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493
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 8. decembra 2011
o rozpoètovej zodpovednosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. 1
Úvodné ustanovenie
Tento ústavný zákon s cie¾om dosiahnu dlhodobú
udrate¾nos hospodárenia Slovenskej republiky, posilni transparentnos a efektívnos vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podpori dlhodobú konkurencieschopnos Slovenskej republiky s prihliadnutím
na poiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti
a solidarity medzi súèasnými a budúcimi generáciami
upravuje zriadenie a pôsobnos Rady pre rozpoètovú
zodpovednos, pravidlá rozpoètovej zodpovednosti
a pravidlá rozpoètovej transparentnosti.
Èl. 2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto ústavného zákona sa rozumie
a) dlhodobou udrate¾nosou dosiahnutie takého stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpoètu verejnej správy a dlh verejnej správy zabezpeèujú, e ani oèakávaná zmena príjmov verejnej
správy a výdavkov verejnej správy pod¾a základného
scenára v najbliích 50 rokoch nespôsobí nárast
dlhu verejnej správy nad horný limit dlhu verejnej
správy,
b) základným scenárom dlhodobá prognóza príjmov
verejnej správy a výdavkov verejnej správy, ktorá
zoh¾adòuje budúci hospodársky a demografický vývoj v Slovenskej republike, aktuálny stav právneho
poriadku Slovenskej republiky, prièom v záväzkoch
verejnej správy sú zahrnuté aj implicitné záväzky verejnej správy a podmienené záväzky verejnej správy,
c) ukazovate¾om dlhodobej udrate¾nosti rozdiel medzi
aktuálnou hodnotou a dlhodobo udrate¾nou hodnotou trukturálneho primárneho salda vyjadrený
ako percentuálny podiel na hrubom domácom produkte,
d) trukturálnym primárnym saldom hodnota salda
rozpoètu verejnej správy upravená o vplyv hospodárenia podnikov tátnej správy, podnikov územnej
samosprávy a Národnej banky Slovenska, vplyv hospodárskeho cyklu, jednorazové vplyvy a náklady na
správu dlhu verejnej správy,
e) èistým bohatstvom Slovenskej republiky súèet
vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného imania Národnej banky Slovenska, vlastného
imania podnikov tátnej správy a podnikov územnej
samosprávy, upravený o implicitné záväzky a podmienené záväzky, iné aktíva a iné pasíva,
f) podnikom tátnej správy tátny podnik, obchodná

