Kozie chrbty
A Salatíny, Demänovské vrchy
B Ïumbier, Praivá; juh
C Ïumbier, Praivá; sever
D Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
E Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
F Predná ho¾a
G Kozie chrbty
Tatry
A Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
B Belianske Tatry, iroká
C Osobitá
D Sivý vrch
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2. Východoslovenská semenárska oblas
22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
B ¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
28 Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
B Èierna hora
29 Hornádska kotlina
40 Branisko
41 Východné Beskydy
A ¼ubovnianska vrchovina
C Pieniny
42 Levoèské vrchy, Bachureò, Spiská Magura, diarska brázda
A Bachureò
B Levoèské vrchy
C Spiská Magura, diarska brázda
3. Záhorská semenárska oblas
01 Záhorská níina, Dyjsko-moravská niva
A Borská níina
B Chvojnická pahorkatina
C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
a)
b)
c)
d)

V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
1 pre Severoslovenskú semenársku oblas,
2 pre Východoslovenskú semenársku oblas,
3 pre Záhorskú semenársku oblas,
4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI SMREKOVCA OPADAVÉHO
Larix decidua MILL.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Tatranská semenárska oblas
47 Tatry
A Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
2. Podtatranská semenárska oblas
26 Turèianska kotlina
28 Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
33 Stredné Beskydy
A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
B Kysucké Beskydy
C Kysucká vrchovina
D Oravská vrchovina
34 Malá Fatra, iar
A Malá Fatra
35 Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
A Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, diarska brázda
B Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
39 Spisko-gemerský kras
43 Podtatranská kotlina
A Liptovská kotlina
B Popradská kotlina, Tatranské podhorie
44 Oravská kotlina
45 Skoruinské vrchy, Zuberská brázda
46 Nízke Tatry, Kozie chrbty
A Salatíny, Demänovské vrchy
B Ïumbier, Praivá; juh
C Ïumbier, Praivá; sever
D Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
E Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
F Predná ho¾a
G Kozie chrbty
47 Tatry
B Belianske Tatry, iroká
C Osobitá
D Sivý vrch
3. arisko-spiská semenárska oblas
22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
B ¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
29 Hornádska kotlina
40 Branisko
41 Východné Beskydy
A ¼ubovnianska vrchovina
C Pieniny
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42 Levoèské vrchy, Bachureò, Spiská Magura, diarska brázda
A Bachureò
B Levoèské vrchy
C Spiská Magura, diarska brázda

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
a)
b)
c)
d)

V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
1 pre Tatranskú semenársku oblas,
2 pre Podtatranskú semenársku oblas,
3 pre arisko-spiskú semenársku oblas,
4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI BUKA LESNÉHO
Fagus sylvatica L.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Stredoslovenská semenárska oblas
05
06
07
08
09
13
14
15
16
17
18
24
25
26
27
28
29
34
35
36

37
38
39
43
46

Povaský Inovec
Hornonitrianska kotlina
Tribeè
iarska kotlina
Krupinská planina, Ostrôky
Malé Karpaty
Myjavská pahorkatina
Biele Karpaty
Povaské podolie
Zvolenská kotlina
A Sliaèska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
Revúcka vrchovina, Roòavská kotlina
ilinská kotlina
Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy
A Stráovské vrchy
B Sú¾ovské vrchy
Turèianska kotlina
tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáènik, Kremnické vrchy
A tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec
B Vtáènik, Kremnické vrchy
Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
B Èierna hora
Hornádska kotlina
Malá Fatra, iar
A Malá Fatra
B iar
Ve¾ká Fatra, Starohorské vrchy, Choèské vrchy
A Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, diarska brázda
B Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
Horehronské podolie
A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
B He¾pianske podolie
C Breznianska kotlina
Po¾ana
Veporské vrchy, Stolické vrchy
A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
B Veporské vrchy sever
Spisko-gemerský kras
Podtatranská kotlina
A Liptovská kotlina
B Popradská kotlina, Tatranské podhorie
Nízke Tatry, Kozie chrbty
A Salatíny, Demänovské vrchy
B Ïumbier, Praivá; juh
C Ïumbier, Praivá; sever
D Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
E Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
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F Predná ho¾a
G Kozie chrbty
47 Tatry
A Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
B Belianske Tatry, iroká
C Osobitá
D Sivý vrch
2. Severo-východoslovenská semenárska oblas
04 Východoslovenská níina
A Východoslovenská rovina
B Východoslovenská pahorkatina
12 Koická kotlina, Abovská pahorkatina
20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
A Slanské vrchy
B Zemplínske vrchy
21 Nízke Beskydy
A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie
B Busov
22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
B ¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
23 Javorníky
30 Vihorlatské vrchy
31 Bukovské vrchy
32 Západné Beskydy
33 Stredné Beskydy
A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
B Kysucké Beskydy
C Kysucká vrchovina
D Oravská vrchovina
40 Branisko
41 Východné Beskydy
A ¼ubovnianska vrchovina
B Èergov
C Pieniny
42 Levoèské vrchy, Bachureò, Spiská Magura, diarska brázda
A Bachureò
B Levoèské vrchy
C Spiská Magura, diarska brázda
44 Oravská kotlina
45 Skoruinské vrchy, Zuberská brázda.

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
a) 1 pre Stredoslovenskú semenársku oblas,
b) 2 pre Severo-východoslovenskú semenársku oblas,
c) 4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI DUBA ZIMNÉHO
Quercus petraea MATT./LIEBL.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Západoslovenská semenárska oblas
01 Záhorská níina, Dyjsko-moravská niva
A Borská níina
B Chvojnická pahorkatina
C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva
02 Podunajská níina
A Podunajská rovina, Èenkovská niva
B Podunajská pahorkatina (bez nív)
C Sústava nív podunajskej pohorkatiny
(Dolnováska, Nitrianska, itavská, Hronská, Ipe¾ská niva)
03 Burda
05 Povaský Inovec
06 Hornonitrianska kotlina
07 Tribeè
08 iarska kotlina
09 Krupinská planina, Ostrôky
10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina
11 Cerová vrchovina
13 Malé Karpaty
14 Myjavská pahorkatina
15 Biele Karpaty
16 Povaské Podolie
17 Zvolenská kotlina
A Sliaèska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
18 Revúcka vrchovina, Roòavská kotlina
24 ilinská kotlina
25 Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy
A Stráovské vrchy
B Sú¾ovské vrchy
27 tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáènik, Kremnické vrchy
A tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec
B Vtáènik, Kremnické vrchy
37 Po¾ana
38 Veporské vrchy, Stolické vrchy
A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
2. Východoslovenská semenárska oblas
04 Východoslovenská níina
A Východoslovenská rovina
B Východoslovenská pahorkatina
12 Koická kotlina, Abovská pahorkatina
19 Slovenský kras
20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
A Slanské vrchy
B Zemplínske vrchy
21 Nízke Beskydy
A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie
B Busov
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22 ariská vrchovina, Spisko-ariské medzihorie
A ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
28 Volovské vrchy, Èierna hora
A Volovské vrchy
B Èierna hora
30 Vihorlatské vrchy
31 Bukovské vrchy
41 Východné Beskydy
B Èergov

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
a) 1 pre Západoslovenskú semenársku oblas,
b) 2 pre Východoslovenskú semenársku oblas,
c) 4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

SEMENÁRSKE OBLASTI DUBA LETNÉHO
Quercus robur L.
A. Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti
1. Západoslovenská semenárska oblas
01 Záhorská níina, Dyjsko-moravská niva
A Borská níina
B Chvojnická pahorkatina
C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva
02 Podunajská níina
A Podunajská rovina, Èenkovská niva
B Podunajská pahorkatina (bez nív)
C Sústava nív podunajskej pahorkatiny
(Dolnováska, Nitrianska, itavská, Hronská, Ipe¾ská niva)
03 Burda
09 Krupinská planina, Ostrôky
10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina
11 Cerová vrchovina
18 Revúcka vrchovina, Roòavská kotlina
2. Východoslovenská semenárska oblas
04 Východoslovenská níina
A Východoslovenská rovina
B Východoslovenská pahorkatina
12 Koická kotlina, Abovská pahorkatina
19 Slovenský kras
20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
A Slanské vrchy
B Zemplínske vrchy

B. Èíselné oznaèenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo urèených semenárskych
oblastí
V evidenènom kóde zdroja sa na pozícii pre oznaèenie semenárskej oblasti pouije èíselný kód
a) 1 pre Západoslovenskú semenársku oblas,
b) 2 pre Východoslovenskú semenársku oblas,
c) 4 pre územie mimo urèených semenárskych oblastí.

