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519
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

5. V § 5 ods. 3 písm. a) druhom bode, § 8 ods. 3
písm. a) druhom bode, § 18 ods. 3 písm. a) druhom
bode a ods. 7 písm. a) druhom bode sa slová právnickú
osobu  podnikate¾a nahrádzajú slovami právnickú
osobu.

Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona
è. 144/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. Doterají text § 11 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) V prípade zániku osvedèenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu pod¾a § 4 ods. 4 a 8 uvedeného v odseku 1 písm. a) zanikajú aj osvedèenia o typovom schválení pod¾a § 5 ods. 6 a 21, § 6 ods. 5 a 11, § 7 ods. 6 a 14,
§ 8 ods. 6 a 18 a osvedèenia pod¾a § 18 ods. 13 a 20 udelené výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu..

1. V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, je uchovávané
a udriavané v historicky správnom stave a nie je urèené na kadodenné pouívanie,.

7. V nadpise Tretej hlavy v druhej èasti sa na koniec
nadpisu vkladá èiarka a slová SCHVA¼OVANIE JEDNOTLIVO DOKONÈOVANÉHO VOZIDLA.

2. V § 2 písm. ae) sa slová pôt a telekomunikácií
nahrádzajú slovami výstavby a regionálneho rozvoja
a slová vo vestníku ministerstva sa nahrádzajú slovami na svojom webovom sídle.

§ 14a

3. V § 2 písmená ao) a ap) znejú:
ao) nezdokonaleným emisným systémom
1. výfuková sústava spa¾ovacieho motora vozidla
bez zariadenia na dodatoèné zniovanie kodlivín
v emisiách z výfuku alebo
2. výfuková sústava záihového spa¾ovacieho motora vozidla so zariadením na dodatoèné zniovanie
kodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu vo¾ného kyslíka vo výfukových plynoch,
ap) zdokonaleným emisným systémom
1. záihového spa¾ovacieho motora výfuková sústava záihového spa¾ovacieho motora vozidla so zariadením na dodatoèné zniovanie kodlivín
v emisiách výfuku, v ktorom príprava zmesi je riadená v závislosti od obsahu vo¾ného kyslíka vo výfukových plynoch, alebo
2. vznetového spa¾ovacieho motora výfuková sústava vznetového spa¾ovacieho motora vozidla so zariadením na dodatoèné zniovanie kodlivín
v emisiách výfuku vrátane NOx katalyzátorov alebo systémom selektívnej katalytickej redukcie
(SCR) alebo systémom filtrácie tuhých zneèisujúcich látok,.
4. V § 4 ods. 10, § 5 ods. 25, § 6 ods. 15, § 7 ods. 18 a
§ 8 ods. 22 sa slová vo vestníku ministerstva nahrádzajú slovami na svojom webovom sídle.

8. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

(1) Nedokonèené vozidlo, ktoré si vyaduje dokonèenie ete minimálne v jednom stupni a nemá udelené
viacstupòové typové schválenie alebo viacstupòové typové schválenie ES vozidla, musí by schválené ako
jednotlivo dokonèované vozidlo. Na vydanie rozhodnutia o schválení jednotlivo dokonèovaného vozidla je prísluný obvodný úrad dopravy pod¾a miesta trvalého
pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
(2) iados o schválenie jednotlivo dokonèovaného
vozidla musí obsahova
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu
a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo
obchodné meno a sídlo, identifikaèné èíslo (IÈO),
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej
tatutárnym orgánom, podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky,
b) identifikaèné údaje o vozidle, a to
1. znaèku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla, variant typu vozidla alebo verziu variantu typu vozidla,
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokonèovaného vozidla,
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7. identifikaèné èíslo vozidla VIN základného vozidla
a identifikaèné èíslo vozidla VIN dokonèovaného
vozidla.
(3) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 2 sú doklady
pod¾a § 14 ods. 10 písm. a), doklady preukazujúce
schválenie vozidla v predchádzajúcich stupòoch
a osvedèenie o evidencii èas II pre nedokonèené vozidlo, ak bolo vozidlu vydané.
(4) Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný
úrad dopravy môe poadova predloenie stanovísk
alebo odborných posudkov prísluných orgánov protipoiarnej ochrany, bezpeènosti práce a iných orgánov.
(5) Na schválenie jednotlivo dokonèovaného vozidla
sa primerane vzahujú postupy, ktoré je potrebné dodra pri viacstupòovom typovom schválení alebo viacstupòovom typovom schválení ES vozidla. Na úèely dosiahnutia spoloèného postupu vetkých zúèastnených
výrobcov obvodný úrad dopravy pred schválením jednotlivo dokonèovaného vozidla overí, èi medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií nevyhnuté na to, aby dokonèované
vozidlo splnilo ustanovené technické poiadavky.
(6) Na technické poiadavky, alternatívne poiadavky
a na skúky jednotlivo dokonèovaného vozidla sa primerane vzahujú ustanovenia § 14 ods. 11 a 14.
(7) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokonèované vozidlo, ak iadate¾ splnil podmienky uvedené
v odsekoch 2 a 6 a jednotlivo dokonèované vozidlo neohrozuje bezpeènos a plynulos premávky na pozemných komunikáciách, ivotné prostredie alebo bezpeènos cestujúcich; inak iados zamietne.
(8) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokonèované vozidlo pod¾a odseku 7
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dokonèovaného vozidla, v ktorom okrem základných identifikaèných údajov o vozidle uvedie, èi jednotlivo dokonèované vozidlo vzh¾adom na svoju kontrukciu
podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie
vozidiel,5)
b) vydá osvedèenie o schválení jednotlivého vozidla,
c) vystaví základný technický opis vozidla, v ktorom
uvedie, èi jednotlivo dokonèované vozidlo vzh¾adom
na svoju kontrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(9) Na formát osvedèenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(10) Na vydanie osvedèenia o evidencii èasti II a technického osvedèenia vozidla jednotlivo dokonèovanému
vozidlu pod¾a odseku 8 sa primerane vzahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
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10. V § 16c sa odsek 2 dopåòa písmenami g), h) a i),
ktoré znejú:
g) ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h) ak vozidlo nie je urèené na premávku na pozemných
komunikáciách,
i) ak na vozidle je identifikaèné èíslo vozidla VIN, ktoré
výrobca nikdy nevyrobil..
11. V § 17 ods. 1 písmeno i) znie:
i) zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava
motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy
motora,.
12. V § 18 ods. 17 sa slovo siedmich nahrádza slovom pätnás.
13. V § 20 ods. 3 písm. b) v prvej vete za bodkoèiarkou
sa za slová protokol o skúkach jednotlivého vozidla
po prestavbe vkladajú slová a návrh základného technického opisu.
14. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný
úrad dopravy môe, po písomnom odôvodnení svojej
poiadavky, poadova predloenie stanovísk alebo odborných posudkov prísluných orgánov protipoiarnej
ochrany, bezpeènosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov..
15. V § 20 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
Pre jednotlivo prestavané vozidlo pod¾a § 17 ods. 1
písm. h) je moné dokladova plnenie technických poiadaviek týkajúcich sa emisií alternatívnou skúkou
pod¾a § 67 ods. 2 písm. b)..
16. V § 30 ods. 1 písmeno c) znie:
c) overova vhodnos meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich
technických parametrov a charakteru pouitia pri
technických kontrolách motorových vozidiel,.
17. V § 30 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) vykonáva èinnosti prevádzkovate¾a pod¾a osobitného predpisu22a) v oblasti technických kontrol vozidiel,
k) spracováva osobné údaje získané pri technických
kontrolách vozidiel v informaènom systéme technických kontrol vozidiel v súlade s osobitným predpisom.22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Napríklad § 5 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorích predpisov..

(11) Obvodný úrad dopravy nesmie schváli jednotlivo
dokonèované vozidlo s riadením na pravej strane alebo
v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúèelového vyuitia, ktoré vyaduje také umiestnenie riadenia..

18. V § 31 ods. 1 písmeno c) znie:
c) overova vhodnos meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich
technických parametrov a charakteru pouitia pri
emisných kontrolách motorových vozidiel,.

9. V § 16c ods. 2 písm. a) sa za slová v strede vozidla
vkladajú slová alebo vozidlo, ktoré nie je urèené pre
pravostrannú premávku.

19. V § 31 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) vykonáva èinnosti prevádzkovate¾a pod¾a osobitné-
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ho predpisu22a) v oblasti emisných kontrol motorových vozidiel,
k) spracováva osobné údaje získané pri emisných
kontrolách motorových vozidiel v informaènom systéme emisných kontrol motorových vozidiel v súlade
s osobitným predpisom.22a).
20. V § 38 ods. 8 a § 39 ods. 5 sa slová § 42 ods. 3
písm. b) a g) nahrádzajú slovami § 42 ods. 3 písm. b)
a h).
21. V § 38 ods. 12 sa za slová pri technických kontrolách vozidiel vkladá èiarka a slová podrobnosti
o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní
záznamu do informaèného systému technických kontrol vozidiel, vzor oznaèenia stanice technickej kontroly
o monitorovaní záznamovým zariadením.
22. V § 40 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) zabezpeèi pouívanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informaèného systému technických
kontrol vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným
veobecne záväzným právnym predpisom vydaným
na vykonanie tohto zákona; to sa nevzahuje na vykonávanie technickej kontroly v mobilnej stanici
technickej kontroly pod¾a § 48 ods. 2,
l) zabezpeèi oznaèenie stanice technickej kontroly
o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom
ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona..
23. V § 41 písmeno e) znie:
e) vykonávanie technickej kontroly
1. mimo stanice technickej kontroly uvedenej
v oprávnení; to sa nevzahuje
a) na vykonávanie technických kontrol v mobilnej
stanici technickej kontroly pod¾a § 48 ods. 2,
b) na vykonávanie cestných technických kontrol
pod¾a § 54 ods. 1,
2. bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,.
24. § 41 sa dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) aby sa na kontrolnej linke nachádzali vozidlá, na
ktorých nie sú vykonávané kontrolné úkony v rámci
technickej kontroly alebo emisnej kontroly; to neplatí pre kolenia a skúky z odbornej spôsobilosti
kontrolných technikov a pre úkony súvisiace s opravou alebo údrbou priestorov a technologického vybavenia,
g) vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania
monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informaèného systému technických kontrol vozidiel; to sa nevzahuje na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici
technickej kontroly pod¾a § 48 ods. 2..
25. V § 42 odsek 3 znie:
(3) Obvodný úrad dopravy zruí oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej kontroly
a) písomne poiada o zruenie oprávnenia,
b) v èase platnosti oprávnenia nespåòa podmienky uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) a j),
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c) poruila povinnosti uvedené v § 40 ods. 1 písm. a),
b), d), e), g), i) a l), § 40 ods. 2 písm. a) alebo písm. b)
alebo § 41 písm. a) a d), alebo poruila podmienky
urèené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol,
d) tretíkrát poruí povinnos ustanovenú v § 41
písm. e),
e) preukázate¾ne umonila neoprávnené pouitie tlaèív
protokolov o technickej kontrole vozidla, osvedèenia
o technickej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,
f) nezabezpeèila obnovu technologického vybavenia
po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 12
a § 112f ods. 3,
g) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých
údajov uvedených v iadosti pod¾a § 39,
h) umoní vykona technickú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez
odoslania záznamu do informaèného systému technických kontrol vozidiel; to neplatí pri vykonávaní
technických kontrol v mobilnej stanici technickej
kontroly pod¾a § 48 ods. 2..
26. V § 43 ods. 3 sa slová § 44 ods. 3 písm. b) a j)
nahrádzajú slovami § 44 ods. 3 písm. b) a l).
27. V § 43 sa odsek 10 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámi oprávnenej osobe technickej
kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku
2 písm. a) a b) a odseku 4 písm. d)..
28. V § 44 sa odsek 3 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) kontrolný technik vykonal technickú kontrolu v èase
nefunkènosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania technickej kontroly a bol uchovaný aspoò jeden
záznam,
l) kontrolný technik pouije pri technickej kontrole
také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umoní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt..
29. V § 48 odseky 5 a 7 znejú:
(5) Na vykonávanie technickej kontroly sa smú pouíva len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ktorých vhodnos bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia by platne overené
pod¾a osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak
overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.
(6) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob pouívania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení pod¾a odseku 5 a ich parametre
uverejòuje ministerstvo vo svojom vestníku.
(7) Podrobnosti o náleitostiach iadosti o schválenie
vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení pouívaných na vykonávanie technických kontrol ustanoví veobecne záväzný právny
predpis..
30. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 48a
Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý
umoní preukáza, e vozidlá podliehajúce technickej
kontrole sa na nej skutoène zúèastnili. Monitorovanie
je urèené na úèely zvýenia kvality výkonu technických
kontrol, identifikácie vozidiel a zvýenia bezpeènosti
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(2) Monitorovacie záznamové zariadenie musí by pouívané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických
osôb, ktoré sa nezúèastòujú na technickej kontrole.
(3) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí by zrete¾ne oznaèený ako monitorovaný priestor.
(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická sluba
technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] len
na úèely konania pod¾a tohto zákona
a) ministerstvu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b) krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie26a) (ïalej len krajský úrad dopravy)
v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich
sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy8) v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na úèely
objasòovania priestupku alebo trestného èinu.
(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je vyuitý na úèely pod¾a odseku
4, poverená technická sluba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zabezpeèi, aby
sa zlikvidoval
a) videozáznam v deò nasledujúci po uplynutí tridsiatich dní odo dòa, v ktorom bol videozáznam vyhotovený,
b) snímky v deò nasledujúci po ukonèení platnosti
technickej kontroly..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 534/2003 Z. z..

31. V § 49 ods. 7 prvá veta znie: Prevádzkovate¾ vozidla je povinný pristavi na technickú kontrolu vozidlo
èisté, s povinnou výbavou a vozidlá urèitých kategórií
aj zaaené v miere ustanovenej veobecne záväzným
právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona..
32. V § 49 ods. 8 druhej vete sa za slovo dokladov
vkladajú slová a bez pristaveného vozidla.
33. V § 49 ods. 11 sa za slová odseku 2 vkladá èiar-
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ka a slová mieru zaaenia pre urèité kategórie vozidiel
pod¾a odseku 7.
34. V § 56 ods. 8 a § 57 ods. 5 sa slová § 60 ods. 3
písm. b) a g) nahrádzajú slovami § 60 ods. 3 písm. b)
a h).
35. V § 56 ods. 12 sa za slová pri emisných kontrolách vkladá èiarka a slová podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní záznamu do informaèného systému emisných kontrol motorových
vozidiel a rozsahu evidovaných údajov, vzor oznaèenia
o monitorovaní záznamovým zariadením pracoviska
emisnej kontroly.
36. V § 58 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) zabezpeèi pouívanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informaèného systému emisných
kontrol motorových vozidiel v rozsahu a spôsobom
ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; to sa nevzahuje na vykonávanie emisnej kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly pod¾a § 66 ods. 2,
l) zabezpeèi oznaèenie pracoviska emisnej kontroly
o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom
ustanoveným veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona..
37. V § 59 písmeno d) znie:
d) vykonáva emisné kontroly
1. mimo pracoviska emisnej kontroly uvedeného
v oprávnení; to sa nevzahuje
a) na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom
pracovisku emisnej kontroly pod¾a § 66 ods. 2,
b) na vykonávanie cestných emisných kontrol
pod¾a § 54 ods. 1,
2. bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,.
38. § 59 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informaèného systému emisných
kontrol motorových vozidiel; to sa nevzahuje na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku
emisnej kontroly pod¾a § 66 ods. 2..
39. V § 60 odsek 3 znie:
(3) Obvodný úrad dopravy zruí oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej
kontroly
a) písomne poiada o zruenie oprávnenia,
b) v èase platnosti oprávnenia nespåòa podmienky uvedené v § 57 ods. 1 písm. b), c), e) a j),
c) poruila povinnosti uvedené v § 58 ods. 1 písm. a),
b), d), e), g), i) a l), § 58 ods. 2 alebo § 59 písm. a) a c)
alebo poruila podmienky urèené v rozhodnutí
o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol,
d) tretíkrát poruí povinnos ustanovenú v § 59
písm. d),
e) preukázate¾ne umonila neoprávnené pouitie tlaèív
protokolov o emisnej kontrole vozidla, osvedèenie
o emisnej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,

Strana 4182

Zbierka zákonov è. 519/2011

f) nezabezpeèila obnovu technologického vybavenia
po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 19
a v § 112f ods. 4,
g) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých
údajov uvedených v iadosti pod¾a § 57,
h) umoní vykona emisnú kontrolu bez zaznamenania
monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informaèného systému emisných
kontrol motorových vozidiel; to neplatí pri vykonávaní emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej
kontroly pod¾a § 66 ods. 2..
40. V § 61 ods. 3 sa slová § 62 ods. 3 písm. b) a j)
nahrádzajú slovami § 62 ods. 3 písm. b) a l).
41. V § 61 odsek 10 znie:
(10) Technik emisnej kontroly je povinný
a) vykonáva emisné kontroly v súlade s týmto zákonom, so veobecne záväzným právnym predpisom
vydaným na vykonanie tohto zákona a s metodikami
schválenými a vydanými ministerstvom,
b) podrobi sa doko¾ovaciemu kurzu pod¾a § 64 ods. 2,
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámi oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku 2
písm. a) a b)..
42. V § 62 sa odsek 3 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu
v èase nefunkènosti monitorovacieho záznamového
zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho
záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania emisnej kontroly a bol uchovaný aspoò jeden
záznam,
l) technik emisnej kontroly pouije pri emisnej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umoní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt..
43. V § 66 odseky 5 a 7 znejú:
(5) Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú pouíva len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové
zariadenia, ktorých vhodnos bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia by platne overené
pod¾a osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak
overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.
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pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia.
Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje
záznam v digitálnej podobe, ktorý umoní preukáza,
e vozidlá podliehajúce emisnej kontrole sa na nej skutoène zúèastnili.
(2) Monitorovacie záznamové zariadenie musí by pouívané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických
osôb, ktoré sa nezúèastòujú na emisnej kontrole.
(3) Priestor pracoviska emisnej kontroly urèený na
samotné vykonávanie emisnej kontroly monitorovaný
pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia
musí by zrete¾ne oznaèený ako monitorovaný priestor.
(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická sluba
emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1
písm. j) a k)] len na úèely konania pod¾a tohto zákona
a) ministerstvu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b) krajskému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na úèely
objasòovania priestupku alebo trestného èinu.
(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je vyuitý na úèely pod¾a odseku
4, poverená technická sluba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zlikvidova snímky v deò nasledujúci po ukonèení platnosti
emisnej kontroly..
45. V § 67 ods. 5 prvá veta znie: Prevádzkovate¾ vozidla je povinný pristavi na emisnú kontrolu vozidlo
èisté..
46. V § 67 ods. 6 druhej vete sa za slovo dokladov
vkladajú slová a bez pristaveného vozidla.

Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly

47. V § 76 písmeno d) znie:
d) vykonávanie kontrol originality
1. mimo pracoviska kontroly originality uvedeného
v oprávnení; to sa nevzahuje na vykonávanie
kontrol originality v mobilnom pracovisku kontroly originality pod¾a § 83 ods. 2,
2. bez pristaveného vozidla, bez ustanovených kontrolných úkonov; chýbajúca fotodokumentácia
z kontroly originality pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu na vykonanie tohto zákona
a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne a zrete¾ne vidite¾ný predmet fotografovania alebo je predmet fotografovania neidentifikovate¾ný, sa povauje za
neprítomnos vozidla na pracovisku kontroly originality,.

(1) Priestor pracoviska emisnej kontroly urèený na
samotné vykonávanie emisnej kontroly sa monitoruje

48. § 76 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vyhotovenie Odborného posudku o kontrole origina-

(6) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisných kontrol a spôsob pouívania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení pod¾a odseku 5 uverejòuje ministerstvo
vo svojom vestníku.
(7) Podrobnosti o náleitostiach iadosti o schválenie
vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení pouívaných na vykonávanie emisných
kontrol ustanoví veobecne záväzný právny predpis..
44. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 66a
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lity vozidla so záverom pod¾a § 84 ods. 2 písm. a), ak
vozidlo malo preukázate¾ne pozmeòované identifikátory vozidla, doklady vozidla mali znaky falovania alebo doklad o evidencii vozidla je v pátraní, vozidlo bolo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia, na
vozidle bola pouitá tabu¾ka alebo tabu¾ky s evidenèným èíslom alebo osobitným evidenèným èíslom, ktoré sú v pátraní..

pri technických kontrolách, emisných kontrolách,
kontrolách originality a montáach plynových zariadení, schva¾uje vhodnos monitorovacieho záznamového zariadenia pouívaného pri technických
kontrolách a emisných kontrolách a vydáva osvedèenia o jeho schválení s urèenou platnosou lehoty
schválenia a uverejòuje ich vo vestníku ministerstva,.

49. V § 77 ods. 3 písmeno d) znie:
d) opakovane poruí povinnos ustanovenú v § 76
písm. d) alebo písm. f),.

57. V § 103 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to sa nevzahuje na vykonávanie kontroly pod¾a § 104 ods. 1
písm. h)..

50. V § 78 ods. 3 sa slová § 79 ods. 3 písm. b) a l)
nahrádzajú slovami § 79 ods. 3 písm. b) a m).
51. V § 78 sa odsek 10 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámi oprávnenej osobe kontroly originality zmenu podmienok ustanovených v odseku 2
písm. a) a b)..
52. V § 79 sa odsek 3 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) technik kontroly originality poruil povinnos ustanovenú v § 78 ods. 10 písm. a) tým, e o vykonaní
kontroly originality vozidla vyhotovil Odborný posudok o kontrole originality vozidla so záverom pod¾a
§ 84 ods. 2 písm. a) a po následnom zadraní tohto
vozidla políciou bolo preukázané pozmeòovanie
identifikátorov vozidla..
53. V § 83 odsek 5 znie:
(5) Pred zaèatím kontroly originality musí prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla predloi na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom veobecne záväzným právnym predpisom vydaným na
vykonanie tohto zákona. Bez predloenia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla technik kontroly originality nesmie vykona kontrolu originality.
Chýbajúca fotodokumentácia z kontroly originality
pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu na vykonanie tohto zákona a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne
a zrete¾ne vidite¾ný predmet fotografovania alebo je
predmet fotografovania neidentifikovate¾ný, sa povauje za neprítomnos vozidla na pracovisku kontroly
originality..
54. V § 91 sa odsek 10 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní od
vzniku zmeny, písomne oznámi oprávnenej osobe
montáe plynových zariadení zmenu podmienok
ustanovených v odseku 2 písm. a) a b)..
55. V § 98 písmeno b) znie:
b) krajské úrady dopravy,26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 sa vypúa.
56. V § 99 písmeno l) znie:
l) schva¾uje vhodnos meradiel a prístrojov pouívaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montáach plynových
zariadení, schva¾uje informaèný systém pouívaný

58. V § 104 ods. 1 písm. h) sa vypúa slovo ïalie
a za slovo kontroly sa vkladajú slová aj pred preukázaním sa pod¾a § 103 ods. 3.
59. V § 106 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: a § 107a.
60. § 107 vrátane nadpisu znie:
§ 107
Správne delikty
(1) Pokutu 66 eur uloí obvodný úrad dopravy tomu,
kto
a) poruí povinnos ustanovenú v § 18 ods. 17, § 21
ods. 2 písm. g) druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ak
sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 23 ods. 8 písm. b),
§ 23 ods. 9 písm. b),
b) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej
kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e);
pokuta sa uloí za kadé vozidlo,
c) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote
emisnej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1
písm. e); pokuta sa uloí za kadé motorové vozidlo.
(2) Pokutu 166 eur uloí obvodný úrad dopravy tomu,
kto
a) poruí povinnos ustanovenú v § 14 ods. 19; pokuta
sa uloí za kadé jednotlivo vyrobené vozidlo,
b) poruí povinnos ustanovenú v § 20 ods. 12; pokuta
sa uloí za kadé jednotlivo prestavané vozidlo,
c) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej
kontrole pravidelnej pod¾a § 50 ods. 1; pokuta sa
uloí za kadé vozidlo,
d) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote
emisnej kontrole pravidelnej pod¾a § 68 ods. 1; pokuta sa uloí za kadé motorové vozidlo,
e) poruil povinnos ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68
ods. 2, § 83 ods. 4 písm. b),
f) poruí povinnos ustanovenú v § 43 ods. 10, § 61
ods. 10, § 78 ods. 10, § 91 ods. 10 alebo poruí podmienky urèené v rozhodnutí o udelení osvedèenia
o odbornej spôsobilosti pod¾a tohto zákona.
(3) Pokutu 332 eur uloí obvodný úrad dopravy tomu,
kto poruí povinnos ustanovenú v § 21 ods. 2 písm. a)
alebo písm. b), § 21 ods. 2 písm. k) alebo písm. l), § 24a
ods. 6, § 24b ods. 4.
(4) Pokutu 1 000 eur uloí obvodný úrad dopravy
tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 46 ods. 4,
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§ 49 ods. 8, § 64 ods. 4, § 67 ods. 6, § 81 ods. 4, § 83
ods. 5, § 84 ods. 4, § 94 ods. 4, § 96 ods. 4.
(5) Pokutu 1 660 eur uloí obvodný úrad dopravy
tomu, kto bez osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné
kontroly, kontroly originality alebo montáe plynových
zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
(6) Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloí obvodný
úrad dopravy tomu, kto poruí povinnos ustanovenú
v § 40 ods. 1 alebo ods. 2, § 41, § 58 ods. 1 alebo ods. 2,
§ 59, § 75 ods. 1 alebo ods. 2, § 76, § 89 ods. 1 alebo
ods. 2 alebo poruí podmienky urèené v rozhodnutí
o udelení oprávnenia na vykonávanie èinnosti.
(7) Pokutu 3 319 eur uloí obvodný úrad dopravy
tomu, kto bez oprávnenia pod¾a tohto zákona vykonáva
technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáe plynových zariadení alebo vydáva
doklady s nimi súvisiace.
(8) Pokutu 166 eur uloí ministerstvo tomu, kto
a) poruí povinnos ustanovenú v § 9 ods. 1,
b) poruí povinnos ustanovenú v § 18 ods. 16 písm. a),
b) alebo písm. c), § 18 ods. 19; pokuta sa uloí za
kadé vozidlo po prestavbe.
(9) Pokutu od 500 eur do 3 319 eur uloí ministerstvo
tomu, kto
a) poruí povinnos ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. b)
a d), f) a l), § 12 ods. 3 a 5,
b) poruí podmienky urèené v rozhodnutí pod¾a § 4
ods. 4 alebo ods. 8, § 5 ods. 6, 12, 18 alebo ods. 21,
§ 6 ods. 5, 7, 9 alebo ods. 11, § 7 ods. 6, 9, 12 alebo
ods. 14, § 8 ods. 6, 11, 15 alebo ods. 18, § 18 ods. 13
alebo ods. 20,
c) poruí povinnos pri vedení evidencie ustanovenú
pod¾a § 23 ods. 16.
(10) Pokutu od 1000 eur do 6 639 eur uloí ministerstvo tomu, kto
a) vystaví osvedèenie o evidencii èas II alebo technické
osvedèenie vozidla takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené, typovo schválené ES alebo nemalo
uznanie typového schválenia ES; pokuta sa uloí za
kadé vystavené osvedèenie o evidencii èas II alebo
technické osvedèenie,
b) vystaví osvedèenie o zhode vozidla COC takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené ES; pokuta sa
uloí za kadé vystavené osvedèenie o zhode vozidla
COC,
c) nedodá osvedèenie o zhode vozidla COC vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie ES; pokuta sa uloí
za kadé nedodané osvedèenie o zhode vozidla COC.
(11) Pokutu od 1 500 eur do 9 958 eur uloí ministerstvo tomu, kto poruí povinnos ustanovenú v § 29
ods. 1 písm. a) a c), § 30 ods. 1 a 3, § 31 ods. 1 a 3,
§ 32 ods. 1 a 4, § 33 ods. 1 a 3 alebo poruí podmienky
urèené v rozhodnutí o udelení poverenia na vykonávanie èinnosti.
(12) Pokutu od 2 000 eur do 16 597 eur uloí ministerstvo tomu, kto
a) poruí povinnos ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. a)
alebo písm. e) alebo § 12 ods. 6,
b) uvedie na trh v Slovenskej republike vozidlo, sys-
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tém, komponent alebo samostatnú technickú
jednotku, ktoré nie sú typovo schválené, typovo
schválené ES alebo nie sú homologizované,
c) ako osoba, ktorá má udelené povolenie pod¾a § 23
ods. 23, poruí podmienky o vedení, uschovávaní
alebo o predkladaní výkazov o výrobe tlaèív dokladov
alebo o manipulácii s nimi,
d) ako poverená technická sluba technickej kontroly
vozidiel, poverená technická sluba emisnej kontroly motorových vozidiel, poverená technická sluba
kontroly originality vozidiel alebo poverená technická sluba montáe plynových zariadení poruí povinnosti pri zabezpeèovaní výroby, predaji a distribúcii tlaèív dokladov, kontrolných nálepiek
a peèiatok vydávaných pod¾a tohto zákona alebo povinnosti pri ich inventarizácii, kartácii a evidencii,
e) poruí ustanovenia týkajúce sa typového schva¾ovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek pod¾a osobitných
predpisov.40a)
(13) Pokutu od 9 958 eur do 16 597 eur uloí ministerstvo tomu, kto
a) bez osvedèenia pod¾a § 4 ods. 4 alebo ods. 8 vykonáva èinnosti, ktoré je pod¾a tohto zákona oprávnený
vykonáva len výrobca alebo zástupca výrobcu,
b) bez poverenia na vykonávanie technickej sluby
pod¾a § 25 vykonáva èinnosti uvedené v § 29 a 33
alebo vydáva doklady s nimi súvisiace,
c) bez povolenia ministerstva vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlaèivami osvedèení
o evidencii èas II alebo technických osvedèení, tlaèivami protokolov o testoch alebo skúkach pod¾a § 29
ods. 1 písm. b), tlaèivami dokladov a kontrolnými
nálepkami alebo peèiatkami pouívanými pri overovaní vozidiel, technických kontrolách, emisných
kontrolách, kontrolách originality alebo montáach
plynových zariadení.
(14) Pri urèení výky pokuty pod¾a odsekov 6, 9 a 13
orgán tátneho odborného dozoru prihliada najmä na
závanos, èas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované poruenie povinností pod¾a tohto
zákona.
(15) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Výnos
z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(16) Pokuty pod¾a odsekov 8 a 13 mono uloi aj fyzickej osobe, fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak k porueniu povinností dolo v èase,
keï táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej následne platnos osvedèenia alebo správy
o homologizácii typu boli zruené rozhodnutím tátneho dopravného úradu pod¾a § 10 alebo zanikli pod¾a
§ 11.
(17) Pri opätovnom poruení povinností mono pokuty pod¾a odsekov 1 a 13 uklada opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opätovnému
porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená
pod¾a odsekov 4 a 13, mono uloi pokutu a do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 4 a 13.