spoloènos s majetkovou úèasou tátu v minimálnej výke 20 % jej základného imania a právnická
osoba zriadená zákonom, v ktorej má tát kvalifikovanú úèas; kvalifikovanou úèasou sa na úèely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoò 20 % na základnom imaní
právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo monos uplatòovania vplyvu na
riadení právnickej osoby, ktorý je porovnate¾ný
s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na úèely tohto zákona rozumie podiel draný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má drite¾ nepriameho
podielu kvalifikovanú úèas,
g) podnikom územnej samosprávy obchodná spoloènos s majetkovou úèasou územnej samosprávy
v minimálnej výke 20 % jej základného imania,
h) implicitnými záväzkami rozdiel medzi oèakávanými
budúcimi výdavkami subjektov verejnej správy
a oèakávanými budúcimi príjmami subjektov verejnej správy, ktoré vyplývajú z finanèných dôsledkov
spôsobených budúcim uplatòovaním práv a povinností ustanovených právnym poriadkom Slovenskej
republiky, ak tieto nie sú súèasou dlhu verejnej
správy,
i) daòovými výdavkami poloky, ktoré zniujú príjem
rozpoètu verejnej správy z daní a z poistného a príspevkov platených do poistných fondov.
Rada pre rozpoètovú zodpovednos
Èl. 3
Zriadenie rady
(1) Zriaïuje sa Rada pre rozpoètovú zodpovednos
(ïalej len rada) ako nezávislý orgán monitorovania
a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpoètovej zodpovednosti.
(2) Rada má troch èlenov. Èlenmi rady sú predseda
a dvaja ïalí èlenovia. Predsedu rady volí a odvoláva
Národná rada Slovenskej republiky (ïalej len národná
rada) trojpätinovou väèinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda). Jedného èlena rady volí a odvoláva národná rada nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných poslancov na
návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ïalieho èlena
rady volí a odvoláva národná rada nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Èlen rady má postavenie
verejného èinite¾a.
(3) Funkèné obdobie èlenov rady je sedemroèné; tým
nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5. Ak funkcia èle-
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na rady zanikla pod¾a odseku 5 písm. a), c) a d), najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutoènosti, ktorá
má za následok zánik funkcie èlena rady sú subjekty,
oprávnené navrhova prísluného èlena rady, povinné
predloi národnej rade návrh na zvolenie nového èlena
rady. Ak funkcia èlena rady zaniká pod¾a odseku 5
písm. b), subjekty oprávnené navrhova prísluného
èlena rady sú povinné, do jedného mesiaca od doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie èlena rady, predloi
národnej rade návrh na zvolenie nového èlena rady.
Èlenstvo v rade je nezastupite¾né. Tá istá osoba môe
by zvolená za èlena rady len raz.
(4) Èlenom rady môe by fyzická osoba s náleitými
odbornými vedomosami a skúsenosami, ktorá má
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náleité odborné vedomosti a skúsenosti
sa povauje úplné vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa a najmenej pä rokov praxe v oblasti finanèníctva a makroekonómie. Za bezúhonnú sa povauje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin; bezúhonnos sa preukazuje výpisom
z registra trestov. Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná
s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí,
s funkciou tatutárneho orgánu v obchodnej spoloènosti, s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, èlena vlády, èlena Európskej komisie, starostu
obce, primátora mesta, predsedu vyieho územného
celku, poslanca obecného zastupite¾stva a poslanca zastupite¾stva vyieho územného celku a èlena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Nezluèite¾nos
funkcie èlena rady s funkciou èlena vlády trvá ete do
troch rokov po zániku funkcie èlena rady pod¾a odseku
5 písm. a) a c).
(5) Funkcia èlena rady zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia, a to dòom vymenovania nového èlena rady,
b) vzdaním sa funkcie, a to dòom vymenovania nového
èlena rady,
c) odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 6,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(6) Èlena rady mono odvola z funkcie len vtedy, ak
bol èlen rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony
alebo ak èlen rady nie je schopný es mesiacov vykonáva svoju funkciu.
(7) Úlohy spojené s odborným, organizaèným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpeèením èinnosti rady vykonáva Kancelária rady. Kancelária rady je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný
riadite¾, ktorý zodpovedá rade za èinnos Kancelárie
rady.
(8) Kancelária rady hospodári pod¾a rozpoètu príjmov a výdavkov. Výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpoètu Národnej banky Slovenska; tieto výdavky sa Národnej banke Slovenska bezodkladne
uhradia zo tátneho rozpoètu, ak o to Národná banka
Slovenska poiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií). Podrobnosti
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o truktúre rozpoètu rady a Kancelárie rady upraví
rada tatútom, prièom výku jednotlivých výdavkových
poloiek schva¾uje rada na základe celkového limitu výdavkov urèeného Národnou bankou Slovenska.
(9) Rokovanie rady sa riadi rokovacím poriadkom,
ktorý schva¾uje rada.
Èl. 4
Pôsobnos rady
(1) Rada
a) vypracováva a zverejòuje správu o dlhodobej udrate¾nosti vrátane základného scenára a urèenia ukazovate¾a dlhodobej udrate¾nosti kadoroène
k 30. aprílu a vdy do 30 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde,
b) vypracováva a predkladá na rokovanie národnej
rady správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpoètovej zodpovednosti a pravidiel rozpoètovej transparentnosti pod¾a tohto zákona za predchádzajúci rozpoètový rok kadoroène do 31. augusta,
c) vypracováva a zverejòuje z vlastného podnetu stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na
rokovanie národnej rady najmä z h¾adiska dôsledkov na rozpoèet verejnej správy a dlhodobú udrate¾nos; takéto stanovisko môe vypracova aj na
podnet poslaneckého klubu,
d) vykonáva ïalie èinnosti súvisiace s monitorovaním
a hodnotením vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotením plnenia pravidiel rozpoètovej
zodpovednosti,
e) vykonáva ïalie èinnosti ustanovené zákonom.
(2) Rada má právo vyadova súèinnos od subjektov
verejnej správy pri poskytovaní údajov súvisiacich s výkonom jej pôsobnosti. Subjekty verejnej správy sú povinné poskytova na poiadanie rady potrebnú súèinnos. Rada v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje
súèinnos a údaje Národnej banke Slovenska.
Pravidlá rozpoètovej zodpovednosti
Èl. 5
Limit dlhu verejnej správy
(1) Horný limit dlhu verejnej správy (ïalej len dlh)
sa ustanovuje vo výke 50 % podielu na hrubom domácom produkte.
(2) Výka dlhu je výka dlhu Slovenskej republiky,
ktorú aktuálne zverejnila Európska komisia (Eurostat)
(ïalej len Eurostat) vyjadrená ako percentuálny podiel na hrubom domácom produkte.
(3) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 40 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, uplatòuje
sa postup uvedený v odsekoch 4 a 8, ktorého cie¾om je
zníi dlh.
(4) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 40 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveò nedosiahne 43 % podielu na hrubom domácom produkte,
ministerstvo financií zasiela národnej rade písomné
zdôvodnenie výky dlhu vrátane návrhu opatrení na
jeho zníenie.
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(5) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 43 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveò nedosiahne 45 % podielu na hrubom domácom produkte
a) vláda predloí na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpeèi zníenie dlhu a
b) zníia sa platy èlenov vlády na úroveò ich platov
v predchádzajúcom rozpoètovom roku, ak ich platy
v predchádzajúcom rozpoètovom roku boli niie;
zníenie platov sa vykoná na obdobie od prvého dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení
výky dlhu a do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom bola zverejnená výka dlhu niia ako 43 %
podielu na hrubom domácom produkte.
(6) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 45 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveò nedosiahne 47 % podielu na hrubom domácom produkte,
okrem realizácie postupu pod¾a odseku 5
a) ministerstvo financií viae od prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po zverejnení výky dlhu výdavky tátneho rozpoètu vo výke 3 % z celkových výdavkov tátneho rozpoètu schválených zákonom
o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok zníených o výdavky na správu tátneho dlhu, o prostriedky Európskej únie, prostriedky tátneho rozpoètu na
financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody do Európskej únie,
transfery Sociálnej poisovni a o výdavky na likvidáciu
kôd spôsobených ivelnými pohromami; ak výka
dlhu pod¾a odseku 2 dosahuje 45 % podielu na hrubom domácom produkte a viac neustále poèas viacerých po sebe nasledujúcich rozpoètových rokov, viazanie sa vykoná vdy len v prvom rozpoètovom roku,
v ktorom výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahla 45 % podielu na hrubom domácom produkte a viac,
b) nemono poskytova prostriedky z rezervy predsedu
vlády a z rezervy vlády,
c) vláda nesmie predloi národnej rade taký návrh
rozpoètu verejnej správy, ktorý obsahuje medziroèný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpoètu verejnej správy na predchádzajúci rozpoètový rok, okrem výdavkov na
správu tátneho dlhu, prostriedkov Európskej únie,
prostriedkov tátneho rozpoètu na financovanie
spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov na likvidáciu kôd spôsobených ivelnými
pohromami; ak vláda takýto návrh rozpoètu verejnej
správy u predloila, je povinná stiahnu ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predloi návrh rozpoètu verejnej správy súladný s ustanovenou podmienkou a
d) obec a vyí územný celok sú povinní schváli rozpoèet na nasledujúci rozpoètový rok s výdavkami maximálne vo výke výdavkov rozpoètu predchádzajúceho rozpoètového roka okrem výdavkov na
likvidáciu kôd spôsobených ivelnými pohromami
a výdavkov na financovanie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie.
(7) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 47 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveò nedosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte,
okrem realizácie postupu pod¾a odsekov 5 a 6
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a) vláda nesmie predloi národnej rade návrh rozpoètu verejnej správy s rozpoètovaným schodkom; ak
vláda takýto návrh rozpoètu verejnej správy u predloila, je povinná stiahnu ho z rokovania národnej
rady a do 30 dní predloi návrh rozpoètu verejnej
správy súladný s ustanovenými podmienkami,
b) obec a vyí územný celok sú povinní schváli na nasledujúci rozpoètový rok iba vyrovnaný rozpoèet alebo prebytkový rozpoèet.
(8) Ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, okrem realizácie postupu pod¾a odsekov 5 a 7, vláda poiada národnú radu o vyslovenie dôvery vláde.
(9) Pri realizácii postupov pod¾a odsekov 6 a 7 sú subjekty verejnej správy, ktorých rozpoèty sú súèasou
rozpoètu verejnej správy, povinné zosúladi návrhy
svojich rozpoètov s vládnym návrhom rozpoètu verejnej
správy.
(10) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 6 a 8
sa nevzahuje na obdobie 24 mesiacov poènúc prvým
dòom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo schválené
programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde.
(11) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 6 a 8
sa nevzahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov
od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a) tatistický úrad Slovenskej republiky zistí, e percentuálne vyjadrená medziroèná zmena hrubého
domáceho produktu za predchádzajúci rozpoètový
rok a rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku zistená v benom rozpoètovom roku v porovnaní s percentuálne vyjadrenou
medziroènou zmenou hrubého domáceho produktu
za rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku a druhý rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku
zistenou v predchádzajúcom rozpoètovom roku poklesla najmenej o 12 percentuálnych bodov,
b) ministerstvo financií zistí, e výdavky z verejných
prostriedkov spojené s obnovením fungovania bankového sektora postihnutého finanènou krízou, výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraòovaním následkov ivelných pohrôm a prírodných
katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenskej republiky a výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce
z plnenia medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne
3 % hrubého domáceho produktu.
(12) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 4 a
8 sa nevzahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo
od vyhlásenia vojnového stavu do skonèenia vojny alebo do skonèenia vojnového stavu.
Èl. 6
Osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu
(1) tát finanène nezabezpeèuje platobnú schopnos
a nezodpovedá za platobnú schopnos obce alebo vyieho územného celku. Postup pri rieení platobnej neschopnosti obce alebo vyieho územného celku ustanovuje zákon.
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(2) Ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové
úlohy obci alebo vyiemu územnému celku, tát na
ich plnenie súèasne zabezpeèí obci alebo vyiemu
územnému celku zodpovedajúce finanèné prostriedky.
(3) Ak celková suma dlhu obce alebo vyieho územného celku dosiahne 60 % skutoèných bených príjmov