Vysvetlivky:
45  názov lesnej oblasti
A  názov podoblasti v rámci lesnej oblasti
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Príloha è. 17
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

OZNÁMENIE O KÔLKACH ALEBO PREVÁDZKOVÝCH ZARIADENIACH
Osoba, ktorá
vykonáva produkciu
sadbového materiálu
Sídlo
(miesto, ulica, PSÈ )

Telefón

Èíslo osvedèenia

ÈAS A
KÔLKY A PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIA URÈENÉ NA PESTOVANIE SADBOVÉHO MATERIÁLU
1.
Názov kôlky
Druh prevádzkového zariadenia /poèet
Katastrálne územie
Výmera

ha

Produkèná plocha1)

ha

ha

Produkèná plocha1)

ha

Odborne spôsobilá osoba
Èíslo osvedèenia
2.
Názov kôlky
Druh prevádzkového zariadenia /poèet
Katastrálne územie
Výmera
Odborne spôsobilá osoba
Èíslo osvedèenia

ÈAS B
OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIA
Druh prevádzkového
zariadenia

klimatizovaný sklad

snená jama

iné

Poèet
Umiestnenie2)
Odborne spôsobilá osoba
Èíslo osvedèenia

1
2

) Uvádza sa celková produkèná plocha kôlky a prevádzkových zariadení urèených na pestovanie sadbového materiálu.
) Uvádza sa názov kôlky, pri ktorej sa zariadenie nachádza, alebo názov katastrálneho územia.
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Príloha è. 18
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

OZNÁMENIE O PRODUKCII LESNÉHO REPRODUKÈNÉHO MATERIÁLU
 semeno
 sadbový materiál
Osoba, ktorá sa zaoberá produkciou
lesného reprodukèného materiálu
Èíslo osvedèenia
Miesto spracovania1)
Miesto pestovania
Spracovate¾1)
Sídlo (miesto, ulica, PSÈ)

Telefón

Odborne spôsobilá osoba )

Èíslo osvedèenia

2

Obvodný lesný úrad
Drevina

Rok zberu,
spôsob
pestovania3)

Evidenèný kód

Mnostvo4)

Èíslo listu
o pôvode

Èíslo
sprievodného
listu5)

Dodávate¾5)

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

____________________________________
Podpis odborne spôsobilej osoby

1

) Uvádza sa len pri spracovaní semennej suroviny.
) V prípade, ak je osobou, ktorá sa zaoberá produkciou lesného reprodukèného materiálu, právnická osoba, uvádza sa fyzická osoba, prostredníctvom ktorej èinnosti zabezpeèuje.
3
) Pri semennej surovine sa uvádza rok zberu, pri sadbovom materiáli spôsob pestovania.
4
) Uvádza sa v kg so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto alebo v kusoch.
5
) Uvádza sa v prípade získania lesného reprodukèného materiálu od dodávate¾a.
2
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Príloha è. 19
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

OZNÁMENIE
O SKLADOVANOM ZOSTATKU SEMENA A OSIVA
a) k 30. 6. roka ....................
b) k 31. 12. roka ..................
Vlastník1) semena a osiva
Èíslo osvedèenia
Sídlo (miesto, ulica, PSÈ)

Telefón

Odborne spôsobilá osoba

Èíslo osvedèenia

Obvodný lesný úrad

Drevina

Oznaèenie
oddielu

Evidenèný kód

Mnostvo2)

Èíslo listu
o pôvode

Èíslo
sprievodného
listu3)

Dodávate¾3)

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

_____________________________________
Meno, podpis a odtlaèok peèiatky
odborne spôsobilej osoby, ktorá semeno
a osivo skladuje

1

) Uvádza sa meno, priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, ak ide o právnickú osobu.
) Uvádza sa v kg so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
3
) Uvádza sa v prípade získania lesného reprodukèného materiálu od dodávate¾a.
2
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Príloha è. 20
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

KARTA PÔVODU PORASTU

Obhospodarovate¾ lesa1)

Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá)

Lesný hospodársky celok

Predchádzajúce oznaèenie
dielca (èiastkovej plochy,
porastovej skupiny, etáe)2)

Lesný celok

Nadmorská výka/
Vegetaèný stupeò

Platnos programu
starostlivosti o lesy

Rok

1

Mesiac

Zalesnenie3)

od:

Drevina

do:

Vek

Evidenèný kód

Plocha4)

Mnostvo5)

Pôvod

) Uvádza sa meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
) Oznaèenie jednotky priestorového rozdelenia lesa v predchádzajúcom programe starostlivosti o lesy.
3
) Uvádza sa PZM pri prirodzenom zmladení, SAD pri sadbe, OSA pri opakovanej sadbe, PSA pri podsadbe, OPS pri opakovanej podsadbe,
Sej pri sejbe, OSE pri opakovanej sejbe, PSE pri podsejbe a OPS pri opakovanej podsejbe.
4
) Uvádza sa výmera v hektároch s presnosou na dve desatinné miesta.
5
) Pri zalesòovaní sa uvádza mnostvo v ks, pri sejbe mnostvo v kg.
2
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Príloha è. 21
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
pod¾a § 15 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli
vydáva

SÚHLAS
na pouitie lesného reprodukèného materiálu z obchodnej výmeny  dovozu1)
na obnovu lesa a zalesòovanie alebo na iné lesnícke úèely
Dovezený materiál1)

osivo

sadenice

èasti rastlín

Názov dreviny
Krajina pôvodu
Nadmorská výka od  do
Semenárska oblas2)

Pestovná oblas2)

Makroregión, mikroregión2)

Evidenèný kód
Poèet sadeníc v tis. ks

Vek

Kvalita sadeníc
Mnostvo osiva v kg
Kvalita osiva
Výsadba na Slovensku

Sejba na Slovensku

Semenárska oblas
Nadmorská výka od  do
Lesný hospodársky celok
Lesný celok
Dielec (èiastková plocha,
porastová skupina, etá)
Lokalita
Poèet sadeníc v ks
Mnostvo osiva v kg

V .............................dòa...........................
_____________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky centra

1
2

) Nehodiace sa preèiarknite.
) Pod¾a rajonizácie v krajine pôvodu.

