Roèník 2011

Èiastka 147

Uverejnená 22. decembra 2011

Cena 1,01 

OBSAH:
503. Z á k o n o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
504. O z n á m e n i e Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 è. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov
505. O z n á m e n i e Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daòových
priznaní k dani z príjmov
506. O z n á m e n i e Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky
Slovenska è. 15/2010 o uverejòovaní informácií bankami a poboèkami zahranièných bánk
507. O z n á m e n i e Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky
Slovenska è. 16/2010 o uverejòovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných
obchodníkov s cennými papiermi
508. O z n á m e n i e Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov
na zdravotnú starostlivos na rok 2012
509. O z n á m e n i e Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o vydávaní lekárskeho posudku, e tátny prísluník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie
510. O z n á m e n i e Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných
rádiových zariadeniach, o zriaïovaní skúobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúky a o osvedèeniach osobitnej
odbornej spôsobilosti

Strana 4026

Zbierka zákonov è. 503/2011

Èiastka 147

503
ZÁKON
z 30. novembra 2011
o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu
mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) vysielanie civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky a jeho financovanie,
b) prípravu, èas vyslania a postavenie civilných expertov,
c) koordinaèný výbor pre vysielanie civilných expertov
na výkon práce v aktivitách krízového manamentu
mimo územia Slovenskej republiky (ïalej len koordinaèný výbor),
d) register civilných expertov (ïalej len register).

ho rozvoja, krízového manamentu a civilnej ochrany,
súdnictva, prokuratúry, ochrany ¾udských práv, verejných financií, colníctva a daní, polície, obrany a bezpeènosti, rozvoja vidieka, obèianskej spoloènosti, zdravotníctva, dopravy, kolstva, vzdelávania, verejnej
informovanosti zapísaný v registri pod¾a § 9.
(2) Ako civilného experta mono vysla na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky (ïalej len vyslanie civilného experta)
tátneho zamestnanca,2) zamestnanca vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme, sudcu a prokurátora.
(3) Ak osoba, ktorá má by ako civilný expert vyslaná,
nie je osobou pod¾a odseku 2, vysielajúci subjekt ju na
úèel vyslania prijme na výkon práce vo verejnom záujme do pracovného pomeru na dobu urèitú; to neplatí,
ak ide o civilného experta v oblasti súdnictva alebo prokuratúry. Pracovný pomer pod¾a prvej vety vzniká odo
dòa prípravy pod¾a § 5 a skonèí sa dòom ukonèenia vyslania civilného experta.

(2) Tento zákon sa nevzahuje na vysielanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl, tátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí tvoria civilný personál ozbrojených síl a ktorí sa podie¾ajú na plnení úloh
ozbrojených síl pod¾a osobitného predpisu,1) prísluníkov Policajného zboru, prísluníkov Slovenskej informaènej sluby, prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky, prísluníkov
Národného bezpeènostného úradu, prísluníkov Hasièského a záchranného zboru a colníkov.

(4) Vysielajúcim subjektom je ústredný orgán tátnej
správy pod¾a svojej vecnej pôsobnosti alebo Generálna
prokuratúra Slovenskej republiky; ak civilný expert
nepatrí do vecnej pôsobnosti iadneho vysielajúceho
subjektu, vysielajúcim subjektom je Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).

§2

(1) Civilného experta mono s jeho písomným súhlasom vysla na základe èlenstva Slovenskej republiky
v medzinárodnej organizácii alebo v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) aktivitou krízového manamentu súbor èinností zameraných na posilòovanie stability a rozvoja v krízovej oblasti, a to najmä predchádzaním kríze, manamentom krízy, stabilizáciou postkonfliktnej situácie
a podporou rekontrukcie krízovej oblasti,
b) velením aktivity krízového manamentu orgán ustanovený medzinárodnou organizáciou alebo orgán
ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorý je poverený riadením aktivity krízového manamentu.
§3
(1) Civilným expertom je obèan Slovenskej republiky, ktorý je ako odborník najmä v oblasti ekonomické1
2