predchádzajúceho rozpoètového roka a viac, obec alebo
vyí územný celok sú povinní zaplati pokutu, ktorú
ukladá ministerstvo financií, a to vo výke 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutoèných bených príjmov predchádzajúceho rozpoètového roka.
Celkovú sumu dlhu obce alebo vyieho územného celku ustanovuje zákon.
(4) Povinnos uplatòova ustanovenie odseku 3 sa
neuplatní poèas 24 mesiacov poènúc prvým dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutoènilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva alebo zastupite¾stva vyieho územného celku, ak nebola vo
vo¾bách ako nový starosta, nový primátor alebo nový
predseda vyieho územného celku zvolená tá istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.
Èl. 7
Ukazovate¾ dlhodobej udrate¾nosti
a limit verejných výdavkov
(1) Rada pred urèením ukazovate¾a dlhodobej udrate¾nosti zverejní na svojom webovom sídle metodológiu
výpoètov a predpoklady, ktoré pouije pri urèení ukazovate¾a dlhodobej udrate¾nosti.
(2) Rada pri urèení ukazovate¾a dlhodobej udrate¾nosti zoh¾adòuje
a) hodnotu trukturálneho primárneho salda,
b) prognózy demografického vývoja zverejnené Eurostatom,
c) makroekonomické prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy a dlhodobé makroekonomické
prognózy Európskej komisie,
d) dlhodobé prognózy výdavkov citlivých na starnutie
populácie vypoèítaných Európskou komisiou,
e) dlhodobé prognózy kapitálových príjmov vypoèítaných Európskou komisiou,
f) implicitné záväzky a podmienené záväzky,
g) iné ukazovatele ovplyvòujúce dlhodobú udrate¾nos.
(3) Postup pri urèení limitu verejných výdavkov ustanoví zákon.
Pravidlá rozpoètovej transparentnosti
Èl. 8
Výbory
(1) Za úèelom zvýenia transparentnosti v procese
zostavovania rozpoètu verejnej správy sa zriaïujú Výbor pre daòové prognózy a Výbor pre makroekonomické prognózy (ïalej len výbory). Výbory sú poradnými
orgánmi ministra financií.
(2) Výbor pre daòové prognózy najmenej dvakrát roène vypracúva prognózy daòových a odvodových príjmov, a to do 15. februára beného rozpoètového roka
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a do 30. júna beného rozpoètového roka. Výbor pre
makroekonomické prognózy najmenej dvakrát roène
vypracúva prognózy vývoja makroekonomiky, a to do
15. februára beného rozpoètového roka a do 30. júna
beného rozpoètového roka.
Èl. 9
Zverejòovanie údajov
(1) Subjekty verejnej správy sú povinné zostavova
svoj rozpoèet najmenej na tri rozpoètové roky, prièom
súèasou návrhu rozpoètu je aj schválený rozpoèet na
bený rozpoètový rok, údaje o oèakávanej skutoènosti
beného rozpoètového roka a údaje o skutoènom plnení
rozpoètu za predchádzajúce dva rozpoètové roky. Subjekty verejnej správy zoh¾adòujú pri zostavení svojho
rozpoètu prognózy zverejnené ministerstvom financií
pod¾a odseku 3.
(2) Subjekty verejnej správy sú povinné zverejòova
údaje o rozpoète pod¾a odseku 1 do 30 dní po schválení
ich rozpoètu a do 60 dní po skonèení rozpoètového
roka.
(3) Ministerstvo financií najmenej dvakrát roène zverejòuje prognózy vypracované výbormi pod¾a èl. 8
ods. 3, a to do 15. februára beného rozpoètového roka
a do 30. júna beného rozpoètového roka.
(4) Rozpoèet verejnej správy obsahuje okrem údajov,
ktoré ustanovuje osobitný zákon, aj konsolidovanú bilanciu rozpoètu verejnej správy, stratégiu riadenia
tátneho dlhu a údaje o daòových výdavkoch, implicitných záväzkoch a podmienených záväzkoch, jednorazových vplyvoch a o hospodárení podnikov tátnej
správy; prísluný správca kapitoly tátneho rozpoètu
je povinný predklada ministerstvu financií poadované údaje za hospodárenie podnikov tátnej správy.
(5) Súhrnná výroèná správa Slovenskej republiky obsahuje okrem údajov, ktoré ustanovuje osobitný zákon, aj výku èistého bohatstva Slovenskej republiky,
bilanciu rozpoètu verejnej správy, vyhodnotenie plnenia cie¾ov stratégie riadenia tátneho dlhu, jednorazové vplyvy a hospodárenie podnikov tátnej správy.
Prechodné ustanovenia
Èl. 10
(1) Národná rada zvolí trojpätinovou väèinou poslancov prvýkrát na návrh aspoò jednej pätiny vetkých
poslancov na sedem rokov èlena rady, ktorého pod¾a
èl. 3 ods. 2 tretej vety inak navrhuje vláda.
(2) Národná rada zvolí trojpätinovou väèinou poslancov prvýkrát na návrh aspoò jednej pätiny vetkých
poslancov na pä rokov èlena rady, ktorého pod¾a èl. 3
ods. 2 tvrtej vety inak navrhuje prezident Slovenskej
republiky.
(3) Národná rada zvolí trojpätinovou väèinou poslancov prvýkrát na návrh aspoò jednej pätiny vetkých
poslancov na tri roky èlena rady, ktorého pod¾a èl. 3
ods. 2 piatej vety inak navrhuje guvernér Národnej
banky Slovenska, tento èlen rady môe by zvolený za
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èlena rady aj opätovne na najbliie ïalie funkèné obdobie.
(4) Rada predloí prvýkrát správu pod¾a èl. 4 ods. 1
písm. a) do iestich mesiacov od zvolenia vetkých èlenov rady.
(5) Rada predkladá správu pod¾a èl. 4 ods. 1 písm. b)
a hodnotí plnenie pravidiel rozpoètovej zodpovednosti
a pravidiel rozpoètovej transparentnosti prvýkrát do
dvanástich mesiacov od zvolenia vetkých èlenov rady.
Èl. 11
Ustanovenie èl. 5 sa prvýkrát uplatní v rozpoètovom
roku 2028.
Èl. 12
Prechodné ustanovenia úèinné
do 31. decembra 2017
(1) Do konca rozpoètového roka 2017 sa horný limit
dlhu verejnej správy ustanovuje vo výke 60 % podielu
na hrubom domácom produkte.
(2) Ak výka dlhu dosiahne 50 % podielu na hrubom
domácom produkte a viac, uplatòuje sa postup uvedený v odsekoch 3 a 7, ktorého cie¾om je zníi dlh.
(3) Ak výka dlhu dosiahne 50 % podielu na hrubom
domácom produkte a zároveò nedosiahne 53 % podielu
na hrubom domácom produkte, ministerstvo financií
zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie výky dlhu
vrátane návrhu opatrení na jeho zníenie.
(4) Ak výka dlhu dosiahne 53 % podielu na hrubom
domácom produkte a zároveò nedosiahne 55 % podielu
na hrubom domácom produkte
a) vláda predloí na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpeèi zníenie dlhu a
b) zníia sa platy èlenov vlády na úroveò ich platov
v predchádzajúcom rozpoètovom roku, ak ich platy
v predchádzajúcom rozpoètovom roku boli niie;
zníenie platov sa vykoná na obdobie od prvého dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení
výky dlhu a do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom bola zverejnená výka dlhu niia ako 53 %
podielu na hrubom domácom produkte.
(5) Ak výka dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom
domácom produkte a zároveò nedosiahne 57 % podielu
na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu pod¾a odseku 4
a) ministerstvo financií viae od prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po zverejnení výky dlhu výdavky tátneho rozpoètu vo výke 3 % z celkových
výdavkov tátneho rozpoètu schválených zákonom
o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok zníených o výdavky na správu tátneho dlhu, o prostriedky Európskej únie, prostriedky tátneho rozpoètu na financovanie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody do
Európskej únie, transfery Sociálnej poisovni a o výdavky na likvidáciu kôd spôsobených ivelnými pohromami; ak výka dlhu pod¾a odseku 2 dosahuje
55 % podielu na hrubom domácom produkte a viac
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neustále poèas viacerých po sebe nasledujúcich rozpoètových rokov, viazanie sa vykoná vdy len
v prvom rozpoètovom roku, v ktorom výka dlhu
pod¾a odseku 2 dosiahla 55 % podielu na hrubom
domácom produkte a viac,
b) nemono poskytova prostriedky z rezervy predsedu
vlády a z rezervy vlády,
c) vláda nesmie predloi národnej rade taký návrh
rozpoètu verejnej správy, ktorý obsahuje medziroèný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpoètu verejnej správy na predchádzajúci rozpoètový rok, okrem výdavkov na
správu tátneho dlhu, prostriedkov Európskej únie,
prostriedkov tátneho rozpoètu na financovanie
spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov na likvidáciu kôd spôsobených ivelnými
pohromami; ak vláda takýto návrh rozpoètu verejnej
správy u predloila, je povinná stiahnu ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predloi návrh rozpoètu verejnej správy súladný s ustanovenou podmienkou a
d) obec a vyí územný celok sú povinní schváli rozpoèet na nasledujúci rozpoètový rok s výdavkami maximálne vo výke výdavkov rozpoètu predchádzajúceho rozpoètového roka okrem výdavkov na
likvidáciu kôd spôsobených ivelnými pohromami
a výdavkov na financovanie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie.
(6) Ak výka dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom
domácom produkte a zároveò nedosiahne 60 % podielu
na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu pod¾a odsekov 4 a 5
a) vláda nesmie predloi národnej rade návrh rozpoètu verejnej správy s rozpoètovaným schodkom; ak
vláda takýto návrh rozpoètu verejnej správy u predloila, je povinná stiahnu ho z rokovania národnej
rady a do 30 dní predloi návrh rozpoètu verejnej
správy súladný s ustanovenými podmienkami a
b) obec a vyí územný celok sú povinní schváli na nasledujúci rozpoètový rok iba vyrovnaný rozpoèet alebo prebytkový rozpoèet.
(7) Ak výka dlhu dosiahne 60 % podielu na hrubom
domácom produkte a viac, okrem realizácie postupu
pod¾a odsekov 4 a 6, vláda poiada národnú radu o vyslovenie dôvery vláde.
(8) Pri realizácii postupov pod¾a odsekov 5 a 6 sú subjekty verejnej správy, ktorých rozpoèty sú súèasou
rozpoètu verejnej správy, povinné zosúladi návrhy
svojich rozpoètov s vládnym návrhom rozpoètu verejnej
správy.
(9) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 5 a 7
sa nevzahuje na obdobie 24 mesiacov poènúc prvým
dòom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo schválené
programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde.
(10) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 5 a 7
sa nevzahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov
od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a) tatistický úrad Slovenskej republiky zistí, e percentuálne vyjadrená medziroèná zmena hrubého
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domáceho produktu za predchádzajúci rozpoètový
rok a rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku zistená v benom rozpoètovom roku v porovnaní s percentuálne vyjadrenou
medziroènou zmenou hrubého domáceho produktu
za rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku a druhý rozpoètový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpoètovému roku
zistenou v predchádzajúcom rozpoètovom roku poklesla najmenej o 12 percentuálnych bodov,
b) ministerstvo financií zistí, e výdavky z verejných
prostriedkov spojené s obnovením fungovania bankového sektora postihnutého finanènou krízou, výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraòovaním následkov ivelných pohrôm a prírodných
katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenskej republiky a výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce
z plnenia medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne
3 % hrubého domáceho produktu.
(11) Povinnos uplatòova ustanovenia odsekov 3
a 7 sa nevzahuje na obdobie od vypovedania vojny
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alebo od vyhlásenia vojnového stavu do skonèenia vojny alebo do skonèenia vojnového stavu.
Èl. 13
Poènúc rozpoètovým rokom 2018 a do konca rozpoètového roka 2027 sa horný limit dlhu verejnej správy ustanovuje tak, e je kadý rozpoètový rok o jeden
percentuálny bod nií, ako horný limit dlhu verejnej
správy ustanovený na predchádzajúci rozpoètový rok.
V tomto období sa uplatnia rovnaké opatrenia, ako sú
uvedené v èl. 12 ods. 3 a 7, prièom percentuálne vyjadrená výka dlhu uvedená v èl. 12 ods. 3 a 7 sa kadoroène zniuje o jeden percentuálny bod.
Èl. 14
Úèinnos
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos 1. marca
2012 s výnimkou ustanovení èl. 6 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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494
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu
pre koly a kolské zariadenia v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 13 a § 7
ods. 9 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu pre koly a kolské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 598/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 517/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúajú písmená s) a ae).
Doterajie písmená af) a aj) sa oznaèujú ako písmená s) a w).
2. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Kategórie kôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla pod¾a § 3 ods. 7 sú:
a) koly so tandardnou prevádzkovou nároènosou pod¾a odseku 1 písm. a), b), e), f) a s),
b) koly s mierne zvýenou prevádzkovou nároènosou
pod¾a odseku 1 písm. m),
c) koly so zvýenou prevádzkovou nároènosou pod¾a
odseku 1 písm. h), j), l), n), o), u) a w),
d) koly s ve¾mi zvýenou prevádzkovou nároènosou
pod¾a odseku 1 písm. i) a q),
e) koly s vysokou prevádzkovou nároènosou pod¾a odseku 1 písm. c), d), k), p), g), r) a t)..
3. V § 2 ods. 5 sa slová e) a ae) nahrádzajú slovami e)
a r).
4. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Z finanèných prostriedkov na bené výdavky rozpoètovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva
kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a c) zákona sa odpoèítajú finanèné prostriedky na bené výdavky
a) pre materské koly pre deti so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ïalej len peciálne materské koly),
b) pre peciálne výchovné zariadenia a centrá peciálnopedagogického poradenstva (ïalej len peciálne kolské zariadenia),
c) pre ostatné kolské zariadenia,