Èiastka 190

Zbierka zákonov è. 501/2010

Strana 4317

Príloha è. 22
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

IADOS O VYKONANIE SKÚKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
NA ÈINNOSTI S LESNÝM REPRODUKÈNÝM MATERIÁLOM

Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého pobytu:
Ukonèené vzdelanie:1)

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

___________________________________
Podpis iadate¾a

1

) Uvies vzdelanie, ktoré je podmienkou na získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na èinnosti s lesným reprodukèným materiálom
pod¾a § 17 ods. 2 zákona è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli.
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Príloha è. 23
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

IADOS O VYDANIE OSVEDÈENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
ÈAS A
Meno, priezvisko, titul iadate¾a:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Miesto trvalého pobytu:

ÈAS B
iadate¾ (obchodné meno):
Sídlo (obec, ulica, PSÈ):
IÈO:
Èinnosti s lesným reprodukèným materiálom zabezpeèí fyzická osoba, ktorá úspene absolvovala odbornú skúku
a je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby:

Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Miesto trvalého pobytu:
Èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti
fyzickej osoby:
Právny vzah k iadate¾ovi:

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

___________________________________
Podpis iadate¾a
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Príloha è. 24
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

ÈAS A

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby

è. ..........

Meno, priezvisko:

Titul:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

spåòa podmienky pod¾a § 17 ods. 2 písm.

. zákona è.138/2010 Z. z. o lesnom

reprodukènom materiáli a je odborne spôsobilý(á) vykonáva èinnosti s lesným
reprodukèným materiálom.

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

___________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky
ministerstva
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Príloha è. 25
k vyhláke è. 501/2010 Z. z.

ÈAS B

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby
è. ..........

Subjekt (obchodné meno):
Sídlo (tát, obec, ulica, PSÈ):
IÈO:

Zabezpeèí èinnos prostredníctvom:

Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého pobytu:
Èíslo osvedèenia:

spåòa podmienky pod¾a § 17 ods. 3 zákona è.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom
materiáli a je odborne spôsobilý vykonáva èinnosti s lesným reprodukèným materiálom.

V ...................................... dòa .........................
___________________________________
Podpis a odtlaèok peèiatky
ministerstva
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502
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
z 20. decembra 2010,
ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
pod¾a § 103 ods. 5 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Platový koeficient prísluného tátu je uvedený v prílohe.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 548/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovuje platový koeficient pre prísluný tát.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 502/2010 Z. z.

PLATOVÝ KOEFICIENT PRÍSLUNÉHO TÁTU

tát

Platový koeficient

Afganistan

6,40002978

Albánsko

5,82739554

Alírsko

5,96213301

Angola

6,60213599

Argentína

5,36704252

Arménsko

6,15301109

Austrália

6,91652342

Azerbajdan

6,54599537

Bahamy

6,46739852

Bahrajn

6,68073284

Bangladé

5,86107991

Barbados

6,26529231

Belgicko

6,97266403

Belize

5,79371117

Benin

6,43371415

Bhután

6,08564236

Bielorusko

5,98458925

Bolívia

5,67020183

Bosna a Hercegovina

5,62528934

Botswana

6,09687048

Brazília

7,42178892

Bulharsko

5,90599240

Burkina

6,71441721

Burundi

6,26529231

Cyprus

6,06318611

Èad

6,86038280

Èesko

6,19792358

Èierna Hora

5,77125493

Èile

6,14178297

Èína

6,53476725

Èína-Hongkong

6,26529231

Èína-Macao

5,99581738

Dánsko

7,56775452

Dominikánska republika

5,68142995
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Platový koeficient

Dibutsko

6,55722350

Egypt

6,00704550

Ekvádor

5,43441125

Eritrea

6,35511729

Estónsko

6,70318909

Etiópia

6,19792358

Fidi

5,88353615

Filipíny

6,07441423

Fínsko

6,96143590

Francúzsko

7,01757652

Gabon

6,98389215

Gambia

6,28774856

Ghana

5,96213301

Grécko

6,32143293

Gruzínsko

5,92844864

Guatemala

5,78248305

Guinea

6,14178297

Guinea-Bissau

6,53476725

Guyana

5,87230803

Haiti

6,26529231

Holandsko

6,84915468

Honduras

5,99581738

Chorvátsko

6,34388917

India

5,72634244

Indonézia

6,26529231

Irak

6,35511729

Irán

5,95090489

Írsko

6,80424219

Izrael

6,33266105

Jamajka

5,96213301

Japonsko

7,59021076

Jemen

5,65897370

Jordánsko

5,84985178

Juná Afrika

5,71511432

Kamboda

5,26598942

Kamerun

6,80424219

Kanada

6,65827660

Kapverdy

6,37757354

Katar

6,54599537

Kazachstan

5,98458925
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Platový koeficient

Keòa

6,00704550

Kirgizsko

5,67020183

Kiribati

7,82600133

Kolumbia

6,33266105

Komory

6,79301407

Kongo

7,47792954

Kongo (bývalý Zair)

5,98458925

Kórejská ¾udovodemokratická republika

6,52353913

Kórejská republika

6,20915170

Kostarika

5,84985178

Kuba

5,96213301

Kuvajt

5,74879868

Laos

5,89476427

Lesotho

6,01827362

Libanon

6,18669546

Libéria

6,14178297

Líbya

5,79371117

Litva

6,24283607

Lotysko

6,55722350

Macedónsko

5,55792060

Madagaskar

5,92844864

Maïarsko

6,40002978

Malajzia

5,60283309

Malawi

6,45617040

Maldivy

6,13055485

Mali

6,56845162

Malta

6,42248603

Maroko

5,78248305

Maurícius

5,98458925

Mauritánia

6,07441423

Mexiko

6,01827362

Mjanmarsko

6,04072987

Moldavsko

5,72634244

Mongolsko

5,62528934

Mozambik

6,10809860

Namíbia

6,00704550

Nemecko

6,89406717

Nepál

5,96213301

Niger

6,40002978

Nigéria

6,54599537
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Platový koeficient