§4
Vysielanie civilného experta

(2) O zapojení Slovenskej republiky do aktivity krízového manamentu formou vyslania civilného experta
rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) na návrh ministerstva, ktoré je gestorom medzirezortného programu vlády uvedeného v § 7.
(3) O vyslaní a ukonèení vyslania civilného experta
rozhoduje vysielajúci subjekt.
(4) Vysielajúci subjekt zabezpeèí civilnému expertovi
materiál a výstroj nevyhnutne potrebné na plnenie
úloh aktivity krízového manamentu, ak mu ich neposkytne iný subjekt.

) § 2 ods. 3 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§5
Príprava civilného experta
(1) Civilný expert pred vyslaním absolvuje prípravu,
ktorá trvá najviac tri mesiace, prièom obsah a formu
prípravy civilného experta urèuje a zabezpeèuje vysielajúci subjekt.
(2) Èas prípravy sa nezapoèítava do èasu vyslania civilného experta.
§6
Èas vyslania civilného experta
a postavenie civilného experta
(1) Èas vyslania civilného experta v jednej aktivite
krízového manamentu je najviac jeden rok. Na základe iadosti velenia aktivity krízového manamentu èas
vyslania mono, po dohode vysielajúceho subjektu a civilného experta, predåi najviac o jeden rok.
(2) Poèas vyslania je civilný expert pri plnení úloh
a v súvislosti s plnením úloh podriadený veleniu aktivity krízového manamentu.
§7
Financovanie
Príprava, zabezpeèenie a vyslanie civilného experta
sú financované zo zdrojov medzirezortného programu
vlády, v ktorom vysielajúce subjekty plánujú a rozpoètujú finanèné prostriedky v príslunej kapitole tátneho rozpoètu vysielajúceho subjektu.
§8
Koordinaèný výbor
(1) Ministerstvo na úèely vysielania civilných expertov zriaïuje koordinaèný výbor.
(2) Predsedom koordinaèného výboru je zástupca
ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister
zahranièných vecí Slovenskej republiky.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Èlenom koordinaèného výboru je zástupca
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a
ïalích ústredných orgánov tátnej správy pod¾a
tatútu koordinaèného výboru.

(4) Èlena koordinaèného výboru vymenúva a odvoláva tatutárny orgán subjektu pod¾a odseku 3.
(5) tatút koordinaèného výboru schva¾uje ministerstvo.
(6) Koordinaèný výbor najmä
a) koordinuje plnenie úloh vysielajúcich subjektov,
b) zabezpeèuje výmenu informácií o príprave civilných
expertov,
3
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c) navrhuje zmeny v spôsobe vysielania civilných expertov,
d) prerokúva správu o úèasti civilných expertov Slovenskej republiky v aktivitách krízového manamentu za predchádzajúci kalendárny rok s návrhom
opatrení na nadchádzajúci kalendárny rok,
e) prerokúva návrh finanèných prostriedkov na tvorbu
medzirezortného programu vlády.
(7) Ministerstvo kadoroène do 15. marca predkladá
vláde správu pod¾a odseku 6 písm. d).
§9
Register
(1) Register vedie ministerstvo.
(2) Do registra sa zapisujú osobné údaje a informácie
o osobe, ktorú po jej predchádzajúcom súhlase navrhne za civilného experta vysielajúci subjekt.
(3) Do registra sa zapisujú najmä tieto údaje:
a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, vzdelanie,
adresa trvalého pobytu,
b) osobitné kvalifikaèné predpoklady,
c) jazykové znalosti,
d) geografické, zdravotné alebo iné obmedzenie,
e) stupeò bezpeènostnej previerky,3)
f) oblas, v ktorej je civilný expert odborníkom,
g) dátum zápisu.
(4) Osobné údaje a informácie o osobe civilného experta sa v registri uchovávajú dva roky odo dòa zápisu.
Po uplynutí tejto lehoty ministerstvo osobné údaje a informácie o osobe civilného experta zlikviduje, ak civilný
expert opätovne neudelí súhlas na ich uchovanie; opätovný súhlas platí vdy na ïalie dva roky.
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. 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., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona è. 543/2010
Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z. a zákona è. 100/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

) § 15 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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1. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

na jeho úèet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných zráok..