d) pre koly na skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie iakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia pod¾a osobitného predpisu,4)
e) na úhradu pecifík pod¾a § 4a zákona, na poskytovanie finanèných prostriedkov za mimoriadne
výsledky iakov pod¾a § 4b zákona, na rieenie havarijných situácií pod¾a § 4c zákona, na financovanie rozvojových projektov pod¾a § 4d zákona, na
úhradu nákladov na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod¾a § 4e zákona a na rezervu
urèenú na dohodovacie konanie pod¾a § 8c zákona
pri dodraní limitu pod¾a § 7 ods. 7 zákona,
f) na úhradu príspevku na výchovu a vzdelávanie
detí materských kôl a peciálnych materských
kôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
kolskej dochádzky, pod¾a § 6b zákona,
g) na úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie
pod¾a § 7 ods. 8 zákona,
h) na úhradu nákladov pod¾a § 7 ods. 16 zákona..
5. V § 3 ods. 4 písm. b) sa za slová platovej triedy
vkladá èiarka a slová pracovnej triedy.
6. V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. e), f), h) a r) je 60 %
normatívu na iaka tejto kategórie koly, alebo
b) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie
kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. g) je 80 % normatívu na
iaka tejto kategórie koly..
7. V § 4 ods. 5 písm. h) prvý bod a druhý bod znejú:
1. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. e), f), h) a r) zapoèítava s koeficientom 0,6,
2. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. g) zapoèítava
s koeficientom 0,8..
8. § 4 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Normatív na iaka portového gymnázia, ktorý nenavtevuje portovú prípravu, sa urèí rovnako
ako na iaka gymnázia..
9. § 6 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Normatív na diea peciálnej materskej koly
bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez veobecného intelektového nadania je 40 % normatívu na
diea peciálnej materskej koly. Pri výpoète tohto
normatívu sa diea zapoèítava s koeficientom 0,4..
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11. V § 7 ods. 17 sa slovo iestich nahrádza slovom piatich.

