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46
ZÁKON
z 3. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a 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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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. a zákona è. 129/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slová finanèná holdingová intitúcia vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami finanèná holdingová spoloènos v príslunom tvare.
2. V § 2 ods. 11 sa slová osobitného zákona nahrádzajú slovami osobitných predpisov.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 492/2009 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej
banky z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej
politiky Eurosystému (ECB/2000/7) (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení..

4. V § 5 sa vypúa písmeno r).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13c sa vypúa.
5. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Národná
banka Slovenska pri výkone doh¾adu zoh¾adòuje moný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finanèného
systému, a to najmä v kritických situáciách pod¾a § 48
ods. 8 písm. c)..
6. V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a
17, ktoré znejú:
(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru,
e poboèka zahraniènej úverovej intitúcie je dôleitá,
podá iados spolu s odôvodnením orgánu doh¾adu iného èlenského tátu zodpovedného za výkon doh¾adu na
konsolidovanom základe nad zahraniènou úverovou
intitúciou alebo orgánu doh¾adu v inom èlenskom tá-

te, ktorý vykonáva doh¾ad nad zahraniènou úverovou
intitúciou, ktorá poboèku zahraniènej úverovej intitúcie zriadila, aby urèil, e poboèka tejto zahraniènej
úverovej intitúcie je dôleitá; Národná banka Slovenska pritom osobitne prihliada na
a) to, èi podiel tejto poboèky zahraniènej úverovej intitúcie presahuje 2 % vetkých prijatých vkladov
v Slovenskej republike,
b) pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukonèenia
èinnosti zahraniènej úverovej intitúcie na likviditu
trhu a na platobný systém, systém zúètovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c) ve¾kos a význam tejto poboèky zahraniènej úverovej
intitúcie z h¾adiska poètu klientov v súvislosti s finanèným systémom v Slovenskej republike.
(15) Národná banka Slovenska v záujme urèenia, e
poboèka zahraniènej úverovej intitúcie je dôleitá,
spolupracuje s orgánmi doh¾adu pod¾a odseku 14. Ak
sa orgány doh¾adu pod¾a odseku 14 v lehote do dvoch
kalendárnych mesiacov od doruèenia iadosti pod¾a
odseku 14 nedohodnú o urèení, e poboèka zahraniènej úverovej intitúcie je dôleitá, Národná banka Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí
tejto lehoty urèí, èi táto poboèka zahraniènej úverovej
intitúcie je dôleitá; Národná banka Slovenska pritom
zoh¾adòuje názory a výhrady orgánov doh¾adu pod¾a
odseku 14. Národná banka Slovenska postúpi informáciu o tom, e poboèka zahraniènej úverovej intitúcie je
dôleitá spolu s úplným odôvodnením orgánu doh¾adu
pod¾a odseku 14. Urèenie, e poboèka zahraniènej úverovej intitúcie je dôleitá, nemá vplyv na práva a povinnosti Národnej banky Slovenska pod¾a tohto zákona
a ostatných súvisiacich veobecne záväzných právnych predpisov.
(16) Národná banka Slovenska oznamuje orgánu doh¾adu iného èlenského tátu, v ktorom je poboèka úverovej intitúcie urèená ako dôleitá, informácie pod¾a
§ 48 ods. 7 písm. c) a d) a pri spolupráci s týmto orgánom doh¾adu iného èlenského tátu postupuje pod¾a
§ 47 ods. 9 písm. d). Ak sa Národná banka Slovenska
dozvie o kritickej situácii pod¾a § 48 ods. 1 v tejto úverovej intitúcii, bez zbytoèného odkladu upozorní orgán
doh¾adu iného èlenského tátu, v ktorom je poboèka
úverovej intitúcie urèená ako dôleitá, a ïalí orgán
verejnej moci v tomto èlenskom táte, ktorý má informácie o tejto poboèke úverovej intitúcie.
(17) Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidova-
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nom základe a nepostupuje pod¾a § 48 ods. 9 a 10 a ak
Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad úverovou intitúciou s poboèkou v inom èlenskom táte, ktorá je urèená ako dôleitá, Národná banka Slovenska
a) zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov doh¾adu
s cie¾om u¾ahèi spoluprácu pod¾a odsekov 13 a 16
(ïalej len pracovná skupina),
b) urèuje, ktorý prísluný orgán doh¾adu sa zúèastòuje na zasadnutí a èinnosti pracovnej skupiny,
c) prihliada na dôleitos èinnosti orgánu doh¾adu,
ktorá sa má plánova alebo koordinova, a najmä na
moné dôsledky na stabilitu finanèného systému
pod¾a odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku
16,
d) vopred úplne informuje kadého èlena pracovnej
skupiny o termíne, mieste uskutoènenia a programe
zasadnutia pracovnej skupiny,
e) vèas a úplne informuje kadého èlena pracovnej
skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí
pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach..

vania ratingu iba posúdi, èi jej metodika hodnotenia
spåòa poiadavky objektivity, nezávislosti, priebenej
kontroly a transparentnosti. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 4..

Doterajie odseky 14 a 17 sa oznaèujú ako odseky 18 a 21.

(2) Banka je povinná nepretrite zabezpeèova, aby
jej majetková angaovanos po zoh¾adnení vplyvov
zmieròovania kreditného rizika vrátane dòa vzniku
majetkovej angaovanosti neprekroèila jednu z vyích
hodnôt, a to 25 % vlastných zdrojov banky alebo
150 000 000 eur, voèi osobe, ktorá je intitúciou, a voèi
skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoò
jedna osoba je intitúciou, ak súèet hodnôt majetkových angaovaností banky po zoh¾adnení vplyvov
zmieròovania kreditného rizika voèi vetkým ostatným
osobám, ktoré sú súèasou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súèasne nie sú intitúciami, neprekraèuje 25 % vlastných zdrojov banky. Ak 150 000 000
eur je vyia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejko¾vek expozície po zoh¾adnení vplyvu zmieròovania kreditného rizika banky nesmie prekroèi bankou urèený percentuálny limit vlastných zdrojov
banky. Tento percentuálny limit si banka urèuje v súlade so systémom riadenia rizík pod¾a § 23 a 27; tento limit vak banka urèuje najviac na úrovni 100 % vlastných zdrojov banky.

7. V § 7 ods. 12 sa vypúa slovo právnická.
8. V § 11 ods. 1, 2 a 6 sa slová n) a o) nahrádzajú
slovami m) a n).
9. V § 23 ods. 9 uvádzacej vete sa slovo vydá nahrádza slovami môe vyda.
10. § 27 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Opatrením,23) ktoré môe vyda Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa
ustanovia podrobnosti o systéme hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu pod¾a odseku 3..
11. § 27c sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27f sa vypúa.
12. V § 28 ods. 1 písm. b) sa za slovo zlúèenia vkladajú slová alebo splynutia.
13. V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová
agentúra pod¾a osobitného predpisu,30e) Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba
posúdi, èi jej metodika hodnotenia spåòa poiadavky
objektivity, nezávislosti, priebenej kontroly a transparentnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30e znie:

30e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009)..

14. V § 33 ods. 20 písmeno c) znie:
c) na expozície voèi èlenským tátom a voèi ich vyím
územným celkom alebo obciam, ak majú pod¾a tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko priradenú nulovú rizikovú váhu,.
15. V § 33b ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová
agentúra pod¾a osobitného predpisu30e) a ak táto ratingová agentúra preukáe skúsenosti v oblasti sekuritizácie, Národná banka Slovenska v rámci procesu uzná-

16. V § 33e odseky 1 a 5 znejú:
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná
nepretrite zabezpeèova, aby jej majetková angaovanos, po zoh¾adnení vplyvov zmieròovania kreditného
rizika vrátane dòa vzniku majetkovej angaovanosti,
neprekroèila 25 % jej vlastných zdrojov voèi
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí
materská spoloènos banky a jej iné dcérske spoloènosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria
dcérske spoloènosti banky,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) tátu a centrálnej banke ustanoveným pod¾a odseku 12.

(3) Prekroèenie akéhoko¾vek obmedzenia majetkovej
angaovanosti pod¾a odsekov 1 a 2 je banka povinná
bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska, ktorá
po posúdení okolností, za ktorých dolo k tomuto prekroèeniu, urèí obdobie, poèas ktorého je banka povinná vykona potrebnú nápravu. Ak banka uplatòuje
postup pod¾a odseku 2, Národná banka Slovenska po
posúdení okolností, za ktorých dolo k uplatòovaniu
postupu pod¾a odseku 2, môe pre jednotlivé expozície
banke umoni, aby tieto expozície prekraèovali svojou
hodnotou 100 % vlastných zdrojov banky.
(4) Banka môe obmedzenia majetkových angaovaností pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 prekraèova, ak
a) dodriava obmedzenia majetkových angaovaností
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten úèel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá
hodnota doplnkových vlastných zdrojov banky a
2. prekroèenie vyplýva len z obchodov evidovaných
v obchodnej knihe,
b) z prekroèení obmedzení majetkových angaovaností
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pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 vypoèítava dodatoèné poiadavky na vlastné zdroje banky,
c) zabezpeèí, aby majetková angaovanos pod¾a odseku 9 písm. d) neprekraèovala 500 % jej vlastných
zdrojov, ak neuplynulo viac ne desa dní odo dòa
prekroèenia,
d) zabezpeèí, aby súèet vetkých prekroèení neprekraèoval 600 % jej vlastných zdrojov, ak uplynulo viac
ne desa dní odo dòa týchto prekroèení a
e) tvrroène predkladá Národnej banke Slovenska
hlásenie o týchto prekroèeniach za predchádzajúci
tvrrok, ktorého predmetom sú informácie o poète
a hodnotách týchto prekroèení a voèi akým osobám,
skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekroèeniam dolo; v takom prípade sa odsek 3 nepouije.
(5) Banka je na úèel obmedzenia vzniku neprimerane
vysokého rizika majetkovej angaovanosti povinná
a) zisova existenciu skupín hospodársky spojených
osôb, voèi ktorým má banka alebo môe ma banka
majetkovú angaovanos; v rámci zisovania existencie skupín hospodársky spojených osôb v súvislosti s expozíciami banky pod¾a § 32 ods. 1 písm. m),
o) a p) má banka povinnos overi, èi má expozície
voèi podkladovým aktívam obsiahnutým v polokách pod¾a § 32 ods. 1 písm. m), o) a p), a tieto expozície banka nepretrite sleduje, hodnotí a v súvislosti s týmito expozíciami identifikuje, meria, sleduje,
zmieròuje a nepretrite vypoèítava hodnotu rizika
majetkovej angaovanosti v nich obsiahnutú,
b) nepretrite identifikova, mera, sledova a vypoèítava hodnotu rizika majetkovej angaovanosti obsiahnutého v expozíciách banky voèi emitentom
cenných papierov slúiacich ako financované zabezpeèenie, voèi osobám poskytujúcim nefinancované
zabezpeèenie a voèi podkladovým aktívam obsiahnutým v polokách pod¾a § 32 ods. 1 písm. m), o) a p)
a prijíma vlastné opatrenia na zmieròovanie tohto
rizika; postup prijímania opatrení banky na zmieròovanie rizika majetkovej angaovanosti, ako aj obsah týchto opatrení banka upraví vo svojom vnútornom predpise,
c) dodriava ustanovené pomery majetkovej angaovanosti banky k jej vlastným zdrojom, prípadne
k aktívam alebo skupinám aktív vo vzahu k
1. iným tátom,
2. zemepisným oblastiam,
3. hospodárskym odvetviam,
4. bankovým èinnostiam, z ktorých táto angaovanos vznikla,
5. osobám s osobitným vzahom k banke okrem
5.a. osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu
kontrolu nad bankou,
5.b. osôb, ktoré sú nimi priamo alebo nepriamo
kontrolované a
5.c. právnických osôb, ktoré kontroluje banka..
17. V § 33e ods. 7 prvej vete sa za slovo angaovanosti vkladajú slová a obmedzení vzniku neprimerane vysokého rizika majetkovej angaovanosti.
18. V § 33e ods. 11 písm. b) sa za slovo osôb vkladajú slová financova alebo.
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19. V § 33e ods. 15 sa slová odseku 8 alebo 14 nahrádzajú slovami odseku 3, 8 a 14.
20. V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra
aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej iadosti klienta. iados klienta o poskytnutie
údajov z registra musí obsahova úradne osvedèený
podpis klienta, tatutárneho orgánu klienta alebo inej
osoby preukázate¾ne oprávnenej kona za klienta. Prílohou k iadosti klienta, ktorý je podnikate¾om alebo
právnickou osobou, je aj výpis z obchodného registra
alebo inej úradnej evidencie, do ktorej je klient zapísaný, nie starí ako jeden mesiac pred doruèením iadosti. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dòa doruèenia
iadosti. Ak klient zistí, e v registri sú o òom uvedené
nesprávne alebo neúplné údaje, môe poiada o opravu údajov o òom len banku, poboèku zahraniènej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná
banka Slovenska môe ustanovi poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doruèení iadosti; na tieto poplatky sa rovnako vzahujú
ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37ab znie:

37ab) § 41 a 42 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. V § 38 odsek 4 znie:
(4) Údaje poskytnuté pod¾a odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naïalej predmetom bankového
tajomstva a z registra ich nemono poskytova iným
osobám ako osobám uvedeným v odseku 3. Údaje poskytnuté pod¾a odseku 3 bankám, poboèkám zahranièných bánk alebo Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky zostávajú naïalej predmetom bankového tajomstva a nemono ich poskytova iným osobám ako
klientovi, ktorého sa týkajú..
22. V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ako aj náleitosti iadosti
klienta o poskytnutie údajov z registra a doklady prikladané k tejto iadosti; týmto opatrením sa tie ustanoví hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za poskytnutie údajov z registra klientovi a môu sa
ustanovi aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob
výpoètu ich hodnoty a podrobnosti o zaokrúh¾ovaní
a platení týchto poplatkov..
23. V § 38a ods. 1 sa slová sa uskutoèòuje nahrádzajú slovami ich zamestnanci uskutoèòujú a slovo
manipulácia sa nahrádza slovom manipulujú.
24. V § 38a ods. 2 uvádzacej vete sa slová sa uskutoèòuje nahrádzajú slovami ich zamestnanci uskutoèòujú, slovo manipulácia sa nahrádza slovom
manipulujú a v písmenách a) a b) sa na zaèiatok vkladajú slová funkèným a aktívnym.
25. V § 38a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Banka a poboèka zahraniènej banky neumoní
vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich zamest-
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nanci uskutoèòujú styk s klientmi a súèasne manipulujú s peòanou hotovosou, ak ani jedno z opatrení
pod¾a odseku 2 písm. a) a b) nie je funkèné a aktívne..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
26. V § 38a ods. 5 sa slová obsah a rozsah nahrádzajú slovami obsah, rozsah a termíny vypracúvania.
27. V § 41 ods. 3 sa slová § 23 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 23 ods. 4..
28. V § 42 ods. 3 prvej vete sa vypúajú slová ministerstvu a, bodkoèiarka a èas vety za bodkoèiarkou
a v druhej vete sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo nahrádzajú slovami
opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
29. § 42 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné predklada ministerstvu úètovnú
závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzahuje osobitný
predpis,44) aj konsolidovanú úètovnú závierku a údaje
z úètovnej evidencie a tatistickej evidencie vo forme
výkazov, hlásení alebo preh¾adov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie
údajov sa nepovauje za poruenie bankového tajomstva pod¾a § 91. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..
30. V § 47 ods. 9 písmeno a) znie:
a) plánuje doh¾ad na mieste a koordinuje èinnosti doh¾adu na mieste pri benej èinnosti aj vo vzahu
k povinnostiam pod¾a § 6 ods. 2, § 23 a 27 a § 37
ods. 8 a 19 v spolupráci s príslunými orgánmi doh¾adu,.
31. V § 47 sa odsek 9 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) plánuje doh¾ad na mieste a koordinuje èinnosti doh¾adu na mieste pri benej èinnosti v spolupráci
s príslunými orgánmi doh¾adu a ak je to potrebné,
s centrálnymi bankami, pri príprave na kritické situácie a poèas nich, vrátane obdobia nepriaznivého
vývoja v úverových intitúciách alebo zahranièných
úverových intitúciách alebo na finanèných trhoch,
prièom sa, ak je to moné, vyuívajú vymedzené
existujúce komunikaèné prostriedky na u¾ahèenie
krízového riadenia; plánovanie a koordinácia èinností zahàòa výnimoèné opatrenia uvedené v § 49
ods. 1 a 2, prípravu spoloèných hodnotení, implementáciu plánov pre nepredvídané udalosti a komunikáciu s verejnosou..
32. V § 47 ods. 11 sa slová § 33 a 33d nahrádzajú
slovami § 33, 33c a 33d.
33. § 47 sa dopåòa odsekom 15, ktorý 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 spo-