§ 13b

Èl. III

Vysielanie sudcu na výkon práce
v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky
(1) Sudcu mono s jeho súhlasom vysla ako civilného experta na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.6a) Vyslanie sudcu pod¾a prvej vety sa
povauje za výkon funkcie sudcu. Poèas vyslania pod¾a
prvej vety sudca nevykonáva rozhodovaciu èinnos na
území Slovenskej republiky; inak mu patria vetky
oprávnenia sudcu.
(2) O vyslaní a ukonèení vyslania sudcu pod¾a odseku 1 rozhoduje minister..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon è. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 65 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak je sudca vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky,6a) patrí mu od prvého dòa vyslania popri plate sudcu aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom
predpise.18b) Ministerstvo vypláca sudcovi výdavky uvedené v osobitnom predpise18b) a osobnému úradu sudcu uhrádza rozdiel medzi platom sudcu navýeným
pod¾a § 88 ods. 4 a platom sudcu pred týmto navýením..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 33b a 33k zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona è. 503/2011 Z. z..

3. V § 88 odsek 3 znie:
(3) Plat sudcovi poverenému plnením úloh v orgáne
Európskej únie vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch èastiach. Prvá èas, tvoriaca 25 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypoèítaným pod¾a osobitného
predpisu,21a) sa sudcovi prevedie na jeho bankový úèet
zriadený v mieste jeho doèasného pridelenia po vykonaní zákonných zráok a druhá èas, tvoriaca 75 % platu, sa sudcovi prevedie na jeho úèet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných zráok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu..

4. § 88 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Plat sudcovi vyslanému na výkon práce v aktivite
krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch èastiach.
Prvá èas, tvoriaca 50 % platu, vynásobená platovým
koeficientom vypoèítaným pod¾a osobitného predpisu,21a) sa sudcovi prevedie na jeho bankový úèet zriadený v krízovej oblasti po vykonaní zákonných zráok
a druhá èas, tvoriaca 50 % platu, sa sudcovi prevedie

Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005
Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z.
a zákona è. 220/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Vysielanie prokurátora na výkon práce
v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky
(1) Prokurátora mono s jeho súhlasom vysla ako civilného experta na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu.11c) Vyslanie prokurátora pod¾a
prvej vety sa povauje za výkon funkcie prokurátora.
Poèas vyslania pod¾a prvej vety nesmie prokurátor vykonáva funkciu prokurátora na území Slovenskej republiky; inak sa na prokurátora vzahujú ustanovenia
tohto zákona.
(2) O vyslaní a ukonèení vyslania prokurátora pod¾a
odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11c znie:

11c) Zákon è. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 92 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak je prokurátor vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky,11c) patrí mu od prvého dòa vyslania popri plate
prokurátora aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom predpise.36b) Generálna prokuratúra vypláca prokurátorovi výdavky uvedené v osobitnom predpise36b)
a sluobnému úradu uhrádza rozdiel medzi platom
prokurátora navýeným pod¾a § 122 ods. 5 a platom
prokurátora pred týmto navýením..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 36b znie:

36b) § 33b a 33k zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona è. 503/2011 Z. z..

3. V § 122 odsek 4 znie:
(4) Plat prokurátorovi doèasne pridelenému k orgánu Európskej únie vyplatí sluobný úrad v dvoch èastiach. Prvá èas, tvoriaca 25 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypoèítaným pod¾a osobitného
predpisu,40a) sa prokurátorovi prevedie na jeho bankový úèet zriadený v mieste jeho doèasného pridelenia po
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vykonaní zákonných zráok a druhá èas, tvoriaca
75 % platu, sa prokurátorovi prevedie na jeho úèet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných
zráok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

40a) Opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu..