10. V § 7 odsek 13 znie:
(13) iak koly alebo iak internátnej koly, ktorý nie
je ubytovaný v kolskom internáte, sa zapoèítava s koeficientom 1. iak koly alebo iak internátnej koly, ktorý
je ubytovaný v kolskom internáte, sa zapoèítava s koeficientom 3. Diea peciálnej materskej koly alebo diea
peciálnej materskej koly internátnej, ktoré nie je ubytované v kolskom internáte, sa zapoèítava s koeficientom 1,5. Diea peciálnej materskej koly alebo diea peciálnej materskej koly internátnej, ktoré je ubytované
v kolskom internáte, sa zapoèítava s koeficientom 3..

12. V § 7 ods. 18 sa slovo tyroch nahrádza slovom piatich.
13. V § 8 ods. 7 sa slovo iestich nahrádza slovom piatich.
14. V § 8 ods. 8 sa slovo tyroch nahrádza slovom
piatich.
15. Prílohy è. 1 a 2 znejú:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

Kategórie kôl s jednotným mzdovým normatívom pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) a r)
pod¾a èíselných kódov tudijných odborov a uèebných odborov stredných odborných kôl
Názov kategórie koly s jednotným
mzdovým normatívom pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. e) a r)

Èíselný kód tudijného odboru alebo uèebného odboru

Stredná odborná kola  1. kategória

6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6,
6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6,
6355 6, 6360 6, 6362 6,

Stredná odborná kola  2. kategória

1140
2840
3126
3650
3919
7237

Stredná odborná kola  3. kategória

2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6,
4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6,
4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 6323 6, 7649 6,

Stredná odborná kola  4. kategória

2153
2952
3248
3778
6411

Stredná odborná kola  5. kategória

2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2499 4, 2682 4,
2684 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4,
4558 4,

Stredná odborná kola  6. kategória

2412 4, 3658 4, 3693 4, 6444 4, 6445 4,

Stredná odborná kola  7. kategória

2679 4,

Stredná odborná kola  8. kategória

2965 2, 3178 2, 6456 2,

6,
6,
6,
6,
7,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

2141
2841
3135
3699
3957
7518

2398
2958
3341
3792
6421

6,
6,
7,
6,
6,
7,

6,
4,
4,
4,
4,

2156
2847
3155
3739
3964
7646

2414
2960
3347
4508
6425

7,
6,
6,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

2241
2848
3158
3760
3965
7647

2415
2982
3454
4511
6426

6,
6,
6,
6,
6,
3,

4,
4,
4,
4,
4,

2381
2849
3231
3764
5371
7661

2417
3125
3656
4512
6428

7,
6,
6,
7,
3,
6,

4,
4,
4,
4,
2,

2399
2885
3336
3765
6292
7662

2489
3137
3659
4521
6432

6,
6,
6,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

2665
2940
3337
3767
6851
7663

2675
3138
3660
4526
6441

7,
6,
6,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

2675
2940
3383
3794
6851
7667

2676
3139
3756
6357
6442

7,
7,
6,
6,
7,
6,

4,
4,
4,
6,
4,

2695
2949
3383
3916
6857
7669

2737
3243
3757
6358
6443

7,
6,
7,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
6,
4,

2699
2951
3431
3917
7218
9245

2859
3244
3758
6403
6476

6,
6,
6,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

2720
3125
3432
3918
7235

2890
3247
3759
6405
8501

6,
6,
6,
6,
6,

4,
4,
4,
4,
4,

Stredná odborná kola  9. kategória

2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,6460 2,

Stredná odborná kola  10. kategória

2398
2464
2878
3152
3668
4561
6452

Stredná odborná kola  11. kategória

5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6,5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7,
5335 7, 5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,

4,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2401
2466
2889
3185
3672
4562
6475

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2423
2468
2954
3250
3673
4569
8545

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2430
2487
2955
3251
3675
4571
8551

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2431
2488
2956
3272
3679
4574
8564

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2432
2499
2962
3274
3688
4575
8573

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2433
2683
2963
3355
3762
4580
8576

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

2435
2698
2964
3370
3763
4582

2,
2,
2,
2,
2,
2,

2436
2738
2977
3661
3766
6422

2,
2,
2,
2,
2,
4,

2439
2873
2978
3663
4524
6446

2,
2,
2,
2,
2,
4,

2458
2877
3146
3664
4529
6451

2,
2,
2,
2,
2,
2,
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Názov kategórie koly s jednotným mzdovým normatívom pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. e) a r)
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Èíselný kód tudijného odboru alebo uèebného odboru

Stredná odborná kola  12. kategória

3434
8234
8249
8269
8288
8503

4,
6,
6,
6,
6,
4,

3453
8235
8257
8270
8289
8504

4,
6,
7,
6,
6,
4,

3471
8235
8258
8273
8290
8506

4,
7,
7,
6,
6,
4,

8218
8236
8259
8274
8291
8507

6,
6,
6,
6,
7,
4,

8218
8237
8259
8276
8293
8508

7,
7,
7,
7,
7,
4,

8221
8238
8260
8278
8294
8513

6,
6,
6,
6,
6,
4,

8222
8238
8261
8279
8295

6,
7,
6,
6,
6,

8223
8240
8262
8280
8296

6,
6,
6,
6,
6,

8230
8244
8263
8283
8297

6,
6,
7,
6,
6,

8231
8245
8264
8284
8298

6,
6,
6,
6,
6,

8233
8248
8267
8276
8299

6,
6,
6,
7,
6,

Stredná odborná kola  13. kategória

2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3676 2, 3178 0, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 4579 0,
6424 2, 6444 2, 6445 2, 6453 2, 6489 2,

Stredná odborná kola  14. kategória

2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0,
3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

A

B

C=1/A

D=B/A

E=K*D

F=C+E

G = normalizácia na najmeniu hodnotu
v ståpci F

Koeficient prevádzkovej
nároènosti (KPRN)

Koeficient ekonomickej
nároènosti
výchovno-vzdelávacieho procesu
(KENVP)

Koeficient personálnej
nároènosti (KPN)

Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného iaka
vyjadrený ako èas platu
pedagogického zamestnanca

Prepoèet platu nepedagogického
zamestnanca
na pedagogického zamestnanca

Èas platu nepedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného iaka

Èas platu pedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného iaka

Poèet nepedagogických
zamestnancov
na pedagogického zamestnanca

Kategória kôl
s jednotným
mzdovým
normatívom
a s jednotným
normatívom
na vzdelávací proces

Poèet iakov na pedagogického
zamestnanca

Èíslo kategórie

Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie kôl,
v ktorých sa iaci pripravujú na povolanie

H=
0,5*(G+1)

1.

Základné koly

12,3

0,29

0,0813

0,0236

0,0157

0,0970

1,580

1,290

1,000

2.

Gymnáziá

10,5

0,26

0,0952

0,0248

0,0165

0,1117

1,820

1,410

1,000

3.

portové gymnáziá

5,5

0,24

0,1818

0,0436

0,0291

0,2109

3,435

2,217

2,000

4.

Konzervatóriá

2,9

0,23

0,3448

0,0793

0,0529

0,3977

6,477

3,738

2,000

5.

Stredné odborné koly  1. kategória

9,4

0,30

0,1064

0,0319

0,0213

0,1277

2,079

1,540

1,000

6.

Stredné odborné koly  2. kategória

8,8

0,34

0,1136

0,0386

0,0258

0,1394

2,270

1,635

1,000

7.

Stredné odborné koly  3. kategória

8,8

0,36

0,1136

0,0409

0,0273

0,1409

2,295

1,647

2,000

8.

Stredné odborné koly  4. kategória

7,5

0,40

0,1333

0,0533

0,0356

0,1689

2,750

1,875

1,500

9.

Stredné odborné koly  5. kategória

7,2

0,39

0,1389

0,0542

0,0361

0,1750

2,850

1,925

1,750

10.

Stredné odborné koly  6. kategória

6,8

0,36

0,1471

0,0529

0,0353

0,1824

2,970

1,985

1,500

11.

Stredné odborné koly  7. kategória

6,8

0,44

0,1471

0,0647

0,0431

0,1902

3,097

2,049

2,000

12.

Stredné odborné koly  8. kategória

6,4

0,60

0,1563

0,0938

0,0625

0,2188

3,563

2,281

1,500

13.

Stredné odborné koly  9. kategória

6,0

0,30

0,1667

0,0500

0,0333

0,2000

3,257

2,129

1,250

14.

Stredné odborné koly  10. kategória

6,0

0,39

0,1667

0,0650

0,0433

0,2100

3,420

2,210

1,500

15.

Stredné odborné koly  11. kategória

6,0

0,32

0,1667

0,0533

0,0356

0,2022

3,293

2,147

1,500

16.

Stredné odborné koly  12. kategória

5,8

0,33

0,1724

0,0569

0,0379

0,2103

3,426

2,213

2,000

17.

Stredné odborné koly  13. kategória

5,4

0,36

0,1852

0,0667

0,0444

0,2296

3,740

2,370

1,750

18.

Stredné odborné koly  14. kategória

5

0,41

0,2000

0,0820

0,0547

0,2547

4,147

2,574

2,000

A

19.