Nikaragua

5,80493929

Nórsko

8,17407313

Nová Kaledónia

7,28705146

Nový Zéland

7,04003276

Omán

5,95090489

Pakistan

5,67020183

Panama

5,72634244

Papua-Nová Guinea

6,83792656

Paraquaj

5,41195501

Peru

5,97336113

Pobreie Slonoviny

6,50108289

Po¾sko

5,83862366

Portugalsko

6,37757354

Rakúsko

7,21968272

Rovníková Guinea

6,11932672

Rumunsko

5,92844864

Rusko

7,00634839

Rwanda

6,46739852

Salvádor

5,65897370

Samoa

6,57967974

Saudská Arábia

5,73757056

Senegal

6,32143293

Seychely

6,22037982

Sierra Leone

6,43371415

Singapur

6,17546733

Slovinsko

6,28774856

Spojené arabské emiráty

6,38880166

Spojené krá¾ovstvo

6,64704848

Spojené táty

6,35511729

Spojené táty-New York

6,73687346

Srbsko

6,00704550

Srí Lanka

5,86107991

Stredoafická republika

7,34319207

Sudán

6,42248603

Surinam

5,52423623

Svazijsko

5,87230803

Svätá Lucia

5,89476427

Svätý Tomá a Princov ostrov

6,51231101

Sýria

5,80493929

alamúnové ostrovy

6,83792656
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panielsko

6,74810158

vajèiarsko

7,56775452

védsko

6,57967974

Tadikistan

5,84985178

Taliansko

7,02880464

Tanzánia

5,97336113

Thajsko

5,83862366

Togo

6,72564533

Tonga

5,93967676

Trinidad a Tobago

6,24283607

Tunisko

5,53546436

Turecko

6,25406419

Turkménsko

6,15301109

Uganda

5,50177999

Ukrajina

5,92844864

Uruguaj

5,97336113

Uzbekistan

5,77125493

Vanuatu

7,17477023

Venezuela

6,75932970

Vietnam

5,59160497

Východný Timor

6,20915170

Zambia

6,32143293
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503
VÝNOS
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010
o podrobnostiach o úèele poskytnutia dotácie, vzore iadosti, popisu projektu a celkového
rozpoètu projektu a ïalích podrobnostiach o náleitostiach iadosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona
è. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
zákon) ustanovuje:
Podrobnosti o úèele poskytnutia dotácie
§1
(1) Dotáciu z rozpoètovej kapitoly ministerstva na
prísluný rozpoètový rok (ïalej len dotácia) mono
poskytnú za podmienok ustanovených zákonom na
základe písomnej iadosti (ïalej len iados). Vzor iadosti je uvedený v prílohe è. 1, formulár è. 1.
(2) Prílohou iadosti pod¾a odseku 1 okrem preukázania splnenia podmienok pod¾a § 4 ods. 2 zákona je
a) popis projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 1, formulár è. 2,
b) celkový rozpoèet projektu v truktúre pod¾a prílohy
è. 1, formulár è. 3,
c) preh¾ad o poskytnutých finanèných prostriedkoch
za posledné tri roky v truktúre pod¾a prílohy è. 1,
formulár è. 4.
(3) Ak iadate¾ pri predloení prvej iadosti predloil
potvrdenia pod¾a § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona a tieto nie sú pri predkladaní ïalej iadosti starie ako tri
mesiace ku dòu podania iadosti, ich predloenie sa
nevyaduje.
§2
Osobitné náleitosti iadosti
(1) Pod¾a úèelu, cie¾a a zamerania projektu, na podporu ktorého iadate¾ iada dotáciu, sa urèujú ïalie
doklady potrebné na posúdenie iadosti (ïalej len osobitné náleitosti iadosti).
(2) Splnenie osobitných náleitostí iadosti preukazuje iadate¾ predloením príloh pod¾a tohto výnosu.
§3
(1) Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) zákona
môe ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
a) vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel,
b) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