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 519/2011

(18) Konanie o uloenie pokuty pod¾a odsekov 1 a 13
mono zaèa do es mesiacov odo dòa, v ktorom sa prísluný orgán tátneho odborného dozoru dozvedel
o poruení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo
dòa, keï k porueniu povinnosti dolo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

40a) Napríklad èl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel so zrete¾om na emisie ¾ahkých
osobných a úitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe
k informáciám o opravách a údrbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171,
29. 6. 2007) v platnom znení, èl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 78/2009 zo 14. januára 2009
o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel s oh¾adom na
ochranu chodcov a iných zranite¾ných úèastníkov cestnej
premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES
a o zruení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L
35, 4. 2. 2009), èl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom
schva¾ovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým
sa mení a dopåòa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35,
4. 2. 2009), èl. 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel a motorov s oh¾adom na emisie
z akých úitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údrbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 715/2007 a smernica 2007/46/ES
a
zruujú
smernice
80/1269/EHS,
2005/55/ES
a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení,
èl. 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 661/2009 z 13. júla 2009 o poiadavkách typového schva¾ovania na veobecnú bezpeènos motorových vozidiel, ich
prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá (Ú. v.
EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení..

61. Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 107a
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nej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality, ak
poruí povinnos ustanovenú v § 83 ods. 7 tým, e neumoní na vlastné náklady opakované vykonanie kontroly originality, oprávnenej osobe montáe plynových
zariadení, ak poruí povinnos ustanovenú v § 96
ods. 5 tým, e neumoní na vlastné náklady kontrolu
montáe plynového zariadenia.
(5) Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloí obvodný úrad
dopravy alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne súèinnos zodpovedajúcu oprávneniam poverených osôb pod¾a § 104 ods. 1 alebo ods. 2.
(6) Poriadkovú pokutu pod¾a odsekov 1 a 5 mono
uloi aj opakovane.
(7) Konanie o uloenie poriadkovej pokuty pod¾a odsekov 1 a 5 mono zaèa do dvoch mesiacov odo dòa,
v ktorom sa prísluný orgán tátneho odborného dozoru dozvedel o poruení povinnosti; najneskôr do jedného roka odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(8) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty. Výnos z poriadkových pokút je príjmom tátneho rozpoètu..
62. V § 109 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) V konaní o zruenie povolenia pod¾a § 23 ods. 25
písm. a), poverenia pod¾a § 34 ods. 3 písm. a), oprávnenia pod¾a § 42 ods. 3 písm. a), § 60 ods. 3 písm. a), § 77
ods. 3 písm. a), § 90 ods. 3 písm. a) alebo osvedèenia
pod¾a § 44 ods. 3 písm. a), § 62 ods. 3 písm. a), § 79
ods. 3 písm. a), § 92 ods. 3 písm. a) ministerstvo alebo
obvodný úrad dopravy iados zamietne, ak sa v èase jej
podania vykonáva nad iadate¾om tátny odborný dozor pod¾a druhej hlavy tvrtej èasti tohto zákona..

Poriadkové pokuty

Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.

(1) Poriadkovú pokutu 66 eur uloí obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruí povinnos
vyplývajúcu z § 110.

63. Za § 112e sa vkladá § 112f, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(2) Poriadkovú pokutu 166 eur uloí obvodný úrad
dopravy prevádzkovate¾ovi vozidla alebo vodièovi vozidla, ak poruí povinnos ustanovenú v § 49 ods. 9
tým, e neposkytne vozidlo opakovane na vykonanie
technickej kontroly, povinnos ustanovenú v § 67
ods. 7 tým, e neposkytne vozidlo na opakované vykonanie emisnej kontroly, povinnos ustanovenú v § 83
ods. 7 tým, e neposkytne vozidlo na opakované vykonanie kontroly originality, povinnos ustanovenú v § 96
ods. 5 tým, e neposkytne vozidlo na kontrolu montáe
plynového zariadenia.

§ 112f

(3) Poriadkovú pokutu 166 eur uloí obvodný úrad
dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruí povinnos
ustanovenú v § 108 ods. 2.
(4) Poriadkovú pokutu 1 000 eur uloí obvodný úrad
dopravy oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruí povinnos ustanovenú v § 49 ods. 9 tým, e neumoní na vlastné náklady opakované vykonanie technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak
poruí povinnos ustanovenú v § 67 ods. 7 tým, e neumoní na vlastné náklady opakované vykonanie emis-

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. februára 2012
(1) Konania o uloení pokuty zaèaté pred 1. februárom 2012 sa dokonèia pod¾a ustanovení tohto zákona
úèinných do 31. januára 2012.
(2) Typové schválenia samostatných technických
jednotiek udelených pre pevné nadstavby vozidiel sú
platné do dátumu uvedeného v osvedèení o typovom
schválení samostatnej technickej jednotky, najneskôr
vak do dátumu povinného uplatòovania typového
schválenia ES pre dokonèované vozidlá uvedeného
v osobitnom predpise.49)
(3) Oprávnená osoba technickej kontroly môe vykonáva technické kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technickej kontroly
do 30. júna 2013, prièom skúobná prevádzka bude od
1. februára 2012 do 30 júna 2013.
(4) Oprávnená osoba emisnej kontroly môe vykoná-
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va emisné kontroly bez monitorovacieho záznamového
zariadenia na pracoviskách emisnej kontroly, ktoré
a) sú súèasou stanice technickej kontroly, do 30. júna
2013, prièom skúobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30. júna 2013,
b) nie sú súèasou stanice technickej kontroly, do 31.
decembra 2013, prièom skúobná prevádzka bude
od 1. februára 2012 do 31. decembra 2013..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49 znie:

49) Príloha è. 7 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 140/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
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è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z.. zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z. a zákona è. 409/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA poloke 68 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) schválenie jednotlivo dokonèovaného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra ................ 20 eur
2. pre kategórie vozidiel M2 a M3 ................... 100 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako
v prvom a druhom bode .......................... 50 eur.
Doterajie písmená d) a k) sa oznaèujú ako písmená
e) a l).
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA poloke 68 v písmene l) sa slová a) a j) nahrádzajú slovami a) a k).
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA poloke 68 v poznámke sa slová c) a h) nahrádzajú slovami c), d) a i).
4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA v poloke 78b sa dopåòajú písmená d) a f), ktoré znejú:
d) schválenie vhodnosti monitorovacieho
záznamového zariadenia pouívaného
pri technických kontrolách a emisných
kontrolách .................................................. 100 eur
e) predåenie platnosti v osvedèení
o schválení vhodnosti monitorovacieho
záznamového zariadenia pouívaného
pri technických kontrolách a emisných
kontrolách .................................................. 100 eur
f) zmenu v osvedèení o schválení
vhodnosti monitorovacieho záznamového
zariadenia pouívaného pri technických
kontrolách a emisných kontrolách .............. 50 eur.
Èl. III
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zá-
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kona è. 90/2008 Z. z., zákona è. 55/2010 Z. z. a zákona
è. 136/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.

1. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkèného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na
návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového
predsedu..

2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: pokia¾ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3).
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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520
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon 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 a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 505/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z. a zákona
è. 394/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová internetová stránka vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami webové sídlo v príslunom tvare a slová bez zbytoèného odkladu
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom bezodkladne.
2. § 57 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) kadé udelenie povolenia na poskytovanie investièných sluieb alebo kadé odobratie povolenia na
poskytovanie investièných sluieb..
3. V § 68 ods. 2 a 5 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení
pod¾a prvej vety, postúpi záleitos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere
a trhy)..
4. V § 68 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy).
5. V § 69 ods. 2 sa za slovo Komisii vkladajú slová
a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy).
6. V § 69 ods. 3 sa za slovo Komisiu vkladajú èiarka

a slová Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy).
7. § 69 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) monosti mimosúdneho rieenia saností
klientov a sporov pri poskytovaní investièných sluieb..
8. V § 73 ods. 5 sa slová v táte, v ktorom sa uplatòujú poiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti a pred financovaním terorizmu najmenej v rozsahu ako v èlenských tátoch Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj nahrádzajú slovami na území neèlenského tátu alebo pôsobia na
území neèlenského tátu, ktorý im ukladá povinnosti
v oblasti predchádzania a odha¾ovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným osobitným predpisom55a) a plnenie týchto povinností podlieha doh¾adu.
9. V § 73d ods. 4 sa slová Poskytnutie informácií
môe by odloené pod¾a odseku 2 a do èasu nahrádzajú slovami Poskytnutie informácií pod¾a odseku 2
môe by odloené a od èasu.
10. V § 74 ods. 5 písm. c) sa za slová devízového rizika vkladajú èiarka a slová rizika vysporiadania obchodu.
11. V § 78a ods. 4 druhá veta znie: Národná banka
Slovenska túto informáciu zverejní na svojom webovom
sídle a oznámi Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)..
12. V § 99 ods. 17 sa slovo Komisiu nahrádza slovami Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
13. V § 105 ods. 7 piata veta znie:
Centrálny depozitár je oprávnený poveri èlena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom èinnosti je
poskytovanie sluieb zabezpeèujúcich tlaè, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných sluieb, vyhotovením, spracovaním
alebo odovzdaním výpisu z úètu majite¾a alebo iných
dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri
zabezpeèovaní svojej èinnosti vyhotovi, spracova alebo odovzda majite¾ovi úètu..
14. V § 107a ods. 9 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: Európskemu výboru pre
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systémové riziká a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)..
15. Nadpis § 109 znie:
Ochrana údajov.
16. V § 109 ods. 1 sa slovo utajova nahrádza slovom chráni.
17. V § 110 ods. 1 sa slovo utajovaných nahrádza
slovom chránených.
18. V § 110 odsek 6 znie:
(6) Poruením povinnosti pod¾a § 109 ods. 1 nie je
poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára
èlenovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom
èinnosti je poskytovanie sluieb zabezpeèujúcich tlaè,
obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo
poskytovanie obdobných sluieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z úètu majite¾a alebo iných dokumentov,
ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpeèovaní
svojej èinnosti vyhotovi, spracova alebo odovzda majite¾ovi úètu. Èlen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom èinnosti je poskytovanie sluieb zabezpeèujúcich tlaè, obálkovanie, triedenie a distribúciu
dokumentov alebo poskytovanie obdobných sluieb,
môe poskytnuté údaje poui len na úèely vykonávania
èinnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraòova poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár. Centrálny depozitár môe
poveri iba takú právnickú osobu, ktorá vykonáva èinnosti podliehajúce udeleniu potvrdenia o priemyselnej
bezpeènosti pod¾a osobitného zákona97a) a také potvrdenie jej u bolo vydané..
19. V § 120 ods. 3 písm. b) sa èíslo 100 nahrádza
èíslom 150.
20. V § 120 ods. 3 písm. c) a d) sa suma 50 000 eur
nahrádza sumou 100 000 eur.
21. V § 120 ods. 3 písm. e) sa za slovo hodnote vkladajú slová v Európskej únii.
22. V § 120 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Povinnos zverejni ïalí prospekt sa nevzahuje na následný ïalí predaj cenných papierov alebo na koneèné
umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finanèných sprostredkovate¾ov, ak je k dispozícii platný
prospekt pod¾a § 123 a emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie takého prospektu súhlasí s jeho pouitím na základe písomnej dohody..
23. V § 120 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: prièom prihliada na poiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,.
24. V § 120 ods. 5 písmeno c) znie:
c) cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú by pridelené pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska
povauje za rovnocenné s údajmi v prospekte, prièom prihliada na poiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,.

Strana 4189

25. V § 120 ods. 5 písm. d) sa vypúajú slová akcií
ponúkaných bezodplatne doterajím akcionárom alebo.
26. V § 120 ods. 5 písmeno e) znie:
e) cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú by pridelené doterajím alebo bývalým èlenom tatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom
ich zamestnávate¾om, alebo pridrueným podnikom, ak majú sídlo alebo ústredie v Európskej únii
a ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o poète cenných papierov, druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto
cenných papierov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 102c sa vypúa.
27. V § 120 odsek 6 znie:
(6) Kvalifikovaným investorom sa na úèely tohto zákona rozumie profesionálny klient alebo oprávnená
protistrana; kvalifikovaným investorom nie je osoba,
ktorá poiadala, aby sa s òou na úèely tohto zákona zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Obchodník s cennými papiermi a úverová intitúcia informujú
emitenta na základe jeho iadosti o zaradení klientov
pod¾a § 8a; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.108a).
28. V § 120 odseky 8 a 10 znejú:
(8) K¾úèovými informáciami sú na úèely tohto zákona podstatné a primerane truktúrované informácie,
ktoré sa majú poskytnú investorom s cie¾om umoni
im pochopi charakter a riziká emitenta, osoby, ktorá
prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo
výnosov, a cenných papierov, ktoré sú im ponúkané
alebo ktoré sú prijímané na obchodovanie na regulovanom trhu, a rozhodnú sa, ktoré verejné ponuky cenných papierov ïalej zvaova; tým nie je dotknuté ustanovenie § 121 ods. 2 písm. b). K¾úèové informácie
zahàòajú
a) struèný opis rizík súvisiacich s emitentom a prípadnou
osobou, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných
papierov alebo výnosov, a struèný opis podstatných
charakteristík emitenta a prípadnej osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov vrátane aktív, pasív a ich finanènej situácie,
b) struèný opis rizík súvisiacich s investovaním do prísluných cenných papierov a podstatných charakteristík investovania do prísluných cenných papierov
vrátane akýchko¾vek práv spojených s cennými papiermi,
c) veobecné podmienky verejnej ponuky cenných papierov vrátane odhadovaných nákladov úètovaných
investorovi emitentom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uskutoèòuje verejnú ponuku
cenných papierov (ïalej len vyhlasovate¾ verejnej
ponuky cenných papierov),
d) podrobnosti o prijatí na obchodovanie,
e) dôvody verejnej ponuky cenných papierov a pouitia
výnosu.
(9) Spoloènosou s niou trhovou kapitalizáciou sa
na úèely tohto zákona rozumie spoloènos, ktorej akcie
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
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mala priemernú trhovú kapitalizáciu na báze koncoroèných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky
niiu ako 100 000 000 eur.
(10) Ustanovenie odseku 5 písm. e) sa vzahuje aj na
spoloènosti zaloené mimo územia èlenských tátov,
ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu alebo na trhu v neèlenskom táte.
Ak sú cenné papiere pod¾a prvej vety prijaté na obchodovanie na trhu v neèlenskom táte, ustanovenie odseku 5 písm. e) sa pouije, ak sú k dispozícii primerané
informácie vrátane dokumentu pod¾a odseku 5 písm. e)
aspoò v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií a Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súvislosti s trhom prísluného neèlenského
tátu na základe iadosti Národnej banky Slovenska
alebo prísluného orgánu iného èlenského tátu..
29. § 120 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Národná banka Slovenska uvedie v iadosti
pod¾a odseku 10 dôvody, na základe ktorých usúdi, e
právny rámec a rámec doh¾adu prísluného neèlenského tátu na úèely pod¾a odseku 10 mono povaova za
rovnocenný, a poskytne Komisii na tento úèel potrebné
informácie, prièom zoh¾adní najmä splnenie týchto
podmienok:
a) èinnos trhov neèlenského tátu podlieha povoleniam a je nad nimi vykonávaný priebený a úèinný
doh¾ad,
b) trhy neèlenského tátu majú jasné a transparentné
pravidlá týkajúce sa prijímania cenných papierov na
obchodovanie, ktoré umoòujú, aby tieto cenné papiere mohli by obchodované spravodlivým, riadnym
a efektívnym spôsobom a boli vo¾ne obchodovate¾né,
c) emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným
a priebeným informaèným poiadavkám, èím sa zabezpeèuje vysoká úroveò ochrany investorov,
d) transparentnos a integrita trhu sú zabezpeèené zabránením zneuívania trhu na základe obchodovania s vyuitím dôverných informácií a manipulácie
s trhom..
30. V § 121 ods. 2 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:
Prospekt musí obsahova údaje o emitentovi, údaje
o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu, a súhrn prospektu (ïalej
len súhrn), v ktorom sa v struènosti a veobecne zrozumite¾ným spôsobom uvedú k¾úèové informácie v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný. Forma a obsah súhrnu musia poskytnú v spojení
s prospektom primerané informácie o základnej charakteristike prísluných cenných papierov s cie¾om pomôc investorom pri rozhodovaní o investovaní do týchto cenných papierov. Súhrn musí by vypracovaný
v tandardizovanom formáte, aby sa u¾ahèilo porovnávanie súhrnov podobných typov cenných papierov,
a jeho obsah by mal poskytova k¾úèové informácie
o prísluných cenných papieroch s cie¾om pomôc investorom pri rozhodovaní sa o investovaní do týchto
cenných papierov..
31. V § 121 ods. 3 sa suma 50 000 eur nahrádza sumou 100 000 eur, bodkoèiarka sa nahrádza bodkou
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a vypúajú sa slová to neplatí, ak poskytnutie súhrnu
vyplýva z § 125f ods. 5..
32. V § 121 ods. 4 sa vypúajú bodkoèiarka a slová
tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
33. V § 121 odsek 10 znie:
(10) Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú koneèné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, emitent pri kadej verejnej ponuke cenných papierov sprístupní koneèné podmienky investorom,
predloí ich Národnej banke Slovenska a oznámi ich
prísluným orgánom hostite¾ských èlenských tátov
emitenta èo najskôr, a ak je to moné, pred zaèatím verejnej ponuky cenných papierov. V takom prípade musia by uvedené v prospekte údaje pod¾a § 122 ods. 1.
Koneèné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa
týkajú opisu cenných papierov a nemono ich poui na
aktualizáciu základného prospektu..
34. V § 121 ods. 12 sa slová fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá uskutoèòuje verejnú ponuku
cenných papierov (ïalej len vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov) nahrádzajú slovami vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov.
35. V § 121 ods. 13 sa za slovo zodpovedá vkladá
slovo len a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripája sa tento text: alebo neobsahuje v spojení s inými
èasami prospektu k¾úèové informácie, ktoré majú investorom pomôc pri rozhodovaní sa o investovaní do
takých cenných papierov. Súhrn musí obsahova jednoznaèné upozornenie o rozsahu zodpovednosti za súhrn..
36. § 122 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak za splatenie cenných papierov alebo výnosov
prevzal záruku èlenský tát, je pri vypracovaní prospektu pod¾a § 125h ods. 2 moné vynecha údaje
o osobe, ktorá prevzala záruky za splatenie cenných
papierov alebo výnosov..
37. V § 123 ods. 1 sa slová prvého zverejnenia nahrádzajú slovami schválenia na úèel verejnej ponuky
cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na
obchodovanie na regulovanom trhu.
38. V § 123 odsek 2 znie:
(2) Pri ponukovom programe je vopred schválený
a predloený základný prospekt platný najviac 12 mesiacov..
39. V § 123 ods. 4 sa slovo zverejnenia nahrádza slovom schválenia a druhá veta znie: Registraèný dokument aktualizovaný pod¾a § 124 ods. 2 alebo pod¾a
§ 125c, spolu s opisom cenných papierov a so súhrnným
dokumentom tvoria platný prospekt..
40. V § 124 ods. 2 prvá veta znie: Opis cenných papierov pod¾a odseku 1 obsahuje aj údaje, ktoré by obvykle boli uvedené v registraènom dokumente, ak od
poslednej aktualizácie registraèného dokumentu nastala významná zmena alebo vznikli nové skutoènosti,
ktoré by mohli ovplyvni správne hodnotenie investormi; to neplatí, ak sú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu pod¾a § 125c..
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41. V § 125 odsek 8 znie:
(8) Národná banka Slovenska môe, ak je Slovenská
republika domovským èlenským tátom emitenta pod¾a
§125d, schválenie prospektu zveri príslunému orgánu
doh¾adu iného èlenského tátu po predchádzajúcom
oznámení Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre cenné papiere a trhy) a po dohode s prísluným orgánom doh¾adu. Národná banka Slovenska môe
kona aj o schválení prospektu, na ktorý by bol inak prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu, po dohode
s týmto prísluným orgánom doh¾adu. Zverenie oprávnenia schva¾ova prospekt príslunému orgánu doh¾adu iného èlenského tátu sa oznámi iadate¾ovi do troch
pracovných dní odo dòa vydania rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o zverení oprávnenia schva¾ova prospekt inému príslunému orgánu iného èlenského tátu; lehota pod¾a odsekov 3 a 4 zaèína plynú od tohto
dòa..
42. V § 125 ods. 9 sa slovo na nahrádza slovom v
a na konci sa pripájajú tieto slová: a sprístupní ho Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
cenné papiere a trhy).
43. V § 125 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) schválenie prospektu a kadého jeho dodatku
v rovnakom èase, ako je toto schválenie oznámené iadate¾ovi pod¾a odseku 3 alebo odseku 4. Národná banka Slovenska zároveò poskytne Európskemu orgánu
doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) aj kópiu kadého schváleného prospektu alebo dodatku..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
44. V § 125 ods. 11 sa èíslo 9 nahrádza èíslom 10.
45. V § 125a ods. 2 písm. c) za slovom emitenta sa
èiarka nahrádza slovom alebo.
46. V § 125a odsek 3 znie:
(3) Emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu, ktorá ho zverejní pod¾a odseku 2
písm. a) alebo písm. b), je povinná zverejni prospekt aj
spôsobom pod¾a odseku 2 písm. c)..
47. V § 125c odsek 1 znie:
(1) Kadá nová významná skutoènos, podstatná
chyba alebo podstatná nepresnos týkajúca sa údajov
zahrnutých do prospektu, ktorá by mohla ovplyvni
hodnotenie cenných papierov a ktorá vznikne alebo sa
zistí v období medzi schválením prospektu a závereèným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov
alebo zaèiatkom obchodovania na regulovanom trhu,
pod¾a toho, èo nastane neskôr, sa musí uvies v dodatku k prospektu..
48. V § 125c odsek 5 znie:
(5) Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo
upísanie cenných papierov na základe prospektu týkajúceho sa verejnej ponuky cenných papierov pred zverejnením dodatku k prospektu, majú právo odstúpi od
prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení do-
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datku k prospektu, ak sa nová významná skutoènos,
podstatná chyba alebo podstatná nepresnos pod¾a odseku 1 vyskytne pred závereèným uzatvorením verejnej
ponuky cenných papierov a dodaním cenných papierov. Lehotu pod¾a prvej vety môe predåi emitent alebo vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov. Koneèný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky
na nákup alebo upísanie cenných papierov sa urèí v dodatku k prospektu..
49. V § 125d ods. 1 sa slová bol prísluný orgán doh¾adu kadého hostite¾ského èlenského tátu informovaný nahrádzajú slovami boli Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
a prísluný orgán doh¾adu kadého hostite¾ského èlenského tátu informovaní.
50. V § 125d ods. 3 sa za slovo emitenta vkladajú
slová alebo Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) a slová vecné
chyby alebo nepresnosti sa nahrádzajú slovami podstatné chyby alebo podstatné nepresnosti.
51. V § 125d ods. 5 písm. b) sa na zaèiatku vkladajú
tieto slová: pod¾a vo¾by emitenta.
52. V § 125e ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: Národná banka Slovenska poskytne potvrdenie o schválení prospektu v rovnakom èase aj iadate¾ovi a Európskemu orgánu doh¾adu
(Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)..
53. V § 125e ods. 2 sa za slovo súhrnu vkladá èiarka
a slová vypracovaného emitentom alebo osobou zodpovednou za vypracovanie prospektu sa nahrádzajú
slovami ktorý vypracuje a za ktorý zodpovedá emitent
alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu.
54. § 125e sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle zoznam potvrdení o schválení prospektov
vrátane ich dodatkov, ktoré jej boli oznámené prísluným orgánom domovského èlenského tátu emitenta,
vrátane elektronických odkazov na tieto dokumenty
uverejnené na webovom sídle prísluného orgánu domovského èlenského tátu emitenta, webovom sídle
emitenta alebo na webovom sídle regulovaného trhu.
Zoznam pod¾a prvej vety Národná banka Slovenska priebene aktualizuje; kadá poloka v zozname musí zosta
uverejnená na webovom sídle najmenej 12 mesiacov..
55. V § 125f ods. 5 sa suma 50 000 eur nahrádza
sumou 100 000 eur a za slovo Súhrn sa vkladajú
èiarka a slová ak bol vypracovaný,.
56. V § 125h ods. 1 písm. h) sa za slovo ponuky vkladajú slová v Európskej únii, suma 50 000 000 eur sa
nahrádza sumou 75 000 000 eur a slovo limit sa nahrádza slovami táto hodnota.
57. V § 125h ods. 1 písm. i) sa slová 2 500 000 eur
nahrádzajú slovami 5 000 000 eur v Európskej únii.
58. V § 125h ods. 3 sa suma 2 500 000 eur nahrádza sumou 5 000 000 eur.
59. V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia
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oznámi obchodníkovi s cennými papiermi, èi jeho vlastné zdroje sú dostatoèné na krytie rizík; ak vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nie sú dostatoèné na
krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík..

cenné papiere a trhy) je oprávnený zúèastni sa doh¾adu na mieste v súvislosti s dodriavaním ustanovení
tohto zákona o verejnej ponuke cenných papierov
a prospektoch, ak je výkon doh¾adu vykonávaný aj jedným alebo viacerými orgánmi doh¾adu iných èlenských
tátov pod¾a osobitného predpisu.108b)

60. V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slovo tátu
vkladajú slová a Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy) a slovo mu sa nahrádza slovom im.