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
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loèného rozhodnutia o uplatnení § 6 ods. 2 a § 27
ods. 3 s cie¾om zisti, e výka vlastných zdrojov na
konsolidovanom základe draných skupinou nie je
dostatoèná so zrete¾om na jej finanènú situáciu a rizikový profil a nemá poadovanú úroveò vlastných
zdrojov na uplatnenie § 50 ods. 1 písm. m) voèi kadému subjektu v skupine bánk a zahranièných úverových intitúcií na konsolidovanom základe,
predloí ostatným prísluným orgánom doh¾adu
správu obsahujúcu hodnotenie rizika skupiny bánk
a zahranièných úverových intitúcií pod¾a § 6 ods. 2
a § 27 ods. 3,
vydá spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena a) do tyroch mesiacov po predloení správy pod¾a písmena b),
zvái 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,
doruèí spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c) materskej banke v Európskej únii,
konzultuje na iados ktoréhoko¾vek z ostatných
prísluných orgánov doh¾adu s Výborom európskych orgánov bankového doh¾adu vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia; ak Výbor európskych orgánov bankového doh¾adu vyjadrí svoje
stanovisko, zvái jeho odporúèania a vysvetlí akúko¾vek významnú odchýlku od nich,
môe konzultova svoj postup s Výborom európskych orgánov bankového doh¾adu z vlastnej iniciatívy,
vydá rozhodnutie pod¾a § 50 ods. 1 písm. m) v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 3 na konsolidovanom základe, ak sa neprijme spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c), prièom náleite zvái
hodnotenie rizika dcérskych spoloèností, ktoré vykonali prísluné orgány doh¾adu a ich stanoviská
a výhrady,
odôvodní rozhodnutie vydané pod¾a písmena h),
predloí vetkým prísluným orgánom doh¾adu
a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie
pod¾a písmena h),
vydá spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c) a ak takéto rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie pod¾a písmena h),
preverí aktuálnos a ak je potrebné, aktualizuje spoloèné rozhodnutie pod¾a písmena c) a ak takéto 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 poiada o vydanie nového
rozhodnutia pod¾a § 50 ods. 1 písm. m) predloením
písomnej a náleite odôvodnenej iadosti Národnej
banke Slovenska, prièom v takomto prípade sa môe
vykona preverenie aktuálnosti a vydanie nového
rozhodnutia na dvojstrannom základe medzi Národ-
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nou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu, ktorý jej predloil iados,
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..
34. V § 48 odsek 1 znie:
(1) Ak vznikne kritická situácia 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 úverových intitúcií udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené poboèky urèené ako
dôleité pod¾a § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska
bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnos
zachovávania mlèanlivosti, ministerstvo a orgán doh¾adu iného èlenského tátu zodpovedný za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe a oznámi im vetky
informácie, ktoré sú dôleité na výkon ich úloh. Ak je
Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe
a vznikne kritická situácia 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 úverových intitúcií udelené povolenie
alebo v ktorom sú zriadené dôleité poboèky pod¾a § 6
ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti, 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..
35. § 48 sa dopåòa odsekmi 9 a 11, ktoré znejú:
(9) Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom
základe, zriadi kolégium orgánov doh¾adu (ïalej len
kolégium) na úèely zjednoduenia výkonu úloh uvedených v § 47 ods. 9, 11 a 15 a § 48 ods. 1 a s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti zabezpeèí koordináciu a spoluprácu aj s príslunými
orgánmi doh¾adu v tátoch, ktoré nie sú èlenským tátom. Prostredníctvom kolégia zabezpeèuje Národná
banka Slovenska plnenie týchto úloh:
a) výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslunými orgánmi doh¾adu,
b) dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovo¾nom zverení úloh a dobrovo¾nom delegovaní povinností medzi
Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslunými orgánmi doh¾adu,
c) urèenie programov previerok vykonávaných orgánmi doh¾adu, ktoré sa opierajú o hodnotenie rizika
skupiny pod¾a § 6 ods. 2 a § 47 ods. 9,
d) zvýenie efektívnosti doh¾adu v súvislosti so iadosami o informácie uvedené v § 48 ods. 2 a 5,
e) dôsledné uplatòovanie poiadaviek na podnikanie
pod¾a tohto zákona vo vetkých subjektoch skupiny
bánk a zahranièných úverových intitúcií,
f) uplatnenie § 47 ods. 9 písm. d).
(10) Národná banka Slovenska zriadi a zabezpeèuje
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fungovanie kolégia pod¾a odseku 9 na základe písomných dohôd pod¾a § 48 ods. 3. Do èinnosti kolégia môe
zapoji prísluné orgány zodpovedné za doh¾ad nad
dcérskymi spoloènosami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii a prísluné orgány èlenského
tátu, v ktorom sú zriadené dôleité poboèky úverovej
intitúcie, prípadne centrálne banky, a pod¾a potreby
prísluné orgány doh¾adu krajín, ktoré nie sú èlenským tátom, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti. Národná banka Slovenska
a) vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré prísluné orgány doh¾adu sa zúèastòujú na zasadnutí alebo èinnosti kolégia,
b) vopred úplne informuje kadého èlena kolégia o termíne, mieste uskutoènenia a programe zasadnutia
kolégia,
c) vèas podáva vetkým èlenom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo
vykonaných opatreniach,
d) pri svojom rozhodovaní prihliada na dôleitos èinnosti doh¾adu, ktorá sa má plánova alebo koordinova, pre tieto orgány, a najmä na moné dôsledky na
stabilitu finanèného systému v dotknutých èlenských tátoch pod¾a § 6 ods. 2 a na povinnosti pod¾a
§ 6 ods. 16,
e) informuje, s prihliadnutím na povinnos zachovávania mlèanlivosti, Výbor európskych orgánov bankového doh¾adu o èinnostiach kolégia.
(11) Ak je Národná banka Slovenska èlenom kolégia
zriadeného orgánom doh¾adu iného èlenského tátu,
úzko spolupracuje s prísluným orgánom doh¾adu,
ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými èlenmi kolégia..
36. V § 49b písm. b) prvom a treom bode sa slová § 6
ods. 15 nahrádzajú slovami § 6 ods. 21.
37. V § 50 ods. 1 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
38. V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
Nedostatky v èinnosti banky alebo poboèky zahraniènej banky, alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva
doh¾ad pod¾a tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené odo
dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a
osobitného zákona.48a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 48a znie:

48a) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

39. V § 52 ods. 9 sa za slová veobecne záväznými
právnymi predpismi vkladá èiarka a slová s rozhodnutiami Národnej banky Slovenska.
40. V § 53 ods. 5 sa vypúajú slová pod¾a § 97
ods. 1.
41. V § 60 odsek 2 znie:
(2) Do obchodného registra sa zapisuje
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné
èíslo správcu a zástupcu správcu, ak ide o fyzickú
osobu, a
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcu
a zástupcu správcu, ak ide o právnickú osobu..
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42. Poznámka pod èiarou k odkazu 57 znie:

57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov..

43. V § 68 písm. d) sa vypúajú slová poskytnutým
hypotekárnou bankou v konkurze.
44. V § 75 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) záväzok hypotekárnej banky, ak je klientom fyzická
osoba pod¾a § 85a ods. 1, e jej umoní odloi splátky istiny hypotekárneho úveru alebo zníi mesaènú
splátku hypotekárneho úveru a na polovicu jej výky na dobu 24 mesiacov, ak sa tomuto klientovi narodí diea a tento klient o to hypotekárnu banku písomne poiada v lehote do troch mesiacov po
narodení dieaa a k iadosti priloí aj rodný list dieaa..
45. V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
Hypotekárnej banke sa zakazuje poadova od klienta
úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predèasným splatením hypotekárneho úveru
na podnet klienta, ak k predèasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so
zmluvou o hypotekárnom úvere; hypotekárna banka je
povinná bezodplatne oznámi klientovi termín
a) uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím
tejto doby,
b) vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho
úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru
na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva
mesiace pred vykonaním a zaèatím uplatòovania
tejto zmeny..
46. § 75 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Odloenie splátok istiny hypotekárneho úveru
alebo zníenie mesaènej splátky hypotekárneho úveru
pod¾a odseku 4 písm. h) si klient, ktorým je fyzická osoba pod¾a § 85a ods. 1, môe poèas piatich rokov od poskytnutia a zaèatia úroèenia hypotekárneho úveru
uplatni len, ak si neuplatnil odloenie splátok istiny
hypotekárneho úveru pod¾a § 85a ods. 3 písm. b) druhého bodu; v tomto prípade nárok na tátny príspevok
pre mladých zostáva zachovaný.
(8) Odloenie splátok istiny hypotekárneho úveru
alebo zníenie mesaènej splátky hypotekárneho úveru
pod¾a odseku 4 písm. h) zaène plynú dòom úèinnosti
zmeny zmluvy o hypotekárnom úvere, ktorej predmetom je odloenie splátok istiny hypotekárneho úveru
alebo zníenie mesaènej splátky hypotekárneho úveru..
47. V § 85a ods. 1 druhej vete sa za slovo manelia
vkladajú slová alebo viacerí spoludlníci.
48. V § 85a ods. 3 písm. a) sa slová priemerný mesaèný príjem kadého z nich nesmie presiahnu 1,3 násobku nahrádzajú slovami ich priemerný mesaèný
príjem spolu nesmie presiahnu 2,6-násobok a na
konci sa pripájajú tieto slová: a ak sú mladými poberate¾mi hypotekárneho úveru viacerí spoludlníci, ich
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priemerný mesaèný príjem spolu nesmie presiahnu
súèin poètu spoludlníkov a 1,3-násobku priemernej
mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny tvrrok predchádzajúci kalendárnemu tvrroku, ktorý
predchádza kalendárnemu tvrroku, v ktorom bola
podaná iados o hypotekárny úver.
49. V § 85b ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v tomto prípade sa
ustanovenie § 85 ods. 3 uplatòuje rovnako..
50. V § 91 ods. 2 sa za slová povauje aj vkladajú
slová právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu
týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento
právny nástupca,.
51. V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová nich,84) a to najmä
v prípade daòových únikov, nezákonných finanèných
operácií, legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu,84) nahrádzajú slovami nich84) a na
úèely úloh finanènej polície pod¾a osobitného
predpisu84a) o preukazovaní pôvodu majetku,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 84 a 84a znejú:

84) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorích predpisov.
84a
) § 4 ods. 5 písm. c) zákona è. 101/2010 Z. z. o preukazovaní
pôvodu majetku..

52. V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom Slovenska slovo a nahrádza èiarkou a za slovo krízy sa
vkladajú slová a so súhlasom klienta pod¾a § 91 ods. 1
aj inej osobe vymedzenej týmto súhlasom, ak táto osoba zabezpeèí ochranu poskytnutých informácií najmenej na rovnakej úrovni ako prevádzkovate¾ spoloèného
bankového registra pod¾a odseku 2, prièom poskytnuté
informácie mono poui len v súlade so súhlasom
klienta pod¾a § 91 ods. 1 a na úèel, na ktorý boli poskytnuté.
53. V § 92a odsek 5 znie:
(5) Klient banky alebo poboèky zahraniènej banky má
za podmienok ustanovených osobitným predpisom37)
právo bezplatne sa oboznámi s informáciami, ktoré sú
o òom alebo o jeho obchodoch vedené v spoloènom bankovom registri, má právo najmenej raz roène bezodplatne vyadova od prevádzkovate¾a spoloèného bankového registra poskytnutie menovitého zoznamu
osôb, ktorým boli zo spoloèného bankového registra
poskytnuté informácie o príslunom klientovi alebo
o jeho obchodoch a tie má právo za podmienok ustanovených osobitným predpisom37) vyadova bezplatnú
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych informácií vedených v spoloènom bankovom registri o príslunom klientovi alebo o jeho obchodoch..
54. V § 94 odsek 2 znie:
(2) Národná banka Slovenska rozhodne v prvom
stupni o iadosti pod¾a § 31 ods. 3, § 33, 33a, 33c a 33d
do deviatich mesiacov od doruèenia úplnej iadosti
a o iadosti o udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 9 ods. 4 rozhodne do 30 dní od doruèenia úplnej iadosti. iados o udelenie súhlasu alebo
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predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 9 ods. 4 podáva
banka. iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
na zmenu èlenov a zvolenie nových èlenov tatutárneho
orgánu banky alebo na zmenu èlenov a zvolenie nových
èlenov dozornej rady banky, alebo na zmenu vedúcich
zamestnancov môe poda aj akcionár s kvalifikovanou
úèasou na banke, ak vo¾ba a odvolanie týchto èlenov
patrí do pôsobnosti valného zhromadenia a ak ide
o vedúceho zamestnanca a jeho funkcia je spojená
s funkciou èlena tatutárneho orgánu banky..
55. § 94 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak treba, Národná banka Slovenska v konaní
pod¾a odseku 2 môe pred vydaním rozhodnutia vo veci
preveri splnenie podmienok priamo v banke. O preverení splnenia podmienok pod¾a prvej vety sa vyhotoví
úradný záznam. V úradnom zázname sa zachytáva opis
skutkového stavu, zhodnotenie splnenia podmienok
pod¾a prvej vety, nedostatky iadosti, ak boli zistené,
lehoty a podmienky na odstránenie nedostatkov iadosti alebo výzva na doplnenie iadosti a iné s tým súvisiace potrebné skutoènosti..
56. V § 114a sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné
akty.
57. Za § 122l sa vkladá § 122m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122m
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2011
(1) V prechodnom období do 31. decembra 2012 vydá
Národná banka Slovenska spoloèné rozhodnutie pod¾a
§ 47 ods. 15 písm. c) do iestich mesiacov.
(2) Ustanovenia § 75 ods. 4 písm. h), § 75 ods. 6 a 8,
§ 85a ods. 1, § 85a ods. 3 písm. a) a § 85b ods. 9 predpisu úèinného od 1. apríla 2011 sa prvýkrát pouijú na
zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené od 1. apríla
2011.
(3) Banky, ktoré poèítajú hodnotu rizikovo váených
expozícií pouitím prístupu interných ratingov, musia
ma do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo
vyie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5. Banky,
ktoré pouívajú pokroèilý prístup merania pre výpoèet
poiadaviek na vlastné zdroje na operaèné riziko, musia ma do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 3 je 80 %
z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru 2006.
(5) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 3 je 80 %
z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a predpisov úèinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak banka zaèala na výpoèty svojich poiadaviek na vlastné zdroje pouíva prístup interných
modelov alebo pokroèilý prístup merania od 1. januára
2010 alebo neskôr.
(6) Do 31. decembra 2012 expozíciami váená prie-
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merná strata v prípade zlyhania pre vetky retailové
expozície, ktoré sú zabezpeèené nehnute¾nosami urèenými na bývanie a nevyuívajú tátne záruky, nesmie by niia ako 10 %..
58. Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:
§ 123a
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe
poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci
základného bankového produktu..
59. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
60. Príloha sa dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2006/48/ES,
2006/49/ES a 2007/64/ES, pokia¾ ide o banky
pridruené k ústredným intitúciám, niektoré poloky vlastných zdrojov, ve¾kú majetkovú angaovanos, mechanizmy doh¾adu a krízové riadenie
(Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009)..
Èl. II
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. a zákona è. 505/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slová finanèná holdingová intitúcia vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami finanèná holdingová spoloènos v príslunom tvare.
2. V § 8 písmeno g) znie:
g) nepriamym podielom podiel draný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba
vykonáva kontrolu,.
3. V § 10 ods. 3 sa za slovo dlhopisy vkladajú slová
na doruèite¾a.
4. V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová Národnou bankou Slovenska nahrádzajú slovami Európskou centrálnou bankou v súèinnosti s Národnou bankou Slovenska.
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5. V § 57 ods. 2 sa slová Komisia Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európska komisia.
6. V § 74a odseky 1 a 4 znejú:
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi
pod¾a § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými
papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska pod¾a § 74 ods. 12, je povinný nepretrite zabezpeèova, aby jeho majetková angaovanos po zoh¾adnení vplyvov zmieròovania kreditného rizika vrátane dòa vzniku majetkovej angaovanosti,
neprekroèila 25 % jeho vlastných zdrojov voèi
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí
materská spoloènos obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoloènosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria
dcérske spoloènosti obchodníka s cennými papiermi,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) tátu a centrálnej banke ustanoveným pod¾a odseku
10.
(2) Obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 54 ods. 13 a 14 a okrem
obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska pod¾a § 74 ods. 12, je povinný nepretrite zabezpeèova,
aby jeho majetková angaovanos po zoh¾adnení vplyvov zmieròovania kreditného rizika vrátane dòa vzniku
majetkovej angaovanosti neprekroèila jednu z vyích
hodnôt, a to 25 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi alebo 150 000 000 eur, voèi osobe, ktorá
je intitúciou, a voèi skupine hospodársky spojených
osôb, z ktorých aspoò jedna osoba je intitúciou, ak súèet hodnôt majetkových angaovaností obchodníka
s cennými papiermi po zoh¾adnení vplyvov zmieròovania kreditného rizika voèi vetkým ostatným osobám,
ktoré sú súèasou skupín hospodársky spojených osôb
a ktoré súèasne nie sú intitúciami, neprekraèoval
25 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Ak 150 000 000 eur je vyia hodnota ako 25 %
vlastných zdrojov, hodnota akejko¾vek expozície po
zoh¾adnení vplyvu zmieròovania kreditného rizika obchodníka s cennými papiermi nesmie prekroèi obchodníkom s cennými papiermi urèený percentuálny
limit vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Tento percentuálny limit si obchodník s cennými
papiermi urèuje v súlade s riadením rizík pod¾a § 71b;
tento limit vak obchodník s cennými papiermi urèuje
najviac na úrovni 100 % vlastných zdrojov obchodníka
s cennými papiermi.
(3) Prekroèenie akéhoko¾vek obmedzenia majetkovej
angaovanosti pod¾a odsekov 1 a 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne oznámi Národnej
banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých dolo k tomuto prekroèeniu, urèí obdobie, poèas
ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykona potrebnú nápravu. Ak obchodník s cennými papiermi uplatòuje postup pod¾a odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých dolo
k uplatòovaniu postupu pod¾a odseku 2, môe pre jednotlivé expozície obchodníkovi s cennými papiermi
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umoni, aby tieto expozície prekraèovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými
papiermi.
(4) Obchodník s cennými papiermi môe obmedzenia
majetkových angaovaností pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 prekraèova, ak
a) dodriava obmedzenia majetkových angaovaností
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten úèel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá hodnota doplnkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a
2. prekroèenie vyplýva len z obchodov evidovaných
v obchodnej knihe,
b) z prekroèení obmedzení majetkových angaovaností
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 vypoèítava dodatoèné poiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c) zabezpeèí, aby majetková angaovanos pod¾a odseku 7 písm. d) neprekraèovala 500 % jeho vlastných
zdrojov, ak uplynulo nie viac ne desa dní odo dòa
prekroèenia,
d) zabezpeèí, aby súèet vetkých prekroèení neprekraèoval 600 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo viac
ne desa dní odo dòa týchto prekroèení, a
e) tvrroène predkladá Národnej banke Slovenska
hlásenie o týchto prekroèeniach za predchádzajúci
tvrrok, ktorého predmetom sú informácie o poète
a hodnotách týchto prekroèení a voèi akým osobám,
skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekroèeniam dolo; v takom prípade sa odsek 3 nepouije..
7. V § 74a ods. 9 písm. b) sa za slovo osôb vkladajú
slová financova alebo.
8. § 74a sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Na postup Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 3 sa nevzahujú ustanovenia o konaní vo veciach
doh¾adu nad finanèným trhom ani veobecný predpis
o správnom konaní.58ja).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58ja znie:

58ja) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 12 a 34 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. V § 74b odseky 2 a 3 znejú:
(2) Obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi nie sú povinní
uverejòova nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie, prièom
a) nepodstatnou informáciou sa rozumie informácia,
ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie by
nemohlo zmeni alebo ovplyvni hodnotenie alebo
rozhodnutie uívate¾a tejto informácie, ktorý na nej
zakladá svoje obchodné rozhodnutia,
b) vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie by mohlo ohrozi konkurenènú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo poboèky
zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo
by zníilo hodnotu investícií obchodníka s cennými
papiermi alebo poboèky zahranièného obchodníka
s cennými papiermi,
c) dôvernou informáciou sa rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi a poboèka za-
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hranièného obchodníka s cennými papiermi zaviazali vo vzahu ku klientovi alebo k inej svojej
zmluvnej strane zachováva jej dôvernos.
(3) Poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi je povinná uverejòova informácie o sebe
a o svojej èinnosti, informácie o opatreniach na nápravu a o pokutách, ktoré jej boli uloené, a informácie o finanèných ukazovate¾och..
10. V § 74b sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) rozsah informácií za významnú dcérsku spoloènos
pod¾a odseku 6 a èo sa rozumie významnou dcérskou spoloènosou..
11. V § 74b ods. 7 sa slovo ktorej nahrádza slovom
ktorom a slová odsekov 1 a 4 sa nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.
12. V § 74b odseky 9 a 10 znejú:
(9) Obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi na poiadanie
malej alebo stredne ve¾kej právnickej osoby alebo iného
iadate¾a o úver, ktorý podniká, vysvetlia svoje rozhodnutia o ich ratingu a na ich iados môu poskytnú aj
písomné vysvetlenie; prevádzkové náklady na vysvetlenie sú primerané ve¾kosti poskytnutého úveru. Na úèely tohto zákona sa malou alebo stredne ve¾kou právnickou osobou rozumie právnická osoba s roèným
obratom do 50 000 000 eur a s poètom zamestnancov
mením ako 250.
(10) Obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi sú povinné písomne oznámi Národnej banke Slovenska, ktoré
informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnos uverejni, neuverejnia z dôvodu, e ich povaujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnos prísluné informácie zverejni..
13. § 74b sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi sú povinní
vypracova a prija postupy hodnotenia vhodnosti uverejòovania informácií v súlade s poiadavkami na uverejòovanie informácií ustanovených v odsekoch 1 a 3
vrátane ich overovania a frekvencie..
14. V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
ako aj vies záznamy o poskytovaných investièných
slubách klientom a o poskytovaných ved¾ajích slubách klientom s týmito údajmi:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je
právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý
pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b) identifikaèné èíslo alebo rodné èíslo klienta,
c) druh poskytnutej investiènej sluby alebo poskytovanej investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby,
d) meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával èinnosti súvisiace
s príslunou poskytovanou investiènou slubou alebo ved¾ajou slubou..
15. V § 79a ods. 3 sa slová Zmluvy o zaloení Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.
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16. V § 99 ods. 17 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
17. V § 135 ods. 2 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
18. § 138 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Na výkon doh¾adu nad obchodníkom s cennými
papiermi a nad zahranièným obchodníkom s cennými
papiermi sa primerane vzahujú ustanovenia osobitného zákona,109ba) ak obchodník s cennými papiermi a zahranièný obchodník s cennými papiermi nespåòa kritériá ustanovené v § 74 ods. 12 alebo v § 173f ods. 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 109ba znie:

109ba) § 6 ods. 14 písm. b) a c) a ods. 15 a 17 zákona è. 483/2001
Z. z. v znení neskorích predpisov..

19. V § 144 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
Nedostatky v èinnosti obchodníka s cennými papiermi, poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára alebo inej osoby, nad
ktorou sa vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného zákona.114aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 114aa znie:

114aa) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

20. V § 144 ods. 19 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
21. V § 158a sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné
akty.
22. Za § 173l sa vkladá § 173m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 173m
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2011
(1) Obchodníci s cennými papiermi, ktorí poèítajú
hodnotu rizikovo váených expozícií pouitím prístupu
interných ratingov, musia ma do 31. decembra 2011
vlastné zdroje rovné alebo vyie ako hodnoty uvedené
v odsekoch 2 a 3. Obchodníci s cennými papiermi, ktorí
pouívajú pokroèilý prístup merania pre výpoèet poiadaviek na vlastné zdroje na operaèné riziko, musia ma
do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyie
ako hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3.
(2) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 1 je 80 %
z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru 2006.
(3) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 1 je 80 %
z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a predpisov úèinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak obchodník s cennými papiermi zaèal na výpoèty svojich poiadaviek na vlastné zdroje pouíva
prístup interných modelov alebo pokroèilý prístup merania od 1. januára 2010 alebo neskôr.
(4) Do 31. decembra 2012 expozíciami váená priemerná strata v prípade zlyhania pre vetky retailové ex-
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pozície, ktoré sú zabezpeèené nehnute¾nosami urèenými na bývanie a nevyuívajú tátne záruky, nesmie
by niia ako 10 %..
23. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
24. V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod,
ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
98/26/ES z 19. mája 1998 o koneènom zúètovaní
v platobných systémoch a zúètovacích systémoch
cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 06/zv. 03)..
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Doterajie body 2 a 18 sa oznaèujú ako body 3 a 19.
25. Príloha sa dopåòa bodom 20, ktorý znie:
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2006/48/ES,
2006/49/ES a 2007/64/ES, pokia¾ ide o banky
pridruené k ústredným intitúciám, niektoré poloky vlastných zdrojov, ve¾kú majetkovú angaovanos, mechanizmy doh¾adu a krízové riadenie
(Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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47
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 117/2007
Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 136/2010
Z. z. a zákona è. 548/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písmeno c) znie:
c) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi
stacionárnu prevádzku (ïalej len prevádzkovate¾),
a prevádzkovate¾ov lietadiel, ostatných úèastníkov
schémy obchodovania a ostatných úèastníkov systému obchodovania,.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) kvótou jedna tona emisie povolená vypusti poèas
urèitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov,
jedna tona ekvivalentu oxidu uhlièitého (EUA),
b) prevodom kvóty zmena drite¾a kvóty,
c) skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe
è. 2 tabu¾ke A,
d) zneèisujúcimi látkami látky uvedené v prílohe è. 2
tabu¾ke B,
e) emisiou uvo¾òovanie skleníkových plynov a zneèisujúcich látok do ovzduia zo zdrojov v prevádzke
alebo uvo¾òovanie plynov z lietadla vykonávajúceho
leteckú èinnos uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
ktoré boli pecifikované v súvislosti s touto èinnosou,
f) prevádzkou
1. stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1, a akáko¾vek iná priamo s nimi
súvisiaca èinnos, ktorá má na uvedené èinnosti
technickú nadväznos a ktorá môe ma vplyv na
emisie,
2. kadý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovate¾ sa dobrovo¾ne prihlásil do schémy obchodovania,
g) povinným úèastníkom schémy obchodovania prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna
èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1
tabu¾ke A, pre ktorú získal povolenie emitova skle-

níkové plyny, a prevádzkovate¾ lietadla pod¾a § 2
písm. i),
h) dobrovo¾ným úèastníkom schémy obchodovania
prevádzkovate¾ kadej prevádzky prevádzkovanej na
území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie emitova skleníkové plyny na základe podanej
iadosti,
i) prevádzkovate¾om lietadla osoba, ktorá prevádzkuje
lietadlo v èase, keï vykonáva leteckú èinnos uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D, alebo vlastník lietadla,
ak táto osoba nie je známa alebo nie je urèená vlastníkom lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje
verejnosti sluby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy týkajúcej sa prepravy cestujúcich,
nákladu alebo poty,
j) povinným úèastníkom systému obchodovania prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna
èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1
tabu¾ke C, pre ktorú získal povolenie emitova zneèisujúce látky a má pridelené kvóty pre zneèisujúcu látku,
k) novým úèastníkom schémy obchodovania prevádzkovate¾ prevádzky
1. uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), pre ktorú získal
povolenie emitova skleníkové plyny alebo zmenu
takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere
prevádzky alebo z dôvodu jej rozírenia následne
po oznámení národného plánu pride¾ovania kvót
pre skleníkové plyny (ïalej len plán) Európskej
komisii (ïalej len Komisia),
2. uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), ktorý získal povolenie emitova skleníkové plyny na základe podanej iadosti alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere prevádzky alebo z dôvodu
jej rozírenia následne po oznámení plánu pride¾ovania kvót pre skleníkové plyny pre dobrovo¾ných úèastníkov (ïalej len plán pre dobrovo¾ných úèastníkov),
l) tonou ekvivalentu oxidu uhlièitého jedna metrická
tona oxidu uhlièitého (CO2) alebo také mnostvo
akéhoko¾vek iného skleníkového plynu uvedeného
v prílohe è. 2, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otep¾ovania,
m) priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného
mnostva pod¾a èl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
n) projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý
schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených
národov o zmene klímy (ïalej len dohovor) pod¾a
èl. 6 alebo èl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí
prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
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o) jednotkou zníenia emisií (ERU) jednotka rovnajúca
sa tone ekvivalentu oxidu uhlièitého vydaná pod¾a
èl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých
pod¾a èl. 7 dohovoru alebo èl. 8 Kjótskeho protokolu,
p) jednotkou certifikovaného zníenia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhlièitého vydaná pod¾a èl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých pod¾a èl. 7 dohovoru alebo èl. 8
Kjótskeho protokolu,
q) zapoèítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo
vetkých letov spadajúcich pod letecké èinnosti uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, ktoré odlietajú z letiska
nachádzajúceho sa na území èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát), a z letov, ktoré
prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
r) historickými emisiami z leteckej dopravy priemer
roèných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005
a 2006 z lietadla vykonávajúceho leteckú èinnos
uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
s) kvótou z leteckej dopravy (EUAA) kvóta oprávòujúca
prevádzkovate¾a lietadla vypusti jednu tonu ekvivalentu oxidu uhlièitého poèas urèitej doby..
3. V § 4 ods. 1 písm. g) sa èíslica 1990 nahrádza èíslicou 2005.
4. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povo¾uje uívanie stavby2a) okrem prípadu uvedeného v § 24 ods. 2
písm. a),
j) ak ide o nového úèastníka schémy, emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 76 a 82 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

5. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Prevádzkovate¾, ktorý chce by dobrovo¾ným
úèastníkom schémy obchodovania, podáva iados
o povolenie na vypúanie skleníkových plynov do
ovzduia najneskôr tri mesiace pred poadovaným zaradením do schémy obchodovania..
6. V § 5 ods. 2 písm. b) sa na zaèiatok vkladajú slová
monitorovací plán, ktorý obsahuje.
7. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) záväzok odovzdáva iné kvóty ako kvóty vydané pod¾a § 9b a 9e v mnostve rovnajúcom sa celkovým
emisiám prevádzky v kadom kalendárnom roku do
tyroch mesiacov po skonèení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky..
8. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ak dôjde k zmene podmienok na vydanie povolenia, obvodný úrad ivotného prostredia preskúma vydané povolenie, a ak je to potrebné, zmení ho alebo ho
zruí..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
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9. § 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
§ 8
Plán
(1) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vypracuje pre úèastníkov
schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky
pod¾a § 24 ods. 1 písm. a) plán a pre dobrovo¾ných
úèastníkov schémy obchodovania plán pre dobrovo¾ných úèastníkov, ktoré musia by zaloené na objektívnych a transparentných kritériách a musia zoh¾adòova kritériá uvedené v prílohe è. 3.
(2) Ministerstvo pri spracúvaní plánu a plánu pre
dobrovo¾ných úèastníkov prihliada aj na potrebu pridelenia kvót novým úèastníkom schémy obchodovania
a na ten úèel vytvorí rezervu kvót, ktorá bude na úète
kvót ministerstva.
(3) Pre úèastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky pod¾a § 24 ods. 1 písm. a) pre obchodovate¾né obdobie uvedené v § 9 ods. 1 ministerstvo
vydá plán a oznámi ho Komisii a kadému èlenskému
tátu. Pre nasledujúce obchodovate¾né obdobia plán
vydáva a oznamuje Komisii a kadému èlenskému tátu najneskôr 18 mesiacov pred zaèiatkom prísluného
obdobia.
(4) Ministerstvo je povinné zverejni návrh plánu
a návrh plánu pre dobrovo¾ných úèastníkov na svojom
webovom sídle najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním
mohli oboznámi úèastníci schémy obchodovania a verejnos, ktorou je jedna osoba alebo viac osôb alebo ich
zdruenia.
(5) Úèastníci schémy obchodovania a verejnos majú
v lehote pod¾a odseku 4 právo poda k návrhu plánu
a plánu pre dobrovo¾ných úèastníkov písomné pripomienky ministerstvu.
(6) Ministerstvo je povinné najneskôr do 30 dní od
uplynutia lehoty pod¾a odseku 4 uskutoèni verejné
prerokovanie návrhu plánu a plánu pre dobrovo¾ných
úèastníkov a pri dopracúvaní plánu a plánu pre dobrovo¾ných úèastníkov prihliada na podané písomné pripomienky a pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní. Prihliada sa len na odôvodnené
vecné pripomienky.
(7) Ak Komisia odmietne plán do troch mesiacov od
jeho oznámenia pod¾a odseku 3 alebo odmietne ktorýko¾vek z jeho aspektov na základe nesúladu s kritériami uvedenými v prílohe è. 3, ministerstvo navrhne zmeny a doplnenia plánu. Zmeny a doplnenia plánu
ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle na desa dní. Úèastníci schémy obchodovania a verejnos
majú v tejto lehote právo poda k zmenám a doplneniam návrhu plánu písomné pripomienky ministerstvu. Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo zale
upravený plán Komisii.
(8) Plán pod¾a odseku 3 sa po prijatí Komisiou u nemôe meni a po zverejnení na webovom sídle ministerstva sa stáva platným. Platný plán je pre ministerstvo
a prísluných úèastníkov schémy obchodovania záväzný.
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§9
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1) Pre kadé obchodovate¾né obdobie od 1. januára
2013 ministerstvo bezodplatne pridelí na základe plánu pod¾a § 8 ods. 8 kvóty najneskôr 12 mesiacov pred
zaèiatkom prísluného obdobia vetkým povinným
úèastníkom schémy obchodovania prevádzkujúcim
prevádzky pod¾a § 24 ods. 1 písm. a), c) a d) a vetkým
dobrovo¾ným úèastníkom schémy obchodovania na základe plánu pre dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania; o pridelení kvót vydá ministerstvo úèastníkom schémy obchodovania potvrdenie.
(2) Kvóty pod¾a odseku 1 mono prideli len na základe plánu pod¾a § 8 ods. 8 alebo plánu pre dobrovo¾ných
úèastníkov schémy obchodovania.
(3) Novým úèastníkom schémy obchodovania ministerstvo bezodplatne pridelí kvóty z rezervy kvót do 60
dní odo dòa doruèenia kópie povolenia pod¾a § 5 ods. 4;
o pridelení kvót vydá ministerstvo úèastníkom schémy
obchodovania potvrdenie. Ministerstvo pride¾uje kvóty
novým úèastníkom schémy obchodovania v poradí
pod¾a dátumu nadobudnutia právoplatnosti povolenia
na vypúanie skleníkových plynov pod¾a § 5 a do vyèerpania rezervy kvót.
(4) Nepridelenú èas rezervy kvót môe ministerstvo
preda na drabe kvót5) ¾ubovo¾nému úèastníkovi schémy obchodovania. Ak kvóty predá, primerane sa uplatní § 12. Peòané prostriedky získané z predaja kvót sú
príjmom Environmentálneho fondu.
(5) Ministerstvo môe pri pride¾ovaní kvót pod¾a odsekov 1 a 3 alebo pri predaji kvót pod¾a odseku 4 obmedzi pouitie kvót skleníkových plynov na pokrytie
emisií urèitých kategórií prevádzok alebo obmedzi
monosti prevodu kvót alebo ich èastí len na urèité táty.
(6) Obmedzenia obchodovania s kvótami pod¾a odseku 5 sa vyznaèia v pláne alebo v pláne pre dobrovo¾ných
úèastníkov a v potvrdení a zaevidujú sa a oznaèia v registri tak, aby sa zabránilo ich pouitiu nepovoleným
spôsobom. Tieto obmedzenia nemono zmeni po pridelení alebo predaji kvót.
(7) Kvóty pridelené pod¾a odsekov 1 a 3 zapisuje na
pokyn ministerstva správca registra do registra kadoroène do 28. februára v roku v mnostve rovnajúcom sa
proporènému podielu celkového mnostva pridelených
kvót na prísluné obchodovate¾né obdobie. Ak budú
novému úèastníkovi schémy obchodovania pridelené
kvóty po uvedenom termíne, zapíe sa ich proporèné
mnostvo v príslunom roku do registra do 30 dní odo
dòa vydania potvrdenia o ich pridelení.
(8) Ministerstvo pridelí dobrovo¾ným úèastníkom
schémy obchodovania kvóty v priznaných jednotkách.
(9) Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môe
s nimi obchodova. Nepridelenú èas priznaných jednotiek môe ministerstvo preda priamo, sprostredkovane alebo na drabe kvót.5) Ak priznané jednotky predá,
pri evidencii prevodu sa primerane pouijú ustanovenia § 12. Peòané prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek a z predaja kvót na drabách kvót sú
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príjmom Environmentálneho fondu a mono ich poui
ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10) Ak je prevádzka pod¾a § 24 ods. 1 písm. a) vyradená zo schémy obchodovania a ten istý prevádzkovate¾ poèas toho istého obchodovate¾ného obdobia uvedie
na tom istom mieste do prevádzky novú prevádzku
pod¾a § 24 ods. 1 písm. a), tejto novej prevádzke ministerstvo pridelí kvóty z rezervy kvót zmenené o kvóty
pridelené vyradenej prevádzke, zostávajúce po odovzdaní kvót pod¾a § 13 ods. 1 písm. b).
(11) Ak dôjde poèas obdobia uvedeného v odseku 1
v prevádzke pod¾a § 24 ods. 1 písm. a) k podstatnému
zvýeniu emisií z dôvodu nepredvídate¾nej mimoriadnej udalosti, prevádzkovate¾ bezodkladne informuje
ministerstvo, ktoré poiada Komisiu o súhlas s dodatoèným zvýením kvót. Ak Komisia vydá súhlas, ministerstvo môe dodatoène kvóty primerane zvýi. Kvóty,
o ktoré boli pôvodné kvóty zvýené, nemôu by predmetom prevodu.
(12) V roku nasledujúcom po kalendárnom roku,
v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania pod¾a § 6 ods. 1, a v ïalích rokoch obchodovate¾ného obdobia sa jej prevádzkovate¾ovi u nepripisuje
do registra kvót proporèný podiel celkového mnostva
kvót pridelených vyradenej prevádzke na prísluné obchodovate¾né obdobie. Tieto kvóty sa pripíu do rezervy
kvót na úèet kvót ministerstva. To neplatí, ak ide o vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania pod¾a odseku 10..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov.
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1031/2010 z 12. novembra 2010
o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie pod¾a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010). .