Strediská praktického vyuèovania

B

19

0,25

C=1/A

0,0526

D=B/A

0,0132

E=K*D

0,0088

F=C+E

G = normalizácia na najmeniu hodnotu
v ståpci F

Koeficient prevádzkovej
nároènosti (KPRN)

Koeficient personálnej
nároènosti (KPN)

Koeficient ekonomickej
nároènosti
výchovno-vzdelávacieho procesu
(KENVP)
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Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného iaka
vyjadrený ako èas platu
pedagogického zamestnanca

Prepoèet platu nepedagogického
zamestnanca
na pedagogického zamestnanca

Èas platu nepedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného iaka

Èas platu pedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného iaka

Poèet nepedagogických
zamestnancov
na pedagogického zamestnanca

Kategória kôl
s jednotným
mzdovým
normatívom
a s jednotným
normatívom
na vzdelávací proces

Zbierka zákonov è. 494/2011

Poèet iakov na pedagogického
zamestnanca

Èíslo kategórie

Èiastka 146

H=
0,5*(G+1)

0,0614

1,000

1,000

1,000

20.

peciálne základné koly

8

0,30

0,1250

0,0375

0,0250

0,1500

2,443

1,721

2,000

21.

Gymnáziá a konzervatóriá  peciálne
stredné koly

5,3

0,26

0,1887

0,0491

0,0327

0,2214

3,605

2,303

1,500

22.

Stredné odborné koly  peciálne
stredné koly

4,3

0,30

0,2326

0,0698

0,0465

0,2791

4,545

2,772

1,500

23.

Odborné uèilitia a praktické koly

3,9

0,30

0,2564

0,0769

0,0513

0,3077

5,011

3,005

1,500

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)

16. Prílohy è. 11 a 12 znejú:

.

0,67

Príloha è. 11
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

Zaradenie dieaa do skupiny pod¾a nároènosti individuálnej èinnosti s dieaom pod¾a
zdravotného znevýhodnenia

Koeficient

Skupina

Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom na financovanie
kolských zariadení pod¾a § 8 ods. 1 písm. a)

Diea s naruenou komunikaènou schopnosou  dyslália (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona è. 245/2008 Z. z.)
1.

2.

Diea s telesným postihnutím; zdravotný stav dieaa je stabilizovaný, chirurgická lieèba je ukonèená,
intervencia má preventívny a monitorovací charakter, prièom nie sú pridruené ïalie pokodenia (§ 94
ods. 2 písm. d) zákona è. 245/2008 Z. z.).
Diea s naruenou komunikaènou schopnosou  zajakavos, fonologické poruchy, poruchy rezonancie,
oneskorený vývin reèi, naruený vývin reèi, verbálna dyspraxia, poruchy hlasu, mutizmus, brblavos
(§ 94 ods. 2 písm. e) zákona è. 245/2008 Z. z.)
Diea slabozraké, diea so zvykami zraku alebo diea s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2
písm. a), b) a d) vyhláky è. 322/2008 Z. z. o peciálnych kolách)
Diea so sluchovým postihnutím  nedoslýchavé, s kochleárnym implantátom (§ 3 ods.1 písm. a) a b)
vyhláky è. 322/2008 Z. z.)
Diea s vývinovou poruchou uèenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona è. 245/2008 Z. z.)
Diea s ¾ahkým stupòom mentálneho postihnutia a diea so stredným stupòom mentálneho postihnutia
(§ 97 ods. 5 písm. a) a b) zákona è. 245/2008 Z. z.)

Diea s telesným postihnutím, ktorého zdravotný stav ovplyvòuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94
ods. 2 písm. d) zákona è. 245/2008 Z. z.)

30

45
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Zaradenie dieaa do skupiny pod¾a nároènosti individuálnej èinnosti s dieaom pod¾a
zdravotného znevýhodnenia

Koeficient

Skupina
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Diea s telesným postihnutím s pridruenými narueniami, poruchami a pokodeniami, ktorého zdravotný stav ovplyvòuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona è. 245/2008 Z. z.)
Diea s akým alebo s hlbokým stupòom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. c) zákona
è. 245/2008 Z. z.)
Diea s naruenou komunikaènou schopnosou  dysfázia, dyzartria, afázia (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona
è. 245/2008 Z. z.)
Diea nehovoriace (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhláky è. 322/2008 Z. z.)
Diea nevidiace (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhláky è. 322/2008 Z. z.)
Diea nepoèujúce (§ 3 ods. 1 písm. c) vyhláky è. 322/2008 Z. z.)
Diea hluchoslepé (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona è. 245/2008 Z. z.)

3.

Diea nevidiace v kombinácii s mentálnym postihnutím, diea so zvykami zraku v kombinácii s mentálnym postihnutím, nehovoriace diea v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesne postihnuté diea
v kombinácii s mentálnym postihnutím, diea so sluchovým postihnutím v kombinácii s mentálnym
postihnutím (§ 3 ods. 5 vyhláky è. 322/2008 Z. z.)
Diea s autizmom alebo ïalími pervazívnymi vývinovými poruchami (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona
è. 245/2008 Z. z.)
Diea s poruchou aktivity a pozornosti (§ 94 ods. 2 písm. j) zákona è. 245/2008 Z. z.)

60

Diea so symptomatickými poruchami reèi  diea s iným druhom naruenej komunikaènej schopnosti
ne s poruchou výslovnosti v kombinácii so sluchovým postihnutím, diea s naruenou komunikaènou
schopnosou v kombinácii so zrakovým postihnutím, diea s naruenou komunikaènou schopnosou
v kombinácii s telesným postihnutím, diea s naruenou komunikaènou schopnosou v kombinácii
s poruchou aktivity a pozornosti, diea s naruenou komunikaènou schopnosou v kombinácii s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z.)

1

Metodologicko-odborná èinnos

Príloha è. 12
k nariadeniu vlády è. 630/2008 Z. z.

ÈAS A
Vzorec
na výpoèet hodnoty koeficientu kvalifikaènej truktúry
pedagogických zamestnancov koly

KK =

36

∑c
i=1

36

i

× PPZ i / ∑ PPZ i
i=1

Vysvetlivky:
i

 pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede a pracovnej triede s prísluným kreditovým príplatkom

ci

 koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslunú platovú triedu a pracovnú triedu s prísluným kreditovým príplatkom i

PPZi  prepoèítaný poèet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede a pracovnej triede s prísluným
kreditovým príplatkom

Èiastka 146
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ÈAS B
Koeficienty
na výpoèet hodnoty koeficientu kvalifikaènej truktúry pedagogických zamestnancov
koly pod¾a zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy
s prísluným kreditovým príplatkom
Pedagogický zamestnanec pod¾a platovej triedy
a výky kreditového príplatku

Koeficient
pre pracovnú triedu
jedna

Koeficient
pre pracovnú triedu
dva

1.

7. platová trieda bez kreditového príplatku

0,74

0,79

2.

7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

0,78

0,84

3.

7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

0,83

0,89

4.

8. platová trieda bez kreditového príplatku

0,82

0,87

5.

8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

0,87

0,93

6.

8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

0,92

0,98

7.

9. platová trieda bez kreditového príplatku

0,92

0,98

8.

9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

0,97

1,04

9.

9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

1,03

1,10

10.

10. platová trieda bez kreditového príplatku

1,00

1,07

11.

10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

1,06

1,13

12.

10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

1,12

1,20

13.

11. platová trieda bez kreditového príplatku

1,12

1,20

14.

11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

1,19

1,27

15.

11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

1,26

1,34

16.

12. platová trieda bez kreditového príplatku

1,26

1,34

17.

12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %

1,33

1,42

18.

12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %

1,41

1,50

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012.

Iveta Radièová v. r.

.
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495
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno e) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 6.
2. § 6 sa vypúa vrátane poznámok pod èiarou
k odkazom 16 a 20.
3. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblas
Pôdna erózia

tandardy

Podmienky

Minimálne krytie
pôdy.

V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde
s priemernou svahovitosou nad 12o zabezpeèi najmenej 40 %
vegetaèné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacroènou
krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.

Minimálna správa
pôdy odráajúca
pecifické miestne
podmienky.

Dodriavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy
zabraòova tvorbe ryhovej erózie a zabráni vzniku eróznych rýh
nad 20 cm håbky.

Zachovávanie terás.

Likvidova existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.

Organické zloky
pôdy

Striedanie plodín.

Nepestova na tej istej ploche poèas dvoch po sebe
nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.

Zachova úrovne
organických
zloiek pôdy
pomocou vhodných
praktík.

Správa polí so
strniskom.

Vypa¾ova strniská a páli rastlinné zvyky po zbere úrody
z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.

truktúra pôdy

Vhodné pouívanie
strojov.

Nevstupova na po¾nohospodársku pôdu v èase, keï môe dôjs
k jej zhutòovaniu a rozbahneniu.

Ochráni pôdu
pomocou vhodných
opatrení.

Zachova
truktúru pôdy
pomocou vhodných
opatrení.

Nevzahuje sa na èas nevyhnutne potrebný na zber plodín
v súlade s agrotechnickou praxou.
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Minimálna miera
údrby
Zabezpeèi
minimálnu úroveò
údrby a zabráni
zhoreniu
stanoví.
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Minimálna miera
intenzity chovu
a vhodné reimy.
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a) Poèas kalendárneho roka dodriava najniie zaaenie 0,2
ve¾kej dobytèej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych
porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**)
ktorých výmera je vyia ako 20 ha.
b) Poèas celého vegetaèného obdobia udriava vetky plochy
trvalých trávnych porastov pod¾a nadmorskej výky kosením
a/alebo spásaním, doplnkovo aj mulèovaním pod¾a sledovaného
obdobia. Výnimka: Výnimka pre udriavanie trvalých trávnych
porastov je povolená pre iadate¾ov pod¾a osobitného predpisu.32)
Prvú operáciu na plochách trvalých
trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo
mulèovanie***) vykona najneskôr do
pasenie
kosenie
0  400
1. 6.
22. 6.
401  600
8. 6.
8. 7.
601  800
9. 7.
29. 7.
nad 800
15. 7.
8. 8.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstráni
pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatòuje podmienka uvedená
v oblasti truktúra pôdy.
Nadmorská výka
(m n. m.):

Ochrana vody
a hospodárenie
s vodou

Ochrana stálych
pasienkov.

Vylúèi zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na
súvislej èasti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere viac
ako 0,30 ha.

Zachovávanie
krajinných prvkov.

Nenaruova ani nelikvidova krajinné prvky na ornej pôde, ako
je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraï, medza.****)

Zabránenie
prenikaniu
neiaducej vegetácie
na
po¾nohospodársku
pôdu.

a) Na konci vegetaèného obdobia zabraòova rozirovaniu samonáletov
drevín (stromov, krovín), odstraòova invázne druhy rastlín
a húevnaté buriny, vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných
miest.
b) Trvale udriava plochy po¾nohospodárskej pôdy spôsobom,
ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Po¾nohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo
chme¾nica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie
vidite¾né oetrovanie výsadby a oetrovanie medziradia.
d) Orná pôda v roku podania iadosti je obhospodarovaná v súlade
s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním iadate¾a, na
dieloch pôdnych blokov iadate¾ pestuje a zberá plodiny uvedené
v jednotnej iadosti v súlade s agrotechnickou praxou.

Chráni vodu pred
zneèistením
a odtokom
a regulova
pouívanie vôd

Ak dochádza k zavlaovaniu, treba ma povolenie na èerpanie
povrchových a podzemných vôd na zavlaovanie33) alebo zmluvu
so správcom tátnych závlahových sústav.
Nepouíva priemyselné a organické hnojivá v nárazníkových
zónach pozdå útvarov povrchových vôd v írke do 10 m od
brehovej èiary na diele pôdneho bloku oprávneného na
poskytnutie jednotnej platby na plochu.

*) Výpoèet ve¾kej dobytèej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: te¾atá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks; hovädzí dobytok
od 6 do 24 mesiacov  0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov  1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov  0,15 VDJ/ks; ovce
a kozy do 12 mesiacov  0,05 VDJ/ks; kone od iestich mesiacov  1,0 VDJ/ks; riebätá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks; hydina
 0,03 VDJ/ks; prasnice a kance  0,5 VDJ/ks; ostatné oípané  0,3 VDJ/ks; bece  0,2 VDJ/ks; králiky a ostatné kouinové zvieratá
 0,04 VDJ/ks.
**) Siláe, siláe s vyím objemom suiny (napr.: kukurièná silá, mieanky, obilné siláe) a zelené krmoviny (napr.: mieanky urèené
na zelené kàmenie).
***) Ak je splnená podmienka najniieho zaaenia, mono poui mulèovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovos mulèovania spoèíva v tom, e kadý pozemok musí by obhospodarovaný kosením a/alebo pasením ako základnou technológiou a mulèovanie sa akceptuje iba ako doplnková technológia po vykonaní, prípadne pred vykonaním
hlavnej operácie. Hlavná operácia sa musí vykona najneskôr v termínoch uvedených v tabu¾ke.
****) Ak dôjde k narueniu krajinných prvkov, ktoré je súèasne aj poruením podmienok ustanovených v oblasti ivotné prostredie pod¾a
prílohy è. 3: Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, pôjde o nedodranie podmienok aj v oblasti ivotné prostredie..
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Èl. II

Poznámky pod èiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

32) § 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 128/2010 Z. z.
33
) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..
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Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Iveta Radièová v. r.
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496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006 Z. z.
o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania
obvineným a odsúdeným v znení neskorích predpisov
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 32 ods. 3 zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona
è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 93/2008 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006 Z. z.

o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 506/2008 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 41/2010
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 550/2010
Z. z. sa mení takto:
Prílohy è. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesaène)

Pracovný
stupeò

Poèet rokov
zapoèítanej praxe

1
2
3

do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

Pracovná trieda
1
149,10
155,80
162,30

2
161,80
168,40
175,60

3
175,00
182,80
190,40

4
286,40
299,20
311,20

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeò

Poèet rokov
zapoèítanej praxe

1
2
3

do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

Pracovná trieda
1
0,857
0,895
0,933

2
0,930
0,968
1,009

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Iveta Radièová v. r.

3
1,006
1,051
1,094

4
1,646
1,720
1,789

..
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497
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 348/2006 Z. z.
o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z.
nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 348/2006
Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa slová prevzatím, skladovaním,
úpravou a uloením nahrádzajú slovami zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloenie
a uloením.
2. V § 3 ods. 4 sa slová nákladov spojených s úpravou na uloenie a uloením nepouívaného iarièa ako
rádioaktívneho odpadu alebo so skladovaním vysokoaktívneho iarièa stanovenej pod¾a odseku 3 na osobit-

ný úèet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovami
úplných nákladov spojených so zberom, triedením,
skladovaním, spracovaním, úpravou na uloenie
a uloením nepouívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho iarièa ako rádioaktívneho odpadu urèenej
pod¾a odseku 3 na úèet pod¾a osobitného predpisu7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 8 ods. 1 písm. i) zákona è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 143/2010 Z. z..

3. V § 6 písmeno i) znie:
i) zloi na úèet pod¾a osobitného predpisu7a) finanènú
zábezpeku pod¾a § 3 ods. 4,.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012.