c) realizácia a verejná prezentácia výtvarných diel,
d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých
reflexií,
e) vydávanie zvukových a obrazových nosièov,
f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súaí a obdobných aktivít s celoslovenským
významom,
g) úhrada èlenských príspevkov iadate¾a do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju èinnos
v oblasti kultúry.
(2) Prílohou iadosti na podporu projektov pod¾a odseku 1 je
a) podrobná charakteristika projektu,
b) pecifikácia projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 2,
formulár è. 1, ak sa predkladá iados na podporu
projektu pod¾a odseku 1 písm. b) alebo pod¾a prílohy
è. 2, formulár è. 2, ak sa predkladá iados na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. e),
c) odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu
aspoò desa rokov, nie starí ako tri mesiace, ku dòu
podania iadosti, ak sa predkladá nový projekt, nie
vak od autora alebo realizátora projektu,
d) odborná recenzia, bulletin alebo informácia o predchádzajúcom roèníku podujatia alebo vecné vyhodnotenie, ak sa predkladá projekt na periodické aktivity a reedície,
e) doklad o výsledku verejnej súae, ak sa predkladá
projekt, ktorého výsledkom je realizácia výtvarného
diela natrvalo umiestneného na verejnom priestranstve,
f) propozícia súae, ak sa predkladá projekt na úèas
v takejto súai,
g) demonahrávka, ak sa predkladá projekt na vydávanie nosièov zvukových a obrazových záznamov a na
výrobu ich rozmnoenín,
h) ukáka rukopisu v rozsahu najmenej troch strán, ak
sa predkladá projekt na vydanie neperiodickej publikácie,
i) ukáka èasopisu v poète dvoch a iestich vydaných
èísel, ak sa predkladá projekt na vydanie periodickej
publikácie, alebo návrh prvého èísla periodika, ak sa
predkladá projekt na novú periodickú publikáciu.
§4
(1) Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) zákona
môe ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
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a) systematický prístup k ochrane kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy alebo retaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
kultúrneho dedièstva,
b) identifikácia, dokumentácia, prezentácia, interpretácia, publikovanie a vyuitie pamiatkového fondu
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami,
c) vybrané aktivity v kniniènej, múzejnej a galerijnej
oblasti,
d) zabezpeèenie ochrany a bezpeènosti kultúrneho dedièstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov,
e) akvizièná èinnos múzeí, galérií a kniníc.
(2) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. a) je
a) èestné vyhlásenie iadate¾a, e nemôe v plnej výke
uhradi náklady spojené s obnovou alebo retaurovaním kultúrnej pamiatky,
b) èestné vyhlásenie vlastníka, správcu alebo iného
oprávneného drite¾a kultúrnej pamiatky o tom, e
neuskutoèní odplatný prevod kultúrnej pamiatky
alebo jej èasti, ani prevod kultúrnej pamiatky darovacou zmluvou poèas desiatich rokov odo dòa poskytnutia dotácie ministerstvom,
c) list vlastníctva spolu s kópiou katastrálnej mapy, na
ktorej bude kultúrna pamiatka farebne oznaèená,
alebo èestné vyhlásenie o vlastníctve kultúrnej pamiatky, ak sa predkladá projekt na obnovu alebo
retaurovanie hnute¾nej kultúrnej pamiatky alebo
nehnute¾nej kultúrnej pamiatky bez súpisného èísla, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnute¾nosti
ako stavba,
d) splnomocnenie pre iadate¾a, ktorý nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky, alebo ak je kultúrna pamiatka v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, ktorí na úèely podania iadosti splnomocnia
jedného z nich, podpis splnomocnite¾a musí by
úradne osvedèený,
e) stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza a v ktorom obec uvedie
sumu príspevku poskytnutého iadate¾ovi na obnovu alebo rekontrukciu, alebo ak tento príspevok neposkytla, uvedie dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,
f) retaurátorský rozpoèet, ak sa predkladá iados na
podporu projektu retaurovanie kultúrnej pamiatky
v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 1,
g) technické parametre kultúrnej pamiatky v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 2,
h) osvedèená kópia rozhodnutia alebo záväzného stanoviska miestne prísluného krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy alebo retaurovania
kultúrnej pamiatky, pod¾a typu projektu,
i) výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, potvrdzujúci registráciu národnej kultúrnej pamiatky,
j) farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej
pamiatky, iadate¾ predloí najmenej tyri fotografie
vo formáte 9 × 13 cm, z toho jednu fotografiu so zábe1
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rom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce pokodenie kultúrnej pamiatky,
k) struèný popis prác vykonaných z poskytnutých finanèných prostriedkov, k popisu vykonaných prác
predloí iadate¾ aj fotodokumentáciu spolu s popisom v rozsahu aspoò dvoch farebných fotografií vo
formáte 9 × 13 cm.
(3) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. b) sú dva odborné posudky od odborníkov
s vysokokolským vzdelaním II. stupòa v predmetnom
odbore, ktorí pôsobia v oblasti posudzovaného projektu, nie starie ako tri mesiace, ku dòu podania iadosti.
(4) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných aktivít v kniniènej oblasti je
a) podrobná charakteristika projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 3,
b) kópia tatútu kninice, ak predkladá iados právnická osoba, ktorej organizaènou zlokou je kninica,
c) stanovisko Slovenskej národnej kninice v Martine,
ak sa predkladá projekt zameraný na retaurovanie,
konzervovanie a digitalizáciu historických kninièných dokumentov, historických kninièných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlaèív
a slovacikálnych dokumentov.
(5) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných aktivít v múzejnej a galerijnej oblasti je
a) podrobná charakteristika projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 4,
b) kópia dokladu potvrdzujúceho príslunú odbornú
spôsobilos osoby na vykonávanie odborného oetrenia zbierkových predmetov, ak sa predkladá projekt na konzervovanie, retaurovanie zbierkového
predmetu, ktorý nie je z oblasti výtvarného umenia,
c) kópia osvedèenia o pecializácii retaurovania alebo
kópia osvedèenia o autorizácii vydaného pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa predkladá projekt na retaurovanie zbierkového predmetu z oblasti výtvarného umenia.
(6) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. d) zameraného na podporu zabezpeèenia
ochrany a bezpeènosti kultúrneho dedièstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického
alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov
a priestorov je
a) podrobná charakteristika projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 5,
b) kópia tatútu kninice, ak predkladá iados právnická osoba, ktorej organizaènou zlokou je kninica,
c) stanovisko Slovenskej národnej kninice v Martine,
ak sa predkladá projekt zameraný na ochranu a bezpeènos historických kninièných dokumentov, fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlaèí
a slovacikálnych dokumentov.
(7) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. e) je
a) podrobná charakteristika projektu v truktúre po-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1994 Z. z. o Komore retaurátorov a o výkone retaurátorskej èinnosti jej èlenov v znení zákona è. 136/2010 Z. z.
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d¾a prílohy è. 3, formulár è. 6, ak sa predkladá projekt na akviziènú èinnos múzeí a galérií,
b) podrobná charakteristika projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 3, formulár è. 7, ak sa predkladá projekt na akviziènú èinnos kniníc,
c) kópia tatútu kninice, ak predkladá iados právnická osoba, ktorej organizaènou zlokou je kninica.
§5
(1) Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) zákona
môe ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
a) prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahranièí,
b) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry,
c) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finanènú
podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s oh¾adom na ciele Európskej únie k Slovenskej
republike mono povaova za významné v oblasti
kultúry.
(2) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) podrobná charakteristika projektu s uvedením termínu a miesta realizácie projektu,
b) profesijný ivotopis alebo súpis aktivít iadate¾a
v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov spolu s odporúèaniami alebo kritikami,
c) kópia potvrdenia zahranièného partnera o realizácii
projektu (pozvanie, prihláka, akceptácia prihláky,
dohoda o spolupráci alebo iný doklad potvrdzujúci
spoluúèas iadate¾a na projekte), ak sa predkladá
iados na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. a)
alebo písm. b),
d) kópia platnej dotaènej zmluvy s Európskou komisiou pre projekty, ktoré získali podporu z programu
EÚ Kultúra, alebo kópia oznámenia o pridelení dotácie z iných medzinárodných zdrojov, ak sa predkladá
iados na podporu projektu pod¾a odseku 1
písm. c).
(3) Ak sú doklady pod¾a odseku 2 vyhotovené v inom
ne tátnom jazyku, iadate¾ ich predkladá spolu
s úradným prekladom do tátneho jazyka.
§6
(1) Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. d) zákona
môe ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
a) medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súae z oblasti tradiènej ¾udovej kultúry,
folklorizmu a amatérskej umeleckej tvorby, realizácie
spomienkových slávností venovaných významným
osobnostiam a kultúrnohistorickým udalostiam nadregionálneho významu,
b) edukaèné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládee a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových
aktivít, osvojovanie si tradièných zruèností, vyuívanie
vo¾ného èasu v záujme predchádzania a eliminovania
pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mláde
v oblasti kultúrno-osvetovej èinnosti, amatérskej
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umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej èinnosti, rozvoj nových a inpiratívnych metód a foriem trávenia
vo¾ného èasu s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací
a kultúrno-spoloèenský rozmer, vzdelávanie v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj
vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu, ako aj
edukaèné aktivity zamerané na írenie poznatkov
o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedièstva Slovenska,
c) vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretaèných zruèností a tvorivého umenia z oblasti tradiènej ¾udovej kultúry, folklorizmu, amatérskej
umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej èinnosti, inovatívne projekty rozvíjajúce ivú miestnu a regionálnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých predstavení, koncertov a výstav, prezentácia tvorby
prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosièa,
d) vedeckovýskumná a publikaèná èinnos zameraná
na realizáciu vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrno-osvetovej èinnosti, starostlivos o tradiènú ¾udovú kultúru, identifikácia,
inventarizácia, dokumentácia a archivácia tradiènej
¾udovej kultúry, írenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedièstva Slovenska, výskumná èinnos
súvisiaca s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedièstva Slovenska, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoloèenskej topografie regiónov
miest a obcí, ktoré majú z h¾adiska obsahu zastúpenú oblas kultúry.
(2) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. a) a písm. b) je
a) podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cie¾ov projektu, cie¾ových skupín projektu, èasového plánu realizácie projektu, stratégie
financovania projektu a plánu propagácie projektu,
b) struèná charakteristika iadate¾a a jeho èinnosti
v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov.
(3) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. c) je
a) podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cie¾ov projektu, cie¾ových skupín projektu, èasového plánu realizácie projektu, stratégie
financovania projektu a plánu propagácie projektu,
b) struèná charakteristika iadate¾a a jeho èinnosti
v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov,
c) pecifikácia projektu na vydanie zvukového a multimediálneho nosièa v truktúre pod¾a prílohy è. 4,
formulár è. 1, ak sa predkladá projekt na výrobu
zvukového alebo multimediálneho nosièa,
d) odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu
aspoò desa rokov, nie starí ako tri mesiace ku dòu
podania iadosti, ak sa predkladá projekt na výrobu
zvukového alebo multimediálneho nosièa,
e) demonahrávka v prípade, ak sa predkladá projekt
na výrobu zvukového nosièa.
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(4) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. d) je
a) struèná charakteristika subjektu a jeho èinnosti
v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov,
b) zámer výskumu s uvedením predmetu, východísk
a metód výskumu, plánu realizácie výskumu, predpokladanej formy výstupu, odbornej spôsobilosti
a spolupráce, ak sa predkladá projekt na vedeckovýskumnú èinnos,
c) odborný posudok zámeru výskumu od odborníka
pôsobiaceho v oblasti posudzovaného projektu, nie
starí ako tri mesiace, ak sa predkladá projekt na vedeckovýskumnú èinnos,
d) pecifikácia projektu, doplòujúce údaje a technické
parametre publikácie v truktúre pod¾a prílohy è. 4,
formulár è. 2, ak sa predkladá projekt na publikaènú èinnos,
e) ukáka rukopisu najmenej desa strán autorského
textu, ak sa predkladá projekt na publikaènú èinnos,
f) struèný obsah publikácie, najviac jedna strana, ak
sa predkladá projekt na publikaènú èinnos,
g) dva odborné posudky od odborníkov pôsobiacich
v oblasti posudzovaného projektu, nie starie ako tri
mesiace ku dòu podania iadosti, ak sa predkladá
projekt na publikaènú èinnos,
h) potvrdenie o poslednom vydaní, ak sa predkladá
projekt na vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoloèenskej topografie regiónov miest a obcí
alebo pri reedícii publikácie.
§7
Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) zákona môe
ministerstvo poskytnú na podporu projektov zameraných na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí kultúry,
ako aj na výchovu umením a k umeniu.
§8
(1) Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. f) zákona
môe ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
a) kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo
inak znevýhodnených skupín obyvate¾stva, podpora
rovnosti, príleitostí, podpora integrácie do spoloènosti, prevencia a eliminácia vetkých foriem násilia, potláèanie vetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extrémizmu, výchova
k tolerancii a prijímaniu inakosti, posilnenie sociálnej súdrnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu,
b) vydávanie periodickej tlaèe, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príleitostí v oblasti kultúrnej aktivity
a prináa informácie o ivote a kultúre zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín
obyvate¾stva,
c) vydávanie neperiodickej tlaèe v oblasti pôvodnej,
krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosièov a publikovanie webových
stránok rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín
obyvate¾stva.
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(2) Prílohou iadosti na podporu projektov pod¾a odseku 1 písm. a) je podrobná charakteristika a opis projektu kultúrnej aktivity zdravotne postihnutých alebo
inak znevýhodnených skupín obyvate¾stva s uvedením
zámerov a cie¾ov projektu, cie¾ových skupín projektu,
èasového plánu realizácie projektu a stratégie financovania.
(3) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. b) sú
a) doplòujúce údaje a technické parametre periodickej
tlaèe v truktúre pod¾a prílohy è. 5, formulár è. 1,
b) ukáka dvoch periodík z predchádzajúceho roèníka,
c) adresár odberate¾ov pri nepredajných periodikách,
d) pri nových projektoch odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu,
nie starí ako tri mesiace, a návrh vzorového vydania
pri novovznikajúcom periodiku.
(4) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 písm. c) sú
a) doplòujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlaèe pod¾a prílohy è. 5, formulár è. 2,
b) ukáka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich
strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu piatich básní,
ak ide o poéziu, a ukáka v rozsahu dvoch a troch
ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 ×13 cm alebo
iné ukáky obrazovej èasti publikácie,
c) struèný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej
strany,
d) odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie starí ako tri mesiace,
e) platná autorská zmluva uzatvorená medzi autorom
a iadate¾om, ak iadate¾om nie je autor,
f) recenzia pri reedíciách a prekladoch alebo iné odborné odporúèania a jeden výtlaèok alebo jeho fotokópiu z predchádzajúcej edície,
g) demonahrávka elektronického nosièa v benom formáte  CD nosiè, ak sa predkladá iados na podporu projektu na vydávanie elektronických nosièov a
h) návrh èiastkovej webovej stránky, ak sa predkladá
iados na podporu projektu na publikovanie webovej stránky, spolu s dokladom o vlastníctve príslunej domény alebo uplatnenia rezervácie na jej vlastníctvo.
§9
Dotáciu na úèel pod¾a § 2 ods. 1 písm. g) zákona môe
ministerstvo poskytnú na podporu týchto projektov:
a) vytváranie vzahu iakov a ich uèite¾ov ku kultúrnym hodnotám,
b) aktívna úèas kultúrnych intitúcií vo výchove
a vzdelávaní iakov,
c) na kultúrne aktivity a sluby, ktoré sú v mieste základnej alebo strednej koly a ktoré majú kultúrny
alebo kultúrno-edukaèný charakter.
§ 10
(1) Na úèel podpory èiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry môe
ministerstvo poskytnú dotáciu na podporu projektov
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na realizáciu neinvestièných kultúrnych projektov
v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona, ak sú tieto projekty v súlade s jeho programovými zámermi.2)
(2) Prílohou iadosti na podporu projektu pod¾a odseku 1 je:
a) podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cie¾ov projektu, cie¾ových skupín projektu, èasového plánu realizácie projektu, stratégie
financovania projektu a plánu propagácie projektom,
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b) ivotopis alebo súpis aktivít iadate¾a v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanás mesiacov spolu s odbornou recenziou, bulletinom alebo odporúèaním.
§ 11
Úèinnos
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Daniel Krajcer v. r.