10. V § 9a ods. 5 sa vypúajú slová a dobrovo¾ní
úèastníci schémy obchodovania.
11. § 9a sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Dobrovo¾ní úèastníci schémy obchodovania
môu na pokrytie emisií skleníkových plynov pod¾a
§ 13 ods. 1 písm. b) poui jednotky certifikovaného
zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií (ERU)
a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií (ERU) môu
poui do výky 7 % z poètu kvót, ktoré sú povinní odovzda.
(7) Prevádzkovatelia lietadiel môu poèas období
uvedených v § 9b vyuíva jednotky certifikovaného
zníenia emisií (CER) a jednotky zníenia emisií (ERU)
do výky 15 % z poètu kvót, ktoré sú povinní odovzda.
(8) Jednotky certifikovaného zníenia emisií (CER)
a jednotky zníenia emisií (ERU) nebudú vydané pre
zníenie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov
z èinností, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona..
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12. Za § 9a sa vkladajú § 9b a 9f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 9b
Celkové mnostvo kvót a schéma obchodovania
s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1) Pre obchodovate¾né obdobie od 1. januára 2012
do 31. decembra 2012 sa celkové mnostvo kvót, ktoré
majú by pridelené prevádzkovate¾om lietadiel, rovná
97 % historických emisií z leteckej dopravy. Pre toto obchodovate¾né obdobie je referenèným rokom rok 2010.
(2) Pre obchodovate¾né obdobie od 1. januára 2013
do 31. decembra 2020 a pre kadé nasledujúce obchodovate¾né obdobie sa celkové mnostvo kvót, ktoré
majú by pridelené prevádzkovate¾om lietadiel, rovná
95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených poètom rokov v danom obchodovate¾nom období.
Pre tieto obchodovate¾né obdobia je referenèným rokom kalendárny rok konèiaci sa 24 mesiacov pred zaèiatkom obchodovate¾ného obdobia.
(3) Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzahu
k prevádzkovate¾ovi lietadla, ak
a) mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky alebo
b) je Slovenská republika èlenským tátom s najväèím odhadovaným zapoèítaným mnostvom emisií
z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento
prevádzkovate¾ lietadla uskutoènil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzahu
k prevádzkovate¾ovi lietadla, ktorý zaèal prevádzku
po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky;
vo vetkých ostatných prípadoch kalendárny rok zaèínajúci sa 1. januára 2006.
§ 9c
Metóda pride¾ovania kvót pre leteckú dopravu
prostredníctvom draieb
(1) Pre obdobie uvedené v § 9b ods. 1 a pre obdobie
uvedené v § 9b ods. 2 uskutoèní ministerstvo drabu
15 % kvót urèených pre prevádzkovate¾ov lietadiel.
(2) Poèet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na drabe kvót poèas kadého obchodovate¾ného
obdobia, je úmerný jej podielu na celkových zapoèítaných emisiách za vetky èlenské táty za referenèný
rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky
o celkovom mnostve emisií skleníkových plynov z èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D.
(3) Príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami
pre leteckú dopravu na drabe kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a mono ich poui ako výdavok
aj v budúcich rokoch. Tieto príjmy sa pouijú na rieenie zmeny klímy, na zníenie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy, na
financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti leteckej
dopravy, na zníenie emisií prostredníctvom dopravy
s nízkou úrovòou emisií.
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§ 9d
Pride¾ovanie a vydávanie kvót
prevádzkovate¾om lietadiel
(1) Prevádzkovate¾ lietadla môe pre kadé obdobie
uvedené v § 9b poiada o bezplatné pridelenie kvót.
V iadosti predloenej ministerstvu prevádzkovate¾ lietadla uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce
sa leteckých èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke
D, uskutoènených týmto prevádzkovate¾om lietadla za
sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa konèí 24 mesiacov pred zaèiatkom
obdobia, na ktoré sa vzahuje, alebo ak ide o obdobie
uvedené v § 9b ods. 1, rok 2010. iados sa podáva najmenej 21 mesiacov pred zaèiatkom obdobia, na ktoré
sa vzahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b
ods. 1, do 31. marca 2011.
(2) Ministerstvo predloí Komisii iadosti prijaté pod¾a odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred zaèiatkom obdobia, na ktoré sa iados vzahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, do 30. júna 2011.
(3) Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou vypoèíta a uverejní na svojom webovom sídle
a) celkový poèet kvót na dané obdobie pridelený kadému prevádzkovate¾ovi lietadla, ktorého iados
predloilo Komisii pod¾a odseku 2, vypoèítaný tak,
e sa poèet tonokilometrov zahrnutých do iadosti
vynásobí referenènou hodnotou, ktorú urèí Komisia,
b) poèet kvót pridelený kadému prevádzkovate¾ovi lietadla na kadý rok, ktorý sa urèí tak, e jeho celkový
poèet kvót na dané obdobie vypoèítaný v písmene a)
sa vydelí poètom rokov v období, v ktorom daný prevádzkovate¾ lietadla vykonáva letecké èinnosti uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D.
(4) Správca registra na pokyn ministerstva zapíe do
28. februára 2012 a do 28. februára kadého nasledujúceho roka kadému prevádzkovate¾ovi lietadla poèet
kvót pridelených tomuto prevádzkovate¾ovi lietadla na
prísluný rok pod¾a odseku 3 a § 9c ods. 1 alebo § 9e.
§ 9e
Osobitná rezerva
pre urèitých prevádzkovate¾ov lietadiel
(1) V kadom období uvedenom v § 9b ods. 2 sa z celkového mnostva kvót, ktoré má ministerstvo prideli,
vyèlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovate¾ov
lietadiel,
a) ktorí zaèínajú s prevádzkou èinností leteckej dopravy, ktoré spadajú do prílohy è. 1 tabu¾ky D po sledovanom roku, za ktorý sa pod¾a § 9d ods. 1 predloili
overené údaje o tonokilometroch v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, alebo
b) ktorých tonokilometre sa zvýia v priemere o viac
ako 18 % roène v èase medzi sledovaným rokom, za
ktorý sa údaje o tonokilometroch predloili pod¾a
§ 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b
ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia
a ktorých èinnos nie je úplným ani èiastoèným po-
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kraèovaním èinností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovate¾ lietadla.
(2) Prevádzkovate¾ lietadla pod¾a odseku 1 môe poiada o bezplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy
prostredníctvom iadosti, ktorú predloí ministerstvu.
iados sa predkladá do 30. júna tretieho roka obdobia
uvedeného v § 9b ods. 2, na ktoré sa vzahuje. Emisné
kvóty pridelené prevádzkovate¾ovi lietadla pod¾a odseku 1 písm. b) nesmú presiahnu 1 000 000 kvót.
(3) iados pod¾a odseku 2
a) obsahuje overené údaje o tonokilometroch pre èinnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, ktoré vykonáva prevádzkovate¾ lietadla
v druhom kalendárnom roku obdobia uvedeného
v § 9b ods. 2, na ktoré sa iados vzahuje,
b) obsahuje v prílohe k iadosti dokumenty preukazujúce, e kritériá oprávnenosti pod¾a odseku 1 boli
splnené,
c) ak ide o prevádzkovate¾ov lietadla pod¾a odseku 1
písm. b), obsahuje aj údaje o
1. percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predloili pod¾a § 9d ods. 1 v súvislosti
s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
2. absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch
predloili pod¾a § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím
uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym
rokom tohto obdobia,
3. absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovate¾ lietadla v èase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch
predloili pod¾a § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím
uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym
rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento
uvedené v odseku 1 písm. b).
(4) Ministerstvo predloí Komisii iadosti, ktoré mu
boli predloené pod¾a odseku 2, najneskôr do iestich
mesiacov od koneèného termínu na predloenie iadosti.
(5) Do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou ministerstvo vypoèíta a uverejní na svojom webovom sídle
a) pridelenie kvót z osobitnej rezervy pre kadého prevádzkovate¾a lietadla, ktorého iados predloilo Komisii pod¾a odseku 4. Toto pridelenie sa vypoèíta
tak, e sa referenèná hodnota stanovená Komisiou
vynásobí,
1. ak ide o prevádzkovate¾a lietadla pod¾a odseku 1
písm. a), tonokilometrami zahrnutými do iadosti
predloenej Komisii pod¾a odseku 3 písm. a) a odseku 4,
2. ak ide o prevádzkovate¾a lietadla, pod¾a odseku 1
písm. b) absolútnym nárastom tonokilometrov,
ktorý presahuje percento uvedené v odseku 1
písm. b) a ktoré sú zahrnuté do iadosti predloenej Komisii pod¾a odseku 3 písm. c) tretieho bodu
a odseku 4, a
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b) pridelenie kvót kadému prevádzkovate¾ovi lietadla
na kadý rok, ktoré sa urèí tak, e prídel kvót pod¾a
písmena a) sa vydelí poètom celých kalendárnych
rokov, ktoré ostávajú v období uvedenom v § 9b
ods. 2, na ktoré sa pridelenie vzahuje.
(6) Ministerstvo so vetkými nepridelenými kvótami
v osobitnej rezerve obchoduje formou draby kvót.
§ 9f
Monitorovanie a podávanie správ
Kadý prevádzkovate¾ lietadla predloí ministerstvu
plán monitorovania, ktorý urèuje opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách a údajoch o tonokilometroch na úèely uplatòovania § 9d, a ministerstvo
tieto plány schváli v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe è. 4..
13. V § 12 ods. 1 sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami
ods. 5.
14. § 12 sa dopåòa odsekmi 8 a 11, ktoré znejú:
(8) Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty zneèisujúcich látok nemôu by predmetom záloného práva
a ani nepeòaným vkladom10a) do základného imania
kapitálových spoloèností.
(9) Kadý prevádzkovate¾ lietadla, ktorému boli kvóty
pridelené, do 30. apríla kadého kalendárneho roka
odovzdá také mnostvo kvót, ktoré sa rovná celkovým
emisiám z leteckých èinností uvedených v prílohe è. 1
tabu¾ke D, ktoré tento prevádzkovate¾ uskutoèòuje, za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli overené
v súlade s kritériami uvedenými v prílohe è. 5. Kvóty
skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, správca
registra následne zruí.
(10) Prevádzkovate¾ do 30. apríla kadého kalendárneho roka odovzdá mnostvo iných kvót ako kvót vydaných pod¾a § 9b a 9e, rovnajúce sa celkovým emisiám
z tejto prevádzky poèas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami uvedenými v prílohe è. 5. Kvóty skleníkových plynov, ktoré
budú odovzdané, správca registra následne zruí.
(11) Na úèely plnenia záväzkov prevádzkovate¾a lietadla pod¾a odseku 9 alebo prevádzkovate¾a pod¾a odseku 10 budú uznané aj kvóty vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 59 Obchodného zákonníka..

15. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Povinnosti prevádzkovate¾ov
a prevádzkovate¾ov lietadiel
(1) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
schémy obchodovania a prevádzkovate¾ lietadla, je povinný
a) predloi obvodnému úradu ivotného prostredia,
a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla, ministerstvu
kadoroène do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky poèas predchádzajúceho
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17. § 14 vrátane nadpisu znie:

kalendárneho roka overenú oprávneným overovate¾om pod¾a § 15 ako správnu pod¾a kritérií uvedených
v prílohe è. 5,
b) odovzda kvóty skleníkových plynov pod¾a § 12
ods. 9 a 10, prièom povinní úèastníci schémy obchodovania a prevádzkovate¾ lietadla nemôu na tento
úèel poui priznané jednotky,
c) plni povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky
zo schémy obchodovania pod¾a § 6 ods. 1,
d) predloi ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách
skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.

Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovate¾né obdobie
konèiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovate¾né obdobia..

(2) Povinnosti prevádzkovate¾a, ktorý je povinným
úèastníkom schémy obchodovania, platia aj pre kadého dobrovo¾ného úèastníka schémy obchodovania odo
dòa vstupu do schémy obchodovania.

20. V § 15 ods. 9 sa za slovo správu vkladajú slová
o emisiách skleníkových plynov.

(3) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
schémy obchodovania a prevádzkovate¾ lietadla, nemôe uskutoèòova ïalie prevody kvót, pokia¾ správa
o emisiách skleníkových plynov pod¾a odseku 1 písm. a)
nebola oprávneným overovate¾om pod¾a § 15 overená
ako správna pod¾a kritérií uvedených v prílohe è. 5.
(4) Prevádzkovate¾, ktorý je povinným úèastníkom
systému obchodovania, je povinný
a) predloi obvodnému úradu ivotného prostredia
správu o emisiách zneèisujúcich látok pod¾a osobitného predpisu11) s uvedením mnostva kvót na
úète kvót, ktorých je drite¾om, k 15. februáru roka
nasledujúceho po príslunom obchodovate¾nom období,
b) odovzda správcovi registra do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu10) také mnostvo kvót zneèisujúcej látky,
aké pod¾a tohto rozhodnutia emitoval v príslunom
obchodovate¾nom období..
16. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Overenie správnosti správy
o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, poiada v odôvodnených prípadoch obvodný úrad ivotného
prostredia najneskôr do 15. marca Slovenskú inpekciu ivotného prostredia o odborné stanovisko, ktoré
Slovenská inpekcia ivotného prostredia doruèí obvodnému úradu ivotného prostredia najneskôr do
31. marca. Na jeho základe poiada obvodný úrad ivotného prostredia prevádzkovate¾a o dopracovanie
a opätovné predloenie správy. Prevádzkovate¾ je povinný doruèi obvodnému úradu ivotného prostredia
upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Obvodný úrad
ivotného prostredia v tomto prípade predloí potvrdenie o správnosti správy správcovi registra najneskôr do
30. apríla..