Iveta Radièová v. r.
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498
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejòovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
a náleitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 5a ods. 15 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení zákona è. 382/2011 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje
a) podrobnosti o zverejòovaní povinne zverejòovanej
zmluvy pod¾a § 5a zákona (ïalej len zmluva) v Centrálnom registri zmlúv (ïalej len register),
b) náleitosti informácie o uzatvorení zmluvy pod¾a
§ 5a ods. 3 zákona (ïalej len informácia).
§2
Podrobnosti o zverejòovaní zmluvy v registri
(1) Povinná osoba, ktorá zasiela zmluvu na úèely jej
zverejnenia v registri, zasiela túto zmluvu prostredníctvom webového sídla www.crz.gov.sk/sysadm (ïalej
len webové sídlo) s uvedením mena a priezviska osôb,
ktoré zmluvu podpísali, a bez uvedenia podpisu týchto
osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlaèku peèiatky
úèastníkov zmluvy vo formáte Portable Document Format (.pdf) s monosou vyh¾adávania.
(2) Povinná osoba pod¾a odseku 1 súèasne so zaslaním zmluvy pod¾a odseku 1 uvádza na webovom sídle
tieto údaje:
a) názov zmluvy,
b) èíslo zmluvy, ak povinná osoba pod¾a odseku 1 vedie
vlastný èíselník zmlúv,
c) identifikácia úèastníkov zmluvy, a to ak ide o
1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
2. fyzickú osobu  podnikate¾a, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo,
ak je pridelené,
3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju mono urèi, vrátane dane z pridanej hodnoty,
e) dátum, keï bola zmluva uzavretá, prípadne dátum
udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum nadobudnutia úèinnosti zmluvy, ak dátum
nadobudnutia úèinnosti je iný ako deò nasledujúci
po dni jej zverejnenia v registri,
g) dátum skonèenia platnosti zmluvy, ak je zmluva
uzatvorená na dobu urèitú.

(3) Povinná osoba pod¾a odseku 1 môe zasla ustanovenia veobecných obchodných podmienok na úèely
ich zverejnenia v registri prostredníctvom webového
sídla aj vo formáte Portable Document Format (.pdf).
(4) Ak sa veobecné obchodné podmienky uvádzajú
v registri odkazom na inú zmluvu pod¾a § 5a ods. 4 zákona, povinná osoba pod¾a odseku 1 uvedie na webovom sídle èíslo tejto zmluvy.
§3
Náleitosti informácie
Povinná osoba, ktorá zasiela informáciu na úèely jej
zverejnenia v registri, zasiela túto informáciu prostredníctvom webového sídla s tými náleitosami:
a) názov zmluvy,
b) identifikácia úèastníkov zmluvy, a to ak ide o
1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
2. fyzickú osobu  podnikate¾a, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo,
ak je pridelené,
3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,
c) popis predmetu zmluvy,
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju mono urèi, vrátane dane z pridanej hodnoty,
e) dátum, keï bola zmluva uzavretá, prípadne dátum
udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum nadobudnutia úèinnosti zmluvy,
g) dátum skonèenia platnosti zmluvy, ak je zmluva
uzatvorená na dobu urèitú.
§4
(1) Ak povinná osoba zale do registra zrejme nesprávny údaj pod¾a § 2 ods. 2 alebo zrejme nesprávnu
informáciu, Úrad vlády Slovenskej republiky vykoná
opravu na základe iadosti o opravu tej povinnej osoby,
ktorá tento údaj alebo informáciu do registra zaslala.
(2) Povinná osoba zale iados pod¾a odseku 1 spolu
s opraveným údajom pod¾a § 2 ods. 2 alebo informáciou
elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu
crz-support@vlada.gov.sk.
(3) Úrad vlády Slovenskej republiky zrejme nesprávny údaj pod¾a § 2 ods. 2 alebo zrejme nesprávnu informáciu nahradí opraveným údajom alebo opravenou informáciou a túto skutoènos vyznaèí v registri.
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§6

§5
(1) Pred prvým zaslaním zmluvy do registra sa povinná osoba registruje v registri, ak u nie je registrovaná
na úèely zasielania informácie do registra, zaslaním
iadosti o registráciu elektronickými prostriedkami na
elektronickú adresu crz-support@vlada.gov.sk a Úrad
vlády Slovenskej republiky jej následne pridelí prihlasovacie údaje.
(2) Pred prvým zaslaním informácie do registra sa povinná osoba registruje, ak u nie je registrovaná na
úèely zasielania zmluvy do registra, rovnako ako pod¾a
odseku 1.

Registrácia vykonaná na úèely zverejòovania zmluvy
v registri do 31. decembra 2011 sa povauje za registráciu pod¾a tohto nariadenia vlády.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012.

Iveta Radièová v. r.
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499
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011
o urèení sumy finanèných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených
s pobytom tátneho prísluníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 6
ods. 3 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Suma finanèných prostriedkov potrebná na pokrytie nákladov spojených s pobytom tátneho prísluníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky sa
urèuje vo výke 56 eur na osobu a deò pobytu.
a)
b)
c)
d)

(2) Sumu urèenú v odseku 1 tvoria tieto zloky:
na ubytovanie 30 eur,
na raòajky 4 eurá,
na obed 7,50 eura,
na veèeru 7,50 eura,

e) na vreckové 7 eur.
(3) Ak má tátny prísluník tretej krajiny pobyt na
území Slovenskej republiky èiastoène uhradený, pri
vykonávaní hraniènej kontroly sa na túto skutoènos
prihliada.
§2
Finanèné prostriedky pod¾a § l môu byt nahradené
overeným pozvaním pod¾a § 19 zákona alebo dohodou
o hosovaní pod¾a osobitného predpisu.1)
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Daniel Lipic v. r.

1

) § 26b zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
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VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 55/2002 Z. z.,
ktorou sa urèujú sídla a územné obvody krajských riadite¾stiev Hasièského
a záchranného zboru, okresných riadite¾stiev Hasièského a záchranného zboru
a sídla hasièských staníc v znení neskorích predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 2 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona è. 400 /2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 55/2002 Z. z., ktorou sa urèujú sídla a územné obvody krajských riadite¾stiev Hasièského a záchranného
zboru, okresných riadite¾stiev Hasièského a záchranného zboru a sídla hasièských staníc v znení vyhláky
è. 737/2002 Z. z. a vyhláky è. 23/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slová (ïalej len krajské riadite¾stvo
zboru) vkladá èiarka a slová Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
2. Nadpis nad § 3 znie: Sídla a územná pôsobnos
Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riadite¾stiev
zboru.
3. V § 3 ods. 1 sa slová okresného riadite¾stva zboru

v Bratislave nahrádzajú slovami Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
4. V § 10 ods. 1 sa za slovami Koice III slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
a Koice-okolie..
5. V § 10 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
6. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Sídla hasièských staníc v Bratislavskom kraji sú
v mestských èastiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Staré Mesto, Nové Mesto, Dúbravka
a Petralka a v týchto mestách: Malacky, Pezinok a Senec..
7. V § 11 ods. 4 sa za slovo Nitra vkladá èiarka a slovo Selenec.
8. V § 11a sa vypúa odsek 4.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Daniel Lipic v. r.
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501
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie
choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 30 ods. 3 písm. b) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 132/2010 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa dopåòa takto:

1. § 1 ods. 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) Národnému inpektorátu práce.2a).
Poznámka pod èiarkou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

2. V prílohe sa dopåòa tabu¾ka IX, ktorá znie:
IX. Hlásenie urèené Národnému inpektorátu práce

.
Èl. II
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos l. januára 2012.

v z. Ján Porubský v. r.
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502
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadnutí Valného zhromadenia Svetovej
organizácie duevného vlastníctva v eneve boli v dòoch 26. septembra a 5. októbra 2011 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
(oznámenie è. 345/1998 Z. z., oznámenie è. 59/2000 Z. z., oznámenie è. 117/2004 Z. z., oznámenie è. 356/2004
Z. z., oznámenie è. 633/2005 Z. z., oznámenie è. 74/2007 Z. z., oznámenie è. 75/2007 Z. z., oznámenie è. 584/2007
Z. z., oznámenie è. 338/2008 Z. z. a oznámenie è. 337/2009 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnos v ten istý deò, t. j.
1. januára 2012.
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K oznámeniu è. 502/2011 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM
ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. januára 2012)

[

]
Pravidlo 32
Vestník

[

]

(3) Vestník sa zverejòuje na webovom sídle Svetovej
organizácie duevného vlastníctva.
[

]
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COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL
REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT
(as in force on January 1, 2012)

LIST OF RULES
[

]
Rule 32
Gazette

[...]
(3) The Gazette shall be published on the website of
the World Intellectual Property Organization.
[...]
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