4. § 122 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Plat prokurátorovi vyslanému na výkon práce
v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky vyplatí sluobný úrad v dvoch èastiach. Prvá èas, tvoriaca 50 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypoèítaným pod¾a osobitného
predpisu,40a) sa prokurátorovi prevedie na jeho bankový úèet zriadený v krízovej oblasti po vykonaní zákonných zráok a druhá èas, tvoriaca 50 % platu, sa prokurátorovi prevedie na jeho úèet zriadený v Slovenskej
republike po vykonaní zákonných zráok..
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9. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia
Zákon è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 14d sa citácia
§ 99 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení zákona
è. 460/2008 Z. z. nahrádza citáciou § 103 zákona
è. 400/2009 Z. z..
11. V § 24 odsek 5 znie:
(5) Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na diea na jeden kolský rok ustanoví
opatrenie, ktoré vydá ministerstvo zahranièných vecí
na obdobie troch kolských rokov kadé tri roky s úèinnosou od 1. júla prísluného roka; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.6).

Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zákona è. 530/2004 Z. z., zákona è. 81/2005
Z. z., zákona è. 312/2005 Z. z., zákona è. 348/2007
Z. z., zákona è. 475/2008 Z. z., zákona è. 151/2010
Z. z. a zákona è. 548/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

12. V § 24 ods. 6 druhá veta znie: Zamestnávate¾
v závislosti od dostupnosti a úrovne vhodného bezplatného základného vzdelania alebo vhodného bezplatného stredného vzdelania v krajine doèasného vyslania,
od celkového poètu detí jeho zamestnancov navtevujúcich základnú kolu alebo strednú kolu v krajine
doèasného vyslania a od svojich finanèných moností
urèí najvyiu sumu náhrady výdavkov na vzdelanie
pre jednotlivé krajiny na diea na jeden kolský rok od
10 % do 100 % zo základnej sumy výdavkov na vzdelanie..

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

13. V § 24 odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo zahranièných vecí ustanoví opatrením základné sumy výdavkov na vzdelanie pod¾a odseku 5 aj pred uplynutím troch rokov, ak sa zmení príspevok na vzdelanie oznámený Organizáciou Spojených
národov pre kolský rok najmenej o 10 %..

Èl. IV

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia § 5
a 16 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 25 a 26 zákona
è. 400/2009 Z. z..
4. V § 11a a § 28 ods. 3 sa slová Úradom verejného
zdravotníctva nahrádzajú slovami Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.

14. § 26a sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 18, 19 a 19a sa vypúajú.
15. Nadpis § 27 znie: Preprava osobných vecí.
16. V § 27 ods. 1 sa vypúajú slová telesných pozostatkov zomrelého a.
17. V § 27 ods. 2 sa vypúajú slová telesných pozostatkov a.
18. Za § 33a sa vkladajú § 33b a 33l, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

5. V § 13 odsek 2 znie:
(2) Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo financií)..

Náhrady pri výkone práce v zahranièí
zamestnancovi, ktorý je vyslaný na výkon
práce v aktivite krízového manamentu
mimo územia Slovenskej republiky

6. V § 13 ods. 3 sa za slovo krajiny vkladajú slová
alebo skupiny krajín a slová na základe sa nahrádzajú slovami po posúdení.

§ 33b

7. V § 19 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a j) sa oznaèujú ako písmená h)
a i).
8. V § 19 ods. 7 sa slová e) a h) nahrádzajú slovami e) a g).