§ 14
Platnos kvót

18. V § 15 ods. 1 sa za slovo správ vkladajú slová
o emisiách skleníkových plynov a za slová pod¾a § 13
ods. 1 písm. a) sa vkladajú slová a údajov pod¾a § 24
ods. 7.
19. V § 15 ods. 8 sa za slovo správy vkladajú slová
o emisiách skleníkových plynov.

21. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a osobitného predpisu,12c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12c znie:

12c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov..

22. V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
c) vypracúva a vydáva plán pod¾a § 8 a oznamuje ho Komisii a ostatným èlenským tátom a vypracúva a vydáva plán pre dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania pod¾a § 8..
23. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenami n) a s), ktoré znejú:
n) predloí Komisii iadosti pod¾a § 9d ods. 2 a § 9e
ods. 4,
o) vypoèíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu
prijatia rozhodnutia Komisiou mnostvo kvót pod¾a
§ 9d ods. 3 písm. a) a b) a § 9e ods. 5,
p) v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyberá a oznámi Komisii aukcionára, ktorý
bude Slovenskú republiku zastupova na drabe
emisných kvót,
q) ukladá pokuty za iné správne delikty pod¾a § 19, ak
ide o prevádzkovate¾a lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii akéko¾vek zmeny a doplnenia ukladania
pokút pre prevádzkovate¾ov a prevádzkovate¾ov lietadla,
r) ak ide o prevádzkovate¾a lietadla, predkladá kadoroène do 31. marca správcovi registra potvrdenie
o správnosti správy pod¾a § 13 písm. a),
s) zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzahu k prevádzkovate¾ovi lietadla pod¾a § 9b ods. 3..
24. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví úèel vyuitia výnosov
z predaja kvót v drabách..
25. V § 18 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a osobitného predpisu,12c).
26. V § 18 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) predkladá kadoroène do 31. marca správcovi regis-
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tra potvrdenie o správnosti správy pod¾a § 13
písm. a) okrem potvrdení uvedených v § 17 ods. 1
písm. r),
j) postupuje pod¾a § 13a, ak nastanú pochybnosti
o správnosti overenej správy..
27. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Iné správne delikty
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, uloí prevádzkovate¾ovi, ktorý je povinným úèastníkom schémy obchodovania alebo dobrovo¾ným úèastníkom schémy obchodovania a ktorý kadoroène do 30. apríla neodovzdá
správcovi registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za
predchádzajúci rok, pokutu 100 eur za kadú
nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhlièitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za prekroèenie
emisií nezbavuje prevádzkovate¾a a prevádzkovate¾a
lietadla povinnosti odovzda správcovi registra kvóty
rovnajúce sa príslunému prekroèeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny
rok.
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, uloí prevádzkovate¾ovi pokutu do 16 600 eur, ak
a) nepodá v urèenej lehote iados o povolenie,
b) nedodriava poiadavky na monitorovanie emisií
skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich
emisiách ustanovené v povolení,
c) neoznámi údaje pod¾a § 6 ods. 1,
d) nesplní v urèenej lehote povinnosti pod¾a § 13 ods. 1,
e) neoznámi údaje pod¾a § 24 ods. 6 a 7.
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, pri rozhodovaní o výke pokuty pod¾a odseku 2 prihliada na závanos poruenia povinnosti, èas trvania protiprávneho
stavu a na vzniknuté alebo hroziace kodlivé následky
na ivotné prostredie alebo zdravie ¾udí.
(4) Obvodný úrad ivotného prostredia, a ak ide
o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvo, uloí pokutu
do jedného roka odo dòa, keï zistil poruenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Obvodný úrad ivotného prostredia pri poruení
povinností prevádzkovate¾om, ktorý je povinným
úèastníkom systému obchodovania, ustanovených
v povolení vydanom pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 13
ods. 4, postupuje pod¾a osobitného predpisu.10)
(6) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
zoznam povinných úèastníkov schémy obchodovania,
dobrovo¾ných úèastníkov schémy obchodovania a povinných úèastníkov systému obchodovania, ktorí poruia poiadavku na odovzdanie mnostva kvót pod¾a
§ 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4.
(7) Pokuty uloené obvodným úradom ivotného
prostredia, a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla ministerstvom, pod¾a tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
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(8) Ak si prevádzkovate¾ lietadla nesplnil povinnosti
pod¾a tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpeèi ani uloením pokuty, môe ministerstvo poiada Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovate¾om lietadla rozhodla o uloení zákazu
prevádzky.
(9) iados o uloenie zákazu prevádzky obsahuje
a) podrobnosti o sankciách uloených pod¾a tohto zákona,
b) odôvodnenie uloenia zákazu prevádzky na území
Európskej únie,
c) odporúèanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky
na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa
mali uplatòova,
d) dôkaz o poruení povinnosti prevádzkovate¾a lietadla..
28. V § 21 sa za slovo § 9 vkladá èiarka a slová § 9d
a 9e.
29. V § 22 sa za slová zasiela Komisii vkladajú slová
do 30. júna a vypúa sa posledná veta.
30. V § 23 sa slová preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený nahrádzajú
slovami preberajú právne záväzné akty Európskej
únie uvedené.
31. Nad § 24 sa vkladá nadpis, ktorý znie Prechodné
ustanovenia.
32. V § 24 ods. 1 sa za slová na kadú prevádzku
vkladá èiarka a slová a ak ide o prevádzkovate¾a lietadla platnú prevádzkovú licenciu15) a schválený monitorovací plán pod¾a § 9f,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoloèných pravidlách
prevádzky leteckých dopravných sluieb v Spoloèenstve (Ú. v.
EÚ L 293, 31. 10. 2008)..

33. V § 24 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
34. V § 24 sa odsek 1 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu èinnos
alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke D,
d) 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke B..
35. V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Prevádzkovate¾ musí ma povolenie pod¾a § 3 na
kadú prevádzku do
a) 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke
A alebo tabu¾ke B a plánuje jej výrazné rozírenie,
prièom spustenie do prevádzky sa oèakáva do
31. decembra 2013,
b) 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe è. 1 tabu¾ke
A alebo tabu¾ke B a bude povinným úèastníkom
schémy obchodovania s emisnými kvótami od 1. ja-
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nuára 2013 z dôvodu prekroèenia hranice 20 MW tepelného príkonu..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
36. V § 24 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
37. V § 24 ods. 3 písm. b) sa slová písm. c) nahrádzajú slovami písm. b).
38. V § 24 sa odsek 3 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) uvedenej v odseku 1 písm. d), je povinný poda iados o povolenie na vypúanie skleníkových plynov
do 31. marca 2011,
d) uvedenej v odseku 1 písm. c), ktorý nadobudol
licenciu15) pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, je povinný poda iados o schválenie monitorovacieho plánu pod¾a § 9f do 30. júna 2011..
39. § 24 sa dopåòa odsekmi 5 a 9, ktoré znejú:
(5) Prevádzkovate¾ lietadla predloí ministerstvu prvýkrát správu pod¾a § 13 ods. 1 písm. a) za rok 2010.
(6) Prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva
jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe
è. 1 tabu¾kách A a B, ktorý bude povinným úèastníkom
schémy obchodovania len od roku 2013, je povinný
predloi ministerstvu riadne podloené a nezávisle
overené údaje o emisiách za roky 2005  2009 pod¾a
prílohy è. 4 s cie¾om zoh¾adni ich pri urèení celkového
mnostva kvót Európskej únie, ktoré sa majú vyda.
Tieto údaje predloí ministerstvu do dvoch mesiacov od
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(7) Prevádzkovate¾ prevádzky, v ktorej sa vykonáva
jedna èinnos alebo viac èinností uvedených v prílohe
è. 1 tabu¾kách A a B, je povinný predloi ministerstvu
do dvoch mesiacov od doruèenia iadosti zaslanej ministerstvom riadne podloené a nezávisle overené úda-
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je potrebné pre výpoèet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie
a o spotrebe tepla a paliva za roky 2005  2009.
(8) Ministerstvo je povinné oznámi údaje pod¾a odseku 7 Komisii do 30. mája 2011.
(9) Ministerstvo uverejní a predloí Komisii zoznam
prevádzok, ktoré budú povinnými úèastníkmi schémy
obchodovania od 1. januára 2013, ako aj kadé bezodplatné pridelenie kvót do 30. septembra 2011..
40. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré znejú:
§ 24a
Ak sa poèas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného
v § 9b nepridelia Slovenskej republike ako riadiacemu
èlenskému tátu prevádzkovate¾a lietadla iadne zo zapoèítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených
letmi uskutoèòovanými prevádzkovate¾om lietadla
pod¾a § 9b ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti, Slovenská republika prestáva by jeho riadiacim
èlenským tátom. Riadiacim èlenským tátom je Slovenská republika pod¾a § 17 ods. 1 písm. s).
§ 24b
Platnos povolení na vypúanie emisií skleníkových
plynov pre prevádzkovate¾ov iných ako uvedených
v prílohe è. 1 zaniká deò po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona..
41. V Prílohe è. 1 sa za druhý bod dopåòa tretí bod,
ktorý znie:
3. Od 1. januára 2012 sa do kategórie èinností uvedených v tabu¾ke A zahàòajú vetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa
nachádza na území Slovenskej republiky..

42. V prílohe è. 1 tabu¾ka B znie:
Tabu¾ka B
Èinnosti
Výroba primárneho hliníka.
Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spa¾ovacie
jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väèím ako
20 MW.
Výroba alebo spracovanie neelezných kovov vrátane výroby zliatin,
rafinácie, výroby odliatkov atï., kde sa prevádzkujú spa¾ovacie
jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív
pouitých ako redukèné èinidlá) väèím ako 20 MW.
Výroba izolaèného materiálu z minerálnej vlny vyuívajúcej sklo,
kameò alebo trosku s výrobnou kapacitou väèou ako 20 ton za deò.
Suenie alebo kalcinácia sadrovca alebo výroba sadrokartónu a iných
výrobkov zo sadrovca, kde sa prevádzkujú spa¾ovacie jednotky
s celkovým menovitým tepelným príkonom väèím ako 20 MW.
Priemyselná výroba sadzí zahàòajúca karbonizáciu organických látok,
ako sú oleje, dechty a zvyky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa
prevádzkujú spa¾ovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným
príkonom väèím ako 20 MW.
Výroba kyseliny dusiènej.

Skleníkové plyny
Oxid uhlièitý a plnofluórované
uh¾ovodíky
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý

Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý

Oxid uhlièitý a oxid dusný
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Èinnosti
Výroba kyseliny adipovej.
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej.
Výroba amoniaku.
Ve¾koobjemová výroba organických chemikálií krakovaním,
reformovaním, èiastoènou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými
postupmi s výrobnou kapacitou väèou ako 100 ton za deò.
Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo èiastoènou
oxidáciou s výrobnou kapacitou väèou ako 25 ton za deò.
Výroba uhlièitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhlièitanu sodného
(NaHCO3).
Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzahuje
tento zákon, na úèely prepravy a geologického ukladania v úloisku
povolené pod¾a osobitného predpisu.
Preprava skleníkových plynov potrubím na úèely geologického
ukladania v úloisku povolené pod¾a osobitného predpisu.
Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené pod¾a osobitného
predpisu.
43. V prílohe è. 1 v tabu¾ke C sa slová Rafinérie minerálnych olejov nahrádzajú slovami Rafinovanie mi-
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Skleníkové plyny
Oxid uhlièitý a oxid dusný
Oxid uhlièitý a oxid dusný
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý
Oxid uhlièitý


nerálnych olejov a slová Koksovacie pece sa nahrádzajú slovami Výroba koksu.

44. Príloha è. 1 sa dopåòa tabu¾kou D, ktorá znie:
Tabu¾ka D
Letecká doprava
Lety s odletom z letiska alebo príletom na letisko, ktoré sa nachádza
na území èlenského tátu.
Táto èinnos nezahàòa:
a) lety uskutoèòované v rámci úradnej misie výhradne na úèely prepravy
vládnuceho monarchu a jeho najbliej rodiny, hláv tátov, predsedov
vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá nie je èlenským tátom, ak je to potvrdené prísluným indikátorom stavu v letovom pláne;
b) vojenské lety uskutoèòované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov;
c) pátracie a záchranné lety, protipoiarne lety, humanitárne lety a lety
pohotovostnej zdravotníckej sluby povolené prísluným kompetentným orgánom;
d) vetky lety uskutoèòované výhradne pod¾a vizuálnych letových pravidiel definovaných v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru;
e) lety konèiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, poèas ktorých nedolo k medzipristátiu;
f) výcvikové lety uskutoèòované výhradne na úèely získania licencie alebo
hodnotenia, ak ide o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslunou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, e let neslúi na
prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie alebo prevoz lietadla;
g) lety uskutoèòované výhradne na úèely vedeckého výskumu alebo na
úèely kontroly, testovania alebo osvedèenia lietadla alebo zariadení na
palube alebo na zemi;
h) lety uskutoèòované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou
hmotnosou menou ako 5 700 kg;

Oxid uhlièitý
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i) lety uskutoèòované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo sluby vo verejnom záujme, uloených v súlade s osobitným predpisom15) na trasy
v najvzdialenejích regiónoch vymedzených v medzinárodnej zmluve16)
alebo na trasy, na ktorých roèná ponúkaná kapacita neprevyuje
30 000 sedadiel, a
j) lety, ktoré by inak spadali pod túto èinnos, uskutoèòované prevádzkovate¾om komerènej leteckej dopravy, ktorý uskutoèòuje buï
 menej ako 243 letov poèas troch po sebe nasledujúcich tvormesaèných období, alebo
 lety s celkovými roènými emisiami niími ako 10 000 ton za rok.
Lety uskutoèòované z úradného poverenia výhradne na úèely dopravy
vládnuceho monarchu a jeho najbliej rodiny, hláv tátov, hláv vlád
a ministrov vlád èlenských tátov nemôu by na základe tohto
písmena vyòaté.

16) Èl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

té analytické metódy, nie sú presnejie. Emisný faktor
pre biomasu je nula.

45. V prílohe è. 3 tvrtom bode sa slová Európskeho
spoloèenstva nahrádzajú slovami Európskej únie.

Pre kadý let a pre kadé palivo sa urobí samostatný
výpoèet.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

46. V prílohe è. 4 v èasti Výpoèet sa za slová (spotrebované palivo, stupeò výroby atï.) vkladajú slová
a tonokilometroch a posledná veta znie: Pre kadú
èinnos, prevádzku, palivo a tonokilometre sa vykoná
výpoèet zvlá..
47. V prílohe è. 4 v èasti B sa spojka a nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: údaje o tonokilometroch..
48. V prílohe è. 4 sa dopåòa èas E, ktorá znie:

E. Monitorovanie emisií z èinností leteckej
dopravy a podávanie správ o týchto emisiách
Monitorovanie emisií oxidu uhlièitého
Emisie sa monitorujú výpoètom. Emisie sa vypoèítavajú pomocou vzorca:
Spotreba paliva × emisný faktor
Spotreba paliva zahàòa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vdy keï je to moné, pouije sa skutoèná spotreba paliva pre kadý let, ktorá sa vypoèíta pomocou vzorca:
Mnostvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádre lietadla pri ukonèení tankovania paliva na let  mnostvo
paliva, ktoré obsahujú palivové nádre lietadla pri
ukonèení tankovania paliva na nasledujúci let + palivo
natankované na tento nasledujúci let.
Ak údaje o skutoènej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe
najvhodnejích dostupných informácií pouije tandardná stupòovitá metóda.
Pouijú sa tandardné emisné faktory IPKZ prevzaté
z Usmernení IPKZ pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, pokia¾ emisné faktory pecifické
pre danú èinnos, identifikované nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré pouívajú veobecne prija-