(7) Ak iados Národnej banky Slovenska o spoluprácu pod¾a odseku 1 týkajúcu sa najmä výmeny informácií prísluný orgán èlenského tátu zamietne alebo na
túto iados nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutoènos upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)..

61. V § 135a ods. 4 prvej vete sa za slovo tátu vkladajú slová alebo Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) a v druhej vete
sa slová tátu, ktorý vykonal nahrádzajú slovami
tátu a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy), ktorí vykonali.
62. V § 135a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy).
63. V § 135a odsek 11 znie:
(11) Ak iados Národnej banky Slovenska pod¾a odsekov 6 a 8 prísluný orgán èlenského tátu zamietne
alebo na túto iados nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto
skutoènos upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)..
64. V § 135b odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak Národná banka Slovenska zistí, e emitent
alebo osoba zodpovedná za uskutoènenie verejnej ponuky cenných papierov poruila veobecne záväzné
právne predpisy alebo e emitent nedodral povinnosti,
ktoré mu vyplývajú z prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, tieto zistenia ohlási
príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského
tátu emitenta a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3) Ak emitent alebo osoba zodpovedná za uskutoènenie verejnej ponuky cenných papierov napriek opatreniam prijatým prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu emitenta naïalej poruuje
veobecne záväzné právne predpisy alebo iné podmienky èinnosti alebo ak sa tieto opatrenia preukáu ako
nedostatoèné, Národná banka Slovenska môe po informovaní prísluného orgánu doh¾adu domovského
èlenského tátu emitenta a Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) prija
vetky potrebné opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informova Komisiu a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy)..
65. V § 135b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy).
66. V § 135b ods. 5 sa za slovo Ak vkladajú slová
emitent alebo.
67. § 135b sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre

Poznámka pod èiarou k odkazu 108b znie:

108b) Èl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie
è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES
(Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení..

68. V § 138 ods. 4 sa za slovo tátov vkladajú èiarka
a slová Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo).
69. V § 143d ods. 3 sa slovo Komisiu nahrádza slovami Spoloèný výbor európskych orgánov doh¾adu
zriadený pod¾a osobitného predpisu110ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 110ba znie:

110ba)Èl. 54 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010.
Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES
a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010).
Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre poisovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení
a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..

70. V § 143f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím prísluného orgánu èlenského tátu v záleitosti
pod¾a prvej vety, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.110ca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 110ca znie:

110ca)Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1094/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010..

71. V § 143j sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) opatrenia s cie¾om prípravy a rozvíjania vhodných
plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia by pravidelne aktualizované..
72. V § 143l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a pod¾a osobitného predpisu110da) aj s Európskym výborom pre systémové riziká.
Poznámka pod èiarou k odkazu 110da znie:

110da)Èl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom
doh¾ade Európskej únie nad finanèným systémom a o zria-
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dení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ
L 331, 15. 12. 2010)..

73. V § 144 sa odsek 1 dopåòa písmenami p) a q), ktoré znejú:
p) uloi obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zloky celkovej odmeny
osobám pod¾a § 71da vo výke urèenej percentom
z celkových odmien vyplatených osobám pod¾a
§ 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny
rok, a to na úèely udriavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 74 ods. 4 a 5,
q) uloi obchodníkovi s cennými papiermi, aby pouil
zisk na udriavanie hodnoty vlastných zdrojov vo
výke presahujúcej hodnotu poiadaviek na vlastné
zdroje pod¾a § 74 ods. 4 a 5..
74. § 144 sa dopåòa odsekmi 20 a 22, ktoré znejú:
(20) Ak Národná banka Slovenska na základe doh¾adu vykonávaného pod¾a § 135 ods. 7 zistí, e riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo
môe by vystavený, nie sú dostatoène kryté vlastnými
zdrojmi financovania, a to ani po tom, èo obchodník
s cennými papiermi prijal opatrenia vyplývajúce
z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska
pod¾a § 135 ods. 7, Národná banka Slovenska môe
uloi obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú poiadavku na vlastné zdroje vo výke presahujúcej hodnotu poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 74 ods. 4
a 5, prièom zoh¾adní kvantitatívne a kvalitatívne poiadavky systému hodnotenia primeranosti vnútorného
kapitálu pod¾a § 74c ods. 1 a 2.
(21) Národná banka Slovenska poskytne raz roène
Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie týkajúce
sa administratívnych opatrení a sankcií za poruenie
a) zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu vyuívania dôverných informácií,
b) ustanovení tohto zákona alebo osobitného
predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investièných sluieb alebo èinnosti regulovaných trhov alebo mnohostranných obchodných systémov.
(22) Ak Národná banka Slovenska pod¾a osobitného
predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo
sankciu týkajúcu sa záleitostí pod¾a odseku 21, bezodkladne oznámi túto skutoènos Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 114b znie:

114b) § 1 a 24, 39a, 39b, § 59 a 64 zákona è. 429/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

75. Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 173p
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 31. decembra 2011
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzahov,
ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom
2011 sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných
do 30. decembra 2011.
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(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
31. decembrom 2011 sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
31. decembrom 2011, zostávajú zachované..
76. Príloha sa dopåòa bodmi 23 a 24, ktoré znejú:
23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie,
a 2004/109/ES o harmonizácii poiadaviek na
transparentnos v súvislosti s informáciami
o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ
L 327, 11. 12. 2010).
24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ
z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú
smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES,
2003/41/ES,
2003/71/ES,
2004/39/ES,
2004/109/ES,
2005/60/ES,
2006/48/ES,
2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho
orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné
papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. II
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona è. 541/1992
Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 352/1996 Z. z.,
zákona è. 210/1997 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 221/1998 Z. z.,
zákona è. 253/1999 Z. z., zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 564/2003 Z. z., zákona
è. 359/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 717/2004 Z. z., zákona è. 595/2006 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona
è. 38/2010 Z. z. a zákona è. 153/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 47h
Prechodné ustanovenie úèinné
od 31. decembra 2011
Fyzická osoba môe ponúknu bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere pod¾a § 29 ods. 11 najneskôr
do 31. decembra 2012..
Èl. III
Zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 95/2002 Z. z., zákona
è. 99/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 595/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 645/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 110/2007 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z. a zákona
è. 144/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného èlenského tátu, ak je Slovenská
republika miestom urèenia, a to po dobu 30 dní odo
dòa, keï kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keï motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike,.
2. V § 11 odsek 14 znie:
(14) Poisovate¾ je povinný poistníkovi písomne
oznámi najneskôr desa týdòov pred uplynutím poistného obdobia
a) výku poistného pod¾a § 8 na nasledujúce poistné
obdobie,
b) dátum skonèenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je moné poda výpoveï príslunej poistnej zmluvy pod¾a osobitného predpisu.15ca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15ca znie:

15ca) § 800 ods. 1 Obèianskeho zákonníka..

Èl. IV
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 314/2011 Z. z. a zákona
è. 394/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová tvrtá
veta, ktorá znie:
Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, èi jej vlastné zdroje sú dostatoèné na
krytie rizík; ak vlastné zdroje nie sú dostatoèné na kry-
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tie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie
výku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík..
2. V § 6 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová tvrtá
veta, ktorá znie: Národná banka Slovenska môe upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
bankovníctvo) zriadený pod¾a osobitného predpisu,18aa)
ak bola jej iados o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej
lehote..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa znie:

18aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES
a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ
L 331, 15. 12. 2010)..

3. V § 6 ods. 15 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia
a tvrtá veta, ktoré znejú: Ak v lehote dvoch mesiacov
od doruèenia iadosti pod¾a odseku 14 ktorýko¾vek
z orgánov doh¾adu pod¾a odseku 14 poiada Európsky
orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným
predpisom,18ab) Národná banka Slovenska urèí, èi poboèka zahraniènej banky je dôleitá v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán doh¾adu
(Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie
nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doruèení iadosti o pomoc, Národná banka Slovenska urèí samostatne, èi je poboèka zahraniènej banky dôleitá..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ab znie:

18ab) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

4. V § 11 ods. 7 sa za slovo ustanovenia vkladajú
slová § 2 ods. 10,.
5. V § 17 ods. 4 sa za slová (ïalej len Komisia)
vkladajú èiarka a slová Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
6. V § 19 ods. 2 sa za slovo Komisiu vkladajú èiarka
a slová Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
bankovníctvo).
7. V § 19 ods. 3 a 4 sa za slovo Komisii vkladajú èiarka a slová Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo).
8. § 19 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
bankovníctvo) podmienky na udelenie bankového povolenia pod¾a § 7 a 8.
(7) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)
kadé udelenie bankového povolenia pod¾a § 7 a 8 a odobratie bankového povolenia pod¾a § 50 ods. 1 písm. k)..
9. V § 30 ods. 5 písm. c) sa za slová devízového rizika vkladajú èiarka a slová rizika vysporiadania obchodu.
10. V § 35 ods. 4 sa vypúa písmeno k).
Doterajie písmená l) a m) sa oznaèujú ako písmená
k) a l).
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11. V § 37 odsek 13 znie:
(13) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vypracova a prija postupy hodnotenia vhodnosti uverejòovania informácií v súlade s poiadavkami na uverejòovanie informácií ustanovenými v odsekoch 8 a 9
vrátane ich overovania a frekvencie. Banka a poboèka
zahraniènej banky zavedú aj postupy na posúdenie
toho, èi zverejòované údaje poskytujú úèastníkom trhu
úplné informácie o rizikovom profile banky a zahraniènej banky. Ak toto uverejòovanie informácií neposkytuje úèastníkom trhu úplné informácie o rizikovom
profile banky a zahraniènej banky, banka a poboèka
zahraniènej banky zverejnia také informácie, ktoré sú
potrebné popri informáciách ustanovených v odseku 8
na dosiahnutie úplnej informovanosti o rizikovom profile banky a zahraniènej banky, prièom sú povinné uverejòova iba tie informácie, ktoré nie sú nepodstatné,
nie sú vnútorné alebo nie sú dôverné pod¾a odseku 10
písm. a) a c)..
12. V § 40 ods. 4 sa slová § 35 ods. 4 písm. a) a h), j)
a k) nahrádzajú slovami § 35 ods. 4 písm. a) a h) a j)
a v prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a poèas nútenej správy správcu
banky, zástupcu správcu a pribraného odborného poradcu..
13. V § 44 ods. 4 sa za slovo tátov vkladajú èiarka
a slová Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo).
14. V § 44 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: K tomuto
vyòatiu prichádza na základe písomnej dohody uzavretej v súlade s osobitným predpisom44a) medzi Národnou
bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu. Národná banka Slovenska o tejto
dohode informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre bankovníctvo)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 44a znie:

44a) Èl. 28 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

15. V § 44 ods. 10 druhá veta znie: Národná banka
Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Európskeho výboru pre bankovníctvo a vykonáva konzultácie
s Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom
pre bankovníctvo)..
16. V § 44 ods. 12 poslednej vete sa za slová orgánom
doh¾adu èlenských tátov vkladajú èiarka a slová Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
bankovníctvo).
17. V § 47 ods. 8 sa za slovo Komisii vkladajú slová
a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre bankovníctvo).
18. V § 47 sa odsek 9 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) môe upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky
orgán pre bankovníctvo), ak s òou prísluné orgány
doh¾adu nespolupracujú v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie úloh pod¾a písmen a) a d)..
19. V § 47 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak v lehote iestich mesiacov pod¾a prvej vety ktorýko¾vek z orgánov doh¾adu pod¾a odseku 11 poiada Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníc-
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tvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným
predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne
o iadosti pod¾a odseku 11 v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do
jedného mesiaca po doruèení iadosti o pomoc, Národná
banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne..
20. V § 47 odsek 15 znie:
(15) Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe,
a) vyvinie v rámci svojich právomocí spoloène s príslunými orgánmi doh¾adu nad dcérskymi spoloènosami materskej banky v Európskej únii alebo
materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii maximálne úsilie na dosiahnutie spoloèného rozhodnutia o uplatnení § 6 ods. 2 a § 27
ods. 3 s cie¾om zisti, e výka vlastných zdrojov na
konsolidovanom základe draných skupinou je dostatoèná so zrete¾om na jej finanènú situáciu a rizikový profil a má poadovanú úroveò vlastných zdrojov voèi kadému subjektu v skupine bánk
a zahranièných úverových intitúcií na konsolidovanom základe a nie je potrebné uplatni poiadavku
pod¾a § 50 ods. 13,
b) predloí ostatným prísluným orgánom doh¾adu
správu obsahujúcu hodnotenie rizika skupiny bánk
a zahranièných úverových intitúcií pod¾a § 6 ods. 2
a § 27 ods. 3,
c) dosiahne spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena a) do
tyroch mesiacov po predloení správy pod¾a písmena b),
d) vezme do úvahy v spoloènom rozhodnutí pod¾a písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoloèností,
ktoré vykonajú prísluné orgány doh¾adu pod¾a § 6
ods. 2 a § 27 ods. 3, a uvedie jeho úplné odôvodnenie,
e) doruèí spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f) konzultuje na iados ktoréhoko¾vek z ostatných
prísluných orgánov doh¾adu s Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia;
ak Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
bankovníctvo) vyjadrí svoje stanovisko, zvái jeho
odporúèania a vysvetlí akúko¾vek významnú odchýlku od nich,
g) môe konzultova svoj postup s Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) z vlastnej iniciatívy,
h) vydá rozhodnutie pod¾a § 50 ods. 13 v spojení s § 6
ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 3 na konsolidovanom
základe, ak sa nedosiahne spoloèné rozhodnutie
pod¾a písmena c), prièom náleite zvái hodnotenie
rizika dcérskych spoloèností, ktoré vykonali prísluné orgány doh¾adu, a ich stanoviská a výhrady,
i) odôvodní rozhodnutie vydané pod¾a písmena h),
j) predloí vetkým prísluným orgánom doh¾adu
a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie
pod¾a písmena h),
k) dosiahne spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c),
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a ak také rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie
pod¾a písmena h),
l) preverí aktuálnos, a ak je potrebné, aktualizuje spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, preverí aktuálnos, a ak je potrebné, vydá nové rozhodnutie pod¾a písmena h),
prièom za nové rozhodnutie sa povauje aj zmena alebo zruenie dovtedajieho rozhodnutia vydaného
pod¾a písmena h); preverenie aktuálnosti a prípadné
vydanie nového rozhodnutia sa uskutoèòuje najmenej raz za rok, alebo ak prísluný orgán doh¾adu nad
dcérskymi spoloènosami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii v prípade uplatòovania poiadavky pod¾a § 50 ods. 13 poiada o vydanie nového
rozhodnutia predloením písomnej a náleite odôvodnenej iadosti Národnej banke Slovenska, prièom
v takom prípade sa môe vykona preverenie aktuálnosti a vydanie nového rozhodnutia na dvojstrannom
základe medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu, ktorý jej predloil,
m) postupuje primerane pod¾a písmen a) a l), ak banka
pod¾a § 2 ods. 1 je zahrnutá do doh¾adu na konsolidovanom základe vykonávaného prísluným orgánom doh¾adu v inom èlenskom táte..
21. § 47 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ak v lehote tyroch mesiacov od predloenia
správy pod¾a odseku 15 písm. b) ktorýko¾vek z orgánov
doh¾adu pod¾a odseku 15 poiada Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri
dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne pod¾a odseku 15 písm. c) v súlade s rozhodnutím Európskeho
orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre
bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do
jedného mesiaca po doruèení iadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne..
22. V § 48 ods. 1 druhá veta znie:
Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu
zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom
základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie
uvedenej v osobitnom predpise45aa) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finanèných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finanèného
systému v èlenskom táte, v ktorom bolo subjektom
skupiny bánk a zahranièných bánk udelené povolenie
alebo v ktorom sú zriadené dôleité poboèky pod¾a § 6
ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti, Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, prísluné orgány doh¾adu iného èlenského tátu,
ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých èinnos súvisí s doh¾adom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im vetky informácie, ktoré sú dôleité
na výkon ich úloh..


Poznámka pod èiarou k odkazu 45aa znie:

45aa

) Èl. 18 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

23. V § 48 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
Národná banka Slovenska spolupracuje s Európ-
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skym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a poskytuje mu vetky informácie potrebné
na plnenie jeho povinností v súlade s osobitným predpisom.45ab) Národná banka Slovenska môe upozorni
Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak
a) prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu neposkytol Národnej banke Slovenska významné informácie, alebo
b) prísluný organ doh¾adu iného èlenského tátu iados Národnej banky Slovenska o poskytnutie významnej informácie zamietol alebo nevybavil v primeranej lehote..
Poznámka pod èiarou k odkazu 45ab znie:

45ab) Èl. 35 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

24. V § 48 ods. 9 písmeno a) znie:
a) výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) v súlade s osobitným
predpisom45ac) a ostatnými príslunými orgánmi doh¾adu,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45ac znie:

45ac) Èl. 21 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

25. V § 48 ods. 10 písm. e) sa slová Výbor európskych orgánov bankového doh¾adu nahrádzajú slovami Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
26. V § 48 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom
pre bankovníctvo).
27. V § 49d ods. 3 sa slovo Komisiu nahrádza slovami Spoloèný výbor európskych orgánov doh¾adu zriadený pod¾a osobitného predpisu45ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45ad znie:

45ad) Èl. 54 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre poisovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení
a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie
è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES
(Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..

28. V § 49f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ak sa Národná banka Slovenska nedohodla s prísluným orgánom èlenského tátu v záleitosti pod¾a prvej vety, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.45c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45c znie:

45c) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1094/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010..

29. V § 49j sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) opatrenia s cie¾om prípravy a rozvíjania vhodných
plánov a postupov na ozdravenie a rieenie úpadku;
tieto opatrenia musia by pravidelne aktualizované..
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30. V § 49l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a v súlade s osobitným predpisom45d) aj s Európskym
výborom pre systémové riziká.

39. Za § 122o sa vkladá § 122p, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122p

Poznámka pod èiarou k odkazu 45d znie:

45d) Èl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom
doh¾ade Európskej únie nad finanèným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010)..

31. V § 50 ods. 1 písm. j) sa za slovo bankou vkladajú slová alebo poboèkou zahraniènej banky.
32. V § 50 sa odsek 1 dopåòa písmenami r) a s), ktoré
znejú:
r) uloi banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej
zloky celkovej odmeny osobám pod¾a § 23a vo výke
urèenej percentom z celkových odmien vyplatených
osobám pod¾a § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na úèely udriavania vlastných zdrojov banky pod¾a § 30 ods. 4 a 5,
s) uloi banke, aby pouila zisk na udranie hodnoty
vlastných zdrojov vo výke presahujúcej hodnotu
poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 30 ods. 4 a 5..
33. V § 50 ods. 3 písm. d) sa za slovo miezd vkladajú
slová alebo odmien.
34. § 50 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Ak Národná banka Slovenska na základe doh¾adu vykonávaného pod¾a § 6 ods. 2 zistí, e riziká, ktorým banka je alebo môe by vystavená, nie sú dostatoène kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po
tom, èo banka prijala opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska pod¾a § 6
ods. 2, Národná banka Slovenska môe uloi banke
osobitnú poiadavku na vlastné zdroje vo výke presahujúcej hodnotu poiadaviek na vlastné zdroje ustanovenej týmto zákonom pod¾a § 30 ods. 4 a 5, prièom zoh¾adní kvantitatívne a kvalitatívne aspekty systému
hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu pod¾a
§ 27 ods. 3..
35. V § 53 ods. 7 sa slovo rovnako nahrádza slovom
primerane.
36. V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo spôsobilé vkladá slovo primerane a v písmene f) sa za slovo
,,zamestnancom vkladajú slová ,,správcu, prostredníctvom ktorého správca vykonáva nútenú správu.
37. V § 54 ods. 5 sa za slová a s výkonom funkcie
správcu vkladajú slová alebo má dostatoènú výku
vlastných zdrojov financovania.
38. V § 54 odsek 10 znie:
(10) V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej
banky Slovenska oprávnený v záujme urýchleného rieenia závaných problémov v banke pribra odborných
poradcov; tento predchádzajúci súhlas môe by vyjadrený priamo v zmluve o výkone èinnosti správcu.
Správca na úèel pod¾a prvej vety môe pribra odborného poradcu len na také úkony, na vykonanie ktorých
má potrebné odborné vedomosti a skúsenosti. Odborným poradcom nemôe by osoba, ktorá pod¾a odseku
4 nemôe by správcom..
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Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 31. decembra 2011
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzahov,
ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom
2011 sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do
30. decembra 2011.
(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
31. decembrom 2011 sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 31.
decembrom 2011, zostávajú zachované..
40. Príloha sa dopåòa bodom 12, ktorý znie:
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia
a dopåòajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho
orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ
L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. V
v
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
747/2004 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
209/2007 Z. z., zákona è. 8/2008 Z. z., zákona
297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z. a zákona
487/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 12 a § 4 ods. 2 písm. a) sa slová
100 000 000 Sk nahrádzajú slovami 3 000 000 eur.
2. V § 3 ods. 3 sa slová Európskych spoloèenstiev
nahrádzajú slovami Európskej únie.
3. V § 3 ods. 4 písm. p) bod 1b. znie:
1b. ak má sídlo v neèlenskom táte, èlenský tát pod¾a osobitného zákona,11c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11c znie:

11c) § 125d ods. 5 písm. c) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 336/2005 Z. z..

4. V § 4 ods. 7 sa slová zbierke zákonov nahrádzajú
slovami Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej
len zbierka zákonov).
5. V § 5 ods. 5 sa slová Európskej komisii (ïalej len
Komisia) nahrádzajú slovami Európskemu orgánu
doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia
§ 10 zákona è. 367/2000 Z. z. nahrádza citáciou Zákon è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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7. Poznámky pod èiarou k odkazom 37 a 38 znejú:

37) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov.
38
) § 12 zákona è. 244/2002 Z. z. v znení zákona
è. 521/2005 Z. z..

8. V § 26 ods. 2 písmeno e) znie:
e) prospekt cenného papiera (ïalej len prospekt), ak
§ 27 ods. 2 neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho
schválení pod¾a osobitného zákona42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred
podaním iadosti; pri cenných papieroch vydaných
v zahranièí rozhodnutie prísluného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v èlenskom táte,
v ktorom bol prospekt schválený,.
9. V § 26 ods. 3 písm. d) sa za slovami prospekt a
vkladajú èiarka a slová ak § 27 ods. 2 neustanovuje
inak,.
10. V § 27 ods. 2 písm. b) sa za slovom nahrádzajú,
vypúa slovo sú.
11. V § 27 ods. 2 písmeno d) znie:
d) cenné papiere, ktoré sú ponúkané, pridelené, alebo
ktoré majú by pridelené pri zlúèení, splynutí alebo
rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska povauje za rovnocenné s údajmi v prospekte, prièom
zoberie do úvahy poiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,.
12. V § 27 ods. 2 písm. e) sa slová akcie ponúkané
nahrádzajú slovami akcie, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú by pridelené.
13. V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová cenné papiere ponúkané nahrádzajú slovami cenné papiere, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú by pridelené.
14. Poznámka pod èiarou k odkazu 52 znie:

52) § 17 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

15. V § 34 ods. 1 sa za slovom emitent vypúajú
èiarka a slová ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,.
16. V § 35 ods. 1 sa za slová po uplynutí úètovného
obdobia vkladajú èiarka a slová za ktoré sa polroèná
finanèná správa vypracováva.
17. V § 35 ods. 2 písm. a) sa slová osobitným
predpisom53a) nahrádzajú slovami odsekom 9.
18. V § 35 ods. 4 sa za slovo truktúre vkladajú èiarka a slová a to aspoò.
19. V § 35 ods. 7 písm. a) sa vypúa slovo vykazovaného a za slová úètovného obdobia sa vkladajú èiarka a slová za ktoré sa súvaha vypracováva,.
20. V § 37a ods. 1 písm. c) sa suma 50 000 eur nahrádza sumou 100 000 eur.
21. V § 37a sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu, prièom menovitá hodnota jedného dlhového
cenného papiera je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide
o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro,
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je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepoète najmenej 50 000 eur,
ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak
sú také dlhové cenné papiere v obehu..
22. V § 37b ods. 2 sa slová s výnimkou akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nahrádzajú slovami iných ako akcie.
23. V § 37b ods. 3 a 4, § 37c ods. 3 a ods. 4 písm. c) a
§ 37d ods. 1 sa vypúajú slová cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.
24. V § 37c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejni informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv
konverzie, výmeny, upisovania alebo zruenia a splatenia dlhových cenných papierov a urèi za svojho zástupcu finanènú intitúciu, prostredníctvom ktorej
môu dritelia dlhových cenných papierov vykonáva
svoje práva, ak tieto èinnosti nezabezpeèuje sám emitent..
25. V § 37d sa vypúajú odseky 5 a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 55a sa vypúa.
26. V § 38 ods. 8 sa za slovo ponuku vkladajú slová
na prevzatie33) a v poznámke pod èiarou k odkazu 33
sa slová § 118 nahrádzajú slovami § 118g a na konci
sa pripájajú tieto slová: v znení neskorích predpisov.
27. V § 41 ods. 17 sa slová svojej internetovej stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
28. V § 45 odsek 1 znie:
(1) Emitent je povinný predloi regulované informácie Národnej banke Slovenska súèasne s ich zverejnením. Národná banka Slovenska môe zverejni poskytnuté informácie na svojom webovom sídle alebo
prostredníctvom inej osoby. Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií vedie Národná banka Slovenska
pod¾a § 48 ods. 1, povinnos pod¾a prvej vety sa povauje za splnenú, ak emitent predloil regulované informácie centrálnej evidencii regulovaných informácií pod¾a
§ 48 ods. 4..
29. V § 45 odsek 3 znie:
(3) Akcionár a osoba pod¾a § 41 ods. 9 sú povinní
oznámi informácie pod¾a § 41 a 43 emitentovi a zároveò Národnej banke Slovenska..
30. V § 46 ods. 6 sa za slovo osoba vkladajú slová
pod¾a § 41 ods. 9.
31. V § 46 ods. 7 sa suma 50 000 eur nahrádza sumou 100 000 eur a slovo emitentov sa nahrádza slovom emitenta.
32. § 46 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzahuje aj na dlhové
cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden
cenný papier je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide
o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je
menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera
k dátumu emisie v prepoète najmenej 50 000 eur, ktoré
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boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v jednom èlenskom táte alebo vo viacerých èlenských
tátoch pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové
cenné papiere v obehu..
33. V § 47 ods. 1 druhej vete sa vypúajú bodkoèiarka a slová táto povinnos sa povauje za splnenú, ak
emitent predloil regulované informácie Národnej banke Slovenska pod¾a § 45 ods. 1.
34. V § 47 ods. 4 písm. a) sa slová internetová stránka nahrádzajú slovami webové sídlo.
35. V § 47 ods. 5 sa slová internetovej stránky nahrádzajú slovami webového sídla a na konci sa pripájajú tieto slová: zabezpeèujúcim vèasný a nediskriminaèný prístup k regulovaným informáciám.
36. V § 47 ods. 9 sa slová informáciu, na ktorej internetovej stránke, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú tieto dokumenty k dispozícii nahrádzajú slovami oznaèenie webového sídla emitenta,
na ktorom sú tieto dokumenty k dispozícii, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií.
37. V § 48 odsek 2 znie:
(2) Národná banka Slovenska môe prevádzkovaním
centrálnej evidencie regulovaných informácií poveri
inú právnickú osobu..
38. § 48 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, truktúru, rozsah, obsah,
èlenenie, termíny, lehoty, formu, spôsob, postup
a miesto predkladania regulovaných informácií Národnej banke Slovenska a centrálnej evidencii regulovaných informácií..
39. V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska o oslobodení pod¾a prvej vety
informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán
pre cenné papiere a trhy)..
40. § 49 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska informuje Európsky
orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o uzavretí dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska
a prísluným orgánom neèlenského tátu pri vykonávaní ich úloh v súvislosti s plnením povinností pri výkone doh¾adu nad poiadavkami na transparentnos
v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu..
41. V § 58 ods. 2 písm. c) a § 60 ods. 1 sa vypúajú
slová Európskych spoloèenstiev a.
42. V § 58a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska je povinná spolupracova s príslunými orgánmi èlenských tátov zodpovednými za
doh¾ad nad finanèným trhom a vymieòa si s nimi informácie na úèely výkonu doh¾adu nad poiadavkami
na transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu..
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43. V § 58a ods. 2 sa slovo Komisiu nahrádza slovami
Európsku komisiu (ïalej len Komisia) a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
44. V § 58a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy).
45. V § 58a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy).
46. § 58a sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak iados Národnej banky Slovenska o spoluprácu pod¾a odseku 1 druhej vety prísluný orgán èlenského
tátu zamietne alebo na túto iados nereaguje v rámci
primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutoènos upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)..
47. V § 59a ods. 2 sa za slovo Komisii vkladajú slová
a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy) a na konci sa pripája táto
veta: Národná banka Slovenska je oprávnená okrem
opatrení pod¾a prvej vety predloi záleitos na rieenie Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre cenné papiere a trhy)..
48. V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová 20 000 000 Sk nahrádzajú slovami 1 000 000 eur.
49. Poznámka pod èiarou k odkazu 71 znie:

71) § 25 zákona è. 747/2004 Z. z..