(1) Na zamestnanca, na ktorého sa vzahuje osobitný
predpis,13) ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivite
krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,19da) ak predpokladaný èas tohto vyslania je dlhí ako es kalendárnych
mesiacov (ïalej len zamestnanec vyslaný na výkon
práce v aktivite krízového manamentu), sa ustanovenia § 19 a 32b nevzahujú.
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(2) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí náhrada
a) výdavkov za povinné oèkovanie a odporúèané oèkovanie,
b) výdavkov spojených so sahovaním osobných vecí,
c) výdavkov spojených s doplnením atníka,
d) výdavkov spojených s evakuáciou,
e) cestovných výdavkov na úèel dovolenky.
(3) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu sa za podmienok ustanovených týmto zákonom ïalej poskytnú plnenia
a) komerèné zdravotné pripoistenie,
b) primerané ubytovanie.
(4) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí za dni cesty do miesta
vyslania a spä a pri pracovných cestách v zahranièí
náhrada ako pri zahraniènej pracovnej ceste. Pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky za èas
strávený na území Slovenskej republiky patria zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového
manamentu náhrady ako pri pracovnej ceste.
(5) Za pracovné cesty s miestom výkonu práce (§ 3)
v krajine vyslania v trvaní do iestich hodín vrátane
stravné a vreckové zamestnancovi vyslanému na výkon
práce v aktivite krízového manamentu nepatria.
(6) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu, ktorého zamestnávate¾ vyslal na nevyhnutne potrebný èas do miesta aktivity krízového manamentu pred dòom vyslania, patria za
tento èas náhrady v rozsahu a za podmienok ako pri zahraniènej pracovnej ceste, ktorá sa skonèí v zahranièí.
(7) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu mono poskytnú aj náhradu iných výdavkov pod¾a § 33j.
(8) Zamestnávate¾ zabezpeèí a uhradí v prípade smrti
zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite krízového manamentu prepravu jeho osobných vecí na
územie Slovenskej republiky.
(9) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu nepatria náhrady a plnenia pod¾a tohto zákona, ktoré mu preukázate¾ne poskytlo velenie aktivity krízového manamentu.19db)
§ 33c
Náhrada výdavkov za povinné oèkovanie
a odporúèané oèkovanie
Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite
krízového manamentu do tropických oblastí alebo
inak zdravotne obaných oblastí patrí náhrada
preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli za povinné
oèkovanie a za oèkovanie odporúèané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Èiastka 147