Podávanie správ o emisiách
Kadý prevádzkovate¾ lietadla zahrnie do svojej správy pod¾a § 13 ods. 1 písm. a) tieto informácie:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovate¾a lietadla vrátane
a) mena prevádzkovate¾a lietadla,
b) jeho riadiaceho èlenského tátu,
c) jeho adresy vrátane PSÈ a krajiny, a ak sú odliné,
jeho kontaktnej adresy v riadiacom èlenskom táte,
d) registraèných èísel lietadiel a typov lietadiel pouívaných v období, na ktoré sa vzahuje správa, na vykonávanie èinností leteckej dopravy uvedených
v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
e) èísla osvedèenia prevádzkovate¾a lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového èísla a e-mailu kontaktnej osoby a mena majite¾a lietadla.
B. Pre kadý typ paliva, pre ktorý sa vypoèítavajú
emisie,
a) spotrebu paliva,
b) emisný faktor,
c) celkové súhrnné emisie zo vetkých letov uskutoènených poèas obdobia, na ktoré sa vzahuje správa,
ktoré spadajú pod èinnosti leteckej dopravy uvedené
v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
d) súhrnné emisie zo
 vetkých letov uskutoènených poèas obdobia, na
ktoré sa vzahuje správa, ktoré spadajú pod èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om
lietadla, s odletom z letiska nachádzajúceho sa na
území èlenského tátu a príletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého èlenského
tátu,
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 vetkých ostatných letov uskutoènených poèas
obdobia, na ktoré sa vzahuje správa, ktoré spadajú pod èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
e) súhrnné emisie zo vetkých letov uskutoènených
poèas obdobia, na ktoré sa vzahuje správa, ktoré
spadajú pod èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla a ktoré
 odlietali z kadého èlenského tátu a
 prilietali do kadého èlenského tátu z tretej krajiny,
f) neistotu.
Monitorovanie údajov o tonokilometroch na úèely § 9d a 9e
Na úèely podávania iadostí o pridelenie kvót v súlade s § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 sa rozsah èinnosti leteckej dopravy vypoèíta v tonokilometroch pomocou
tohto vzorca:
tonokilometre = vzdialenos × uitoèné zaaenie,
kde
vzdialenos znamená vzdialenos po ortodróme medzi
letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatoèný fixný
faktor 95 km a
uitoèné zaaenie znamená celkovú hmotnos prepravovaného nákladu, potovej zásielky a cestujúcich.
Na úèely výpoètu uitoèného zaaenia
a) poèet cestujúcich je poèet osôb na palube okrem posádky,
b) prevádzkovate¾ lietadla sa môe rozhodnú, èi uplatní skutoènú alebo normalizovanú hmotnos cestujúcich a zapísanej batoiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyváení pre prísluné lety
alebo stanovenú tandardnú hodnotu 100 kg pre
kadého cestujúceho a jeho zapísanú batoinu.
Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na
úèely § 9d a 9e
Kadý prevádzkovate¾ lietadla zahrnie informácie
pod¾a § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 do svojej iadosti:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovate¾a lietadla vrátane
a) mena prevádzkovate¾a lietadla,
b) jeho riadiaceho èlenského tátu,
c) jeho adresy vrátane PSÈ a krajiny, a ak sú odliné,
jeho kontaktnej adresy v riadiacom èlenskom táte,
d) registraèných èísel lietadiel a typov lietadiel pouívaných v období, na ktoré sa vzahuje iados, na vykonávanie èinností leteckej dopravy uvedených
v prílohe è. 1 tabu¾ka D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
e) èísla osvedèenia prevádzkovate¾a lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali èinnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe è. 1 tabu¾ke D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla,
a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového èísla a e-mailu kontaktnej osoby a
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g) mena majite¾a lietadla.
B. Údaje o tonokilometroch:
poèet letov pod¾a dvojíc letísk,
poèet osobokilometrov pod¾a dvojíc letísk,
poèet tonokilometrov pod¾a dvojíc letísk,
zvolená metóda výpoètu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batoiny,
e) celkový poèet tonokilometrov na vetky lety uskutoènené poèas roka, na ktorý sa vzahuje správa,
spadajúce pod letecké èinnosti uvedené v prílohe
è. 1 tabu¾ka D, na ktorých úèely je prevádzkovate¾om lietadla..

a)
b)
c)
d)

49. V prílohe è. 5 sa dopåòa text:
Overovanie emisií z èinností leteckej dopravy
Na overovanie správ o emisiách z letov spadajúcich
pod èinnos leteckej dopravy uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D sa vzahujú veobecné zásady a metodika stanovené v tejto prílohe.
Na tento úèel
a) v odseku 3 sa odkaz na prevádzkovate¾a povauje za
odkaz na prevádzkovate¾a lietadla a v písmene c)
uvedeného odseku sa odkaz na prevádzku povauje
za odkaz na lietadlo pouívané na vykonávanie èinností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
b) v odseku 5 sa odkaz na prevádzku povauje za odkaz
na prevádzkovate¾a lietadla;
c) v odseku 6 sa odkaz na èinnosti vykonávané v prevádzke povauje za odkaz na èinnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovate¾ lietadla;
d) v odseku 7 sa odkaz na prevádzku povauje za odkaz
na miesto, ktoré pouíva prevádzkovate¾ lietadla na
vykonávanie èinností leteckej dopravy zahrnutých
do správy;
e) v odsekoch 8 a 9 sa odkazy na zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke povaujú za odkaz na lietadlo, za ktoré zodpovedá prevádzkovate¾ lietadla, a
f) v odsekoch 10 a 12 sa odkazy na prevádzkovate¾ov
povaujú za odkazy na prevádzkovate¾ov lietadiel.
Dodatoèné ustanovenia na úèely overovania
správ o emisiách z leteckej dopravy
Overovate¾ sa najmä presvedèí, èi
a) sa zoh¾adnili vetky lety spadajúce pod èinnos leteckej dopravy uvedenej v prílohe è. 1 tabu¾ke D. Pri
plnení svojej úlohy si overovate¾ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovate¾a lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovate¾ vyiadal;
b) existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej
spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré bolo zakúpené alebo inak dodané do lietadla vykonávajúceho
èinnos leteckej dopravy.
Dodatoèné ustanovenia na úèely overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na úèely § 9d
a 9e
Veobecné zásady a metodika overovania správ
o emisiách sa, ak je to vhodné, uplatòujú podobným
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spôsobom aj na overovanie údajov o tonokilometroch
leteckej dopravy.
Overovate¾ sa predovetkým presvedèí, e iba lety,
ktoré sa skutoène vykonali a ktoré spadajú pod èinnos
leteckej dopravy uvedenú v prílohe è. 1 tabu¾ke D, za
ktorú je prevádzkovate¾ lietadla zodpovedný, sa brali
do úvahy v iadosti tohto prevádzkovate¾a pod¾a § 9d
ods. 1 a § 9e ods. 2. Pri plnení svojej úlohy si overovate¾
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pomáha údajmi o premávke prevádzkovate¾a lietadla
vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovate¾ vyiadal. Overovate¾ sa okrem toho presvedèí,
èi uitoèné zaaenie vykazované prevádzkovate¾om
lietadla zodpovedá záznamom o uitoènom zaaení,
ktoré vedie tento prevádzkovate¾ na úèely bezpeènosti..
50. Príloha è. 6 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 6
k zákonu è. 572/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoloèenstve, a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra
2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008
(Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ
L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6.
2009)..

51. Slovo komisia vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádza slovom Komisia v príslunom
tvare.

Èl. II
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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48
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z. a zákona
è. 543/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Èlánok 1 znie:
Èl. 1
Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú vo¾bu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné
podmienky a na ochranu proti svojvo¾nému prepusteniu
zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblas pracovnoprávnych
vzahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon). Tieto práva im patria bez akýchko¾vek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia,
manelského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboenstva, politického
alebo iného zmý¾ania, odborovej èinnosti, národného
alebo sociálneho pôvodu, príslunosti k národnosti
alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou èinností vykonávaných
v zamestnaní alebo okolnosami, za ktorých sa tieto
èinnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutoènú
a rozhodujúcu poiadavku na zamestnanie pod podmienkou, e cie¾ je legitímny a poiadavka primeraná..
2. V èl. 6 druhá veta znie: Tehotným enám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacim
enám sa zabezpeèujú pracovné podmienky, ktoré
chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieaa, starostlivosou o diea po
pôrode a ich osobitný vzah s dieaom po jeho narodení..

3. V èl. 6 sa na konci pripája táto veta: enám a muom sa zabezpeèujú pracovné podmienky, ktoré im
umoòujú vykonáva spoloèenskú funkciu pri výchove
detí a pri starostlivosti o ne..
4. V § 13 odsek 2 znie:
(2) V pracovnoprávnych vzahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manelského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie,
rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboenstva, politického alebo
iného zmý¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo
sociálneho pôvodu, príslunosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia..
5. V § 73 ods. 13 sa slová § 243 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 241a ods. 3.
6. § 157 znie:
§ 157
(1) Ak sa zamestnankyòa vráti do práce po skonèení
materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do
práce po skonèení rodièovskej dovolenky pod¾a § 166
ods. 1, zamestnávate¾ je povinný zaradi ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu
a pracovisko nie je moné, zamestnávate¾ je povinný zaradi ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávate¾ je povinný zaradi zamestnankyòu
a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú
menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v èase, keï
nastúpili na materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku pod¾a § 166 ods. 1, a zamestnankyòa a zamestnanec majú právo na prospech z kadého zlepenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak
by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku pod¾a § 166 ods. 1.
(2) Ak sa zamestnankyòa alebo zamestnanec vráti do
práce po skonèení rodièovskej dovolenky pod¾a § 166
ods. 2, zamestnávate¾ je povinný zaradi ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu
a pracovisko nie je moné, zamestnávate¾ je povinný zaradi ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyòa a zamestnanec majú právo po
skonèení rodièovskej dovolenky pod¾a § 166 ods. 2 na
zachovanie vetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im
vznikali v èase nástupu na túto rodièovskú dovolenku
v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane
zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektív-
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nej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávate¾a.
(3) Ak sa zamestnanec vráti do práce po skonèení výkonu verejnej funkcie alebo èinnosti pre odborovú organizáciu, po kolení, po skonèení mimoriadnej sluby
alebo alternatívnej sluby alebo ak sa zamestnanec
vráti do práce po skonèení doèasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény (karanténneho opatrenia),
zamestnávate¾ je povinný zaradi ho na pôvodnú prácu
a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je moné, zamestnávate¾ je povinný zaradi ho
na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve..
7. V § 161 ods. 1 prvá veta znie: Tehotné eny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiace eny nesmú by zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne
fyzicky neprimerané alebo kodia ich organizmu..
8. V § 166 odsek 2 znie:
(2) Na prehåbenie starostlivosti o diea je zamestnávate¾ povinný poskytnú ene a muovi, ktorí o to poiadajú, rodièovskú dovolenku a do dòa, v ktorom diea
dovài tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav dieaa vyadujúci osobitnú starostlivos, je zamestnávate¾ povinný poskytnú ene a muovi, ktorí o to poiadajú, rodièovskú dovolenku a do
dòa, v ktorom diea dovài es rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodiè iada, spravidla vak najmenej na jeden mesiac..
9. § 166 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) ena a mu písomne oznámia zamestnávate¾ovi
najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deò nástupu na materskú dovolenku a rodièovskú dovolenku,
predpokladaný deò ich preruenia, skonèenia a zmeny
týkajúce sa nástupu, preruenia a skonèenia materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky..
10. § 241 vrátane nadpisu znie:
Právo na nadnárodné informácie
a na prerokovanie
§ 241
(1) Právo zamestnancov zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ïalej len èlenský
tát) a skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa uskutoèòuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania
s nimi.
(2) Uplatnením práva na nadnárodné informácie
a na prerokovanie nie je dotknuté informovanie a prerokovanie pod¾a § 29, 73, 237 a § 238.
(3) Ak to ustanovuje osobitný predpis, na uplatnenie
práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie
v európskej spoloènosti a v európskej drustevnej spoloènosti sa vzahuje tento zákon..
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11. Za § 241 sa vkladá § 241a, ktorý znie:
§ 241a
(1) Na úèely uplatòovania práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie
a) zamestnávate¾ pôsobiaci na území èlenských tátov
je zamestnávate¾, ktorý zamestnáva najmenej 1 000
zamestnancov v èlenských tátoch a aspoò 150 zamestnancov v kadom z najmenej dvoch èlenských
tátov,
b) skupina zamestnávate¾ov je riadiaci zamestnávate¾
a ním ovládaní zamestnávatelia,
c) skupina zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov je skupina zamestnávate¾ov, ktorá
spolu zamestnáva najmenej 1 000 zamestnancov
v èlenských tátoch, z ktorých najmenej dvaja zamestnávatelia skupiny zamestnávate¾ov pôsobia
v dvoch rôznych èlenských tátoch a z ktorých najmenej jeden zamestnávate¾ skupiny zamestnávate¾ov zamestnáva najmenej 150 zamestnancov v jednom èlenskom táte a najmenej jeden ïalí
zamestnávate¾ skupiny zamestnávate¾ov zamestnáva najmenej 150 zamestnancov v inom èlenskom
táte,
d) zástupcami zamestnancov u zamestnávate¾a alebo
organizaènej zloky zamestnávate¾a so sídlom alebo
miestom podnikania (ïalej len sídlo) na území Slovenskej republiky sú zástupcovia zamestnancov
pod¾a § 230 a 233, èlen osobitného vyjednávacieho
orgánu, èlen európskej zamestnaneckej rady a zástupca zamestnancov zabezpeèujúci iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
e) ústredné vedenie je ústredné vedenie zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo
ústredné vedenie riadiaceho zamestnávate¾a v prípade skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov; ak ústredné vedenie nemá sídlo
v èlenskom táte, za ústredné vedenie sa povauje
zástupca ústredného vedenia v èlenskom táte, ktorý sa ustanoví v prípade potreby, a ak takýto zástupca nie je ustanovený, za ústredné vedenie sa povauje vedenie organizaènej zloky zamestnávate¾a alebo
zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov, ktorí zamestnávajú najväèí poèet zamestnancov v ktoromko¾vek z èlenských tátov,
f) osobitný vyjednávací orgán je orgán zriadený pod¾a
§ 244 s cie¾om uskutoèòova vyjednávanie s ústredným vedením o zriadení európskej zamestnaneckej
rady alebo o zavedení iného postupu informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi,
g) európska zamestnanecká rada je rada zriadená pod¾a § 245 alebo § 246 s cie¾om informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
h) informovanie je poskytovanie informácií zamestnávate¾om zástupcom zamestnancov, aby sa mohli
oboznámi s ich obsahom a posúdi ich; informovanie sa uskutoèní v takom èase, takým spôsobom
a s takým obsahom, ktorý umoní zástupcom zamestnancov podrobne posúdi moné dôsledky, ktoré vyplývajú z poskytnutých informácií, a v prípade
potreby pripravi sa na prerokovanie s prísluným
orgánom zamestnávate¾a pôsobiaceho na území
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èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov,
i) prerokovanie je dialóg a výmena názorov medzi
ústredným vedením alebo inou primeranou úrovòou
vedenia a zástupcami zamestnancov v takom èase,
takým spôsobom a s takým obsahom, ktorý zástupcom zamestnancov na základe poskytnutých informácií umoòuje v primeranej lehote vyjadri k navrhovaným opatreniam, ktorých sa prerokovanie týka,
stanovisko, ktoré je moné zoh¾adni v rámci rozhodovania zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov bez toho, aby boli
dotknuté povinnosti vedenia,
j) nadnárodné otázky sú otázky týkajúce sa zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo
skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov ako celku alebo najmenej dvoch zamestnávate¾ov alebo organizaèných zloiek zamestnávate¾a alebo skupiny zamestnávate¾ov nachádzajúcich sa v dvoch rôznych èlenských tátoch.
(2) Na úèely tohto zákona riadiaci zamestnávate¾ je
zamestnávate¾, ktorý môe vykonáva rozhodujúci
vplyv na ovládaného zamestnávate¾a alebo ovládaných
zamestnávate¾ov skupiny zamestnávate¾ov najmä z dôvodu vlastníctva, majetkovej a finanènej úèasti alebo
pravidiel, ktorými sa riadi.
(3) Riadiaci zamestnávate¾ je, ak sa nepreukáe inak,
vdy zamestnávate¾, ktorý vo vzahu k ovládanému zamestnávate¾ovi priamo alebo nepriamo
a) vlastní väèinu základného imania tohto zamestnávate¾a,
b) kontroluje väèinu hlasovacích práv spojených so
základným imaním tohto zamestnávate¾a alebo
c) môe vymenova viac ako polovicu èlenov správneho
orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu
tohto zamestnávate¾a.
(4) Na úèely odseku 3 písm. b) a c) práva riadiaceho
zamestnávate¾a hlasova alebo vymenova zahàòajú aj
práva kadého ním ovládaného zamestnávate¾a a práva
kadej osoby alebo orgánu konajúcich vo vlastnom
mene, ale v záujme riadiaceho zamestnávate¾a alebo
ktoréhoko¾vek iného ním ovládaného zamestnávate¾a.
(5) Rozhodujúci vplyv sa nepredpokladá výluène
z dôvodu vykonávania funkcie predbeného správcu,
správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo inej
úradnej osoby v prípade skonèenia èinnosti, likvidácie,
platobnej neschopnosti, zastavenia platieb, vyrovnania alebo podobného postupu.
(6) Zamestnávate¾ sa nepovauje za riadiaceho zamestnávate¾a vo vzahu k zamestnávate¾ovi, v ktorom
má úèas, ak je spoloènosou uvedenou v èl. 3 ods. 5
písm. a) alebo c) nariadenia Rady (ES) è. 139/2004
z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.
(7) Rozhodujúcim na urèenie, èi je zamestnávate¾
riadiacim zamestnávate¾om, je právny poriadok èlenského tátu, ktorým sa zamestnávate¾ spravuje. Ak sa
zamestnávate¾ spravuje právnym poriadkom iného ako
èlenského tátu, rozhodujúcim na urèenie je právny
poriadok èlenského tátu, na ktorého území má sídlo
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zástupca tohto zamestnávate¾a, alebo ak takýto zástupca neexistuje, právny poriadok èlenského tátu,
na ktorého území má sídlo vedenie organizaènej zloky
zamestnávate¾a alebo zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov, ktoré zamestnávajú najväèí poèet zamestnancov v ktoromko¾vek z èlenských tátov.
(8) Ak z dôvodu kolízie právnych poriadkov spåòajú
jedno kritérium alebo viac kritérií pod¾a odseku 3 dvaja
zamestnávatelia alebo viac zamestnávate¾ov zo skupiny zamestnávate¾ov, za riadiaceho zamestnávate¾a sa
povauje zamestnávate¾, ktorý spåòa kritérium pod¾a
odseku 3 písm. c), ak sa nepreukáe, e iný zamestnávate¾ je schopný vykonáva rozhodujúci vplyv.
(9) Na úèely odseku 1 písm. a) a c) ustanovený minimálny poèet zamestnancov vychádza z priemerného
poètu zamestnancov vrátane zamestnancov na kratí
pracovný èas, ktorí boli zamestnaní u zamestnávate¾a
pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny
zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov poèas predchádzajúcich dvoch rokov..
12. § 242 a 243 znejú:
§ 242
(1) Povinnos poskytova nadnárodné informácie
a prerokova pod¾a tohto zákona sa vzahuje na
a) zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských
tátov a zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov
pôsobiacich na území èlenských tátov, ktorý má
sídlo v Slovenskej republike,
b) organizaènú zloku zamestnávate¾a pôsobiaceho na
území èlenských tátov alebo zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, ktorá má sídlo v Slovenskej republike,
c) ústredné vedenie zamestnávate¾a pôsobiaceho na
území èlenských tátov alebo zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, ktoré má sídlo v Slovenskej republike.
(2) Dohoda pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1
môe ustanovi, e rozsah, právomoci a príslunos európskej zamestnaneckej rady a rozsah iného postupu
informovania zamestnancov a prerokovania s nimi sa
vzahuje aj na organizaènú zloku zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov, ktorá má sídlo
mimo územia èlenských tátov, a zamestnávate¾a skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských
tátov, ktorý má sídlo mimo územia èlenských tátov.
§ 243
(1) Na uplatnenie práva na nadnárodné informácie
a na prerokovanie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom u kadého zamestnávate¾a pôsobiaceho na
území èlenských tátov a v kadej skupine zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov zriadi
európska zamestnanecká rada alebo zavedie iný postup informovania zamestnancov a prerokovania
s nimi s cie¾om zabezpeèi úèinné informovanie zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov a prerokovanie s nimi tak, aby monos úèinného rozhodovania zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských

Èiastka 20

Zbierka zákonov è. 48/2011

tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na
území èlenských tátov zostala zachovaná.
(2) Ak skupina zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov zahàòa jedného zamestnávate¾a
alebo nieko¾ko zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov alebo skupín zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, európska zamestnanecká rada sa zriadi na úrovni skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, ak
dohoda pod¾a § 245 ods. 1 neustanoví inak. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3) Prísluná úroveò, na ktorej sa uskutoèní informovanie a prerokovanie medzi vedením a zástupcami
zamestnancov, sa urèí na základe predmetu informovania a prerokovania.
(4) Informovanie a prerokovanie je obmedzené na
nadnárodné otázky. Na tento úèel právomoc európskej
zamestnaneckej rady a rozsah iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi musia by
odliné od právomoci zástupcov zamestnancov na národnej úrovni..
13. Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 243a
Podmienky zriadenia
európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia
iného postupu informovania zamestnancov
a prerokovania s nimi
(1) Ústredné vedenie je zodpovedné za vytvorenie
podmienok a poskytnutie prostriedkov potrebných na
zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov
a prerokovania s nimi u zamestnávate¾a pôsobiaceho
na území èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov.
(2) Vedenie kadého zamestnávate¾a patriaceho do
skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov a ústredné vedenie sú povinné získa
a poskytnú dotknutým stranám, ak o to poiadajú, informácie, ktoré sú potrebné na zistenie, èi mono zriadi európsku zamestnaneckú radu alebo zavies iný
postup informovania zamestnancov a prerokovania
s nimi, a zaèa vyjednávanie pod¾a § 244. Ide najmä
o informácie týkajúce sa truktúry zamestnávate¾a alebo skupiny zamestnávate¾ov a ich zamestnancov vrátane informácií týkajúcich sa poètu zamestnancov pod¾a
§ 241a ods. 1 písm. a) a c), aby bolo moné urèi, èi zamestnávate¾, u ktorého zamestnanci vykonávajú prácu,
je zamestnávate¾ pôsobiaci na území èlenských tátov
alebo patrí do skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na
území èlenských tátov.
(3) Ústredné vedenie je, ak sa dotknuté strany nedohodnú inak, povinné uhrádza primerané náklady na
a) zriadenie a èinnos osobitného vyjednávacieho orgánu, európskej zamestnaneckej rady, uieho výboru
alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
b) organizovanie rokovaní, tlmoèenie, cestovné a uby-
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tovanie èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu,
èlenov európskej zamestnaneckej rady, èlenov uieho výboru alebo zástupcov zamestnancov zabezpeèujúcich iný postup informovania zamestnancov
a prerokovania s nimi a najmenej jedného prizvaného odborníka..
14. § 244 a 245 vrátane nadpisov znejú:
§ 244
Osobitný vyjednávací orgán
(1) Ústredné vedenie zaène z vlastnej iniciatívy alebo
na základe písomnej iadosti najmenej 100 zamestnancov najmenej u dvoch zamestnávate¾ov alebo najmenej v dvoch organizaèných zlokách zamestnávate¾a
alebo zamestnávate¾ov najmenej v dvoch rôznych èlenských tátoch alebo na základe písomnej iadosti ich
zástupcov vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
(2) Na úèely vyjednávania pod¾a odseku 1 sa zriaïuje
osobitný vyjednávací orgán, aby za zamestnancov vyjednával o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
(3) Èlenmi osobitného vyjednávacieho orgánu sú zamestnanci zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov. Èlenovia osobitného
vyjednávacieho orgánu sa volia alebo vymenúvajú pomerne k poètu zamestnancov zamestnaných v kadom
èlenskom táte zamestnávate¾a pôsobiaceho na území
èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, prièom kadému
èlenskému tátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto èlenskom táte,
ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo zamestnaných vo vetkých èlenských tátoch alebo urèitý zlomok z tohto podielu.
(4) Èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo
zamestnancov zamestnávate¾ov alebo organizaèných
zloiek zamestnávate¾ov zamestnaných v Slovenskej
republike. Ak u zamestnávate¾a alebo v organizaènej
zloke zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia èlenov osobitného
vyjednávacieho orgánu. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov,
ktorí zastupujú najväèí poèet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Rozdelenie hlasov sa
urèí pomerne pod¾a poètu zastupovaných zamestnancov.
(5) Osobitný vyjednávací orgán informuje o svojom
zloení ústredné vedenie a dotknutých zamestnávate¾ov. Ústredné vedenie informuje prísluné uznané európske organizácie zamestnávate¾ov a zamestnancov,
s ktorými Európska komisia prerokúva záleitosti pod¾a èl. 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o zloení
osobitného vyjednávacieho orgánu a o zaèatí vyjednávania.
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(6) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán
sú povinné vyjednáva a spolupracova s oh¾adom na
ich vzájomné práva a povinnosti s cie¾om dosiahnu dohodu pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1.
(7) Ústredné vedenie na úèel uzatvorenia dohody
pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 zvolá zasadnutie
s osobitným vyjednávacím orgánom a informuje o òom
vhodným spôsobom dotknutých zamestnávate¾ov.

c)
d)

(8) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán
sa môu dohodnú, e neuzatvoria dohodu pod¾a § 245
ods. 1, ale e európska zamestnanecká rada sa bude
spravova pod¾a § 246 a 248.

e)

(9) Osobitný vyjednávací orgán má právo pred kadým zasadnutím a po kadom zasadnutí s ústredným
vedením zasada bez ústredného vedenia. Osobitný vyjednávací orgán môe na úèely vyjednávania poiada
o pomoc odborníkov vrátane zástupcov prísluných
uznaných európskych organizácií zamestnancov pod¾a
odseku 5, ktorí sa na iados osobitného vyjednávacieho orgánu môu zúèastòova ako poradcovia na rokovaní o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo
o zavedení iného postupu informovania zamestnancov
a prerokovania s nimi.

g)

(10) Náklady na zriadenie a èinnos osobitného vyjednávacieho orgánu a na vyjednávanie uhrádza
ústredné vedenie tak, aby osobitný vyjednávací orgán
mohol primerane plni svoju úlohu.
(11) Osobitný vyjednávací orgán prijíma závery nadpoloviènou väèinou hlasov svojich èlenov za úèasti
nadpoloviènej väèiny èlenov. Na úèel uzatvorenia dohody pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 rozhoduje
osobitný vyjednávací orgán nadpoloviènou väèinou
hlasov vetkých èlenov. Osobitný vyjednávací orgán
môe najmenej dvojtretinovou väèinou hlasov vetkých èlenov rozhodnú, e nezaène vyjednávanie o uzatvorenie dohody pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1
alebo e skonèí u zaèaté vyjednávanie. Ak je prijaté
rozhodnutie pod¾a tretej vety, § 246 a 248 sa nepouijú.
(12) Ak sa dotknuté strany nedohodnú na kratej lehote, nová iados o zvolanie osobitného vyjednávacieho orgánu sa môe predloi najskôr po uplynutí dvoch
rokov odo dòa prijatia rozhodnutia pod¾a odseku 11
tretej vety.
§ 245
Dohoda o zriadení
európskej zamestnaneckej rady
(1) Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej
rady medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom sa musí uzatvori písomne a musí obsahova najmä
a) urèenie vetkých zamestnávate¾ov a organizaèných
zloiek zamestnávate¾a, na ktorých sa vzahuje,
b) zloenie európskej zamestnaneckej rady, poèet jej
èlenov, dåku funkèného obdobia a rozdelenie miest,
ktoré, ak je to moné, zoh¾adòuje potrebu vyváené-

f)

h)
i)
j)
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ho zastúpenia zamestnancov pod¾a ich èinností, kategórií a pohlavia,
úlohy, práva a povinnosti európskej zamestnaneckej rady, postup informovania európskej zamestnaneckej rady a postup prerokovania s òou,
spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej
úrovni,
miesto konania, poèet a trvanie zasadnutí európskej
zamestnaneckej rady,
zloenie, spôsob vymenovania, úlohy a rokovací poriadok uieho výboru, ak je to potrebné,
finanèné a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideli
európskej zamestnaneckej rade,
deò nadobudnutia úèinnosti dohody a dobu, na ktorú sa uzatvorila,
podmienky, za ktorých mono dohodu zmeni, doplni alebo skonèi,
prípady, kedy by sa malo o dohode znovu rokova,
a postup pri jej opätovnom uzatváraní vrátane, ak je
to potrebné, prípadu zmeny truktúry zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo
skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov.