50. V § 63 ods. 5 sa za slovo prijatí vkladajú slová
Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy) a.
51. § 64 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) kadé odobratie povolenia..
52. V § 64a sa slová akty Európskych spoloèenstiev
a nahrádzajú slovami záväzné akty.
53. Za § 68e sa vkladá § 68f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 68f
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 31. decembra 2011
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31.
decembrom 2011; vznik týchto právnych vzahov, ako
aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011
sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 30. decembra 2011..
54. V názve prílohy sa slová aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných
aktov.
55. Príloha sa dopåòa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 2003/71/ES o prospek-
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te, ktorý sa zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie,
a 2004/109/ES o harmonizácii poiadaviek na
transparentnos v súvislosti s informáciami
o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ
L 327, 11. 12. 2010).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere
a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. VI
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z.,
zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z. a zákona
è. 557/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 24 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) kadé udelenie povolenia..
2. V § 37a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) o vydaní rozhodnutia pod¾a
tohto odseku. V informácii uvedie najmä podmienky,
ktoré v rozhodnutí uloila doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, a názov hostite¾ského èlenského tátu, na
území ktorého môe doplnková dôchodková spoloènos
vykonáva svoju èinnos..
3. § 37b sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre
poisovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké
dôchodkové
zabezpeèenie
na
území
Slovenskej republiky..
4. § 71 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu
pod¾a odseku 1 písm. p) a s)..
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5. Za § 87l sa vkladá § 87m, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 87m
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 31. decembra 2011
Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzahuje na oznámenie
o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra
2011..
6. Príloha è. 2 sa dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere
a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. VII
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z. a zákona
è. 332/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 55 ods. 3 sa slovo Komisiu nahrádza slovami
Spoloèný výbor európskych orgánov doh¾adu zriadený
pod¾a osobitného predpisu56a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 56a znie:

56a) Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES
a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010).
Èl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre poisovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení
a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie
Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Èl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje
Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie
è.
716/2009/ES
a
zruuje
rozhodnutie
Komisie
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..

2. V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím prísluného orgánu èlenského tátu v záleitosti pod¾a prvej vety, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.56b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 56b znie:

56b) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1094/2010.
Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1095/2010..
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3. V § 61 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) opatrenia s cie¾om prípravy a rozvíjania vhodných
plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia by pravidelne aktualizované..
4. V § 63 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: a
pod¾a osobitného predpisu57a) aj s Európskym výborom
pre systémové riziká.
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a znie:

57a) Èl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom
doh¾ade Európskej únie nad finanèným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010)..

5. Príloha è. 2 sa dopåòa bodom 17, ktorý znie:
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere
a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. VIII
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 130/2011 Z. z. a zákona è. 394/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 54 odsek 3 znie:
(3) Národná banka Slovenska informuje Európsky
orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený pod¾a osobitného predpisu34a) o platobných systémoch prevádzkovaných pod¾a § 45 ods. 3
písm. a) alebo písm. b) v rozsahu informácií poadovaných Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy)..

Strana 4201

Poznámka pod èiarou k odkazu 34a znie:

34a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie
è.
716/2009/ES
a
zruuje
rozhodnutie
Komisie
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..

2. V § 54 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: Európskemu výboru
pre systémové riziká a Európskemu orgánu doh¾adu
(Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)..
3. V § 101b ods. 4 sa slová dòa 1. decembra 2011
nahrádzajú slovami dòa 1. decembra 2012.
4. Za § 101b sa vkladá § 101c, ktorý znie:
§ 101c
Poskytovate¾ platobných sluieb je povinný plni povinnos poskytova informáciu pod¾a § 38 ods. 5 najneskôr od 1. júna 2012..
5. Príloha sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopåòajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo), Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre poisovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre cenné papiere
a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010)..
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 31. decembra 2011
okrem èl. I bodov 8, 9, 15 a 17, 19 a 40, 44 a 48, 51,
53, 55 a 58, 66 a 76 (príloha bod 23), èl. III a èl. V bodov
1 a 4, 6 a 38, 49 a 55 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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521
ZÁKON
z 2. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006 Z. z.,
zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z.,
zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona è. 285/2009 Z. z., zákona
è. 571/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 403/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 125/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 334/2011 Z. z. a zákona
è. 348/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba môe
by fyzická osoba po dovàení 16 rokov veku, ktorá má
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie
na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt,25) ak
a) nemá priznaný starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu
poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos
o viac ako 70 %,
b) nie je poberate¾om invalidného dôchodku po dovàení dôchodkového veku a
c) je súèasne dobrovo¾ne dôchodkovo poistená a dobrovo¾ne poistená v nezamestnanosti..
2. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Dobrovo¾ne poistená osoba v nezamestnanosti
môe by
a) fyzická osoba, ktorá je súèasne dobrovo¾ne nemocensky poistená a dobrovo¾ne dôchodkovo poistená,

b) samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá má na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie
na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý
pobyt25) a
1. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo
2. má preruené povinné nemocenské poistenie
a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osoby z dôvodu uvedeného v § 26
ods. 4 prvej vete..
3. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Vznik a zánik dobrovo¾ného nemocenského poistenia,
dobrovo¾ného dôchodkového poistenia
alebo dobrovo¾ného poistenia v nezamestnanosti
Dobrovo¾né nemocenské poistenie, dobrovo¾né dôchodkové poistenie alebo dobrovo¾né poistenie v nezamestnanosti (ïalej len dobrovo¾né poistenie) vzniká
odo dòa prihlásenia sa na dobrovo¾né poistenie, najskôr odo dòa podania prihláky, a zaniká dòom odhlásenia sa z dobrovo¾ného poistenia, najskôr odo dòa podania odhláky. Dobrovo¾né poistenie zaniká aj odo
dòa, v ktorom nie sú splnené podmienky pod¾a § 14
ods. 2, § 15 ods. 4 a § 19 ods. 2 a 3..
4. V § 26 ods. 3 a 4 sa slová potreby oetrovania nahrádzajú slovami potreby osobného a celodenného
oetrovania a slová alebo starostlivosti sa nahrádzajú slovami alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti.
5. V § 39 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: osobne a celodenne.
6. V § 39 ods. 2 sa slová potreba oetrovania nahrádzajú slovami potreba osobného a celodenného oetrovania a slová potreba starostlivosti sa nahrádzajú
slovami potreba osobnej a celodennej starostlivosti.
7. V § 42 sa slová potreby oetrovania nahrádzajú
slovami potreby osobného a celodenného oetrovania
a slová alebo starostlivosti sa nahrádzajú slovami
alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti.
8. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Oetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného
a celodenného oetrovania jednej fyzickej osoby alebo
viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a)
alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo
o viac detí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) len raz a len
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jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz
a len jednému poistencovi..
9. V § 53 sa slová 60 % nahrádzajú slovami 65 %.
10. V § 138 odsek 4 znie:
(4) Vymeriavací základ poistenca, ktorý je
a) súèasne dobrovo¾ne nemocensky poistený, dobrovo¾ne dôchodkovo poistený a dobrovo¾ne poistený
v nezamestnanosti, je ním urèená suma,
b) súèasne dobrovo¾ne dôchodkovo poistený a dobrovo¾ne poistený v nezamestnanosti, je ním urèená
suma,
c) dobrovo¾ne dôchodkovo poistený alebo dobrovo¾ne
poistený v nezamestnanosti, je ním urèená suma..
11. V § 140 ods. 1 písmeno b) znie:
b) od prvého dòa potreby osobného a celodenného
oetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1
písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o diea uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skonèenia potreby tohto oetrovania alebo potreby tejto
starostlivosti, najdlhie do desiateho dòa potreby
tohto oetrovania alebo potreby tejto starostlivosti..
12. V § 154 ods. 1 písm. c) sa slová potreby oetrovania alebo starostlivosti nahrádzajú slovami potreby
osobného a celodenného oetrovania alebo potreby
osobnej a celodennej starostlivosti.
13. V § 156 ods. 1 písm. b) sa slová oetrovania alebo nahrádzajú slovami osobného a celodenného oetrovania alebo potreby osobnej a celodennej.
14. Za § 293bw sa vkladajú § 293bx a § 293cb, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
Prechodné ustanovenia k právnej úprave
úèinnej od 1. januára 2012
§ 293bx
Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2012
a trvá aj po 31. decembri 2011, suma materského sa
urèí za obdobie po 31. decembri 2011 pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2012..
§ 293by
V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013
zamestnávate¾ platí poistné na úrazové poistenie vo
výke 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného
v § 138 ods. 8, 11 a 18. V období uvedenom v prvej vete
sa priráka pod¾a § 134 neukladá a z¾ava pod¾a § 134 sa
neposkytuje.
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§ 293bz
V rokoch 2012 a 2013 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riadite¾ o pouití
finanèných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finanèných prostriedkov, na poskytnutie finanènej výpomoci do iného základného fondu,
v ktorom nie je dostatok finanèných prostriedkov na
dávky, na ktorých úhradu je urèený.
§ 293ca
Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu120) úèinného
do 31. decembra 2011 dosiahnutý za rok 2011 nie je
príjmom na úèely § 21, § 138 ods. 2 a 3 a § 293bp ods. 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 120 znie:

120) § 6 ods. 2 písm. a) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

§ 293cb
Prechodné ustanovenia k právnej úprave úèinnej
od 1. februára 2012
(1) Dobrovo¾ne nemocensky poistenej osobe a dobrovo¾ne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorým toto
dobrovo¾né poistenie malo trva po 31. januári 2012,
dobrovo¾né poistenie zaniká od 1. februára 2012, ak
odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba, ktorej
vzniklo dobrovo¾né nemocenské poistenie pred 1. februárom 2012, toto poistenie trvalo k 31. januáru 2012
a k tomuto dòu nezískala 270 dní dobrovo¾ného nemocenského poistenia, je dobrovo¾ne nemocensky poistená pod¾a zákona úèinného do 31. januára 2012 aj po
31. januári 2012 do dòa podania odhláky z dobrovo¾ného nemocenského poistenia, najdlhie do dòa, v ktorom získa 270 dní nemocenského poistenia.
(3) Fyzickej osobe, ktorá sa prihlási na dobrovo¾né
poistenie pod¾a zákona úèinného od 1. februára 2012
najneskôr do 29. februára 2012, vzniká dobrovo¾né poistenie odo dòa, ktorý uvedie v prihláke, najskôr
od 1. februára 2012.
(4) Ak poistencovi dobrovo¾né nemocenské poistenie
zaniklo pod¾a odseku 1 a vzniklo od 1. februára 2012
toto poistenie je nepretrité..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012 okrem prvého a tretieho bodu, desiateho bodu a § 293cb
v trnástom bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. februára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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522
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. decembra 2011,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 zákona è. 25/2007
Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhláky è. 536/2009 Z. z.,
vyhláky è. 1/2010 Z. z., vyhláky è. 27/2010 Z. z., vyhláky è. 108/2010 Z. z., vyhláky è. 274/2010 Z. z., vyhláky è. 24/2011 Z. z., vyhláky è. 84/2011 Z. z., vyhláky è. 160/2011 Z. z. a vyhláky 281/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
§ 21b
(1) Správca výberu mýta môe na základe iadosti
prevádzkovate¾a vozidla, splnomocneného zástupcu
alebo vodièa vozidla vypoèíta a vybra mýto na základe
údajov zistených z technického preukazu alebo osvedèenia o evidencii vozidla, a to za vzdialenos, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s pouitím príslunej
sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla, prièom vodiè
vozidla je v takom prípade oprávnený len na jeden tranzit cez územie Slovenskej republiky po príslunom
tranzitnom úseku ciest poèas èasovo obmedzeného obdobia urèeného správcom výberu mýta (ïalej len
uívanie tranzitného úseku ciest).
(2) Mýto za uívanie tranzitného úseku ciest sa vyberá vopred. Mýto za uívanie tranzitného úseku ciest je
moné uhradi v hotovosti, platobnou kartou alebo

pouitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystavite¾mi elektronických prostriedkov platobného styku. Zoznam akceptovaných
elektronických prostriedkov platobného styku zverejòuje prevádzkovate¾ systému na svojom webovom sídle.
(3) Správca výberu mýta urèí, aké údaje prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodiè vozidla poskytne, ak iada o uívanie tranzitného úseku
ciest pod¾a odseku 1.
(4) Ak v osvedèení o evidencii vozidla, v technickom
preukaze vozidla, v certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda
EURO 0.
(5) Správca výberu mýta vystaví potvrdenie o úhrade
mýta za uívanie tranzitného úseku ciest, ktoré sa
viae k vozidlu identifikovanému evidenèným èíslom
vozidla.
(6) Na uívanie tranzitného úseku ciest pod¾a odsekov 1 a 5 sa nevzahujú ustanovenia § 3, 4, 7 a 19
a 21. Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest v prípade uívania tranzitného úseku ciest vzniká vydaním
potvrdenia pod¾a odseku 5 a zaniká vykonaním tranzitu, najneskôr vak uplynutím èasovo obmedzeného obdobia pod¾a odseku 1. Na zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest v prípade uívania tranzitného
úseku ciest sa primerane pouijú ustanovenia § 6..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Ustanovenie § 21b stráca úèinnos 30. júna 2012.

Ján Fige¾ v. r.
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523
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
o poiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie oèných optík

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 141 ods. 1 písm. i) zákona è. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Prevádzkové priestory oènej optiky musia ma
osobitný priestor na
a) príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej
pomôcky,
b) individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok,
c) aplikáciu kontaktných ooviek, ak sa v oènej optike
vykonáva aplikácia kontaktných ooviek.
(2) Priestory uvedené v odseku 1 písm. c) musia by
stavebne oddelené pevnou prieèkou.
(3) Oèná optika musí ma zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.

g) automatickým alebo poloautomatickým zariadením
na opracovanie okuliarových ooviek,
h) elektrickou stolovou vàtaèkou.
(2) Ak sa v oènej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných ooviek, oèná optika musí by vybavená aj
prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných ooviek, ktorými sú:
1. súprava skúobných okuliarových ooviek so skúobnou obrubou,
2. optotyp,
3. keratometer,
4. trbinová lampa.
(3) Ak sa v oènej optike vykonáva aj výdaj optickej pomôcky pre slabozrakých, oèná optika musí by vybavená aj skúobnou súpravou optických pomôcok pre slabozrakých.
§3

§2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Oèná optika musí by vybavená
nábytkom s pracovnými a úlonými plochami,
fokometrom,
zariadením na nahrievanie okuliarov,
montánou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
digitálnym pupilometrom,
zariadením na ultrazvukové èistenie korekènej pomôcky,

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 126/2001 Z. z. o poiadavkách na
priestorové a materiálne vybavenie oèných optík.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Uhliarik v. r.
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524
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povo¾ovaní sprístupòovania banských diel
a starých banských diel na múzejné a iné úèely a prác na ich udriavaní v bezpeènom stave

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady
è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách
a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
§1
(1) Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) náleitostiach iadosti o povolenie na sprístupòovanie banských diel alebo starých banských diel na
múzejné a iné úèely,
b) postupe pri povo¾ovaní sprístupòovania banských
diel alebo starých banských diel na múzejné alebo
iné úèely.
(2) Na úèely tejto vyhláky sa za iné úèely povauje
sprístupòovanie banských diel alebo starých banských
diel pre verejnos na kultúrno-výchovné, tudijné a lieèebné úèely prostredníctvom zriaïovania skanzenov,
výstavných priestorov a iných pre verejnos prehliadkových moností.
§2
(1) iados o povolenie na sprístupòovanie banského
diela alebo starého banského diela na múzejné a iné
úèely (ïalej len iados o povolenie) predkladá organizácia,1) (ïalej len iadate¾) v dvoch listinných vyhotoveniach alebo v elektronickej forme príslunému obvodnému banskému úradu.
(2) iados o povolenie obsahuje
obchodné meno alebo názov iadate¾a,
sídlo a miesto podnikania iadate¾a,
identifikaèné èíslo iadate¾a,
odôvodnenie poadovaného vyuívania banského
diela alebo starého banského diela,
e) plánované zaèatie a ukonèenie, prípadne preruenie
povo¾ovanej èinnosti,
f) názov a identifikaèné èíslo katastrálneho územia,

a)
b)
c)
d)

1

kód okresu,2) parcelné èísla pozemkov dotknutých
plánovanou èinnosou,
g) údaje o urèení chráneného loiskového územia a dobývacieho priestoru, ak sa banské dielo alebo staré
banské dielo nachádza v dobývacom priestore alebo
v chránenom loiskovom území,
h) obchodné meno alebo názov a sídlo spracovate¾a
plánu sprístupòovania banských diel alebo starých
banských diel na múzejné alebo iné úèely a postupu
prác na ich udriavaní v bezpeènom stave (ïalej len
plán).
(3) K iadosti o povolenie sa priloí
a) plán v dvoch vyhotoveniach,
b) osvedèenie o odbornej spôsobilosti spracovate¾a plánu,
c) doklad o vyrieení stretov záujmov, ak sú plánovanou èinnosou ohrozené objekty a záujmy chránené
pod¾a osobitných predpisov,3)
d) prevádzkový poriadok sprístupnenia banského diela
alebo starého banského diela verejnosti,
e) doklad preukazujúci právny vzah k banskému dielu.
(4) Pri posudzovaní iadosti o povolenie sa prihliada
na
a) vhodnos a predpoklady navrhovaného spôsobu
sprístupòovania banského diela alebo starého banského diela vzh¾adom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, výskyt biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a ivoèíchov a archeologických nálezov,
b) aktuálnos údajov uvedených v pláne,
c) rozsah plánovaných úprav, spôsob intalácie osvetlenia a iných technických zariadení v banskom diele
a starom banskom diele,
d) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznaèenia v banskom diele alebo starom banskom
diele,
e) vhodnos technických zariadení a technického vybavenia, ktoré sa plánuje vyuíva pri vykonávaní
plánovanej èinnosti,

) § 3a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb.
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník
okresov a tatistický èíselník obcí v znení vyhláky tatistického úradu è. 61/2011 Z. z.
3
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon
è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
2
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(2) V pláne a jeho jednotlivých èastiach sa uvedie dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a podpis spracovate¾a plánu.

f) doklady pod¾a odseku 3.
§3
(1) Obsah textovej a grafickej èasti plánu je uvedený
v prílohe. Grafické prílohy plánu sa vyhotovia v takej
mierke, aby sa zabezpeèila preh¾adnos zobrazovaných
údajov.

§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Kristián Takáè v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 524/2011 Z. z.

PLÁN SPRÍSTUPÒOVANIA BANSKÝCH DIEL A STARÝCH BANSKÝCH DIEL NA MÚZEJNÉ
A INÉ ÚÈELY A POSTUPU PRÁC NA ICH UDRIAVANÍ V BEZPEÈNOM STAVE
1. Textová èas plánu
1.1 Základné údaje o
1.1.2 predchádzajúcej èinnosti v okolí banského diela alebo starého banského diela, loiskovom geologickom
prieskume, ak bol vykonaný,
1.1.3 predchádzajúcom vyuívaní banského diela alebo starého banského diela.
1.2 Základné údaje o spôsobe sprístupòovania banského diela alebo starého banského diela, zdôvodnenie potreby
jeho vyuitia na múzejné a iné úèely, druh, rozsah a èasový postup prác na jeho sprístupnení a na jeho udriavaní v bezpeènom stave,
1.2.1 opatreniach na zamedzenie nepriaznivých vplyvov na povrch banského diela alebo starého banského diela,
1.2.2 spôsobe a obsahu výkonu kontroly sprístupòovaného banského diela alebo starého banského diela iadate¾om a orgánom, ktorý povolenie vydal, vrátane kontroly technického a bezpeènostného stavu banského
diela alebo starého banského diela, ovzduia, vetrania, odvodòovania, vystuovania, ciest na dopravu
a chôdzu, udriavania banského diela alebo starého banského diela v bezpeènom stave.
1.3 Základné opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky, opatrenia
v súvislosti s inými banskými dielami a starými banskými dielami, okolitými baòami a lomami, konkrétne bezpeènostné opatrenia z h¾adiska rieenia rizika výskytu výbuných plynov a prachov, samovznietenia, prietre
hornín, uhlia, výskytu iných plynov, rizika prievalov vôd a bahnín a ïalích moných nebezpeèných javov,
1.3.1 vetranie sprístupòovaného banského diela alebo starého banského diela,
1.3.2 odvodòovanie sprístupòovaného banského diela alebo starého banského diela,
1.3.3 vystuovanie banského diela alebo starého banského diela,
1.3.4 spôsob zabezpeèenia prevádzky sprístupòovaného banského diela alebo starého banského diela pre verejnos, zásobovanie energiou, vodou, technologickými prostriedkami a materiálom,
1.3.5 spôsob protipoiarnej ochrany a havarijný plán.
1.4 Spôsob zabezpeèenia poiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí a dohôd s organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov vrátane vyrieenia moného stretu záujmov s právnickými osobami a fyzickými osobami.
1.5 Prevádzkový poriadok sprístupòovania banského diela alebo starého banského diela, ktorý obsahuje:
1.5.1 spôsob a rozsah oboznámenia návtevníkov s bezpeènostnými predpismi, vybavenie návtevníkov osobnými ochrannými pomôckami,
1.5.2 zdravotnícke zabezpeèenie,
1.5.3 oznaèenie ciest na dopravu a chôdzu.
2. Grafická èas plánu
2.1 Mapa povrchovej a banskej situácie v mierke, ktorá umoní znázorni skutoènosti a údaje uvedené v bodoch
1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 a 1.3.2 textovej èasti plánu.
2.2 Kópia katastrálnej mapy, na ktorej je zobrazené sprístupòované banské dielo alebo staré banské dielo.
2.3 Charakteristické rezy dotknutej oblasti s vyznaèením skutoèností a údajov uvedených v bode 2.1.
2.4 Výkresová dokumentácia spôsobu sprístupòovania banského diela alebo starého banského diela.
2.5 Mapa vetrania.
2.6 Plán rozvodu energií a odvodòovacích zariadení.