§ 33d
Náhrada výdavkov
spojených so sahovaním osobných vecí
(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí sahovanie osobných
vecí zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite
krízového manamentu zo Slovenskej republiky do
miesta vyslania a spä do Slovenskej republiky alebo
z miesta vyslania do iného miesta vyslania a uhradí výdavky spojené s týmto sahovaním.
(2) Náhrada výdavkov spojených so sahovaním
osobných vecí zahàòa náhradu výdavkov za
a) primeraný obalový materiál,
b) nakládku a vykládku,
c) prepravné náklady v závislosti od spôsobu dopravy,
d) správne poplatky spojené s prepravou,
e) poistenie prepravovaných vecí.
(3) Pri preprave uskutoèòovanej lodnou prepravou
zamestnávate¾ uhradí výdavky za 20 stopový kontajner. Pri preprave uskutoèòovanej leteckou prepravou
zamestnávate¾ uhradí výdavky za kontajner najviac do
hmotnostného limitu 500 kg. Pri preprave cestným motorovým vozidlom podrobnosti prepravy urèí zamestnávate¾.
(4) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie celkovej hodnoty prepravovaných osobných vecí najviac do poistnej sumy 300
eur.
(5) Zamestnávate¾ môe urèi spôsob a ïalie podrobnosti sahovania osobných vecí pod¾a odsekov 1 a 2 vo
vnútornom predpise.
§ 33e
Náhrada výdavkov
spojených s doplnením atníka
(1) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí jednorazová náhrada
preukázaných zvýených výdavkov spojených s doplnením jeho atníka a obuvi. Táto náhrada sa vyplatí
v eurách najviac v sume 50 % funkèného platu priznaného zamestnancovi pre vyslanie do aktivity krízového
manamentu pred prepoètom platovým koeficientom
alebo pred prepoètom objektivizovaným platovým koeficientom.
(2) Náhrada výdavkov spojených s doplnením atníka zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite
krízového manamentu nepatrí, ak èas od prvého dòa
predchádzajúceho vyslania do prvého dòa nasledujúceho vyslania je rovnaký alebo kratí ako dva roky.
(3) Podrobnosti o spôsobe úhrady a preukazovaní výdavkov spojených s doplnením atníka urèí zamestnávate¾.
§ 33f
Náhrada výdavkov spojených s evakuáciou
(1) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí náhrada preukáza-
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ných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích
výdavkov a preukázaných potrebných ved¾ajích výdavkov súvisiacich s evakuáciou, ak zamestnávate¾
rozhodne z bezpeènostných dôvodov o evakuácii.
(2) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí poèas evakuácie náhrada výdavkov a plnenia pod¾a tohto zákona v rozsahu
a za podmienok ako poèas vyslania na výkon práce
v aktivite krízového manamentu pred evakuáciou, a to
bez oh¾adu na to, do akej krajiny je evakuovaný. Ak
evakuácia trvá viac ako dva mesiace, zamestnávate¾
ukonèí vyslanie zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite krízového manamentu, ak medzinárodná
zmluva neustanovuje inak.
§ 33g
Náhrada cestovných výdavkov na úèel dovolenky
(1) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na úèel dovolenky za cestu
do Slovenskej republiky a spä do miesta vyslania, a to
jedenkrát za vyslanie, ak èas vyslania je najmenej
12 mesiacov a ak sa cesta uskutoèní najskôr po uplynutí deviatich mesiacov odo dòa vyslania.
(2) Ak zamestnanec vyslaný na výkon práce v aktivite
krízového manamentu je povinný v roku, v ktorom
èerpá dovolenku s poskytnutou náhradou pod¾a odseku 1, absolvova lekársku prehliadku, zamestnanec je
povinný èerpanie takejto dovolenky naplánova tak,
aby bolo moné takúto lekársku prehliadku vykona
v termíne èerpania takejto dovolenky.
(3) Podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na úèel dovolenky môe zamestnávate¾ urèi vo
vnútornom predpise.
§ 33h
Komerèné zdravotné pripoistenie
Zamestnávate¾ je povinný uzatvori komerèné zdravotné pripoistenie v mene a prospech zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite krízového manamentu na úèely úhrady nákladov spojených s úrazom,