2

) § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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Príloha è. 1
k výnosu è. 503/2010 Z. z.

VZOR
Formulár è. 1
Dátum doruenia
žiadosti: (miesto pre
úradný záznam)
Žiados o poskytnutie dotácie
na podporu projektu v roku
Názov projektu:
Program (íselné oznaenie):
Gestor programu (uvádza sa názov
príslušnej sekcie ministerstva):
Podprogram (íselné oznaenie ):
Meno a priezvisko alebo názov
žiadatea:
Adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta
podnikania žiadatea (ulica, íslo, PS,
obec, okres, samosprávny kraj):
Právna forma žiadatea:
IO žiadatea (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia):
íslo registrácie žiadatea:*
Štatutárny orgán žiadatea (meno a priezvisko,
funkcia):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko íslo
telefónu, íslo faxu, e-mailová adresa):
Bankové spojenie (íslo útu, názov banky
alebo poboky zahraninej banky, kód numerický, swiftový):
Celkový rozpoet projektu:
v eurách:
Financovanie projektu z vlastných alebo iných
zdrojov celkom:
z toho vlastné zdroje
iné zdroje
Požadovaná dotácia :

v eurách:

v %:

v eurách:
v eurách:
v eurách:

Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP . 33,
813 31 Bratislava v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na úel poda
zákona . 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v
informanom systéme a ich zverejnením na úely poskytovania dotácií.

V............................................. da ...................................................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea

x

Vzahuje sa na žiadatea, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra.

x

íselné oznaenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
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VZOR
Formulár è. 2

Popis projektu

Názov projektu:
Termín realizácie:
Miesto realizácie/lokalita:
Zámery, ciele a výsledky
projektu (struná charakteristika,
asový a vecný harmonogram,
úel, prínos):

Cieové skupiny (komu je
projekt urený):

Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
íslo telefónu, íslo faxu, e-mailová
adresa):
Celkový rozpoet projektu :
Požadovaná dotácia :

v eurách:
v eurách:

V............................................. da ....

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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VZOR
Formulár è. 3

Celkový rozpoet projektu
Názov projektu:
I. Náklady (výdavky):

Celkový rozpoet

Požadovaná dotácia

v eurách:

v eurách:

I. spolu:

II. Výnosy (príjmy):

II. spolu:

III. Vlastné zdroje:
Iné zdroje:

III. spolu:
Rozdiel I. – (II. + III.)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V .......................................... da ...................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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VZOR
Formulár è. 4

Prehad o poskytnutých finanných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok íslo zmluvy Názov
projektu

Celkové náklady Požadovaná Pridelená
na projekt
dotácia od
dotácia
ministerstva ministerstvom

Dotácia pridelená
z iných zdrojov
(napr.: Úrad vlády
Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky,
samosprávny kraj,
obec, zdroje
Európskej únie iné)

V........................................ da …………….

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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Príloha è. 2
k výnosu è. 503/2010 Z. z.

VZOR
Formulár è. 1
Špecifikácia projektu periodická a neperiodická publikácia
Žiadate:
Autor a názov projektu:

.....................................................................................................................
.......................................................................................................................

NEPERIODICKÁ PUBLIKÁCIA
Autor textovej asti
Autor obrazovej asti
Spoluautori
Spoloné vydanie s
Stav spracovania rukopisu
Stav zabezpeenia licencie (pri preklade)
Preklad: 1. uvies východiskový jazyk
2. názov pôvodného diela
3. pôvodný vydavate
Autor prekladu
Cudzojazyné resumé, uvies aké
1. vydanie/reedícia – uvete rok posledného vydania
Poet autorských hárkov
Poet strán
Druh papiera
Druh väzby
Formát
Polep/Prebal
Farebnos
Náklad
Cena 1 ks výtlaku – uvete bez DPH a poskytovaného rabatu
Termín vydania

.

v eurách:

A. Celkové náklady na projekt
B. alšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
C. Tržby

v eurách:
v eurách:
v eurách:

D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:

PERIODICKÁ PUBLIKÁCIA
Evidenné íslo
Periodicita a poet dvojísiel/rone
Roník, vychádza od roku
Šéfredaktor
Distribúcia (kto zabezpeuje)
Rozsah (poet strán)
Poet normostrán v ísle
Formát
Druh papiera
Remitenda v %
Rozsah inzercie v %
Náklad /1 íslo, náklad /roník
Cena 1 ks výtlaku – uvete bez DPH a poskytovaného rabatu

v eurách:

A. Celkové náklady na projekt
B. alšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
C. Tržby

v eurách:
v eurách:
v eurách:

D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:

Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:

Dátum, podpis štatutárneho zástupcu:
Odtlaok peiatky žiadatea:
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VZOR
Formulár è. 2

Špecifikácia projektu vydanie nosia zvukového a obrazového záznamu
Žiadate:
Názov projektu:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Dramaturgia CD
Autor(i) a názov diel,
prípadne spracovatelia a aranžéri
Interpreti
Producent
Spoloné vydanie s
1. vydanie/1. vydanie vôbec/ reedícia
Zabezpeenie autorských práv
Audio nahrávka
Termín vzniku nahrávky
Miesto realizácie (štúdio)
Zvuková réžia
Hudobná réžia
Celková minutáž
Mastering
Poplatky organizácii kolektívnej
správy
Realizácia CD
Autori sprievodných textov (obal
nosia s prílohami)
Autor grafického návrhu

v eurách:

Preklady
Fotografia
Lisovanie
Spôsob balenia
Náklad
Termín vydania CD

v eurách:

Výrobná cena 1 ks výtlaku (cena
bez DPH)
Predajná cena 1 ks výtlaku (uvete
bez DPH a poskytovaného rabatu)

v eurách:
v eurách:

A. Celkové náklady na projekt

v eurách:

B. alšie zdroje krytia vrátane
vlastných + dotácia
C. Tržby

v eurách:
v eurách:

D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:

Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:
Dátum, podpis štatutárneho zástupcu:
Odtlaok peiatky žiadatea
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Príloha è. 3
k výnosu è. 503/2010 Z. z.

VZOR
Formulár è. 1

Reštaurátorský rozpoet

Názov / meno žiadatea:
Adresa žiadatea:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
íslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Meno, priezvisko a titul reštaurátora
íslo osvedenia o lenstve v Komore reštaurátorov
Odborná spôsobilos
Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej pamiatky
Jednoduchý nákres objektu s vyznaením asti, ktorá sa bude reštaurova
Etapa reštaurovania

Nákladové položky danej etapy reštaurovania

Celkový rozpoet

Požadovaná dotácia

Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie
Reštaurátorská realizácia
Záverená reštaurátorská dokumentácia
Iné..........
Spolu
V........................................ da …………….

Odtlaok peiatky reštaurátora
Dátum, podpis odborne spôsobilého reštaurátora
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VZOR
Formulár è. 2

Technické parametre kultúrnej pamiatky
Názov / meno žiadatea:
Adresa žiadatea:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
íslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Technické parametre nehnutenej kultúrnej pamiatky
Základné rozmery
Jednoduchý nákres pôdorysu s vyznaením asti, ktorá
sa bude obnovova
Zastavaná plocha
Poet podlaží, z toho nadzemných
Popis zastrešenia objektu
Špecifiká objektu
Iné...
Technické parametre hnutenej kultúrnej pamiatky:
Základné rozmery
Jednoduchý nákres s vyznaením asti,
ktorá sa bude reštaurova
Materiál, z ktorého je objekt zhotovený
Špecifiká objektu
Iné...
v.................................... da ...................................

Odtlaok peiatky žiadatea

Dátum podpis vlastníka / štatutárneho orgánu žiadatea
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VZOR
Formulár è. 3

Ak sa predkladajú projekty zamerané na reštaurovanie, konzervovanie, digitalizáciu
Názov projektu:
Charakteristika projektu
Cie a zameranie projektu
Štruktúra a asový plán realizácie projektu:
Úastníci (kto sa na projekte podiea):
Podrobný popis dokumentu ureného na reštaurovanie,
konzervovanie, digitalizáciu:
Kooperujúce subjekty – alšie organizácie, inštitúcie
a fondy, ktoré sa podieajú na financovaní projektu:
Ak sa predkladá projekt zameraný na realizáciu pripojenia na internet, strune popíšte technickú realizáciu:
Popis technickej realizácie:

Ak projekt predkladá knižnica, resp. právnická osoba, ktorej organizanou zložkou je knižnica, uvete íslo knižnice zo
Zoznamu knižníc Slovenskej republiky
íslo knižnice:
Profesionálny zamestnanec
(áno/nie)
Prehad vybraných štatistických ukazovateov1)
Uvádzajte údaje za posledné tri ukonené
roné štátne štatistické zisovanie (za
posledné tri ukonené roky)
Knižniné jednotky (kn. j.) spolu
Úbytky knižniných jednotiek
Roný prírastok kn. j. kúpou
Náklady (výdavky) na nákup knižniného
fondu
Aktívni používatelia
Návštevníci knižnice spolu
Výpožiky spolu
Poet študentov fakulty vysokej
školy/univerzity2)
Poet obyvateov v sídle verejnej knižnice3)
Poet prevádzkových hodín pre verejnos za
týžde

Odtlaok peiatky žiadatea

1)

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadatea

Vyp ajú knižnice. V tabuke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisovania za posledné uzatvorené tri roky poda
Roného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu
o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – poda typu knižnice.
2)
Údaj v tabuke vyp ajú iba akademické knižnice poda toho, i ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity.
3)
Vyp ajú iba verejné knižnice.
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VZOR
Formulár è. 4

Ak sa predkladajú projekty zamerané na múzeá a galérie
Názov projektu:
Registrané íslo:1)
Vybrané štatistické ukazovatele:2)
Poet zbierkových predmetov – kusov
Prírastok zbierkových predmetov – poet
kusov
Poet expozícií
Poet realizovaných výstav
Poet reštaurovaných a ošetrených
zbierkových predmetov
- z toho komplexne reštaurovaných
Poet návštevníkov expozícii a výstav:
Charakteristika projektu
Ciele a zameranie projektu:

Popis realizácie projektu, asový a vecný
harmonogram projektu:
Úel a prínos projektu:
Pri projektoch na reštaurovanie zbierkových
predmetov – podrobný rozpoet za jednotlivé
zbierkové predmety, vrátane fotodokumentácie
Pri projektoch na tla ediných titulov náklad, formát, rozsah, poet obrázkov

Odtlaok peiatky žiadatea

Dátum,podpis štatutárneho orgánu žiadatea

Fotodokumentácia projektu (predkladá sa len pri projektoch zameraných na reštaurovanie zbierkových predmetov –
min. 4 obrazové záznamy vo formáte 9x13 cm dokumentujúce fyzický stav zbierkového predmetu)

1

) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.
) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. V tabuke sa uvádzajú údaje z oficiálneho
štatistického zisovania za posledný ukonený rok poda Roného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Roného výkazu
o múzeu KULT (MK SR) 9-01.