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 525/2011

Strana 4209

525
VÝNOS
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011
o tandardoch pre elektronické informaèné systémy na správu registratúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 33
ods. 2 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 41/2011 Z. z. ustanovuje:
Základné ustanovenia
§1
tandardy pre elektronické
informaèné systémy na správu registratúry
(1) Týmto výnosom sa ustanovujú tandardy pre
elektronické informaèné systémy na správu registratúry (ïalej len elektronický systém správy registratúry)
pri zabezpeèovaní
a) vzahu medzi entitami registratúry,
b) kontroly a bezpeènosti elektronického systému
správy registratúry,
c) zmenového protokolu vedeného k elektronickému
systému správy registratúry,
d) prijímania elektronických záznamov,
e) hromadného importu elektronických registratúrnych záznamov,
f) správy elektronickej poty v elektronickom systéme
správy registratúry,
g) skenovania registratúrnych záznamov,
h) evidovania elektronických registratúrnych záznamov a spisov,
i) prenosu, exportu a znièenia elektronických registratúrnych záznamov,
j) vyh¾adávania elektronických registratúrnych záznamov,
k) znázornenia elektronických registratúrnych záznamov,
l) tlaèe elektronických registratúrnych záznamov,
m) reimu vyraïovacieho konania elektronických registratúrnych záznamov,
n) vykonania odbornej archívnej prehliadky elektronických registratúrnych záznamov,
o) veobecných poiadaviek na správu parametrov
a konfiguráciu elektronického systému správy registratúry a správu pouívate¾ov,
p) zmien, vymazávania a anonymizovania elektronických registratúrnych záznamov,
q) vedenia evidencie neelektronických registratúrnych
záznamov,
r) podpory vyraïovania neelektronických registratúrnych záznamov,
s) správy elektronických registratúrnych záznamov,
1
2

t) správy agendových spisov,
u) pouívania elektronického podpisu a zaruèeného
elektronického podpisu1) v elektronickom systéme
správy registratúry,
v) ifrovania v elektronickom systéme správy registratúry,
w) prevádzky na geograficky odliných miestach,
x) práce off-line a vzdialeného prístupu,
y) integrácie faxu,
z) uplatnenia bezpeènostných kategórií pri narábaní
s entitami registratúry.
(2) Poèítaèová aplikácia, ktorá zabezpeèuje pracovné
procesy súvisiace s evidovaním záznamov a spisov, sa
nepovauje za elektronický systém správy registratúry.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto výnosu sa rozumie
a) agendou súbor procesov smerujúcich k spracovaniu
konkrétneho úradného konania, ktoré je nutné vykona kontinuálnym spôsobom spravidla ustanoveným osobitným predpisom,
b) agendovým informaèným systémom systém správy registratúry urèený na evidenciu a správu registratúrnych záznamov a spisov vedených osobitným spôsobom spravidla ustanoveným osobitným predpisom,
c) agendovým spisom spis, ktorý je spracovávaný postupom pod¾a osobitného predpisu,
d) anonymizovaním úprava elektronických registratúrnych záznamov obsahujúca proces skrytia urèitých informácií v elektronickom registratúrnom zázname, spravidla osobných údajov a iných
neutajovaných citlivých informácií,
e) autenticitou registratúrneho záznamu vlastnos registratúrnych záznamov charakterizujúca jeho pôvodnos a hodnovernos;2) autentický elektronický
registratúrny záznam je povaovaný za pravý bez
toho, aby bola skúmaná jeho hodnovernos,
f) bezpeènosou elektronického registratúrneho záznamu súbor opatrení, ktoré zabezpeèia zachovanie
elektronického registratúrneho záznamu, jeho autenticity a integrity,
g) èíslom spisu evidenèný znak spisu v rámci evidencie
spisov,
h) èíslom záznamu evidenèný znak registratúrneho záznamu v rámci evidencie registratúrnych záznamov,

) § 3 a 4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 214/2008 Z. z.
) § 7 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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i) dediènosou schopnos entity registratúry umoòujúca odovzdanie urèitých vlastností z hierarchicky
nadradenej entity registratúry na hierarchicky podriadenú entitu registratúry,
j) dobou konfigurácie èasový okamih v ivotnom cykle
elektronického systému správy registratúry, v ktorom sú ustanovené alebo zmenené jeho parametre,
k) druhom registratúrneho záznamu vecne osobitná charakteristika opisujúca registratúrny záznam, ktorá
umoòuje elektronickému systému správy registratúry, aby spravoval elektronické registratúrne záznamy
rovnakého druhu zhodne a ustanoveným spôsobom,
l) elektronickým systémom správy registratúry informaèný systém urèený na uloenie a správu elektronických registratúrnych záznamov; jeho integrálnou
súèasou
je
aj
poèítaèová
aplikácia
zabezpeèujúca pracovné procesy súvisiace so správou registratúry,
m) elektronickým registratúrnym strediskom funkèná
zloka elektronického systému správy registratúry
urèená na uloenie a ochranu elektronických registratúrnych záznamov pre potreby pôvodcu registratúry a do vyraïovacieho konania v rámci informaèných èinností tvorených týmto systémom,
n) entitou registratúry registratúrny záznam, spis alebo vecná skupina spisov,
o) exportom elektronického registratúrneho záznamu proces vytvorenia jeho kópie vrátane jeho metadát na úèel
premiestnenia vzniknutej kópie do iného systému,
p) históriou entity registratúry záznam o správe entity
registratúry v priebehu èasu obsahujúci údaje zaznamenané v metadátach elektronického registratúrneho záznamu, ktoré deklarujú kontinuálnym
spôsobom nakladanie s entitou registratúry pri výkone správy registratúry,
q) jednoznaèným identifikátorom entity registratúry
znak pevne spojený s entitou registratúry zaisujúci
jej nezamenite¾nos a jedineènos; môe ním by èíslo spisu alebo èíslo záznamu,
r) kritickým registratúrnym záznamom registratúrny
záznam zásadného významu, ktorý je nevyhnutný
pre schopnos pôvodcu registratúry pokraèova
v pracovnej èinnosti, a to s prihliadnutím na zachovanie jeho pripravenosti na plnenie svojich úloh
a s prihliadnutím na vytvorené predpoklady vyrovna sa s následkami mimoriadnych udalostí alebo
krízových stavov alebo ochráni svoje dlhodobé hospodárske a právne záujmy,
s) metadátami entity registratúry dáta opisujúce kontext, obsah a truktúru entity registratúry a ich
správu v priebehu èasu,
t) pouívate¾om vopred urèený zamestnanec alebo
skupina zamestnancov, ktorému bol udelený súhrn
funkèných oprávnení pri pouívaní elektronického
systému správy registratúry,
u) prenosom proces premiestnenia entít spolu s ich
metadátami do iného systému; úèelom prenosu je
najmä previes vybrané elektronické registratúrne
záznamy do archívu na trvalé uloenie alebo do externého elektronického registratúrneho strediska,
v) prijímaním záznamu úkon elektronického systému
správy registratúry, ktorým sa záznam deklaruje
ako záznam; súèasou prijímania záznamu sú èin-

w)

x)

y)

z)

aa)

ab)

ac)
ad)

ae)

af)

ag)
ah)

ai)
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nosti
spojené
s
uloením
a
zatriedením
elektronického registratúrneho záznamu v elektronickom systéme správy registratúry, najmä jeho
oznaèenie, evidencia a pridanie metadát,
registratúrnou znaèkou oznaèenie entity registratúry, ktoré urèuje jej jednoznaèné miesto v hierarchii
registratúrneho plánu; je tvorená hlavným znakom
v hierarchii najvyie postavenej materskej vecnej
skupiny, znakmi dcérskych vecných skupín niie
umiestnených v hierarchii registratúrneho plánu a
do dosiahnutia najbliej entity registratúry,
reimom vyraïovania ustanovený systém vyraïovania entít registratúry, ktorý zahàòa predloenie návrhu na vyradenie, po jeho schválení prísluným tátnym archívom automatické znièenie elektronických
registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej
hodnoty a prevod elektronických registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou do archívu; pri vyraïovaní sa vyhodnocujú metadáta a obsah elektronického registratúrneho záznamu,
schva¾ovate¾om registratúrneho záznamu osoba
zodpovedná v rámci svojich oprávnení udelených
pôvodcom registratúry za obsah elektronického registratúrneho záznamu,
správcom registratúry fyzická osoba, ktorá je
pouívate¾om elektronického systému správy registratúry a boli jej pridelené peciálne oprávnenia;
správca registratúry je zodpovedný za správu registratúry u pôvodcu registratúry; rola správcu registratúry môe by pridelená viacerým fyzickým osobám,
ifrovaním postup pouitia transformácie entity registratúry tak, aby ho aplikácia nemohla znázorni
v zrozumite¾nej podobe bez pouitia zodpovedajúceho deifrovacieho algoritmu,
trvalými metadátami urèená mnoina metadát entity registratúry, ktorá zostane zachovaná po znièení
alebo prenose entity registratúry a je dokladom, e
entita registratúry bola spravovaná elektronickým
systémom správy registratúry,
úlonou jednotkou jednotka na ukladanie registratúrnych záznamov a spisov,
uzatvorením spisu proces, v dôsledku ktorého je
znemonené vkladanie ïalích registratúrnych záznamov do spisu alebo vyberanie existujúcich registratúrnych záznamov zo spisu,
verziou záznamu kódové oznaèenie stavu záznamu
v urèitej fáze jeho ivotného cyklu; verziou je spravidla jeden z návrhov záznamu alebo koneèný záznam; v niektorých prípadoch dokonèené záznamy
existujú v nieko¾kých verziách,
vymazaním proces fyzického vymazania entít alebo
ich vylúèenie z ïalieho spracovania v elektronickom systéme správy registratúry so zachovaním
monosti rekontrukcie entity registratúry,
záznamom kadá písomná, obrazová, zvuková alebo
inak zaznamenaná informácia, ktorá bola vytvorená
pôvodcom alebo bola pôvodcovi registratúry doruèená,
zmenovým protokolom súbor informácií o operáciách vykonaných v elektronickom systéme správy
registratúry umoòujúci rekontrukciu histórie
týchto operácií a kontrolu vykonaných operácií,
znázornením interpretácia elektronického registratúrneho záznamu zrozumite¾ná pre pouívate¾a,
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ktorá je uskutoènená najmä vo forme vizualizácie na
obrazovke, tlaèového výstupu, zvukovej prezentácie
alebo multimediálnej prezentácie,
aj) znièením proces likvidácie elektronického záznamu
a elektronického registratúrneho záznamu, ktorý znemoòuje ich rekontrukciu a identifikáciu ich obsahu.
§3
tandardy pre elektronický
systém správy registratúry
(1) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Základné vzahy medzi entitami registratúry
umoòujú v rámci registratúry pôvodcu zaraïovanie
registratúrnych záznamov spolu s ich prílohami do spisov a zaraïovanie spisov do vecných skupín. Model
vzahov medzi entitami registratúry a popis základných vzahov medzi nimi je uvedený v prílohe è. 2.
(3) Súbor entít má v závislosti od pôvodcu registratúry rôznu truktúru èlenenia. Model truktúry èlenenia
súboru entít je uvedený v prílohe è. 3.
§4
Podmienky kontroly a bezpeènosti
elektronických registratúrnych záznamov
(1) Programové vybavenie elektronického systému
správy registratúry umoòuje
a) kontrolu povolenia prístupu k elektronickým registratúrnym záznamom,
b) obmedzenie prístupu pre externých pouívate¾ov
v súlade s bezpeènostnými poiadavkami pôvodcu
registratúry,
c) zdie¾anie èastí miesta uloenia elektronického systému správy registratúry.
(2) Na zabezpeèenie prístupu v elektronickom systéme správy registratúry a na podporu obnovy dát mono
v prípadoch ustanovených správcom registratúry
uloi v zmenovom protokole informácie o kadom nahliadnutí do elektronických registratúrnych záznamov
a informácie o iných èinnostiach týkajúcich sa elektronických registratúrnych záznamov, ako aj súvisiacich
záznamov.
(3) Na správu prístupu k elektronickému systému
správy registratúry sú vytvorené organizaèné a technické opatrenia, ktoré umonia pôvodcovi registratúry
kontrolova prístup k ním spravovaným elektronickým
registratúrnym záznamom. Tieto organizaèné a technické opatrenia obsahujú najmä pecifikáciu bezpeènostných opatrení a pravidlá ich vykonávania tak, e
prístup k elektronickému registratúrnemu záznamu je
poskytovaný v súvislosti s pracovnou pozíciou, ktorú
fyzická osoba u pôvodcu registratúry plní.
(4) Ako zápis uskutoènených operácií týkajúcich sa
elektronického systému správy registratúry sa vyhotovuje zmenový protokol. Zmenový protokol zahàòa operácie vykonané pouívate¾mi alebo správcom registratúry alebo operácie, ktoré spustí automaticky
elektronický systém správy registratúry na základe parametrov systému. Zmenový protokol umoòuje vyh¾a-
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da, identifikova alebo rekontruova èinnos elektronického systému správy registratúry, jednotlivých
pouívate¾ov v systéme a histórii entít.
(5) Elektronický systém správy registratúry pravidelne zálohuje elektronické registratúrne záznamy a metadáta tak, aby boli okamite obnovite¾né v prípade ich
straty, pri poruche systému, nepredvídate¾nej udalosti
alebo naruenej bezpeènosti systému.
(6) Elektronický systém správy registratúry zabezpeèuje tieto samostatné zálohovacie operácie:
a) plné zálohovanie, ktorým sa zálohujú vetky dáta
vedené v systéme,
b) nevyhnutné zálohovanie, ktorým sa zálohujú iba
konfigurácie elektronického systému správy registratúry a elektronické registratúrne záznamy a spisy
oznaèené ako Kritické; nevyhnutné zálohy systém
ukladá na iné médiá, ako sú médiá vyuívané na zálohovanie plných záloh.
(7) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry v rámci kontroly a bezpeènosti sú
uvedené v prílohe è. 1 bodoch 2 a 4.
§5
Podmienky prijímania elektronických záznamov
(1) Proces prijímania záznamu v elektronickom systéme správy registratúry zahàòa jeho kontrolu
a umoòuje pouívate¾om
a) prijíma bez zmeny obsahu elektronické záznamy
bez oh¾adu na ich dátový formát, metódu kódovania
alebo iné technické charakteristiky,
b) zabezpeèi vloenie elektronických registratúrnych
záznamov do jedného spisu alebo viacerých spisov,
c) zabezpeèi vecne správne zaradenie spisu v registratúre pod¾a registratúrneho plánu.
(2) Proces prijímania záznamu nemusí umoòova
znázornenie elektronických záznamov vetkých
moných formátov.
(3) Prijímanie záznamov sa v elektronickom systéme
správy registratúry môe uskutoèni rôznymi spôsobmi, najmä
a) hromadným importom záznamov z kompatibilného
dokument manament systému,
b) hromadným importom záznamov z kompatibilného
elektronického systému správy registratúry,
c) ako jeden kompatibilný dátový súbor obsahujúci sériu záznamov rovnakého typu,
d) ako záznamy z kompatibilného snímacieho alebo
znázoròovacieho systému,
e) ako záznamy zo zloiek operaèného systému.
(4) Pri hromadnom importe elektronický systém
správy registratúry prijíma elektronický registratúrny
záznam a jeho metadáta ako pri procese prijímania záznamu. V procese hromadného importu môe preto dochádza k rozíreniu registratúrneho plánu alebo prijímania informácií zmenového protokolu.
(5) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry obmedzi vytváranie elektronického registratúrneho záznamu ustanoveného druhu
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výluène pecifikovaným skupinám pouívate¾ov pod¾a
ich pracovných potrieb.
(6) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry definova jeden druh elektronického registratúrneho záznamu ako predvolený, pouívaný
spravidla vetkými pouívate¾mi, ktorí sú oprávnení prijíma elektronické registratúrne záznamy.
(7) Pri projektovaní implementácie elektronického systému správy registratúry sa má v rámci správy registratúry prihliada na podmienky ïalieho spracovania registratúrnych
záznamov v neelektronickej podobe alebo v mikroformátoch
(mikrofilm, mikrofi). Pri projektovaní treba uvái najmä
a) existujúce neelektronické registratúrne záznamy
alebo mikroformáty, na ktoré bude elektronický systém správy registratúry odkazova v súvislosti
s elektronickými registratúrnymi záznamami,
b) neelektronické registratúrne záznamy, ktoré pôvodca registratúry naïalej prijíma alebo vytvára, ale
ktoré poaduje vies v elektronickom systéme správy
registratúry v elektronickej podobe.
(8) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k prijímaniu elektronických záznamov, ich hromadnému importu, k správe
e-mailov a skenovaniu a znázoròovaniu záznamov sú
uvedené v prílohe è. 1 bodoch 5 a 8.
§6
Evidovanie elektronických
registratúrnych záznamov
(1) Evidovanie je zaznamenávanie dolých a odoslaných elektronických záznamov v evidencii na získanie
jednoznaèného preh¾adu a umonenie ich kontroly
v reime správy registratúry. Evidovaním vzniká evidencia dolých elektronických záznamov alebo vlastných elektronických registratúrnych záznamov a evidencia spisov. Ïalej vzniká záznam o ivotnom cykle
elektronického registratúrneho záznamu, jeho vloení
do spisu, jeho vybavení a záznam o uzavretí spisu.
(2) Evidencia elektronických záznamov ustanovuje
poiadavky na ich identifikáciu (èíslo záznamu a èíslo
spisu). Jednoznaèná identifikácia elektronického registratúrneho záznamu v elektronickom systéme správy registratúry sa zároveò urèuje jednoznaèným identifikátorom záznamu, ktorý je generovaný elektronickým
systémom správy registratúry a registratúrnou znaèkou.
(3) V mieste a èase doruèenia elektronického záznamu,
spravidla v podate¾ni pôvodcu registratúry, sa v evidencii
elektronických záznamov zaznamená jednoznaèný identifikátor, dátum prijatia a spravidla adresa odosielate¾a.
(4) V evidencii elektronických registratúrnych záznamov sa pri elektronických registratúrnych záznamoch
v elektronickom systéme správy registratúry povinne
znázoròujú poloky uvedené v prílohe è. 1 bode 9.2.
(5) V evidencii elektronických registratúrnych záznamov sa pri spise povinne znázoròujú vetky poloky
uvedené v prílohe è. 1 bode 9.5.
(6) Podrobné tandardy pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k evidovaniu elektronických registratúrnych záznamov sú uvedené v prílohe è. 1 bode 9.
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§7
Uchovávanie, export a znièenie
elektronických registratúrnych záznamov
(1) Elektronický registratúrny záznam je v elektronickom systéme správy registratúry uchovávaný a do
odovzdania do trvalej archívnej starostlivosti archívu
alebo znièenia po rozhodnutí o jeho trvalej dokumentárnej hodnote vo vyraïovacom konaní a do odstránenia vetkých odkazov naò.
(2) Pouívate¾om je umonené exportova elektronické registratúrne záznamy z elektronického systému na
správu registratúry do iného pracovného prostredia
bez ich zmeny alebo zmeny ich metadát.
(3) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k uchovávaniu, exportu
a znièeniu elektronických registratúrnych záznamov
a vo vzahu k odkazom medzi entitami registratúry sú
uvedené v prílohe è. 1 bodoch 10 a 11.
§8
Vyh¾adávanie a znázoròovanie elektronických
registratúrnych záznamov a spisov
(1) Súèasou elektronického systému správy registratúry je funkcia vyh¾adáva a znázoròova spisy a registratúrne záznamy. Táto funkcia je konfigurovate¾ná
pod¾a potrieb pôvodcu registratúry.
(2) Pouívate¾ môe poui pri vyh¾adávaní ako podmienky vyh¾adávania akúko¾vek kombináciu metadát
alebo obsah elektronického registratúrneho záznamu.
V evidencii elektronických registratúrnych záznamov
sa vyh¾adáva a radí najmä pod¾a
a) identifikácie spisu (agendového spisu),
b) èísla záznamu,
c) jednoznaèného identifikátora,
d) vlastníka, schva¾ovate¾a alebo spracovate¾a,
e) názvu entity registratúry,
f) dátumu odoslania,
g) dátumu prijatia,
h) oznaèenia a identifikácie záznamu vykonaných odosielate¾om,
i) názvu záznamu, spisu, agendového spisu,
j) plne urèenej registratúrnej znaèky spisu alebo agendového spisu,
k) pod¾a názvu alebo priezviska odosielate¾a,
l) reimu vyraïovania.
(3) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k vyh¾adávaniu, znázoròovaniu a tlaèi elektronických registratúrnych záznamov sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 12 a 14.
§9
Vyraïovanie elektronických
registratúrnych záznamov
(1) Vyraïovanie elektronického registratúrneho záznamu sa riadi reimom vyraïovania spisu, do ktorého
elektronický registratúrny záznam patrí. Reim vyraïovania urèuje vecnej skupine registratúrnych záznamov registratúrny plán pôvodcu registratúry.
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§ 12

(2) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k vyraïovaniu elektronických registratúrnych záznamov sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 15 a 16.

Evidovanie a správa neelektronických
registratúrnych záznamov

§ 10

(1) Pôvodca registratúry v elektronickom systéme
správy registratúry vedie aj evidenciu neelektronických registratúrnych záznamov.

Správcovská rola
(1) Správcovskú rolu v elektronickom systéme správy registratúry plní správca registratúry.
(2) Správca registratúry sleduje èinnos a stav elektronického systému správy registratúry prostredníctvom stavových hlásení o správe a tatistických a jednorazových správ. To platí v celom elektronickom
systéme správy registratúry a vzahuje sa na
a) registratúrny plán,
b) spis,
c) aktivitu pouívate¾ov,
d) prístupové a bezpeènostné oprávnenia,
e) výber elektronických registratúrnych záznamov
oznaèených znakom hodnoty A.
(3) Úlohy správcu registratúry vo vzahu k bezpeènosti elektronického systému správy registratúry sú ustanovené bezpeènostnou politikou pôvodcu registratúry.
(4) Príklady rolí v rámci elektronického systému správy registratúry sú uvedené v prílohe è. 4.
(5) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k veobecným poiadavkám na správu parametrov, správu a konfiguráciu systému, správu pouívate¾ov a hláseniam o stave sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 17 a 18.
§ 11
Zmeny, vymazávanie, znièenie a anonymizovanie
elektronických registratúrnych záznamov
(1) Schválený elektronický registratúrny záznam
nemono zmeni ani vymaza; to neplatí, ak ide o vyraïovacie konanie, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo ak ide o odstránenie chýb v správe registratúry.
(2) Ak sú entity registratúry vylúèené z ïalieho
spracovania, sú ïalej uchované v elektronickom systéme správy registratúry v nezmenenej podobe so sprievodným zápisom v metadátach, ale pre pouívate¾ov sú
tieto entity registratúry pre zmeny neprístupné.
(3) Anonymizovanie sa vykonáva na kópii elektronického registratúrneho záznamu s cie¾om skrytia urèitých informácií v elektronickom registratúrnom zázname. Elektronický systém správy registratúry uloí
pôvodný elektronický registratúrny záznam i jeho kópiu; kópia má by oznaèená ako kópia a nesmie nahrádza pôvodný elektronický registratúrny záznam.
(4) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k zmenám, vymazávaniu, znièeniu a anonymizovaniu elektronických registratúrnych záznamov sú uvedené v prílohe è. 1 bode 19.
3

(2) Spis môe obsahova akúko¾vek kombináciu
elektronických registratúrnych záznamov a neelektronických registratúrnych záznamov.
(3) Na zabezpeèenie správy neelektronických registratúrnych záznamov elektronický systém správy registratúry umoòuje prija a spravova ich metadáta.
Tieto metadáta umoòujú správcovi registratúry
a pouívate¾om za podmienky platnosti kontroly prístupu vyh¾adáva, sledova, vybra a posudzova profilové údaje o listinných (neelektronických) registratúrnych záznamoch a ich znázornenia (elektronický obraz)
a pride¾ova k nim prístupové práva rovnakým spôsobom ako k elektronickým registratúrnym záznamom.
(4) Podrobné tandardy pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k vedeniu evidencie a podpore
vyraïovania neelektronických registratúrnych záznamov sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 20 a 21.
§ 13
Poiadavky na správu elektronických
registratúrnych záznamov
(1) Elektronický systém správy registratúry poskytuje
integrované rieenie s dokument manament systémom.
(2) Elektronický systém správy registratúry zabezpeèuje v procese obehu elektronických spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov medzi pouívate¾mi, organizaènými zlokami pôvodcu registratúry a aplikaènými
programami, ako aj v procese ich spracovania najmä
a) riadenie zásadných procesov, ako je príjem elektronických registratúrnych záznamov, ich vytváranie,
zakladanie spisov alebo odstraòovanie týchto entít,
b) kontrolu elektronických registratúrnych záznamov
pred príjmom,
c) riadenie pohybu elektronických registratúrnych záznamov alebo spisov od pouívate¾a k pouívate¾ovi
ku konkrétnym operáciám,
d) upozornenie pouívate¾ov na dostupnos elektronických registratúrnych záznamov,
e) distribúciu elektronických registratúrnych záznamov,
f) správu elektronických registratúrnych záznamov
prostredníctvom procesov práce s agendovými spismi.
(3) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
spravova rôzne verzie elektronického registratúrneho
záznamu ako jedinú entitu registratúry.
(4) Ak sa elektronický záznam prijal do elektronického
systému správy registratúry alebo odoslal z elektronického systému správy registratúry alebo do dokument
manament systému prostredníctvom elektronickej podate¾ne, platí pre elektronický záznam a pre èinnosti
elektronickej podate¾ne osobitný predpis.3)

) Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe pouívania elektronického podpisu v obchodnom
styku a administratívnom styku.
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(5) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k správe elektronických
registratúrnych záznamov a pracovným postupom sú
uvedené v prílohe è. 1 bode 22.
§ 14
Správa agendových spisov
(1) Elektronický systém správy registratúry je konfigurovaný tak, aby umonil existenciu pouívate¾skej roly spracovate¾ agendových spisov so pecifickými prístupovými
oprávneniami pre vecné skupiny spisov evidovaných
a spracovávaných v agendových informaèných systémoch.
(2) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k správe agendových spisov sú uvedené v prílohe è. 1 bode 23.
§ 15
Pouitie elektronického podpisu a èasovej peèiatky
(1) V elektronickom systéme správy registratúry
môe by elektronický registratúrny záznam podpísaný
zaruèeným elektronickým podpisom.4)
(2) Elektronický registratúrny záznam môe by
v uzatvorenom systéme podpísaný elektronickým podpisom alebo zabezpeèený autorizaèným kódom. Autorizaèný kód predstavuje jednorazový kód na autorizáciu,5)
má podobný význam ako elektronický podpis, vytvorí sa
na základe elektronického dokumentu a k¾úèa, prièom
jeho vytvorenie na základe iného elektronického dokumentu a k¾úèa je technicky nepravdepodobné, ale
moné. Takéto elektronické registratúrne záznamy pri
ich exporte alebo prenose údajov strácajú ochranu.
(3) Na úèely zistenia existencie dát, vzh¾adom na
spracovávaný èasový údaj, sa pouíva èasová peèiatka,6) ktorá je dátovou správou vydanou certifikaènou
autoritou;7) hodnoverným spôsobom spája dáta v elektronickej podobe s èasovým okamihom a zaruèuje, e
uvedené dáta v elektronickej podobe existovali pred daným èasovým okamihom.
(4) Podrobné tandardy pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k elektronickému podpisu
a ifrovaniu sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 24 a 25.
§ 16
Práca off-line, vzdialený prístup a integrácia faxu
(1) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
prácu off-line a integráciu faxu.
4

Èiastka 149

(2) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry jeho konfiguráciu na prevádzkovanie na geograficky oddelených miestach.
(3) Podrobné tandardy pre elektronický systém správy
registratúry vo vzahu k prevádzke elektronického systému správy registratúry na geograficky oddelených miestach, práci off-line, vzdialenému prístupu a integrácii faxových správ sú uvedené v prílohe è. 1 bodoch 26 a 28.
§ 17
Uplatnenie bezpeènostných kategórií
(1) Bezpeènostné nastavenia elektronického systému správy registratúry zoh¾adòujú obmedzenia prístupu na základe bezpeènostných kategórií v súlade s bezpeènostnou politikou8) pôvodcu registratúry.
(2) Podrobné tandardy pre elektronický systém
správy registratúry vo vzahu k uplatneniu bezpeènostných kategórií sú uvedené v prílohe è.1 bode 29.
§ 18
Tvorba a správa systémových a iných hodnôt
(1) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
pouíva trvalé implicitné hodnoty na zápis dát tam, kde
je to vhodné. Implicitnými hodnotami sú spravidla
a) hodnoty definované pouívate¾om,
b) tandardné hodnoty definované správcom registratúry,
c) hodnoty odvodené z kontextu vykonávanej èinnosti
(napríklad dátum, odkaz na spis, pouívate¾).
(2) Elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry konfigurova ponukové zoznamy,
z ktorých pouívate¾ vyberá hodnoty metadát na ich zápis.
§ 19
Dokumentácia ivotného cyklu
elektronického systému správy registratúry
(1) Registratúrne záznamy s údajmi o elektronickom
systéme správy registratúry sú poèas jeho ivotného
cyklu ukladané do spisu o elektronickom systéme
správy registratúry vedeného v listinnej podobe.
O elektronickom systéme správy registratúry sa vedú,
dopåòajú a aktualizujú údaje aj v elektronickom spise,
a to po celú dobu jeho ivotného cyklu.
(2) Spis o elektronickom systéme správy registratúry
obsahuje evidenèný list, v ktorom sú uvedené:
a) názov elektronického systému správy registratúry
ako obchodného produktu,

) § 4 zákona è. 215/2002 Z. z.
) RFC 2104, FIPS PUB 198-1 The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips 198-1úFIPS-198-1_final.pdf.
STN ISO/IEC 9797 Informaèné technológie. Bezpeènostné techniky. Mechanizmus na zachovanie integrity dát s kryptovacou kontrolnou funkciou pracujúcou s blokovým ifrovacím algoritmom.
STN ISO/IEC 9798-1 Informaèná technika. Bezpeènostné metódy. Mechanizmy autentifikácie entity. Èas 1: Veobecný model.
STN ISO/IEC 9798-2 Informaèné technológie. Bezpeènostné techniky. Mechanizmus overovania entít. Èas 2: Mechanizmus so symetrickým ifrovacím algoritmom.
6
) § 9 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 214/2008 Z. z.
7
) § 2 písm. r) zákona è. 215/2002 Z. z.
8
) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
5
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b) obchodné meno dodávate¾a elektronického systému
správy registratúry,
c) dátum uvedenia elektronického systému správy registratúry do skúobnej prevádzky,
d) dátum uvedenia elektronického systému správy registratúry do riadnej prevádzky,
e) informácie o významných zmenách elektronického
systému správy registratúry a èase ich vykonania,
f) dátum ukonèenia prevádzky elektronického systému správy registratúry,
g) technická charakteristika elektronického systému správy registratúry, najmä pouité technológie a databázy,
h) vecná charakteristika elektronického systému správy registratúry, najmä urèenie èasti agendy pôvodcu
registratúry, na ktorú sa vzahuje,
i) preh¾ad právnych predpisov vzahujúcich sa na obsah elektronického systému správy registratúry,
j) údaje o prístupe verejnosti k elektronickému systému správy registratúry,
k) preh¾ad správcovských rolí a správcov registratúry a ich
zaradenie v organizaènej truktúre pôvodcu registratúry,
l) preh¾ad pouívate¾ských rolí a ich charakteristika.
(3) Spis o elektronickom systéme správy registratúry
obsahuje
a) doklady o nadobudnutí, právnom titule a podmienkach jeho pouívania a dokumentáciu o zavedení
elektronického systému správy registratúry u pôvodcu registratúry vrátane odovzdávacích protokolov,
b) analytickú a projektovú dokumentáciu,
c) obsahuje systémovú príruèku,
d) pouívate¾ské príruèky pre vetky pouívate¾ské
a správcovské roly.
(4) Spis o elektronickom systéme správy registratúry
obsahuje kópie vnútorných predpisov, ktorými sú
ustanovené pravidlá na jeho prevádzku, napríklad registratúrny poriadok a registratúrny plán.
§ 20
Veobecné poiadavky na metadáta
elektronického systému správy registratúry
(1) Veobecnými poiadavkami na metadáta elektronického systému správy registratúry sú:
a) elektronický systém správy registratúry neobmedzuje poèet prvkov metadát povolených pre kadú
entitu registratúry,
b) elektronický systém správy registratúry je nakonfigurovaný tak, aby metadáta boli spracovávané automaticky,9)
c) elektronický systém správy registratúry podporuje
najmä tieto formáty prvkov metadát:
1. abecedné,
2. alfanumerické,
3. numerické,
4. èasové,
5. logické (typu ÁNO/NIE),
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d) elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry urèi, ktorý prvok metadát je
povinný a ktorý volite¾ný,
e) elektronický systém správy registratúry umoòuje
automatické dedenie hodnôt prvkov metadát z najbliej vyej úrovne v hierarchii registratúrneho
plánu,
f) elektronický systém správy registratúry umoòuje
získa hodnoty metadát
1. zo softvérovej aplikácie vytvárajúcej záznamy,
2. z operaèného systému,
3. zo sieového softvéru,
4. od pouívate¾a v èase príjmu,
5. na základe pravidiel definovaných na úèely generovania metadát systémom v èase príjmu,
g) elektronický systém správy registratúry podporuje
kontrolu platnosti metadát, ak sú metadáta zapísané pouívate¾mi alebo sú importované, a to najmä
formát obsahu metadát a rozpätie hodnôt,
h) elektronický systém správy registratúry spravidla
umoòuje správcovi registratúry pre hodnoty vkladaných metadát konfigurova kadý prvok tak, aby
podporoval pouitie
1. trvalej, pouívate¾om definovanej tandardnej hodnoty,
2. preddefinovanej hodnoty,
3. aktuálneho dátumu (len pre èasové prvky),
4. prázdneho prvku,
i) elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry obmedzi vykonávanie zmien
v hodnotách metadát,
j) elektronický systém správy registratúry umoòuje
správcovi registratúry zmenu konfigurácie metadát,
ktoré sú zaznamenávané do zmenového protokolu.
(2) Prvok metadát je definovaný na základe funkèných
poiadaviek na elektronický systém správy registratúry.
Prvok metadát je identifikovaný týmito atribútmi:
a) formát a dåka po¾a,
b) povinnos (záväzné alebo volite¾né),
c) zdroj dát,
d) charakter kontroly platnosti,
e) pravidlá dediènosti,
f) pravidlá preddefinovaných hodnôt na zápis dát.
Atribúty môu by upravené osobitným predpisom.
(3) Prvky metadát entít sú uvedené v prílohe è. 5.
§ 21
Prechodné ustanovenie
Na elektronické systémy správy registratúry pouívané orgánmi verejnej správy pred 1. februárom 2012 sa
ustanovenia výnosu vzahujú od 1. januára 2013.
§ 22
Úèinnos
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. februára 2012.