chorobou, ambulantným oetrením vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciou, nutným zubným oetrením, prepravou chorého a prepravou telesných pozostatkov zamestnanca. Zamestnávate¾ je povinný poèas
celej doby vyslania plati poistné na pripoistenie pod¾a
prvej vety.
§ 33i
Poskytnutie primeraného ubytovania
Zamestnávate¾ zabezpeèí a uhradí zamestnancovi
vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu primerané ubytovanie, prièom zoh¾adní poiadavky velenia aktivity krízového manamentu. Spôsob
zabezpeèenia a primeranos ubytovania urèí zamestnávate¾.
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§ 33j
Náhrada iných výdavkov
(1) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu mono poskytnú náhradu
preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a spä do miesta vyslania na úèely lekárskej prehliadky, z dôvodu choroby alebo úrazu
a úèasti na pohrebe èlena rodiny (§ 2 ods. 4).
(2) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu mono poskytnú náhradu
za kodu, ktorá mu vznikla najmä v dôsledku vojnových udalostí, vzbúr, nepokojov alebo prírodných katastrof.
§ 33k
(1) Zamestnancovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manamentu sa náhrada výdavkov pod¾a § 33c a 33d, § 33f a 33g a § 33j poskytne v mene,
v ktorej boli výdavky uhradené. Po dohode so zamestnancom vyslaným na výkon práce v aktivite krízového
manamentu mono náhradu poskytnú aj v inej mene.
Na prepoèet eura na cudziu menu a naopak sa pouije
referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dòu v mesiaci, v ktorom boli výdavky uhradené. Na prepoèet cudzej meny
na inú cudziu menu sa pouije referenèný výmenný
kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný
k prvému dòu v mesiaci, v ktorom boli výdavky uhradené; suma náhrad sa urèí prepoètom hodnoty náhrad
v eurách na dohodnutú cudziu menu.
(2) Zamestnanec vyslaný na výkon práce v aktivite
krízového manamentu je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dòa príchodu do miesta vyslania
alebo odo dòa skonèenia pracovnej cesty v zahranièí
doruèi zamestnávate¾ovi písomné doklady potrebné
na vyúètovanie náhrad a plnení; lehoty na vyúètovanie
náhrad ustanovené v § 36 ods. 7 sa v tomto prípade nepouijú. Zamestnávate¾ urèí lehotu na doruèenie písomných dokladov pre jednotlivé krajiny vo vnútornom
predpise.
(3) Zamestnávate¾ je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dòa doruèenia písomných dokladov
pod¾a odseku 2 vykona vyúètovanie náhrad a plnení
a uspokoji nároky zamestnanca vyslaného na výkon
práce v aktivite krízového manamentu; lehoty na vyúètovanie náhrad ustanovené v § 36 ods. 8 sa v tomto
prípade nepouijú. Zamestnávate¾ urèí lehotu na vyúètovanie náhrad a plnení a na uspokojenie nárokov zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite krízového manamentu pre jednotlivé krajiny vo vnútornom
predpise.
(4) Zamestnanec vyslaný na výkon práce v aktivite
krízového manamentu je povinný najneskôr do
15 pracovných dní odo dòa skonèenia vyslania predloi zamestnávate¾ovi písomné doklady potrebné na vyúètovanie náhrad a vráti nevyúètovaný preddavok; le-
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hoty na vyúètovanie náhrad ustanovené v § 36 ods. 7 sa
v tomto prípade nepouijú.
(5) Zamestnávate¾ je povinný do 15 pracovných dní
odo dòa predloenia písomných dokladov pod¾a odseku
4 vykona vyúètovanie náhrad a uspokoji nároky zamestnanca vyslaného na výkon práce v aktivite krízového manamentu; lehoty na vyúètovanie náhrad ustanovené v § 36 ods. 8 sa v tomto prípade nepouijú.
§ 33l
Ak miesto vyslania na výkon práce v aktivite krízového manamentu je v krajine, v ktorej sa zamestnanec
vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manamentu trvale zdriava, ustanovenia § 33b a 33k sa na
tohto zamestnanca nevzahujú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19da a 19db znejú:

19da) Zákon è. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19db
) § 2 písm. b) zákona è. 503/2011 Z. z..

19. Za § 38c sa vkladá § 38d, ktorý znie:
§ 38d
(1) Ministerstvo zahranièných vecí vydá opatrenie
pod¾a § 24 ods. 5 prvýkrát s úèinnosou od 1. júla 2012.
(2) Zamestnancovi, ktorého diea zaèalo navtevova
základnú kolu alebo strednú kolu pred 1. júlom 2012
v krajine doèasného vyslania, pre ktorú zamestnávate¾
urèí pod¾a § 24 ods. 6 najvyiu sumu náhrady výdavkov na vzdelanie niiu ako 50 % zo základnej sumy výdavkov na vzdelanie pod¾a predpisov úèinných od 1. júla 2012, patrí náhrada výdavkov na vzdelanie najviac
v sume 50 % zo základnej sumy výdavkov na vzdelanie,
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ak toto diea navtevuje túto základnú kolu alebo
strednú kolu..
Èl. V
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z. a zákona è. 257/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 5 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) tátna sluba na úèely tohto zákona je aj výkon
práce v aktivite krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. § 40 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Doèasným vyslaním je aj vyslanie tátneho zamestnanca na výkon práce v aktivite krízového manamentu mimo územia Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.12a) Na doèasné vyslanie pod¾a prvej
vety sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1a 3..
3. V § 120 sa slová § 152 ods. 1, 2, 4 a 7 nahrádzajú slovami § 152 ods. 1, 2, 4 a 8.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2012
okrem èl. IV jedenásteho bodu a trinásteho bodu a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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504
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 5, § 38 ods. 7, § 64 ods. 3 a § 137 ods. 10 zákona
è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov vydalo
výnos zo 16. decembra 2011 è. MF/6028/2011-75, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 è. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení
neskorích predpisov.
Výnos reaguje na zmeny vykonané v zákone è. 389/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/1998 Z. z.
o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, ako aj na zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Terminologicky sa spresòuje
pojmový aparát, vypúajú sa tie ustanovenia, ktorých úprava bola zverená prezidentovi finanènej správy, precizujú
sa ustanovenia o zaraïovaní do záloh, o nariaïovaní sluobnej pohotovosti, o vykonávaní preventívnej rehabilitácie
a o vysielaní na preventívnu rehabilitáciu. Zároveò sa upravuje vyobrazenie hodnostného oznaèenia pri hodnosti generál, ako aj vzor identifikaèného èísla a vzor znaku finanènej správy.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Výnos bude uverejnený vo Finanènom spravodajcovi è. 13/2011 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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505
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 7. decembra 2011 è. MF/025279/2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory daòových priznaní
k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 13/2011 a mono doò nazrie na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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506
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 37 ods. 18 písm. c) a g) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 29. novembra 2011 è. 19/2011, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 15/2010 o uverejòovaní informácií bankami a poboèkami zahranièných bánk (oznámenie è. 387/2010 Z. z.).
Opatrením sa má zabezpeèi zosúladenie problematiky uverejòovania informácií bankami a poboèkami zahranièných bánk s úpravou zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ
z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokia¾ ide o kapitálové poiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeòovania orgánmi doh¾adu.
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. januára 2012.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 29/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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507
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 74b ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 29. novembra 2011 è. 20/2011, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 16/2010 o uverejòovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie è. 388/2010 Z. z.).
Opatrením sa má zabezpeèi zosúladenie problematiky uverejòovania informácií obchodníkmi s cennými papiermi
a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi s úpravou zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ
z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokia¾ ide o kapitálové poiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeòovania orgánmi doh¾adu.
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. januára 2012.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 29/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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508
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 3 zákona 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. 352/2005 Z. z. vydalo
výnos z 15. decembra 2011 è. Z55485/2011-OPMZ, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú
starostlivos na rok 2012.
Obsahom výnosu je nová tabu¾ka indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivos na rok 2012 na úèel prerozdelenia poistného, ktorý sa urèuje pod¾a veku a pohlavia poistencov a pod¾a toho, èi tát je alebo nie je platite¾om poistného za poistenca.
Výnos nadobúda úèinnos 31. decembra 2011.
Výnos je uverejnený v èiastke 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 124 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 12. novembra 2011 è. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho
posudku, e tátny prísluník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb
ohrozujúcich verejné zdravie.
Výnos ustanovuje postup pri vydávaní dokladu, e cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Výnos je uverejnený v èiastke 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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510
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 37 ods. 6 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 14. decembra 2011 è. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach,
o zriaïovaní skúobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúky a o osvedèeniach osobitnej odbornej
spôsobilosti.
V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaïovaní skúobnej komisie,
podrobnosti o osvedèeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení vrátane uvedenia druhov týchto osvedèení, spôsobu ich získavania vrátane podrobností o obsahu, rozsahu a priebehu skúky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. februára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. 1/2012 a mono doò
nazrie na Telekomunikaènom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky.
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