2
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VZOR
Formulár è. 5

Ak sa predkladajú projekty na projekty zamerané na ochranu kultúrneho dedistva
Názov projektu:
Charakteristika projektu
Cie a zameranie projektu (história, stratégia a plán vývoja
projektu):
Štruktúra a asový plán realizácie projektu:
Úastníci (kto sa na projekte podiea):
Rozpoet nevyhnutných nákladov - stratégia financovania
projektu:
Kooperujúce subjekty - alšie organizácie, inštitúcie
a fondy, ktoré sa podieajú na financovaní projektu:
Nadväznos projektu na predošlé projekty:
Oakávaná úinnos ochrany s prihliadnutím na význam
predmetov kultúrnej hodnoty:
V prípade, že žiadateom je múzeum alebo galéria – íslo
z registranej listiny múzea, galérie:
V prípade, že žiadateom je knižnica, resp. právnická
íslo knižnice:
osoba, ktorej je knižnica organizanou zložkou – íslo
knižnice zo Zoznamu knižníc SR:
Vybrané štatistické ukazovatele - v prípade, že žiadateom je múzeum alebo galéria, vyp a tieto údaje:1)
Uvádzajte údaje za posledné ukonené roné štátne štatistické zisovanie
(za posledný ukonený rok)
Poet zbierkových predmetov - kusov
Poet realizovaných výstav
Poet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov
- z toho komplexne zreštaurovaných
Vybrané štatistické ukazovatele – v prípade, že žiadateom je knižnica, vyp a tieto údaje:2)
Uvádzajte údaje za posledné tri ukonené roné štátne
štatistické zisovanie (za posledné tri ukonené roky)
Knižniné jednotky (kn. j.) spolu
Roný prírastok kn. j.
Aktívni používatelia
Výpožiky spolu

Odtlaok peiatky žiadatea

1)

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadatea

V tabuke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisovania za jednotlivé roky poda Roného výkazu o galérii
KULT (MK SR) 6-01 alebo Roného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.
2)
V tabuke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisovania za jednotlivé roky poda Roného výkazu o knižnici
KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu o akademickej knižnici
Škol (MŠ SR) 10-01 – poda typu knižnice.
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VZOR
Formulár è. 6

Ak sa predkladajú projekty zamerané na akvizíciu múzeí a galérií
Názov projektu:
Registrané íslo z Registra múzeí a galérií SR:
Vybrané štatistické ukazovatele1):
Uvádzajte údaje za posledné ukonené roné štátne štatistické
zisovanie (za posledný ukonený rok)
Poet zbierkových predmetov - kusov
Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – poet
kusov
Poet návštevníkov výstav a expozícií spolu
Charakteristika projektu:
Autor/autori, ktorých dielo/diela sú navrhnuté na
akvizíciu:
Plán propagácie
Zoznam všetkých predmetov urených na akvizíciu s uvedením:
názov diela
autor
datovanie
rozmery
materiál alebo technika
predpokladaná nadobúdacia hodnota

Fotodokumentácia predmetu/predmetov urených na akvizíciu s uvedením:
názvu diela a autora
(min. rozmery: 5 x 7 cm)

Odtlaok peiatky žiadatea

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadatea

––––––––––––––––––1)

V tabuke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisovania za jednotlivé roky poda Roného výkazu o galérii
KULT (MK SR) 6-01 alebo Roného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.
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VZOR
Formulár è. 7

Prehad vybraných štatistických ukazovateov:1)
Uvádzajte údaje za posledné tri ukonené
roné štátne štatistické zisovanie (za
posledné tri ukonené roky)
Knižniné jednotky (kn. j.) spolu
Úbytky knižniných jednotiek
Roný prírastok kn. j. kúpou
Náklady (výdavky) na nákup knižniného
fondu
Aktívni používatelia
Návštevníci knižnice spolu
Výpožiky spolu
Poet študentov fakulty vysokej
školy/univerzity2)
Poet obyvateov v sídle verejnej
knižnice3)
Poet prevádzkových hodín pre verejnos
za týžde
Profesionálny zamestnanec
(áno/nie)
Ak je žiadateom knižnica, alebo právnická osoba, ktorej je knižnica organizanou zložkou – íslo knižnice zo
Zoznamu knižníc SR
íslo knižnice:

Odtlaok peiatky žiadatea

1)

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadatea

Vyp ajú knižnice. V tabuke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisovania za posledné uzatvorené tri roky poda
Roného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01. alebo Výkazu
o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – poda typu knižnice.
2)
Údaj v tabuke vyp ajú iba akademické knižnice poda toho, i ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity.
3)
Vyp ajú iba verejné knižnice.
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Príloha è. 4
k výnosu è. 503/2010 Z. z.

VZOR
Formulár è. 1

Špecifikácia projektu
vydanie zvukového alebo multimediálneho nosia
Žiadate:

.......................................................................................................................

Názov projektu:

.......................................................................................................................

Zámer

........................................................................................................................

Dramaturgia
Autor/i
(námet, réžia, strih, aranžmán...)
Interpret/i
Producent
Spoloné vydanie s
Zabezpeenie autorských práv
Záznam
Termín vzniku
Miesto realizácie (štúdio)
Celková minutáž
Mastering
Poplatky organizácii kolektívnej
správy
Realizácia

v eurách:

Autor/i sprievodných textov (obal
nosia a jeho prílohy)
Autor grafického návrhu
Fotografia
Lisovanie
Spôsob balenia
Náklad
Termín vydania
Výrobná cena 1 ks nosia (cena bez
DPH)
Distribúcia

v eurách:

A. Celkové náklady na projekt

v eurách:

B. alšie zdroje krytia vrátane
vlastných
C. Tržby

v eurách:
v eurách:

D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:

V ............................................................

da ..........................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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VZOR
Formulár è. 2
Vypa sa v prípade, že ide o publikanú innos

Špecifikácia projektu
doplujúce údaje a technické parametre publikácie
Autor:
Názov:
Termín vydania:
Prílohy:
Kategória:
monografia
výchovno-vzdelávacia literatúra pre deti a mládež
výchovno-vzdelávacia literatúra pre dospelých
odborná a vedecká literatúra, slovník, lexikón
prekladová odborná literatúra
iné (špecifikova):
Zámery, ciele a význam projektu:
Plán/zabezpeenie distribúcie (kto
ju zabezpeuje)
Náklad:
Formát:
Druh papiera(g/m2):
Poet strán:
Farebnos:
Väzba:
Plánovaná cena pre itatea:
Vydanie:

v eurách:

V ............................................ da ............................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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Príloha è. 5
k výnosu è. 503/2010 Z. z.

VZOR
Formulár è. 1

Doplujúce údaje a technické parametre periodickej tlae
Názov periodika:
Iné periodiká, ktoré vydáva
žiadate:
Obsahová štruktúra periodika:
Rozsah kultúrnych stránok /
prílohy:
Plán/zabezpeenie distribúcie:
(aká spolonos, resp. agentúra)
pri nepredajných periodikách je
nutné priloži adresár odberateov
Šéfredaktor:
Náklad:
Periodicita:
Poet ísel za rok:
Poet dvojísiel za rok:
Evidenné íslo a vydavate:
Formát:
Poet strán:
Farebnos:
Papier (g/m2):
Predajná cena:
(v eurách)
Poet predplatiteov:
Poet odberateov:
Remitenda:
(v % na 1 íslo)

V .............................. da ............................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu žiadatea
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VZOR
Formulár è. 2

Doplujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlae
Autor:
Názov:
Termín vydania:
Prílohy:
Kategória:
umelecká literatúra pre deti a mládež
nedostatková literatúra (špecifikova)
odborná a vedecká literatúra, slovník, lexikón
krásna literatúra
prekladová literatúra:
iné (špecifikova):
Zámery, ciele a význam projektu:

Plán/zabezpeenie distribúcie: (aká
spolonos, resp. agentúra)
Náklad:
Formát:
Druh papiera(g/m2):
Poet strán:
Farebnos:
Väzba(V8,V4,V2):
Plánovaná cena pre itatea:
(v eurách)
Vydanie:

V ............................................................ da .......................................................

Odtlaok peiatky žiadatea

Podpis štatutárneho orgánu
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504
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 23 ods. 2 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 474/2008 Z. z.
opatrenie z 20. decembra 2010 è. 284.403/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové
koeficienty.
Opatrenie obsahuje uplatòovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslunú krajinu na úèely zahranièného funkèného platu zamestnanca, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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