Daniel Lipic v. r.
9

) Napríklad ak systém ukladá metadáta týkajúce sa dátumu otvorenia spisu, tieto dáta sa zaznamenávajú automaticky.
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Príloha è. 1
k výnosu è. 525/2011 Z. z.

TANDARDY
PRE ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY SPRÁVY REGISTRATÚRY

1. tandardom pre elektronický systém správy registratúry v rámci vzahu medzi entitami registratúry
a kontrolou prístupu je
1.1 zabezpeèenie oznaèenia spisov prenesených alebo skopírovaných do iných vecných skupín novými registratúrnymi znaèkami zodpovedajúcimi novému umiestneniu v registratúrnom pláne. Kadá vecná skupina, spis, elektronický registratúrny záznam a komponent, ktoré sú premiestnené alebo skopírované, získavajú novú registratúrnu
znaèku.
1.2 umonenie prenosu, rozdelenia, pripojenia alebo kopírovania vecnej skupiny bez vyiadania súhlasu správcu registratúry.
1.3 neumonenie premiestnenia alebo skopírovania elektronického registratúrneho záznamu a spisu, ktorého výsledok je v rozpore s pravidlami modelu vzahu medzi entitami registratúry alebo s inými poiadavkami tohto výnosu.
1.4 zabezpeèenie správneho vloenia vetkých elektronických registratúrnych záznamov pri premiestnení do spisov
a vecných skupín, do ktorých boli vloené.
1.5 zabezpeèenie zachovania väzieb medzi elektronickými registratúrnymi záznamami v rámci spisu a väzby medzi
spismi zostanú po ich premiestnení alebo skopírovaní zachované.
1.6 zabezpeèenie správneho vloenia vetkých kópií elektronických registratúrnych záznamov do skopírovaných
vecných skupín a spisov a zachovanie väzieb medzi nimi.
1.7 pri zmene zaradenia spisu do inej vecnej skupiny (reklasifkácia) alebo prenose spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov zachovanie vetkých uzavretých spisov ako uzavretých a zachovanie ich väzby na registratúrne znaèky, ktoré mali pred touto zmenou.
1.8 po zmene zaradenia spisov do inej vecnej skupiny rozdelenie vetkých otvorených spisov pod¾a výberu správcu
registratúry, ktorý uskutoèòuje zmenu na
a) uzavreté, so súèasným zachovaním vetkých väzieb na registratúrny plán pred zmenou v metadátach; súèasne
musia by prostredníctvom metadát previazané na nový spis so zmenenou registratúrnou znaèkou alebo
b) previazané v metadátach na zmenenú registratúrnu znaèku so súèasným zachovaním vetkých predchádzajúcich
väzieb na registratúrnu znaèku pred zmenou.
1.9 umonenie uplatnenia dediènosti vyraïovacieho reimu po premiestnení alebo skopírovaní spisu z novej materskej vecnej skupiny do predradenej alebo skopírovanej vecnej skupiny a do ich obsahov k u existujúcim reimom vyraïovania.
1.10 umonenie automatickej notifikácie správcu registratúry po ukonèení zmeny zaradenia spisu do inej vecnej
skupiny alebo po kopírovaní o zápise dôvodu tejto zmeny alebo kopírovania do prísluných metadát.
1.11 zapisovanie do zmenového protokolu pred zmenou zaradenia spisu do inej vecnej skupiny alebo skopírovaním
spisu ich pôvodného stavu tak, aby bolo moné rekontruova ich históriu.
1.12 umonenie správcovi registratúry oznaèi vecnú skupinu alebo spis ako neaktívny a zabráni tak pridávaniu
nových spisov do vecnej skupiny a pridávaniu registratúrnych záznamov do spisu.
1.13 zabránenie znièenia elektronického spisu alebo akejko¾vek èasti jeho obsahu s výnimkou znièenia elektronického spisu po vyraïovacom konaní.
1.14 umonenie uzavretia spisu pouívate¾om.
1.15 sprístupnenie obsahu vecných skupín a spisov na prezeranie bez rozliovania medzi uzavretými a otvorenými
vecnými skupinami alebo spismi.
1.16 poskytovanie nástrojov správcovi registratúry na vedenie údajov potrebných na tatistické spracovanie informácií o èinnosti v rámci registratúrneho plánu (vrátane údajov o poète a ve¾kosti vecných skupín a spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov vytvorených, uzavretých, vymazaných alebo znièených poèas daného obdobia).
1.17 umonenie pouívate¾ovi pracujúcemu s vecnou skupinou, spisom alebo elektronickým registratúrnym záznamom zisti informácie o príslunej vecnej skupine, spise alebo elektronickom registratúrnom zázname a o ich metadátach.
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1.18 umonenie pouívate¾ovi identifikova materskú entitu priamo z vecnej skupiny, spisu alebo elektronického registratúrneho záznamu.
1.19 znázornenie registratúrneho plánu a jeho jednotlivých èastí.

2. tandardom pre elektronický systém správy registratúry v rámci podmienok kontroly a bezpeènosti je
2.1 umonenie vykonania akejko¾vek operácie iba oprávneným pouívate¾om, ktorých elektronický systém správy
registratúry úspene identifikoval a autorizoval na jeho pouitie.
2.2 umonenie správcovi registratúry pride¾ova na ustanovený èas prístup k elektronickým registratúrnym záznamom, spisom, vecným skupinám a metadátam konkrétnym pouívate¾om alebo skupinám pouívate¾ov.
2.3 umonenie správcovi registratúry konfiguráciu oprávnení tak, aby bol
a) obmedzený prístup ku konkrétnym spisom alebo elektronickým registratúrnym záznamom,
b) obmedzený prístup ku konkrétnym vecným skupinám,
c) obmedzený prístup k urèitým vlastnostiam a funkciám elektronického systému správy registratúry (najmä na èítanie, na aktualizáciu alebo na vymazanie urèitých prvkov metadát),
d) odmietnutý prístup ku konkrétnym spisom alebo elektronickým registratúrnym záznamom po ustanovenom dátume,
e) umonený prístup ku konkrétnym spisom alebo elektronickým registratúrnym záznamom po ustanovenom dátume.
2.4 umonenie správcovi registratúry pride¾ova alebo odobera pouívate¾om roly a pri skupinách pouívate¾ov pridáva alebo odobera pouívate¾a.
2.5 umonenie správcovi registratúry definova na pouívate¾ské roly rovnaké prístupové práva ako pre jednotlivých
pouívate¾ov.
2.6 umonenie správcovi registratúry oznaèi konkrétneho pouívate¾a ako neaktívneho bez toho, aby pouívate¾a
vyradil zo systému.
2.7 umonenie správcovi registratúry zriaïova a udriava skupiny pouívate¾ov, ktorými sú napríklad Vedenie organizácie, Projektový tím a podobne.
2.8 umonenie pouívate¾ovi, aby bol èlenom jednej skupiny pouívate¾ov, viacerých skupín pouívate¾ov alebo aby
nebol èlenom iadnej skupiny pouívate¾ov.
2.9 umonenie správcovi registratúry vytvori jednorazové úèelové zoznamy jednotlivých pouívate¾ov na kontrolu
ich prístupu ku konkrétnym subjektom.
2.10 umonenie ustanovi schva¾ovate¾om, ktorí ïalí pouívatelia alebo skupiny pouívate¾ov majú k prísluným
elektronickým registratúrnym záznamom prístup.
2.11 umonenie správcovi registratúry vytvára a spravova pravidlá s cie¾om urèova práva pouívate¾ov k funkciám
elektronického systému správy registratúry, a to tak, e rôzne roly majú prístup k rôznym kombináciám funkcií.
2.12 e ak pouívate¾ vykonáva vyh¾adávanie zahàòajúce vyh¾adávanie pod¾a obsahu (napríklad prostredníctvom plnotextového vyh¾adávania), elektronický systém správy registratúry nezahrnie do výsledku h¾adania elektronické
registratúrne záznamy, ku ktorým nemá pouívate¾ prístup.
2.13 e ak pouívate¾ poaduje prístup k entitám registratúry, ku ktorým nemá prístupové práva, elektronický systém správy registratúry
a) neposkytne iadne informácie o entite registratúry (pouívate¾ovi nie je poskytnutá informácia, èi entita registratúry existuje alebo nie) alebo
b) potvrdí existenciu entity registratúry (znázorní identifikátor spisu alebo elektronického registratúrneho záznamu) alebo uvedie schva¾ovate¾a entity registratúry, neznázorní vak názov ani iné metadáta alebo
c) znázorní iba názov, typ entity registratúry (napríklad pri vecnej skupine a registratúrnom zázname) alebo dátum
vytvorenia a schva¾ovate¾a alebo
d) znázorní názov a ïalie metadáta entity registratúry.

3. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k zmenovému protokolu je
3.1 udrovanie zmenového protokolu, v ktorom nemôe správca registratúry alebo pouívate¾ vykonáva zmeny
a ktorý je schopný automaticky uloi údaje o
a) vetkých operáciách vykonaných s elektronickými registratúrnymi záznamami, vecnými skupinami alebo registratúrnym plánom,
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b) pouívate¾ovi, ktorý operáciu realizuje,
c) dátume a èase operácie.
3.2 zaznamenávanie do zmenového protokolu operácií, ktoré zahàòajú najmä
a) prijímanie záznamov,
b) zmenu zaradenia elektronického spisu do inej vecnej skupiny v rámci registratúrneho plánu,
c) zmeny reimov vyraïovania,
d) úkony spojené s prenosom entít registratúry,
e) úkony spojené s pozastavením operácie vyraïovania,
f) zmeny vykonané v metadátach vecných skupín, elektronických spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov,
g) zmeny vykonané v prístupových oprávneniach,
h) vytvorenie, zmeny alebo odobratie pouívate¾ov alebo skupiny pouívate¾ov,
i) export elektronického registratúrneho záznamu,
j) vytvorenie znázornenia,
k) úkony spojené so znièením elektronických registratúrnych záznamov.
3.3 e ak elektronický systém správy registratúry podporuje prenos dát zmenového protokolu do úloiska mimo elektronického systému správy registratúry, musí tento systém tie podporova bezpeènostnú politiku správy týchto dát
a umoni v prípade potreby návrat dát do elektronického systému správy registratúry.
3.4 po nastavení parametrov zmenového protokolu automatické sledovanie vykonávaných operácií a ukladanie informácií o nich do zmenového protokolu.
3.5 automatické zaznamenávanie vetkých operácií vykonávaných s elektronickými registratúrnymi záznamami,
spismi, vecnými skupinami a vyraïovaním do zmenového protokolu a ich zmien, a to bez oh¾adu na to, èi predmetná
operácia ovplyvní jednu poloku alebo viac z týchto poloiek.
3.6 automatické zaznamenávanie do zmenového protokolu vetkých zmien urobených správcom registratúry (napríklad prístupové oprávnenia pouívate¾ov, zmeny konfigurácie zmenového protokolu).
3.7 zabezpeèovanie dostupnosti dát zmenového protokolu tak, aby boli na výzvu správcu registratúry znázornené
uskutoènené operácie a vetky súvisiace dáta.
3.8 umonenie správcovi registratúry vyh¾adáva v zmenových protokoloch pecifické operácie, entity registratúry,
pouívate¾ov, skupiny pouívate¾ov, roly, èasové údaje alebo èasové intervaly.

4. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k zálohovaniu a obnove je
4.1 zabezpeèovanie alebo umoòovanie automatického zálohovania a obnovy vetkých vybraných vecných skupín,
spisov, elektronických registratúrnych záznamov, metadát, správcovských parametrov a zmenového protokolu vo
vetkých prípadoch, ktoré správca registratúry oznaèí ako úèelné.
4.2 umonenie nastavenia zálohovania v závislosti od bezpeènostnej politiky pôvodcu registratúry
a) ustanovením frekvencie zálohovania v èasovom intervale,
b) výberom vecných skupín, spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov na zálohovanie, alebo
c) ustanovením miesta ukladania (ukladanie na externé média, do iného systému alebo do vzdialeného úloiska).
4.3 zabezpeèenie, e pri obnove informácií zo zálohy bude zachovaná plná integrita dát vrátane zmenového protokolu; elektronické registratúrne záznamy, ktoré boli znièené, sa neobnovia.

5. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k prijímaniu elektronických záznamov je
5.1 nezavedenie obmedzenia poètu elektronických registratúrnych záznamov, ktoré mono prija do vecnej skupiny,
spisu, ani poètu registratúrnych záznamov, ktoré je moné uloi v elektronickom systéme správy registratúry.
5.2 e ak je prijatý elektronický registratúrny záznam zloený z nieko¾kých komponentov, elektronický systém správy registratúry prijme vetky jeho komponenty.
5.3 e ak je prijatý elektronický registratúrny záznam zloený z nieko¾kých komponentov, elektronický systém správy registratúry umoòuje, aby bol kadý komponent spravovaný ako jednotlivina, aby sa zachovali vzahy medzi
komponentmi a aby bola uchovaná truktúra záznamov. Príkladom takýchto záznamov je e-mailová správa s prílohami rôznych formátov alebo do textu odkazom pripojený obrázok umiestnený v inom súbore.
5.4 vedienie zoznamu formátov súborov, ktoré dokáe identifikova.
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5.5 zabezpeèenie kontroly vlastnej integrity údajov.
5.6 umonenie prijímania vetkých metadátových prvkov pecifikovaných v nastavení tohto systému a ich trvalé
uchovávanie v spojení s elektronickým registratúrnym záznamom.
5.7 zabezpeèenie, aby boli vetky elektronické registratúrne záznamy pri príjme priradené k aspoò jednej vecnej skupine alebo spisu.
5.8 poskytovanie automatickej podpory vytvárania metadát pri prijímaní elektronických registratúrnych záznamov
z kancelárskeho softvéru alebo elektronickej poty (záznamov odosielaných a interných, najmä sprievodných listov).
Ak sú metadáta spracované, elektronický systém správy registratúry vykonáva automatické vybratie týchto metadát:
a) dátum záznamu (tak ako je uvedené v texte záznamu),
b) dátum a èas prijatia elektronického registratúrneho záznamu,
c) adresát (adresáti),
d) prípadný adresát (adresáti) kópie,
e) predmet (vec),
g) spracovate¾,
g) schva¾ovate¾,
h) agendové èíslo z agendového informaèného systému, ak ho elektronický registratúrny záznam obsahuje.
5.9 umonenie znázornenia metadát pri kadom prijatom elektronickom registratúrnom zázname vrátane súvisiacich metadát, ktoré boli ustanovené v èase konfigurácie elektronického systému správy registratúry.
5.10 výzva pre pouívate¾a pri prijatí kadého elektronického registratúrneho záznamu automaticky, aby doplnil
vetky poadované metadáta, ktoré neboli prijaté automaticky.
5.11 umonenie výberu verzie vo vhodnom formáte elektronickým systémom správy registratúry, ak pouívate¾ prijíma elektronický registratúrny záznam, ktorý má viac ako jednu verziu.
5.12 umonenie importova obsah zmenového protokolu opisujúceho históriu importovaných elektronických registratúrnych záznamov ako elektronický registratúrny záznam.
5.13 zamedzenie importu elektronických registratúrnych záznamov s obsahom zmenového protokolu vzahujúceho
sa k importovaným elektronickým registratúrnym záznamom do vlastného zmenového protokolu. Elektronický registratúrny záznam s obsahom zmenového protokolu sa ukladá oddelene. Zmenové protokoly importovaných elektronických registratúrnych záznamov sa uchovávajú ako elektronické registratúrne záznamy spolu s importovanými
elektronickými registratúrnymi záznamami.

6. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k hromadnému importu elektronických
registratúrnych záznamov je
6.1 zabezpeèenie prijímania elektronických registratúrnych záznamov generovaných inými systémami v transakcii,
a to na základe
a) podpory hromadného importu alebo importu v dávkach,
b) ustanovením pravidiel úprav na automatické oznaèovanie a evidenciu záznamov,
c) overovania na úèel zachovania integrity dát.
6.2 e ak sú pri importe elektronického registratúrneho záznamu zistené nevyhovujúce metadáta (chýbajúce alebo
nesprávne), elektronický systém správy registratúry alebo
a) celý import elektronického registratúrneho záznamu zruí, alebo
b) zruí import elektronického registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje nevyhovujúce metadáta, alebo
c) vyzve pouívate¾a, aby zvolil buï vykonanie opravy zistenej chyby alebo aby vykonal zruenie importu predmetného elektronického registratúrneho záznamu, alebo
d) importuje elektronický registratúrny záznam s tým, e jeho metadáta budú upravené neskôr ïalími pouívate¾mi.
6.3 poskytovanie funkcie na zabezpeèenie riadenia frontu importovaných elektronických registratúrnych záznamov
a) prezeranie frontu,
b) pozastavenie niektorých alebo vetkých frontov,
c) retartovania niektorých alebo vetkých frontov alebo
d) zruenie frontov.
6.4 umonenie nastavenia reimu automatického uzatvárania vecných skupín a spisov pri ich prijímaní.
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7. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k správe e-mailov je
7.1 podpora príjmu e-mailových správ integrovaným spôsobom tak, aby príjem mohol vykona pouívate¾ z potového klienta bez toho, aby sa muselo spusti pouívate¾ské prostredie elektronického systému správy registratúry.
7.2 umonenie takej predvolenej konfigurácie, aby elektronický systém správy registratúry mohol pri odoslaní
e-mailovej správy pouívate¾om vykona jednu z nasledujúcich spracovate¾ských operácií:
a) automaticky prijme e-mailovú správu alebo
b) rozhodne, èi prijme e-mailovú správu pod¾a vopred definovaných pravidiel, alebo
c) automaticky ponúkne pouívate¾ovi monos prijatia e-mailovej správy alebo
d) nevykoná iadnu operáciu; v tomto prípade závisí príjem e-mailovej správy do elektronického systému správy registratúry výluène od pouívate¾a a jeho rozhodnutia.
7.3 podpora automatizovanej evidencie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailových správ do elektronického systému správy registratúry vrátane ich príloh vo forme elektronického registratúrneho záznamu, s automatickým priradením nasledujúcich metadát:
a) dátum a èas odoslania e-mailovej správy,
b) adresát alebo adresáti,
c) adresát alebo adresáti kópie, ak existuje,
d) predmet e-mailovej správy,
e) odosielate¾ e-mailovej správy,
f) pripojený zaruèený elektronický podpis a èasová peèiatka, ak existujú,
g) poskytovate¾ certifikaèných sluieb, ak existuje.
7.4 umonenie pouívate¾ovi zvoli si spôsob prijatia odoslanej alebo dolej e-mailovej správy do elektronického systému správy registratúry prostredníctvom jednej z nasledujúcich operácií:
a) prijatie e-mailovej správy bez príloh alebo
b) prijatie e-mailovej správy so zvolenými prílohami, a to ako jeden elektronický registratúrny záznam tvorený spojenými komponentmi, alebo
c) prijatie zvolených príloh bez e-mailovej správy, a to kadej prílohy ako samostatného elektronického registratúrneho záznamu; v tomto prípade sa nebude zobrazova hlavièka e-mailovej správy.
7.5 vyzva pouívate¾a na doplnenie metadát vdy, ak je príloha e-mailovej správy prijatá ako samostatný elektronický registratúrny záznam. Príkladom je automatické zapísanie do metadát e-mailovej adresy aj priradeného mena
a priezviska, ak sú prítomné.
7.6 umonenie pouívate¾ovi, ktorý eviduje e-mailovú správu, upravi poloku predmet (vec) elektronického registratúrneho záznamu.
7.7 umonenie automatického príjmu metadát, ktoré patria k e-mailovým správam a ich prílohám.
7.8 umonenie prijatia jednej alebo viacerých pouívate¾om manuálne zvolených e-mailových správ jedinou operáciou, a to ako
a) jeden elektronický registratúrny záznam alebo
b) nieko¾ko elektronických registratúrnych záznamov jednotlivo pod¾a dolých e-mailových správ, a to na základe
vo¾by pouívate¾a.
7.9 umonenie pouívate¾ovi, ktorý prijíma e-mailovú správu v proprietárnom formáte, uloi ju v inom formáte.

8. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu ku skenovaniu a zobrazovaniu je
8.1 umonenie zahrnutia aspoò jedného spôsobu prijímania záznamu zo skenovacieho zariadenia. Proces prijímania záznamu zabezpeèuje rozhranie so skenovacím zariadením a umoòuje pouívate¾ovi vykonáva nieko¾ko operácií súvisiacich so snímaním (napríklad otáèanie snímky a odstraòovanie rastra).
8.2 umonenie ukladania skenovaných záznamov v tandardných formátoch súborov (napríklad pod¾a výnosu
è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy) a s pouitím rôznych rozlíení.
8.3 umonenie pouívate¾om prijíma skenované záznamy ako elektronické registratúrne záznamy.
8.4 umonenie pracova so tandardnými ve¾kosami papiera, najmä ve¾kosou A4 alebo A3.
8.5 podpora plnotextového vyh¾adávania, ak zahàòa funkciu optického rozpoznávania znakov (OCR).
8.6 umonenie po zoskenovaní registratúrnych záznamov alebo záznamov na úèely ich ïalieho spracovania vetky
skenované záznamy automaticky odosla do doèasného úloiska naskenovaných registratúrnych záznamov pod¾a
poradia ich spracovania.
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8.7 umonenie pouívate¾om pripoji k skenovaným záznamom, ktoré sú prijaté ako registratúrne záznamy, poznámky a zabráni vdy prípadnému pokusu o pozmenenie alebo odstránenie týchto poznámok.
8.8 umonenie pouívate¾om pri skenovaných záznamoch, ktoré sú prijaté ako registratúrne záznamy, zaznamena
s kadou poznámkou identifikaèné údaje pouívate¾a, ktorý poznámku zapísal, a èas a dátum jej zápisu, a to nemenne.
8.9 umonenie skenovacej funkcii elektronického systému správy registratúry zaznamenáva pre kadý súbor snímania nasledujúce údaje:
a) identifikáciu pouívate¾a,
b) identifikátor pouívate¾skej stanice,
c) èas a trvanie snímania dávky,
d) identifikátor (identifikátory) dávky,
e) poèet záznamov,
f) poèet snímok,
g) poèet snímok po odstránení prázdnych stránok, ak sú prázdne stránky odstraòované automaticky.

9. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k evidovaniu elektronických záznamov je
9.1 vedenie týchto údajov v evidencii elektronických registratúrnych záznamov o elektronickom registratúrnom zázname:
a) èíslo záznamu,
b) dátum vytvorenia záznamu,
c) dátum doruèenia záznamu pôvodcovi registratúry,
d) adresa odosielate¾a,
e) doruèené mnostvo (poèet listov),
f) názov záznamu (struèný obsah záznamu, predmet, vec),
g) identifikácia záznamu vykonaná odosielate¾om,
h) pridelenie inému pouívate¾ovi,
i) spôsob vybavenia,
j) adresa príjemcu,
k) dátum odovzdania na potovú prepravu,
l) záznam o prevode elektronického záznamu do listinnej podoby,
m) plne urèená registratúrna znaèka spisu, v ktorom je elektronický registratúrny záznam vloený,
n) odkaz na èíslo spisu, v ktorom je elektronický registratúrny záznam vloený,
o) názov agendového spisu, ak je elektronický registratúrny záznam umiestnený v agendovom spise.
9.2 uvádzanie èísla registratúrneho záznamu v numerickej alebo v alfanumerickej truktúre. Elektronickému registratúrnemu záznamu je priraïované v rámci urèeného èasového obdobia, spravidla kalendárneho roka. Správca registratúry ustanovuje podobu èísla záznamu s prihliadnutím na
a) pouitie èasového obdobia,
b) prítomnos alebo neprítomnos bezvýznamových (poèiatoèných) núl,
c) minimálny poèet znakov (v prípade pouitia bezvýznamových núl),
d) východiskovú hodnotu,
e) prírastok.
9.3 ak pôvodca registratúry ustanoví, e do poloky Pridelené na vybavenie sa zaznamenáva konkrétna organizaèná zloka pôvodcu registratúry, správca registratúry v èase konfigurácie elektronického systému správy registratúry
vytvorí a ïalej udruje èíselník organizaèných zloiek pôvodcu registratúry.
9.4 vies v evidencii spisov o spise nasledujúce údaje:
a) èíslo spisu,
b) vlastník, schva¾ovate¾ a spracovate¾ spisu,
c) odkazy na èísla záznamov doò vloených,
d) poèet záznamov obsiahnutých v spise (obsah spisu),
e) plne urèená registratúrna znaèka spisu,
f) zdedený alebo pridelený reim vyraïovania,
g) história spisu,
h) dátum vytvorenia spisu,
i) jednoznaèný identifikátor spisu,
j) názov spisu,
k) aktuálny stav vybavenia spisu,
l) pri spise, ktorý bol vloený do iného spisu, kríový odkaz na identifikáciu spisu, do ktorého bol vloený,
m) pri spise, do ktorého boli zaradené iné spisy, zoznam kríových odkazov na identifikáciu týchto spisov.
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9.5 ak sú spisy vloené do iných spisov, v evidencii elektronických registratúrnych záznamov vytvorenie vzájomných
kríových odkazov na identifikáciu spisu.
9.6 v agendových informaèných systémoch evidovanie údajov o registratúrnych záznamoch a spisoch obdobne.

10. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k uchovávaniu, exportu a znièeniu
elektronických registratúrnych záznamov je
10.1 zabezpeèenie exportu a prenosu metadát spolu s elektronickými registratúrnymi záznamami a prenos elektronických registratúrnych záznamov súèasne s prenosom alebo exportom vetkých ich komponentov a väzieb s ostatnými entitami registratúry.
10.2 zabezpeèenie presne definovaného procesu prenosu informácií zmenového protokolu do iného systému alebo
inému pôvodcovi registratúry v súlade s bodom 10.1.
10.3 zabezpeèenie prenosu alebo exportu, ak sa prenáa alebo exportuje vecná skupina alebo spis
a) vetkých spisov v príslunej vecnej skupine,
b) vetkých elektronických registratúrnych záznamov patriacich do spisov.
10.4 umonenie exportu vetkých metadát alebo zmenového protokolu, aj keï cie¾ovým systémom, do ktorého sú
dáta importované, nie sú poadované.
10.5 pri exporte alebo prenose akýchko¾vek elektronických registratúrnych záznamov vykonanie najmenej jednej
z týchto operácií:
a) spoloène s elektronickými registratúrnymi záznamami exportova alebo prenies reimy vyraïovania vzahujúce
sa na tieto elektronické registratúrne záznamy, a to spôsobom, ktorý umoní, aby boli tieto reimy na elektronické
registratúrne záznamy opä pouite¾né v systéme, do ktorého majú by importované,
b) vytlaèi jednu alebo viac správ obsahujúcich reimy vyraïovania, ktoré majú by pouité na exportované alebo
prenáané elektronické registratúrne záznamy.
10.6 ak sa prenáajú alebo exportujú spisy, ktoré obsahujú odkazy na elektronické registratúrne záznamy uloené
v iných spisoch, export alebo prenos vetkých elektronických registratúrnych záznamov a nie iba odkazov na ne.
10.7 umonenie exportu alebo prenosu elektronických registratúrnych záznamov vo formáte, v ktorom boli prijaté.
10.8 uchovávanie vetkých vecných skupín, elektronických registratúrnych záznamov, metadát a zmenových protokolov, ktoré sú prenáané, a to najmenej do èasu potvrdenia úspenosti ukonèeného prenosu. Táto poiadavka predstavuje programovú záruku uchovania elektronických registratúrnych záznamov do èasu, keï je potvrdené ukonèenie ich úspeného prenosu. Znièenie elektronických registratúrnych záznamov sa vykoná a po úspenom
uskutoènení prenosu.
10.9 zabezpeèenie znièenia vetkých znázornení elektronického registratúrneho záznamu urèeného na znièenie. Ak
sa vak na elektronický registratúrny záznam urèený na znièenie odkazuje z iného spisu, ktorý znièeniu nepodlieha,
tak sa elektronický registratúrny záznam a jeho znázornenia neznièia, ale sú zaradené do inej vecnej skupiny.
10.10 uchovávanie trvalých metadát pre
a) vecné skupiny,
b) spisy,
c) elektronické registratúrne záznamy uloené priamo vo vecnej skupine, ktoré boli znièené alebo prenesené aj po ich
znièení.
10.11 uchovávanie obsahu trvalých metadát, ktorý tvoria najmenej tieto údaje:
a) dátum znièenia alebo prenosu,
b) plne urèenú registratúrnu znaèku,
c) názov entity registratúry,
d) opis,
e) oznaèenie pouívate¾a zodpovedného za znièenie alebo prenos,
f) dôvod znièenia alebo prenosu,
g) odkaz importovaný zo systému, do ktorého boli elektronické registratúrne záznamy prenesené, s cie¾om u¾ahèi
vyh¾adávanie prenesených záznamov.
10.12 umonenie správcovi registratúry ustanovi mnoinu ïalích údajov metadát, ktorá bude zachovaná ako trvalé metadáta.
10.13 umonenie, aby boli rovnaké informácie exportované viac ako raz.
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11. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k odkazom medzi entitami registratúry
v rámci registratúrneho plánu je
11.1 zabezpeèenie, aby vetky registratúrne znaèky zostali zachované v metadátach bez oh¾adu na akéko¾vek operácie a zaraïovanie spisov do iných vecných skupín. Pre reim vyraïovania bude rozhodujúca registratúrna znaèka
pridelená pri uzatvorení spisu.
11.2 umonenie správcovi registratúry pri vytvorení novej materskej vecnej skupiny ustanovi, èi pre jej entity
 dcérske vecné skupiny  sa registratúrne znaèky generujú automaticky prostredníctvom elektronického systému
správy registratúry alebo èi sú pride¾ované pouívate¾om alebo externou aplikáciou.
11.3 overenie jednoznaènosti registratúrnej znaèky v rámci jej materskej vecnej skupiny pri jej vkladaní pouívate¾om alebo externou aplikáciou.
11.4 nevyadovanie manuálneho vkladania jednoznaèných identifikátorov a ich vyuívania na funkcie v elektronickom systéme správy registratúry pouívate¾om, ak sa na vykonanie týchto operácií sám nerozhodne.

12. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k vyh¾adávaniu elektronických
registratúrnych záznamov je
12.1 neposkytnutie iadnej informácie o vyh¾adaní elektronického registratúrneho záznamu, spisu alebo metadát
pouívate¾ovi, ku ktorým tento pouívate¾ nemá oprávnený prístup.
12.2 umonenie pouívate¾om vyh¾adáva akúko¾vek úroveò entít registratúry a ich prísluné metadáta.
12.3 umonenie pouívate¾om vyh¾adáva v textovom obsahu elektronických registratúrnych záznamov.
12.4 zabránenie zastavenia procesu prijímania záznamu z dôvodu zaèatia vyh¾adávania.
12.5 zobrazovanie celkového poètu úspene vyh¾adaných poloiek a umonenie ich zobrazenia pouívate¾ovi priamo
v zozname úspených výsledkov vyh¾adávania.
12.6 umonenie správcovi registratúry volite¾ne konfigurova pecifikáciu tandardného vyh¾adávania v prvkoch
metadát elektronického registratúrneho záznamu, spisu a vecnej skupiny alebo v texte.
12.7 umonenie obmedzenia rozsahu vyh¾adávania pouívate¾om na ním urèené spisy.
12.8 vyh¾adávanie elektronického spisu, celého jeho obsahu a kontextových metadát a poskytnutie zoznamu
a monosti znázornenia vetkých poloiek aj jednotlivých poloiek samostatne v kontexte konkrétneho spisu v jednom procese vyh¾adávania.
12.9 zabezpeèenie, aby pouívate¾ské operácie prebiehali rovnako na vyh¾adávanie entity registratúry uloenej
on-line alebo off-line, aj keï mechanizmus vyh¾adávania a podoba znázornenia entít registratúry môu by odliné.

13. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k znázorneniu elektronických
registratúrnych záznamov je
13.1 znázornenie elektronických registratúrnych záznamov v proprietárnom formáte priamo alebo prostredníctvom
aplikácie mimo elektronického systému správy registratúry, ak elektronický systém správy registratúry ukladá elektronické registratúrne záznamy v proprietárnom formáte.
Táto poiadavka zahàòa situácie,
a) ak pouívate¾ vykoná vyh¾adanie a získa zoznam, ktorý umoòuje znázorni obsah alebo metadáta kadého nájdeného elektronického registratúrneho záznamu, alebo
b) ak pouívate¾ prechádza registratúrny plán na úrovni vecnej skupiny, ktorá obsahuje spisy.
13.2 pecifikácia poadovaných softvérových aplikácií a formátov s oh¾adom na poadovanú úroveò hodnovernosti
znázornenia pôvodcom registratúry.

14. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k tlaèi elektronických registratúrnych
záznamov je
14.1 zabezpeèenie funkcie tlaèe tak, aby vetci pouívatelia mohli dosta vytlaèené kópie elektronických registratúrnych záznamov, ktoré je technicky moné vytlaèi, a ostatných informácií.
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14.2 umonenie vytlaèi vetky alebo ustanovené metadáta akejko¾vek entity registratúry.
14.3 umonenie, aby boli vetky entity registratúry vytlaèené jedinou operáciou.
14.4 umonenie pouívate¾om urèi vybrané metadáta (napríklad vec, spracovate¾, dátum vytvorenia) a vytlaèi
súhrnný zoznam týchto prvkov pre vybrané elektronické registratúrne záznamy.
14.5 umonenie pouívate¾om a správcovi registratúry tlaèi
a) zoznam výsledkov vyh¾adávania,
b) vetky ustanovené správcovské parametre alebo ich výber,
c) celý registratúrny plán alebo jeho èas.
14.6 umonenie správcovi registratúry tlaèi
a) zoznam vetkých spisov alebo spisy priradené do konkrétnych materských vecných skupín, ich dcérskych skupín
a podskupín,
b) zmenový protokol alebo jeho zvolenú èas.
14.7 umonenie vytvori tlaèový výstup ustanovený pôvodcom registratúry, ktorý
a) zachováva grafický vzh¾ad vytvorený softvérovou aplikáciou (najmä prostredníctvom ablóny) a
b) zahàòa vetky komponenty elektronického registratúrneho záznamu, ktoré je technicky moné vytlaèi.

15. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k vyraïovaniu elektronických
registratúrnych záznamov je
15.1 umonenie vytvára a udriava reim vyraïovania elektronických registratúrnych záznamov výluène správcovi registratúry.
15.2 neobmedzovanie poètu vyraïovacích konaní.
15.3 umonenie zada pre kadý reim vyraïovania pri jeho vytvorení jednoznaèný názov.
15.4 udrovanie nezmenite¾ného preh¾adu úprav alebo vymazaní vykonaných v reime vyraïovania (zmenový protokol) obsahujúci najmä záznam o dátume úpravy alebo vymazania a o pouívate¾ovi, ktorý úpravu alebo vymazanie
vykonal.
15.5 zabezpeèenie, aby bola kadá úprava reimu vyraïovania bezprostredne uplatnená na vetky entity registratúry, ku ktorým je reim vyraïovania priradený.
15.6 vyadovanie od správcu registratúry, ktorý vykonáva úpravu reimu vyraïovania, aby zapísal dôvod úpravy
alebo vymazania do zmenového protokolu. Úpravy alebo vymazanie reimu vyraïovania sú dôsledne kontrolované
tak, aby bolo minimalizované riziko znièenia elektronického registratúrneho záznamu iným spôsobom, ne ktorý
ustanovia pravidlá vykonávania operácie znièenie elektronického registratúrneho záznamu.
15.7 umonenie importu a exportu reimov vyraïovania.
15.8 zabezpeèenie, aby kadej entite registratúry prislúchal práve jeden reim vyraïovania.
15.9 zabezpeèenie, aby vetky spisy v rámci vecnej skupiny a vetky elektronické registratúrne záznamy, ktoré sú
vloené do jedného spisu, mali vdy priradený rovnaký reim vyraïovania.
15.10 umonenie správcovi registratúry poui reim vyraïovania pre kadú vecnú skupinu alebo spis.
15.11 umonenie nahradenia tandardného reimu vyraïovania mimoriadnym reimom vyraïovania.
15.12 zabezpeèi, aby kadý reim vyraïovania obsahoval
a) lehotu uloenia a spúaciu udalos alebo
b) dátum vyradenia spisu alebo elektronického registratúrneho záznamu,
c) typ operácie (postupu) vyraïovania (napríklad znak hodnoty A),
d) odôvodnenie, preèo bol reimu vyraïovania pridelený prísluný typ operácie vyraïovania.
15.13 po uplynutí lehoty uloenia ustanovenej urèitému spisu (spisom) registratúrnym plánom elektronický systém
správy registratúry automaticky vyvolá návrh na vyradenie v òom uloených elektronických registratúrnych záznamov.
15.14 umonenie v rámci kadého reimu vyraïovania tieto typy postupov (operácií) vyraïovania:
a) predloenie na posúdenie,
b) trvalé uloenie pre registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou (registratúrne záznamy oznaèené
znakom hodnoty A),
c) znièenie (registratúrne záznamy bez znaku hodnoty A),
d) prenos do iného úloiska.
15.15 spúacou udalosou na vyvolanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov je
a) uplynutie lehoty uloenia alebo

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 525/2011

Strana 4225

b) vznik externej udalosti, ktorá je opísaná v reime vyraïovania a do elektronického systému správy registratúry je
zaznamená správcom registratúry (napríklad formou pouitie slov po ukonèení zmluvného vzahu alebo po
ukonèení projektu).
K rôznym reimom vyraïovania môe by pripojený ¾ubovo¾ný poèet externých udalostí.
15.16 umonenie zadania lehoty uloenia dlhej ako sto rokov.
15.17 umonenie riadenia výberu elektronických registratúrnych záznamov výluène správcovi registratúry.
15.18 na preradenie elektronického spisu alebo elektronického registratúrneho záznamu v elektronickej podobe
medzi vecnými skupinami správcom registratúry umonenie nahradenia existujúceho reimu vyraïovania reimom
vyraïovania novej materskej vecnej skupiny.
15.19 umonenie, aby správca registratúry nastavil pre entitu registratúry príkaz o pozastavení reimu (operácie)
vyraïovania. Pozastavenie operácie vyraïovania nepreruuje plynutie lehoty uloenia.
15.20 pri pozastavení alebo zruení reimu vyraïovania správcom registratúry zaznamenanie v metadátach a zmenovom protokole
a) dátumu, keï bol reim vyraïovania pozastavený alebo keï bolo odstránené pozastavenie reimu vyraïovania,
b) identifikácie oprávneného pouívate¾a,
c) dôvodu pozastavenia reimu vyraïovania.

16. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k posúdeniu vyraïovacieho konania
elektronických registratúrnych záznamov je
16.1 podpora znázornenia vecných skupín, spisov, elektronických registratúrnych záznamov, ktoré sú zaradené do
reimu vyraïovania, a to vrátane ich metadát a informácií o reime vyraïovania.
16.2 umonenie udriava odkazy medzi rôznymi znázorneniami rovnakých elektronických registratúrnych záznamov a umoòovanie vykonáva pri nich reimy vyraïovania súèasne.
16.3 umonenie posudzovate¾ovi návrhu na vyradenie, aby pri výbere registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou (archívnych dokumentov) vykonal aspoò jednu z týchto operácií pri kadej vecnej skupine, spise
alebo elektronickom registratúrnom zázname:
a) oznaèil ich ako urèené na znièenie,
b) oznaèil ich ako urèené na prenos,
c) oznaèil ich ako urèené na ïalie posúdenie.
Operácie uvedené v písmenách a) a c) súèasne ustanovia, èi zvolený úkon má by vykonaný okamite alebo k inému
nasledujúcemu dátumu.
16.4 automatické zaznamenávanie dátumu vykonania výberu archívnych dokumentov pod¾a rozhodnutia prísluného tátneho archívu.
16.5 umonenie správcovi registratúry zapisova dôvody rozhodnutí prijatých v procese výberu archívnych dokumentov do metadát entity registratúry.
16.6 pozastavenie procesu znièenia entity registratúry a úèel vykonania týchto operácií:
a) schválenie pokraèovania procesu vyraïovania alebo ukonèenia procesu vyraïovania správcom registratúry,
b) vytvorenie správy s identifikáciou predmetných spisov alebo elektronických registratúrnych záznamov prenesených do iných entít registratúry.

17. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k veobecným poiadavkám na
správu parametrov, správu a konfiguráciu systému a správu pouívate¾ov je
17.1 umonenie vyh¾adávania, zobrazenia a zmeny parametrov a nastavení správcovi registratúry.
17.2 umonenie správcovi registratúry, aby
a) pride¾oval oprávnenia pouívate¾om a pouívate¾ským rolám a
b) priradil jedného pouívate¾a alebo viacerých pouívate¾ov k akejko¾vek úlohe.
17.3 sledovanie dostupného úloného priestoru, ktorý je k dispozícii, a informovanie správcu registratúry o zaplnení
úloného priestoru na nastavenú limitnú úroveò.
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18. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k hláseniam o stave je
18.1 umonenie správcovi registratúry zostavova periodické správy (denné, týdenné, mesaèné, tvrroèné) a pecifikova jednorazové správy o jeho èinnosti.
18.2 ustanovova obsah funkcií na vytlaèenie správ, ich prezeranie na obrazovke a uloenie v elektronickej podobe.
18.3 umonenie poskytovania hlásenia o celkovom poète a umiestnení
a) spisov,
b) elektronických registratúrnych záznamov triedených pod¾a dátového formátu a pod¾a jeho verzie,
c) spisov triedených pod¾a kontroly prístupu a bezpeènostnej kategórie,
d) elektronických spisov roztriedených pod¾a ve¾kosti,
e) elektronických spisov triedených pod¾a miesta uloenia.
18.4 umonenie poskytova hlásenia o
a) mnostve prijatých elektronických registratúrnych záznamov,
b) mnostve vyh¾adaných elektronických registratúrnych záznamov,
c) mnostve novovytvorených vecných skupín a spisov.
Umoòuje, aby sa vytváranie uvedených správ vykonávalo ¾ubovo¾nými kombináciami týchto moností v rámci celého systému alebo urèených vecných skupín, v rámci ustanovených skupín pouívate¾ov alebo pouívate¾ov alebo
v rámci ustanoveného rozsahu kalendárnych dát.
18.5 umonenie zostavova hlásenia s preh¾adom spisov truktúrované pod¾a celého registratúrneho plánu alebo
jeho èasti.
18.6 umonenie poskytova správcovi registratúry správy o vyraïovacích konaniach a výsledku posúdenia návrhov
na vyradenie vrátane tých, pri ktorých posudzovate¾ oznaèil vykonanie znièenia, prenosu alebo ïalej odbornej prehliadky k budúcemu dátumu.
18.7 umonenie poda správu o výsledku procesu výberu archívnych dokumentov s uvedením vecných skupín, spisov a elektronických registratúrnych záznamov, ktoré boli úspene znièené alebo prenesené, s uvedením prípadných
chýb, ktoré v priebehu procesu nastali. Správa identifikuje elektronické registratúrne záznamy, spisy a s nimi spojené metadáta, pri ktorých prenose sa vyskytli chyby, a entity registratúry, ktoré neboli úspene prenesené, exportované, znièené alebo vymazané.
18.8 vytvorenie správy popisujúcej vetky chyby, ktoré nastali v priebehu importu. Správa identifikuje elektronické
registratúrne záznamy, spisy a s nimi spojené metadáta, pri ktorých importe sa vyskytli chyby, a entity registratúry,
ktoré neboli úspene importované.

19. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k zmenám, vymazávaniu, znièeniu
a anonymizovaniu elektronických registratúrnych záznamov je
19.1 ponúkanie konfiguraènej monosti, ktorá vo výnimoèných prípadoch po súhlase schva¾ovate¾a návrhu na vyradenie umoòuje vymazanie prijatého elektronického registratúrneho záznamu (príkladom môe by vyradenie elektronického registratúrneho záznamu pred uplynutím lehoty uloenia).
19.2 ak je realizovaná konfiguraèná monos pod¾a poiadavky 19.1, elektronický systém správy registratúry postupuje tak, e elektronický registratúrny záznam je znièený spolu s príslunými metadátami, okrem metadát pecifikovaných ako trvalé metadáta; elektronický systém správy registratúry túto skutoènos zaznamená do zmenového protokolu.
19.3 umonenie správcovi registratúry v oprávnených prípadoch po súhlase schva¾ovate¾a návrhu na vyradenie znièi entity registratúry mimo beného procesu prenosu alebo znièenia.
19.4 umonenie pouívate¾ovi oznaèi entity registratúry ako urèené na vymazanie. Elektronický systém správy registratúry
a) zaznamená vymazanie do zmenového protokolu,
b) upozorní správcu registratúry na prípadné odkazy z iného spisu alebo elektronického registratúrneho záznamu
na spis, ktorý má by vymazaný, a vyiada si potvrdenie pred vykonaním vymazania,
c) vydá hlásenie pre správcu registratúry,
d) vymae celý obsah vecnej skupiny, spisu,
e) zabezpeèí, aby nebol vymazaný iadny záznam, ktorého vymazanie vedie alebo by mohlo vies k zmene iného
elektronického registratúrneho záznamu,
f) zabezpeèí, aby iadne metadáta v entite registratúry neodkazovali na entitu registratúry, ktorá neexistuje (teda
zachováva neporuenos metadát).
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19.5 umonenie správcovi registratúry zmeni akúko¾vek pouívate¾om zapísanú èas metadát najmä na úèel vykonávania opráv chýb pouívate¾ov (napríklad chyby pri vkladaní dát).
19.6 umonenie odstránenia alebo skrytia informácií, pri ktorých ich spracovate¾ alebo právny predpis ustanovil
osobitnú ochranu alebo reim nakladania s nimi (napríklad osobné údaje, obchodné tajomstvo). Ak elektronický systém správy registratúry tieto funkcie sám nezabezpeèuje, umoòuje integrova aplikácie na ich zabezpeèenie.

20. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k vedeniu evidencie neelektronických
záznamov je
20.1 umonenie evidencie neelektronických registratúrnych záznamov, umonenie správcovi registratúry, aby identifikoval vecné skupiny a spisy, ktoré existujú v listinnej alebo inej neelektronickej podobe.
20.2 umonenie správcovi registratúry a pouívate¾om zapisova a udriava metadáta o vecných skupinách a spisoch, ktoré existujú v neelektronickej podobe.
20.3 umonenie pouívate¾om zapisova a udriava informácie o neelektronických registratúrnych záznamoch vo
vecných skupinách a spisoch, a to dodriavaním rovnakých pravidiel ako pri príjme elektronických registratúrnych
záznamov.
20.4 umonenie, aby vecné skupiny a spisy obsahovali v akejko¾vek kombinácii spoloène elektronické registratúrne
záznamy aj neelektronické registratúrne záznamy.
20.5 umonenie, aby boli neelektronické registratúrne záznamy spravované rovnakým spôsobom ako elektronické
registratúrne záznamy vrátane akejko¾vek dediènosti metadát.
20.6 umonenie správcovi registratúry, aby pre neelektronické spisy a registratúrne záznamy konfiguroval odliný
súbor metadát, ne ktoré sú konfigurované na ich elektronické ekvivalenty. Metadáta neelektronického spisu zahàòajú ïalie metadáta na
a) informácie o jeho fyzickom umiestnení,
b) informácie týkajúce sa druhu neelektronického registratúrneho záznamu.
20.7 zabezpeèenie, aby pri výbere vecnej skupiny a spisu boli zároveò jedinou operáciou vybrané metadáta ako pre
elektronické, tak pre neelektronické entity registratúry s nimi spojené.
20.8 zabezpeèenie, aby metadáta pre neelektronické spisy alebo neelektronické registratúrne záznamy podliehali
rovnakej kontrole prístupu ako v prípade elektronických entít registratúry.
20.9 umonenie pouívate¾om zaznamenáva operácie prijatia, prenosu a vyradenia neelektronických entít registratúry.
20.10 pri vyh¾adávaní neelektronických registratúrnych záznamov postupuje obdobne ako pri vyh¾adávaní elektronických registratúrnych záznamov s výnimkou prípadov, ak obsah neelektronických registratúrnych záznamov
nemono znázorni (elektronický systém správy registratúry namiesto znázornenia registratúrneho záznamu znázorní jeho lokaèné metadáta).
20.11 ak je vytvorený nový spis a existuje preò neelektronický registratúrny záznam, umonenie pouívate¾ovi vytlaèenie obalu so základnými metadátami, ktorými sú najmä
a) predmet (vec),
b) èíslo registratúrneho záznamu,
c) plne urèená registratúrna znaèka,
d) bezpeènostná kategória (ak sa pouíva),
e) znak hodnoty a lehota uloenia.

21. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k podpore vyraïovania neelektronických
registratúrnych záznamov je
21.1 informovanie správcu registratúry o uplynutí èasu od spúacej udalosti ustanoveného lehotou uloenia pre
daný reim vyraïovania neelektronických entít registratúry.
21.2 upozornenie správcu registratúry na existenciu aj uloenie entity registratúry v neelektronickej podobe spojenej s vecnou skupinou v elektronickej podobe alebo spisom, ktoré sa majú prenies, exportova alebo znièi.
21.3 export alebo presun metadát pri prenose entity registratúry v neelektronickej podobe ako v prípade metadát entít registratúry v elektronickej podobe.
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21.4 pri prenose alebo znièení entít v neelektronickej podobe vyadovanie od správcu registratúry potvrdenie prenosu alebo znièenia entity registratúry v neelektronickej podobe pred dokonèením týchto operácií (manuálne zapísanie
potvrdenia, e neelektronické registratúrne záznamy boli prenesené alebo znièené).

22. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k pracovným postupom je
22.1 umonenie preddefinovaných pracovných postupov, ktoré sú tvorené procesnými krokmi predstavujúcimi napríklad pohyb elektronického registratúrneho záznamu alebo spisu od jedného pouívate¾a k druhému pouívate¾ovi
na spracovanie alebo rozhodnutie.
22.2 rozpoznanie pouívate¾a alebo pracovnej skupiny ako úèastníka pracovných postupov.
22.3 umonenie správcovi registratúry definova vopred vybrané modely pracovných postupov.
22.4 umonenie správcovi registratúry uloi u definované modely pracovných postupov na budúce pouitie, a to
s vyuitím jednoznaèného identifikátora prideleného kadému pracovnému postupu.
22.5 obmedzenie pozmeòovania preddefinovaných modelov pracovných postupov na správcu registratúry alebo na
to oprávnených pouívate¾ov.
22.6 zabezpeèenie, e vetky elektronické registratúrne záznamy a spisy si v priebehu pracovného postupu uchovávajú odkazy.
22.7 umonenie pouívate¾ským rolám vyuíva modelové pracovné postupy definované správcom registratúry.
22.8 umonenie pouívate¾om sledova priebeh pracovných postupov, ktorých sa zúèastòujú.
22.9 umonenie správcovi registratúry v rámci pracovných postupov povoli jednotlivým pouívate¾om prerozdeli
úlohy pracovného postupu iným pouívate¾om alebo skupinám pouívate¾ov.
22.10 upozornenie pouívate¾a, e mu bol sprístupnený elektronicky doruèený spis alebo elektronický registratúrny
záznam.
22.11 funkcia umoòujúca pouívate¾om upozorni ostatných pouívate¾ov na elektronické registratúrne záznamy
hodné ich zrete¾a. Na realizáciu tejto poiadavky mono vyui existujúci systém elektronickej poty alebo iný systém
zasielania správ.
22.12 zabezpeèenie hlásení, ktoré umonia na to oprávneným pouívate¾om a správcovi registratúry sledovanie èinností a výkonu v procese pracovných postupov.
22.13 ak bol spis alebo elektronický registratúrny záznam spracovaný s pouitím jedného pracovného postupu
alebo viacerých pracovných postupov, musí umoni pouívate¾om urèi jednoznaèný identifikátor a verziu pouitého pracovného postupu.
22.14 zabezpeèenie, aby boli vdy dodrané vetky prístupové práva. Neumoòuje konfigurova pracovný postup
tak, aby udelil prístup pouívate¾ovi, ktorý na urèité operácie prístupové práva nemá.
23. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k správe agendových spisov je
23.1 e metadáta pouité pre automatické vytváranie názvu spisu majú charakter povinných metadát. Ak budú pozmenené predvolené hodnoty metadát (napríklad identifikaèné údaje osoby) pouité na vytvorenie názvu spisu, elektronický systém správy registratúry nevykoná zmenu názvu spisu.
23.2 ak sa zmenia predvolené hodnoty metadát, elektronický systém správy registratúry najmä
a) nevykoná automatickú zmenu metadát,
b) upozorní správcu registratúry, e metadáta boli pozmenené a rola spracovate¾a agendových spisov umoní názov
spisu aktualizova, alebo
c) upozorní pouívate¾a vykonávajúceho zmenu, e metadáta u boli pouité v názve spisu, a poiada ho, aby zmenu
metadát potvrdil,
d) zabráni pouívate¾ovi, ktorý nemá rolu spracovate¾ agendových spisov, vykona zmenu metadát a odporuèí mu
vykona zmenu prostredníctvom správcu registratúry.
23.3 umonenie vytvára agendové spisy iba pouívate¾ovi s rolou spracovate¾a agendových spisov.
23.4 umonenie pouívate¾om otvorenie agendového spisu po zapísaní názvu pecifického pre tento agendový spis.
23.5 zabezpeèenie rozhrania na programovanie aplikácií, ktoré umoní integráciu s inými softvérovými aplikáciami,
èo zahàòa najmä tieto funkcie pouitia:
a) iné aplikácie na vytváranie, otváranie a uzatváranie agendových spisov v prostredí elektronického systému správy
registratúry,

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 525/2011

Strana 4229

b) iné aplikácie na poskytovanie pomenovania agendových spisov v prostredí elektronického systému správy registratúry,
c) iné aplikácie na zasielanie elektronických registratúrnych záznamov, ktoré majú by vloené do agendových spisov v prostredí elektronického systému správy registratúry,
d) iné aplikácie pre reim vyraïovania,
e) rieenie situácie, ak jedna aplikácia iniciuje operáciu, ktorú iná aplikácia povauje za neplatnú,
f) zachovanie registratúrnej znaèky pre novovytvorený agendový spis, ktorý má by odovzdaný inej aplikácii.
23.6 ak je elektronický systém správy registratúry prepojený s inou softvérovou aplikáciou, umoòuje správcovi registratúry obmedzi tejto aplikácii operácie na jednu ustanovenú vecnú skupinu alebo viac ustanovených vecných
skupín v rámci registratúrneho plánu.
Realizáciou tejto poiadavky je vylúèené, aby aplikácia vykonala operáciu, ktorá ovplyvní vecné skupiny, spisy alebo
elektronické registratúrne záznamy nachádzajúce sa v elektronickom systéme správy registratúry mimo vecnej skupiny príslunej pre agendové spisy.
23.7 ak umoòuje inej aplikácii vytváranie nových agendových spisov, umoní prija od tejto aplikácie metadáta prísluného systému.

24. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k elektronickému podpisu je
24.1 umonenie prija elektronický záznam podpísaný elektronickým podpisom s èasovou peèiatkou alebo bez èasovej peèiatky, overi platnos podpisu a èasovej peèiatky a uloi informácie o overení, v prípade pouitia zaruèeného
elektronického podpisu vrátane doplnenia podpisu o úplnú informáciu potrebnú na overenie.10)
24.2 umonenie správcovi registratúry vdy konfigurova systém tak, aby zviazal overovacie metadáta pre elektronické záznamy s elektronickým podpisom a èasovou peèiatkou vrátane úplnej informácie potrebnej na overenie spolu s elektronickým záznamom v èase príjmu takto:
a) zaznamenanie informácie, e overenie prebehlo úspene,
b) zaznamenanie správcom registratúry ustanovených údajov o procese overenia alebo
c) zaznamenanie vetkých overovacích dát.
24.3 pri príjme e-mailových správ umoòuje automatické prijatie údajov o procese overovania zaruèeného elektronického podpisu4) a èasovej peèiatky a ich zapísanie do metadát vrátane
a) skutoènosti, e platnos zaruèeného elektronického podpisu a èasovej peèiatky bola overená,
b) identifikáciu osoby vykonávajúcej overenie,
c) úplnej informácie na overenie zaruèeného elektronického podpisu a èasovej peèiatky,
d) poskytovate¾a certifikaèných sluieb,11)
e) dátumu a èasu, keï sa kontrola uskutoènila.
24.4 aby obsahoval nástroje, ktoré doloia, e integrita elektronických registratúrnych záznamov podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom s èasovou peèiatkou alebo bez èasovej peèiatky bola zachovaná.
24.5 umonenie uloi s elektronickým registratúrnym záznamom

a) zaruèený elektronický podpis a èasovú peèiatku spojené s predmetným elektronickým registratúrnym záznamom,
b) úplnú informáciu potrebnú na overenie zaruèeného elektronického podpisu s èasovou peèiatkou.

24.6 umonenie správcovi registratúry definova, èi elektronický systém správy registratúry uloí správu o overení,
odoslanú systémom adresáta, ktorý overoval zaruèený elektronický podpis.
24.7 umonenie správcovi registratúry pripoji elektronický podpis alebo èasovú peèiatku k spisu, elektronickému
registratúrnemu záznamu alebo správe o vykonaní exportu alebo prenosu tak, aby zdroj a integrita spisu, elektronického registratúrneho záznamu alebo správy o vykonaní exportu alebo prenosu mohli by následne overené. Správa
o vykonaní exportu alebo prenosu je správa poslaná medzi aplikáciami, ktorá tvorí èas protokolu pouitého na riadenie exportu alebo prenosu medzi systémami.
Zaruèený elektronický podpis a èasová peèiatka pripojené pri exporte alebo prenose sú overite¾né externe tak, aby
zdroj a integrita spisu, elektronického registratúrneho záznamu alebo správy o vykonaní exportu alebo prenosu
mohli by následne overené.

10

) § 3 ods. 4 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 135/2009 Z. z. o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a èasovej peèiatky.
11
) § 2 písm. p) zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 214/2008 Z. z.
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24.8 s týmto cie¾om elektronický systém správy registratúry umoòuje exportova spolu s elektronickým registratúrnym záznamom, spisom alebo správou o vykonaní exportu alebo prenosu certifikát s verejným k¾úèom pôvodcu
registratúry.

25. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k ifrovaniu je
25.1 ak bol elektronický registratúrny záznam odoslaný alebo prijatý softvérovou aplikáciou prepojenou s elektronickým systémom správy registratúry v zaifrovanej podobe, umoòuje obmedzi prístup k tomuto elektronickému
registratúrnemu záznamu pre pouívate¾ov, ktorí sú bez oh¾adu na iné prístupové práva k elektronickému registratúrnemu záznamu definovaní ako dritelia prísluného deifrovacieho k¾úèa.
25.2 umonenie v èase príjmu elektronického registratúrneho záznamu prija a uloi informácie o ifrovaní. Ak bol
elektronický registratúrny záznam zaslaný v zaifrovanej podobe softvérovou aplikáciou prepojenou s elektronickým
systémom správy registratúry, umoòuje uloi v metadátach tohto elektronického registratúrneho záznamu
a) údaj, e zaslané informácie sú zaifrované,
b) èíslo elektronického certifikátu (ak existuje),
c) typ algoritmu,
d) úroveò pouitého ifrovania,
e) dátum a èas vykonania ifrovania alebo deifrovania.
25.3 umonenie konfigurova funkciu deifrovania, ak je nejaký elektronický registratúrny záznam urèený na prenos, export, import alebo príjem.
25.4 vdy odstráni ifrovanie pri prenose entity registratúry do archívu.

26. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k systémom prevádzkovaným na
geograficky oddelených miestach je
26.1 umonenie, aby ho správca registratúry konfiguroval pre prevádzkovanie na viacerých geograficky oddelených
miestach (pracoviskách).
26.2 umonenie správcovi registratúry udriava vecné skupiny, spisy a elektronické registratúrne záznamy, ich prísluné metadáta a zmenové protokoly v elektronickom systéme správy registratúry tak, aby správcovské roly mohli
by vykonané raz s úèinnosou pre celý elektronický systém správy registratúry prevádzkovaný na geograficky oddelených miestach.
26.3 predchádzanie vzniku konfliktu v rôznych èastiach elektronického systému správy registratúry alebo rieenie
kadého konfliktu spôsobeného zmenami na rôznych pracoviskách.
26.4 umonenie správcovi registratúry sledova celý elektronický systém správy registratúry ako jednu entitu registratúry, aj ako jednotlivé úloiská.
26.5 ak synchronizuje úloiská, musia by synchronizované v intervale nakonfigurovanom správcom registratúry.
26.6 umonenie rozírenia akejko¾vek administratívnej zmeny do vetkých úloísk v intervale nakonfigurovanom
správcom registratúry.
26.7 ak umoòuje aplikova pracovné postupy v rôznych úloiskách, umoòuje výmenu údajov medzi týmito systémami v miere potrebnej na kontrolu priebehu pracovného postupu.
26.8 ak podporuje viac úloísk, umoòuje správcovi registratúry zmeni úloisko; pri vykonaní tejto zmeny elektronický systém správy registratúry presunie obsah entít registratúry z pôvodného do nového úloiska.
26.9 ak podporuje viac úloísk, umoòuje správcovi registratúry prida alebo odstráni v elektronickom systéme
správy registratúry nové úloisko.

27. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k práci off-line a vzdialenému prístupu je
27.1 umonenie pouívate¾ovi stiahnu akýko¾vek elektronický registratúrny záznam s príslunými metadátami tak,
aby s ním mohol pracova v èase, keï nebude pripojený k on-line.
27.2 zaznamenávanie vetkých operácií súvisiacich s prevzatím elektronických registratúrnych záznamov do zmenového protokolu.
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27.3 ak bol elektronický registratúrny záznam vytvorený off-line, elektronický systém správy registratúry pri pripojení
a) vyzve pouívate¾a v priebehu synchronizaèného dialógu, aby elektronický registratúrny záznam uloil do príslunej vecnej skupiny a spisu, alebo
b) automaticky uloí elektronický registratúrny záznam do vecnej skupiny, spisu ustanovených pouívate¾om v okamihu odpájania z elektronického systému správy registratúry.
27.4 uplatnenie prístupových práv a bezpeènostných opatrení voèi dia¾kovo pripojeným zariadeniam. Neposkytuje
prenosnému zariadeniu príleitos na poruenie bezpeènostných pravidiel.
27.5 ak pouívate¾ odovzdá elektronický registratúrny záznam a pracuje na òom v èase, keï nie je pripojený v elektronickom systéme správy registratúry, systém umoòuje, aby sa na elektronický registratúrny záznam vzahovalo
èíslovanie verzií.
27.6 po pripojení do elektronického systéme správy registratúry systému umoòuje synchronizáciu skôr stiahnutého elektronického registratúrneho záznamu. Synchronizácia znamená, e pri prevzatej entite registratúry aktualizuje metadáta pod¾a ustanovených pravidiel.
27.7 aktualizovanie po pripojení do systému zmenového protokolu s informáciami o èinnostiach vykonaných
off-line.
27.8 synchronizácia verzií elektronického registratúrneho záznamu aj so zmenami verzií vykonanými off-line.

28. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k integrácii faxovej správy je
28.1 umonenie uklada faxové správy v tandardných formátoch.8)
28.2 podpora príjmu faxových správ integrovaným spôsobom tak, aby príjem vykonal pouívate¾ cez faxové rozhranie bez toho, aby bol nútený prepnú do elektronického systému správy registratúry.
28.3 integrácia s faxovým rozhraním tak, aby umonila pouívate¾om odosla faxom akýko¾vek registratúrny záznam, ktorý si aktuálne prezerajú alebo s ktorým pracujú v rámci elektronického systému správy registratúry.
28.4 umonenie správcovi registratúry nakonfigurova systém tak, aby vykonal jednu z nasledujúcich operácií, ak
pouívate¾ elektronického systému správy registratúry prijíma faxovú správu:
a) automaticky upozornil pouívate¾a a ponúkol mu monos deklarova faxovú správu ako registratúrny záznam
alebo
b) nevykonal iadnu operáciu (deklarovanie faxovej správy ako registratúrneho záznamu vykoná pouívate¾) alebo
c) vyzval pouívate¾a, aby klasifikoval registratúrny záznam manuálne a aby manuálne zapísal metadáta.
28.5 umonenie pouívate¾ovi, ktorý prijíma faxovú správu, upravi prvok metadát názov tak, aby lepie vyjadroval
obsah faxovej správy.
28.6 umonenie správcovi registratúry nakonfigurova systém tak, aby vykonal jednu z nasledujúcich operácií, ak
pouívate¾ odosiela faxovú správu:
a) automaticky prijal faxovú správu ako registratúrny záznam alebo
b) automaticky upozornil pouívate¾a a ponúkol mu monos deklarova faxovú správu ako registratúrny záznam
alebo
c) vyzval pouívate¾a, aby klasifikoval registratúrny záznam manuálne a aby manuálne zapísal metadáta, alebo
d) nevykonal iadnu operáciu (deklarovanie faxovej správy ako registratúrneho záznamu vykoná pouívate¾).

29. tandardom pre elektronický systém správy registratúry vo vzahu k uplatneniu bezpeènostných kategórií je
29.1 umonenie, aby pri jeho konfigurácii bola zvolená jedna z nasledujúcich moností:
a) bezpeènostné kategórie sú pridelené vecným skupinám a spisom,
(nie jednotlivým elektronickým registratúrnym záznamom),
b) bezpeènostné kategórie sú pridelené jednotlivým elektronickým registratúrnym záznamom
(nie vecným skupinám a spisom),
c) bezpeènostné kategórie sú pridelené ako jednotlivým elektronickým registratúrnym záznamom, tak vecným skupinám a spisom.
29.2 umonenie správcovi registratúry, aby v èase konfigurácie ustanovil, ktorým rolám je umonené urèova
a meni bezpeènostné kategórie elektronických registratúrnych záznamov a spisov.
29.3 umonenie, aby sa bezpeènostné kategórie skladali z jednej subkategórie alebo viacerých subkategórií.
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29.4 obmedzenie prístupu k elektronickým registratúrnym záznamom a spisom len na tých pouívate¾ov, ktorí majú
rovnaký alebo hierarchicky vyí prístup k bezpeènostným kategóriám, ako sú ustanovené pri týchto entitách.
29.5 e ak je subkategória hierarchická, pouije jeden z nasledujúcich postupov na pridelenie subkategórie novým
elektronickým registratúrnym záznamom a spisom:
a) pouije tandardnú hodnotu, ktorú vybral správca registratúry, alebo
b) pouije ako tandard hodnotu materskej entity alebo
c) poiada správcu registratúry o zápis hodnoty.
Správca registratúry môe vybra subkategóriu vdy.
29.6 e ak je subkategória nehierarchická, pouije jeden z nasledujúcich postupov na pridelenie subkategórie novým elektronickým registratúrnym záznamom a spisom:
a) pouije tandardnú hodnotu, ktorú vybral správca registratúry,
b) pouije ako tandard hodnotu materskej entity,
c) umoòuje správcovi registratúry, aby zapísal hodnotu,
d) vyaduje, aby kadému novému pouívate¾ovi bolo pridelené platné preverenie, alebo
e) uplatòuje u nových pouívate¾ov tandardné preverenie.
Správca registratúry môe vybra subkategóriu vdy.
29.7 e ak je definovaná nová hierarchická bezpeènostná kategória alebo subkategória, uplatòuje (pouije) na vetky
prísluné elektronické registratúrne záznamy a spisy tandardnú hodnotu, ktorou je najniia hodnota v hierarchii.
29.8 e ak podporuje bezpeènostné kategórie pre elektronické registratúrne záznamy aj spisy, umoòuje zabráni,
aby spisy mali niiu bezpeènostnú kategóriu ako akýko¾vek elektronický registratúrny záznam v nich obsiahnutý.
29.9 e ak sa pouívate¾ pokúsi prija elektronický registratúrny záznam, ktorý má vyiu bezpeènostnú kategóriu
ako spis, do ktorého je prijímaný, oznámi túto skutoènos pouívate¾ovi, aby mohol prija vhodné opatrenia; elektronický systém správy registratúry umoòuje v tomto prípade aspoò nasledujúce opatrenia:
a) bezpeènostná kategória spisu sa zvýi na úroveò kategórie elektronického registratúrneho záznamu,
b) pouívate¾ovi je odopierané oprávnenie prija elektronický registratúrny záznam do spisu,
c) elektronický registratúrny záznam je automaticky odoslaný na spracovanie ustanovenému pouívate¾ovi alebo
d) pouívate¾ je vyzvaný, aby vytvoril nový spis pre daný elektronický registratúrny záznam so tandardnými hodnotami metadát prevzatými z pôvodného spisu a následne prijal elektronický registratúrny záznam do nového spisu,
a to vetko v rámci jedinej operácie.
29.10 umonenie správcovi registratúry zisti najvyiu bezpeènostnú kategóriu ktoréhoko¾vek elektronického registratúrneho záznamu v akomko¾vek spise jednou operáciou.
29.11 automatické udrovanie histórie hodnôt bezpeènostnej kategórie v metadátach k elektronickým registratúrnym záznamom a spisom, ku ktorým sa vzahujú, a automatické zaznamenávanie vetkých zmien hodnôt bezpeènostnej kategórie a subkategórie do zmenového protokolu.
29.12 ak pouívate¾ zmení hodnotu bezpeènostnej kategórie, umoòuje pouívate¾ovi zapísa dôvod zmeny; dôvod
zmeny uloí do zmenového protokolu a metadát.
29.13 neumonenie pouívate¾ovi prideli bezpeènostnú kategóriu spisu, ku ktorému nemá pouívate¾ prístup.
29.14 e ak dochádza k zníeniu hodnoty bezpeènostnej kategórie elektronického registratúrneho záznamu, upozoròuje elektronický systém správy registratúry správcu registratúry na túto skutoènos a pred dokonèením operácie
poèká na jej potvrdenie správcom registratúry.
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Príloha è. 2
k výnosu è. 525/2011 Z. z.

MODEL VZAHOV MEDZI ENTITAMI REGISTRATÚRY

Registratúrny
plán
1
Obsahuje
1-*
0 -*

Vecná
skupina
1

1

Môže obsahovaĢ
0 -*
0 -*
Spis

1

1

Režim
vyraćovania

1
Obsahuje
1 -*
Záznam

1

1
Môže obsahovaĢ
0 -*

Legenda:

Komponent

0-* žiadny alebo viacej
1-* jeden alebo viacej

0Ͳ1 žiadnyalebojeden
1 právejeden
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Model vzahov medzi entitami predstavuje veobecný model vzahov medzi jednotlivými entitami (vecná skupina,
spis, záznam, komponent). Èiary, ktoré obdåniky spájajú, znázoròujú vzahy medzi entitami. Kadý vzah je popísaný textom umiestneným uprostred èiary spájajúcej obdåniky a na správnu funkènú interpretáciu musí by sledovaný vdy v smere vyznaèenom ípkou. Spojenie èiary s obdånikom je oznaèené symbolom, ktorý predstavuje poèetnos výskytov vzahov. Symboly sú uvedené v legende v spodnej èasti obrázku. Oznaèenie polkrunice vedúcej cez
jednu èiaru alebo viac èiar vyjadrujúcich vzahy medzi entitami ukazuje, e vzahy sú vzájomne jedineèné pre kadý
daný prípad.
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Príloha è. 3
k výnosu è. 525/2011 Z. z.

MODEL TRUKTÚRY ÈLENENIA SÚBORU ENTÍT REGISTRATÚRY

Registratúrny plán

M.V.S.

M.V.S.

Spis
D.V.S.

D.V.S.

Spis
Spis

Spis
Spis

P.S.

Záznam
Záznam
Záznam

Legenda:
M. V. S. – materská vecná skupina
D. V. S. – dcérska vecná skupina
P. S.
– podskupina
Spis
Záznam

Záznam
Záznam

Spis

Spis
Spis

Záznam

Záznam
Záznam
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Príloha è. 4
k výnosu è. 525/2011 Z. z.

PRÍKLADY ROLÍ V RÁMCI
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPRÁVY REGISTRATÚRY
Roly
Asistent správcu registratúry

Technický správca

Správca registratúry

správcovské

Bený pouívate¾

pouívate¾ské

Pridáva nové vecné skupiny

Nie

Nie

Nie

Áno

Tvori nové spisy

Áno

Áno

Nie

Áno

Meni metadáta spisu

Áno

Áno

Áno

Áno

Udriava registratúrny plán

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmaza spisy

Nie

Áno

Áno

Áno

Prijíma záznamy

Áno

Áno

Nie

Áno

Vyh¾adáva a èíta registratúrne záznamy

Áno

Áno

Áno

Áno

Meni obsah registratúrneho záznamu

Nie

Nie

Nie

Nie

Zmaza dokumenty

Nie

Áno

Áno

Áno

Zavies alebo odstráni pozastavenie vyraïovacej
operácie

Nie

Nie

Áno

Áno

Zmena vyraïovacieho reimu

Nie

Nie

Áno

Nie

Znièenie alebo prenos registratúrneho záznamu

Nie

Nie

Áno

Nie

Exportova a importova registratúrny záznam

Nie

Áno

Áno

Áno

Prehliada transakèné protokoly

Nie

Áno

Áno

Áno

Konfigurova a spravova transakèný protokol

Nie

Nie

Áno

Áno

Meni údaje transakèného protokolu

Nie

Nie

Nie

Nie

Presunú dáta transakèného protokolu do
off-line pamäových médií

Nie

Nie

Áno

Áno

Vykonáva vetky operácie súvisiace s pouívate¾mi
a ich prístupovými právami

Nie

Nie

Áno

Áno

Pride¾ova vlastné prístupové práva asistentom
správcu registratúry

Nie

Áno

Áno

Áno

Vytváraaspravovarolynasprávuagendovýchspisov

Nie

Nie

Áno

Áno

Udriava systémové parametre, zálohovanie

Nie

Nie

Áno

Áno

Definova a prehliada systémové správy

Nie

Áno

Áno

Áno

Funkcia
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Príloha è. 5
k výnosu è. 525/2011 Z. z.

PRVKY METADÁT ENTÍT REGISTRATÚRY
1. Prvky metadát vecnej skupiny
Elektronický systém správy registratúry o kadej vecnej skupine zaznamenáva:
Prvok metádat

Výskyt

Registratúrna znaèka

1

Reim vyraïovania

1

Názov

1

Popis

0-1

Dátum vytvorenia

1

Dátum uzavretia

1

Prístupové práva pouívate¾skej skupiny

0-n

Prístupové práva pouívate¾ov

1-n

Bezpeènostná kategória

0-1

V evidencii histórie zmien bezpeènostnej kategórie eviduje jej podrobnosti v truktúre:
 kategória
 dátum zmeny

0-n

 dôvod zmeny
 pouívate¾ zodpovedný za zmenu
Informácia o existencii hybridného spisu vo vecnej skupine

0-n

Dátum vymazania

0-1

Vymazaná kým

0-1

2. Prvky metadát spisu
Elektronický systém správy registratúry o kadom spise zaznamenáva:
Prvok metádat

Výskyt

Identifikátor spisu

1

Identifikácia vlatníka, schva¾ovate¾a a spracovate¾a spisu

1-n

Názov spisu (vec)

1

Odkazy na èísla záznamov vloených do spisu

1-n

Poèet záznamov vloených do spisu

1

Registratúrna znaèka

1

Reim vyraïovania

1

Dátum vytvorenia

1

Dátum uzavretia

0-1

Identifikátor organizácie, do ktorej sa spis má exportova (napr. tátneho archívu)

0-n

Väzby na súvisiace spisy

0-n

Obmedzený prístup k spisu

0-1
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Fyzický/hybridný ukazovate¾

1

Fyzické uloenie (pri listinných spisoch  informácia o pohybe a mieste)

1-n

Status prevodu

1

Status znièenia spisu

1

Pouívate¾, ktorý vydal príkaz na znièenie

0-1

Pripomienky k odbornej archívnej prehliadke

0-n

Dátum znièenia

0-1

3. Prvky metadát registratúrneho záznamu
Elektronický systém správy registratúry o kadom registratúrnom zázname zaznamenáva:
Prvok metádat

Výskyt

Identifikátor registratúrneho záznamu

1

Poradové èíslo registratúrneho záznamu v rámci spisu

1

Identifikácia pôvodcu registratúry

1

Identifikácia autora

1-n

Identifikácia spisu, do ktorého je registratúrny záznam vloený

1

Dátum a èas vypracovania registratúrneho záznamu

1

Dátum doruèenia registratúrneho záznamu pôvodcovi registratúry

1

Datum a èas evidovania

1

Názov registratúrneho záznamu (vec)

1

Identifikácia registratúrneho záznamu vykonaná odosielate¾om

0-1

Adresát/ti

1-n

Druh záznamu

1

Prístupové práva pouívate¾skej skupiny

0-n

Prístupové práva pouívate¾ov

1-n

Bezpeènostná kategória

0-1

Indikátor nevyhnutnosti registratúrneho záznamu

0-1

Registratúrna znaèka spisu, do ktorého je registratúrny záznam vloený

1

Spôsob vybavenia

0-n

Status prenosu

0-n

Status prevodu elektronického registratúrneho záznamu do listinnej podoby

0-1

Elektronický(é) podpis(y), certifikát(y), spolupodpis(y)

0-n

Overenie elektronického podpisu vrátane certifikaènej autority, dátumu a èasu kontroly

0-n

Dátum odoslania

1

Väzby na súvisiace dokumenty

0-n
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Uchovávacie metadáta (kde se oèakává, e elektronický systém správy registratúry uchová
záznam dlhie ne len po oèakávaný ivotný cyklus zdrojových aplikacií). Obvykle obsahujú,
nemusia vak by obmedzené na:
 názvy spisov;
 závislos od hardvéru;
 závislos od operaèného systému;
 závislos od aplikaèného sofvéru (názvy a verzie aplikácií);
 formáty záznamov;
 rozlíenie;
 verzie a parametre kompresného algoritmu;
 schéma kódovania.

1-n

4. Prvky metadát o pouívate¾och elektronického systému správy registratúry
Elektronický systém správy registratúry o kadom pouívate¾ovi zaznamenáva:
Prvok metádat

Výskyt

Identifikátor pouívate¾a

1

Úroveò prístupu pouívate¾a

1-n

Èlenstvo v pouívate¾skej skupine

0-n

Prístupové práva pouívate¾ov

0-n

Dátum zaèiatku platnosti prístupových práv

1

Bezpeènostné preverenie pouívate¾a (kde je to nutné)

0-1

Dátum skonèenia platnosti preverenia

1

Názov úrovne prístupu

1

Úroveò prístupu vyplývajúca z èlenstva v skupine

0-n

Prístupové práva pre úroveò prístupu

0-n

Dátum ukonèenia platnosti prístupových práv

1

Bezpeènostné preverenie úrovne prístupu (tam, kde je to nutné)

0-1

Prvok metádat

Výskyt

1

znamená, e prvok metadát sa musí vyskytnú jedenkrát za kadú poloku, na ktorú sa vzahuje (musí by jeden,
a len jeden).
1-n znamená, e sa prvok metadát vyskytuje aspoò jedenkrát za kadú poloku, na ktorú sa vzahuje, ale môe sa
vyskytnú viac ne raz.
0-1 znamená, e prvok metadát nemusí by vdy prítomný, ak je prítomný, vyskytne sa iba raz.
0-n znamená, e prvok metadát môe ma nulový výskyt, môe sa vyskytnú raz alebo nieko¾kokrát za kadú poloku.
Definované metadáta predstavujú minimálny rozsah evidovaných údajov. Výnos neobmedzuje doplnenie ïalích
metadát na individuálne potreby funkcionality systému.
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526
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. decembra 2011,
ktorým sa ustanovuje výka dôchodkovej hodnoty na rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 64 ods. 7 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 721/2004
Z. z. ustanovuje:

§1
Dôchodková hodnota v roku 2012 je 9,8182 eura.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Jozef Mihál v. r.
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527
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 19. decembra 2011 è. 07045-38/2011-OL, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003
è. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorích
predpisov (oznámenie è. 588/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Opatrenie bude uverejnené v èiastke è. 49 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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528
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 20. decembra 2011 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatok ku
kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa zo 14. decembra 2011 pre zamestnávate¾ov, ktorí pri odmeòovaní postupujú
pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov na rok 2012 uzatvorená medzi zástupcami
poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávate¾ov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným
slobodným odborovým zväzom.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa v tátnej slube na rok 2012 zo 14. decembra 2011 uzatvorená medzi tátom,
zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným
slobodným odborovým zväzom.
3. Dodatok è. 2 z 15. decembra 2011 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2011  2013 uzatvorenej
1. februára 2011 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
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