(2) Ak je uzatvorená dohoda pod¾a odseku 1, nepouijú sa § 246 a 248, ak nie je dohodnuté inak.
(3) Európska zamestnanecká rada môe by rozírená o zástupcov zamestnancov zamestnávate¾a alebo
skupiny zamestnávate¾ov z iných ako èlenských tátov,
ak to dohodne ústredné vedenie a osobitný vyjednávací
orgán..
15. Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 245a
Dohoda o zavedení iného postupu informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi
(1) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán sa
môu dohodnú, e namiesto európskej zamestnaneckej rady zavedú jeden alebo viac postupov informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Táto dohoda
musí by písomná a musí obsahova najmä
a) vymedzenie nadnárodných otázok, ktoré sa týkajú
dôleitých záujmov zamestnancov, ktoré musia by
predmetom informovania a prerokovania,
b) spôsob a zabezpeèenie práva zástupcov zamestnancov spoloène prerokova informácie, ktoré im boli
oznámené,
c) spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej
úrovni,
d) postupy informovania a prerokovania, ak sa predpokladá prijatie rozhodnutí o podstatných organizaèných zmenách.
(2) Ak je uzatvorená dohoda pod¾a odseku 1, nepouijú sa § 246 a 248, ak nie je dohodnuté inak..
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16. Nadpis nad § 246 sa vypúa.
17. § 246 a 249 vrátane nadpisov znejú:
§ 246
Európska zamestnanecká rada
ustanovená pod¾a zákona
(1) Európska zamestnanecká rada sa ustanoví pod¾a
zákona, ak
a) to spoloène dohodne ústredné vedenie s osobitným
vyjednávacím orgánom,
b) ústredné vedenie odmietne zaèa vyjednávanie alebo
nezaène vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi do
iestich mesiacov od podania iadosti pod¾a § 244
ods. 1 alebo
c) ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán do
troch rokov od podania iadosti pod¾a § 244 ods. 1
neuzatvorili dohodu pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a
ods. 1 a osobitný vyjednávací orgán nerozhodol
o skonèení vyjednávania pod¾a § 244 ods. 11.
(2) Ak sa európska zamestnanecká rada ustanoví
pod¾a odseku 1, postupuje sa pod¾a § 247 a 248; v takom prípade sa nepouijú § 245 a 245a.
§ 247
Zloenie európskej zamestnaneckej rady
ustanovenej pod¾a zákona
(1) Èlenmi európskej zamestnaneckej rady sú zamestnanci zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov. Èlenovia európskej
zamestnaneckej rady sa volia alebo vymenúvajú pomerne k poètu zamestnancov zamestnaných zamestnávate¾om pôsobiacim na území èlenských tátov alebo skupinou zamestnávate¾ov pôsobiacich na území
èlenských tátov v kadom èlenskom táte, prièom kadému èlenskému tátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto èlenskom
táte, ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo
zamestnaných vo vetkých èlenských tátoch alebo urèitý zlomok z tohto podielu.
(2) Èlenov európskej zamestnaneckej rady za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo
zamestnancov zamestnávate¾ov alebo organizaèných
zloiek zamestnávate¾ov zamestnaných v Slovenskej
republike. Ak u zamestnávate¾a alebo v organizaènej
zloke zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia èlenov európskej zamestnaneckej rady. Ak sa zástupcovia zamestnancov
nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov, ktorí zastupujú najväèí poèet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Rozdelenie hlasov sa urèí
pomerne pod¾a poètu zastupovaných zamestnancov.
(3) Európska zamestnanecká rada informuje o svojom zloení ústredné vedenie a ktorúko¾vek inú prime-
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ranú úroveò vedenia. Ústredné vedenie informuje o zloení európskej zamestnaneckej rady zamestnávate¾ov
a zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov, ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov.
(4) Európska zamestnanecká rada si na úèel koordinácie svojich èinností zvolí zo svojich èlenov uí výbor,
ktorý má najviac pä èlenov. Uí výbor prijme svoj rokovací poriadok. Uí výbor musí ma utvorené podmienky na to, aby mohol svoju èinnos vykonáva pravidelne.
(5) Európska zamestnanecká rada po uplynutí tyroch rokov od svojho ustanovenia posúdi, èi bude
s ústredným vedením vyjednáva o uzatvorení dohody
pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 alebo èi bude pokraèova ako európska zamestnanecká rada ustanovená pod¾a zákona. Ak je prijaté rozhodnutie o zaèatí vyjednávania, postavenie osobitného vyjednávacieho
orgánu bude ma európska zamestnanecká rada.
(6) Európska zamestnanecká rada a uí výbor môu
poiada o pomoc odborníkov, ak je to potrebné na plnenie ich úloh.
§ 248
Informovanie európskej zamestnaneckej rady
ustanovenej pod¾a zákona a prerokovanie s òou
(1) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu najmä o organizaènej truktúre, ekonomickej a finanènej situácii zamestnávate¾a pôsobiaceho na
území èlenských tátov a skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov a o predpokladanom vývoji ich èinnosti, výroby a odbytu.
(2) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu a prerokuje s òou najmä
a) stav a predpokladaný vývoj zamestnanosti,
b) stav investícií, podstatné zmeny organizácie, zavádzanie nových pracovných metód alebo výrobných
procesov,
c) prevody zamestnávate¾a alebo jeho èasti, zlúèenie,
splynutie, rozdelenie, zmenu právnej formy zamestnávate¾a, obmedzovanie èinnosti, zruenie alebo zánik zamestnávate¾a alebo jeho významných èastí,
presuny výroby,
d) hromadné prepúanie.
(3) Prerokovanie sa uskutoèòuje tak, aby sa zástupcom zamestnancov umoòovalo stretáva sa s ústredným vedením, a ak zástupcovia zamestnancov vyjadria
stanovisko, získa od ústredného vedenia odôvodnenú
odpoveï.
(4) Európska zamestnanecká rada má právo stretnú
sa s ústredným vedením jedenkrát za rok, aby bola na
základe správy vypracovanej ústredným vedením informovaná a aby sa s òou prerokovali výsledky podnikania a predpokladaný vývoj u zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny
zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tá-
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tov; vhodným spôsobom sú informovaní aj dotknutí zamestnávatelia.
(5) Ak nastanú výnimoèné okolnosti alebo ak sa prijmú rozhodnutia, ktoré sa podstatne týkajú záujmov
zamestnancov, uí výbor alebo, ak uí výbor nie je
zriadený, európska zamestnanecká rada má právo na
informácie. Uí výbor alebo, ak uí výbor nie je zriadený, európska zamestnanecká rada má v takýchto
prípadoch, ak o to poiada, právo stretnú sa s ústredným vedením alebo s inou primeranou úrovòou vedenia zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských
tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na
území èlenských tátov, ktorý má vlastnú rozhodovaciu právomoc, s cie¾om prerokova tieto informácie.
(6) Výnimoèné okolnosti alebo rozhodnutia, ktoré sa
podstatne týkajú záujmov zamestnancov, sú najmä
a) zruenie, zánik alebo prevod zamestnávate¾a alebo
jeho èasti,
b) hromadné prepúanie.
(7) Právo zúèastni sa na stretnutí s uím výborom
pod¾a odseku 5 majú aj tí èlenovia európskej zamestnaneckej rady, ktorí boli zvolení alebo vymenovaní za zamestnancov zamestnávate¾ov alebo organizaèných zloiek zamestnávate¾a, ktorých sa priamo týkajú
výnimoèné okolnosti alebo rozhodnutia, ktoré sa podstatne týkajú záujmov zamestnancov pod¾a odsekov 5
a 6.
(8) Stretnutie na úèely informovania a prerokovania
pod¾a odsekov 5 a 7 sa uskutoèní na základe správy vypracovanej ústredným vedením alebo inou primeranou
úrovòou vedenia zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny zamestnávate¾ov
pôsobiacich na území èlenských tátov bez zbytoèného
odkladu; v závere stretnutia alebo v primeranej lehote
po jeho skonèení môe by predloené stanovisko.
(9) Európska zamestnanecká rada a uí výbor majú
pred stretnutím s ústredným vedením právo stretnú
sa bez prítomnosti prísluného vedenia.
§ 249
Informovanie zástupcov zamestnancov
zamestnávate¾a na území Slovenskej republiky
a spôsob prepojenia medzi nadnárodnou
a národnou úrovòou
(1) Osobitný vyjednávací orgán, európska zamestnanecká rada alebo zástupcovia zamestnancov zabezpeèujúci iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi oboznamujú zástupcov zamestnancov
u zamestnávate¾a alebo v organizaènej zloke zamestnávate¾a so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov, vetkých zamestnancov o obsahu a výsledku
informovania a prerokovania.
(2) Spôsoby prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním na národnej úrovni sa vymedzia v dohode
pod¾a § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1. Ak sa tieto spô-
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soby prepojenia v dohode nevymedzili a ak má by
prijaté rozhodnutie, ktoré by viedlo k podstatným zmenám týkajúcim sa organizácie práce alebo pracovných
vzahov, ústredné vedenie je povinné okrem informovania európskej zamestnaneckej rady a prerokovania
s òou informova aj zástupcov zamestnancov na národnej úrovni alebo priamo zamestnancov, ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia zamestnancov, a prerokova s nimi tieto informácie..
18. Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 249a
Ochrana informácií
(1) Ústredné vedenie so sídlom na území Slovenskej
republiky nemá povinnos poskytova také informácie,
ktorých poskytnutie by z objektívnych dôvodov váne
ohrozilo èinnos dotknutých zamestnávate¾ov alebo by
im bolo na ujmu. Ak ústredné vedenie oznaèí nejakú informáciu za informáciu pod¾a prvej vety, dotknuté strany sa môu obráti na súd, aby urèil, e informácia,
ktorú ústredné vedenie odmietlo poskytnú, nie je informáciou pod¾a prvej vety.
(2) Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu, èlenovia európskej zamestnaneckej rady, zástupcovia zamestnancov zabezpeèujúci iný postup informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi a odborníci, ktorí
im pomáhajú, nie sú oprávnení poèas funkèného obdobia, ako ani po jeho skonèení poskytova informácie,
ktoré im boli výslovne poskytnuté ako dôverné. Táto
povinnos sa uplatòuje bez oh¾adu na to, kde sa tieto
osoby práve nachádzajú..
19. § 250 vrátane nadpisu znie:
§ 250
Ochrana èlenov osobitného vyjednávacieho
orgánu, èlenov európskej zamestnaneckej rady
a zástupcov zamestnancov zabezpeèujúcich
iný postup informovania zamestnancov
a prerokovania s nimi
(1) Na èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu, èlenov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpeèujúcich iný postup informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi u zamestnávate¾a
alebo organizaènej zloky zamestnávate¾a so sídlom na
území Slovenskej republiky pri výkone ich funkcie sa
primerane vzahuje § 240.
(2) Èlenom osobitného vyjednávacieho orgánu a èlenom európskej zamestnaneckej rady sa poskytuje odborná príprava s náhradou mzdy v rozsahu potrebnom
na vykonávanie ich funkcie zástupcu zamestnancov.
(3) Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu, èlenovia európskej zamestnaneckej rady a zástupcovia
zamestnancov zabezpeèujúci iný postup informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi majú pri vykonávaní svojej funkcie k dispozícii prostriedky na kolektív-
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ne zastupovanie záujmov zamestnancov zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo
skupiny zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov vyplývajúcich z uplatòovania práva na
nadnárodné informácie a na prerokovanie a na tento
úèel sa im priznáva spôsobilos by úèastníkom súdneho konania..
20. Za § 250 sa vkladá § 250a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 250a
Postup pri zmene truktúry zamestnávate¾a
(1) Ak sa podstatne zmení truktúra zamestnávate¾a
pôsobiaceho na území èlenských tátov alebo skupiny
zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov najmä z dôvodu zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia, európska zamestnanecká rada alebo európske
zamestnanecké rady sa musia týmto zmenám prispôsobi. Prispôsobenie sa spravuje ustanoveniami dohody alebo dohôd o zriadení európskej zamestnaneckej
rady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(2) Ak platná dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady v prípadoch pod¾a odseku 1 neobsahuje
potrebné ustanovenia o prispôsobení sa zmenám alebo
v prípade rozporu medzi ustanoveniami dvoch alebo
viacerých pouite¾ných dohôd o zriadení európskej zamestnaneckej rady, ústredné vedenie zaène z vlastnej
iniciatívy alebo na základe písomnej iadosti najmenej
100 zamestnancov najmenej u dvoch zamestnávate¾ov
alebo v organizaèných zlokách zamestnávate¾a v najmenej dvoch rôznych èlenských tátoch alebo na základe písomnej iadosti ich zástupcov vyjednávanie pod¾a
§ 244.
(3) Èlenmi osobitného vyjednávacieho orgánu sú
spolu s èlenmi zvolenými alebo vymenovanými pod¾a
§ 244 ods. 3 aj najmenej traja èlenovia európskej zamestnaneckej rady alebo kadej z európskych zamestnaneckých rád.
(4) Poèas vyjednávania pod¾a § 244 európska zamestnanecká rada alebo európske zamestnanecké
rady naïalej pôsobia v súlade s podmienkami prispôsobenými na základe dohody medzi èlenmi európskej
zamestnaneckej rady alebo európskych zamestnaneckých rád a ústredným vedením..
21. Za § 252e sa vkladá § 252f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 252f
Prechodné ustanovenie úèinné od 6. júna 2011
(1) Ustanovenia § 241 a 250 úèinné od 6. júna 2011
sa nevzahujú na zamestnávate¾a pôsobiaceho na území èlenských tátov a skupinu zamestnávate¾ov pôsobiacich na území èlenských tátov, u ktorých bola dohoda, ktorá zabezpeèuje nadnárodné informovanie
a prerokovanie, podpísaná alebo zmenená od 5. júna
2009 do 5. júna 2011, ak sa zmluvné strany nedohod-
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nú inak. To platí aj v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, e dohoda pod¾a prvej vety sa podstatne zmení,
predåi alebo obnoví po 5. júni 2011.
(2) Na dohody pod¾a odseku 1 sa vzahuje právna
úprava úèinná do 5. júna 2011..
22. V § 254a sa slová akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami záväzné akty.
23. Názov prílohy è. 2 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
24. Príloha è. 2 sa dopåòa devätnástym bodom
a dvadsiatym bodom, ktoré znejú:
19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaïovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoloèenstva
a v skupinách podnikov s významom na úrovni
Spoloèenstva na úèely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie) (Ú. v.
EÚ L 122, 16. 5. 2009).
20. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010,
ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda
o rodièovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zruuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3.
2010)..
Èl. II
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z. a zákona
è. 547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 152 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Poèas materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky pod¾a odseku 1 zotrváva policajtka alebo policajt vo svojej funkcii; ak dôjde k organizaènej zmene,
v dôsledku ktorej policajtka alebo policajt nebudú môc
zotrva vo svojej funkcii, ustanovia sa do inej vhodnej
funkcie pod¾a tohto zákona za podmienok, ktoré nie sú
pre nich menej priaznivé. Policajtka alebo policajt majú
po skonèení materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky pod¾a odseku 1 právo na prospech z kadého
zlepenia podmienok výkonu sluby, na ktoré by pod¾a
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tohto zákona mali právo aj poèas výkonu svojej funkcie..
2. § 287b znie:
§ 287b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
3. Príloha è. 4 znie:

Èiastka 20

mienky pred nástupom na materskú dovolenku alebo
rodièovskú dovolenku pod¾a odseku 1; ustanovenie
§ 141 sa v takom prípade nepouije. Colníèka po skonèení materskej dovolenky alebo colník po skonèení rodièovskej dovolenky pod¾a odseku 1 má právo na prospech z kadého zlepenia podmienok vykonávania
tátnej sluby, ktoré by colníèke alebo colníkovi patrilo, ak by colníèka nebola na materskej dovolenke alebo
colník na rodièovskej dovolenke pod¾a odseku 1..
2. § 149 znie:

Zoznam preberaných právne záväzných
aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991
o povinnosti zamestnávate¾a informova zamestnancov o podmienkach vzahujúcich sa na zmluvu
alebo na pracovno-právny vzah (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2).
2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou
sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1).
3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000,
ktorá ustanovuje veobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4).
4. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006)..
Èl. III
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 583/2008 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 543/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V § 143 odsek 7 znie:
(7) Colníèka po skonèení materskej dovolenky alebo
colník po skonèení rodièovskej dovolenky pod¾a odseku 1 má právo vráti sa na výkon pôvodnej funkcie za
rovnakých podmienok ako pred nástupom na materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku pod¾a odseku 1. Ak návrat na výkon pôvodnej funkcie nie je
moný z dôvodu organizaènej zmeny, prevedie sa na
inú funkciu alebo sa preloí za podmienok, ktoré pre
colníèku alebo colníka nie sú menej priaznivé ako pod-

§ 149
Osamelými sa rozumejú colníèky, ktoré ijú samé
a sú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené, colníci, ktorí
ijú sami a sú slobodní, ovdovelí alebo rozvedení, alebo
colníèky a colníci osamelí z iných ványch dôvodov..
3. V § 268f sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
4. Názov prílohy è. 4 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
5. V prílohe è. 4 sa vypúajú body 2 a 3.
Doterajie body 4 a 8 sa oznaèujú ako body 2 a 6.
Èl. IV
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z. a zákona è. 543/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 193 sa za slová § 145 a 152 ods. 1 a 2 vkladá
èiarka a slová § 157 ods. 1.
2. § 209a znie:
§ 209a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
3. Názov prílohy è. 4 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
Èl. V
Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 539/2005 Z. z., zákona
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è. 326/2007 Z. z., zákona è. 85/2008 Z. z. a zákona
è. 384/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

èenstiev a Európskej únie nahrádzajú slovami právne
záväzné akty Európskej únie.

1. V § 8 ods. 7 písm. b) sa za slovo ien vkladá èiarka a slová alebo matiek sa nahrádzajú slovami matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacich
ien.

4. Názov prílohy è. 4 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.

2. V § 12 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
3. Názov prílohy znie: Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.
4. V prílohe sa vypúajú body 3 a 4.
Doterají bod 5 sa oznaèuje ako bod 3.
5. Príloha sa dopåòa bodom 4, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady
rovnosti príleitostí a rovnakého zaobchádzania
s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204,
26. 7. 2006)..
Èl. VI
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 543/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 63 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
poèas ktorej nemá nárok na materské pod¾a osobitného predpisu,21a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 10 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. § 116 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Profesionálnu vojaèku poèas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka poèas rodièovskej dovolenky, poèas ktorej majú nárok na materské pod¾a osobitného predpisu,21a) nemono odvola z funkcií, do
ktorých boli ustanovení pred materskou dovolenkou
alebo rodièovskou dovolenkou. Ak poèas tejto materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky dôjde k organizaènej zmene, v dôsledku ktorej profesionálna vojaèka alebo profesionálny vojak nebudú môc
vykonáva funkcie, ktoré vykonávali pred materskou
dovolenkou alebo rodièovskou dovolenkou, ustanovia
sa do inej vhodnej funkcie pod¾a tohto zákona za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej priaznivé.
(4) Profesionálna vojaèka alebo profesionálny vojak
pod¾a odseku 3 musia ma prospech z kadého zlepenia pracovných podmienok pod¾a tohto zákona, na ktoré by mali nárok, ak by vykonávali funkcie, do ktorých
boli ustanovení pred odchodom na materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku..
3. V § 217 sa slová právne akty Európskych spolo-

Èl. VII
a
è.
è.
è.

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
505/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z. a zákona
547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa nad slovo predpisom umiestòuje
odkaz 5a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad § 149a ods. 3 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 3 a 5 zákona è. 549/2003 Z. z.,
§ 93 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 4 ods. 2 sa nad slovo predpisom umiestòuje
odkaz 5a.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z. nahrádza citáciou v znení neskorích predpisov.
4. V § 60 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová Európskych spoloèenstiev a.
5. V § 72 odsek 1 znie:
(1) tátna zamestnankyòa sa po skonèení materskej dovolenky alebo po skonèení rodièovskej dovolenky zaradí na vykonávanie tátnej sluby na to isté tátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonávala
tátnu slubu pred nástupom na materskú dovolenku
alebo rodièovskú dovolenku, za podmienok, ktoré pre
òu nie sú menej priaznivé. Ak zaradenie pod¾a prvej
vety nie je moné, sluobný úrad zaradí tátnu zamestnankyòu na tátnozamestnanecké miesto v tom istom
odbore tátnej sluby a v tej istej funkcii, ak sa tátna
zamestnankyòa nedohodne so sluobným úradom
inak. tátna zamestnankyòa po skonèení materskej
dovolenky alebo po skonèení rodièovskej dovolenky
a jej zaradení na vykonávanie tátnej sluby má právo
na prospech z kadého zlepenia podmienok vykonávania tátnej sluby, ktoré by jej patrilo, ak by nebola na
materskej dovolenke alebo na rodièovskej dovolenke..
6. V § 120 sa slová § 156 a 160 nahrádzajú slovami
§ 156, § 157 ods. 3, § 158 a 160.
7. V § 141 sa slová akty Európskych spoloèenstiev
a nahrádzajú slovami záväzné akty.
8. V prílohe è. 1 v 9. platovej triede a 11. platovej
triede sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú
slovami Európskej únie.
9. Názov prílohy è. 5 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
10. Príloha è. 5 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
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8. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010,
ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda
o rodièovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zruuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68,
18. 3. 2010)..
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Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2011
okrem èl. I piateho bodu, desiateho bodu a dvadsiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 6. júna
2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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49
ZÁKON
z 9. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:
aa) kôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový
materiál,
ab) prevádzkovým zariadením stavba alebo zariadenie
slúiace na produkciu sadbového materiálu..
2. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Lesný porast a semenný zdroj pre kategóriu selektovaný mono uzna ako zdroj pre príslunú drevinu, ak je drevina pri fenotypovej klasifikácii zaradená
do fenotypovej kategórie A alebo B a podiel biologicky
zrelých jedincov dreviny dosahuje v poraste aspoò 10 %
s najniím poètom 40 jedincov..
3. V § 8 ods. 4 sa slová lesného hospodárskeho
plánu9) (ïalej len plán) nahrádzajú slovami programu starostlivosti o lesy9) (ïalej len program starostlivosti). Následne sa v ïalom texte zákona legislatívna
skratka plán vo vetkých tvaroch nahrádza legislatívnou skratkou program starostlivosti v príslunom
tvare.
V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa slová zákona
è. 360/2007 Z. z. nahrádzajú slovami neskorích
predpisov.
4. V § 8 odsek 7 znie:
(7) Testovanie vykonáva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo) poverená osoba, ktorá je drite¾om
osvedèenia, na základe iadosti správcu zdroja..
5. V § 10 ods. 1 sa slová Osoba, ktorá zbiera semeno,
semennú surovinu, semenáèiky nahrádzajú slovami
Drite¾ osvedèenia, ktorý vykonáva zber semena, semennej suroviny, semenáèikov.
6. V § 10 ods. 3 sa slová sa semeno, semenná surovina nahrádzajú slovami semeno, semennú surovinu
a slovo oznaèujú sa nahrádza slovami oznaèí osoba
pod¾a odseku 1.
7. V § 10 ods. 4 sa slová osoba, ktorá zbiera lesný
reprodukèný materiál, poiada nahrádzajú slovami
osoba pod¾a odseku 1 poiada.
8. V § 10 odsek 6 znie:
(6) Ak lesný reprodukèný materiál nepochádza
z uznaného zdroja alebo neboli splnené povinnosti uve-

dené v odsekoch 1 a 4, obvodný lesný úrad vydá rozhodnutie o nevydaní listu o pôvode pod¾a odseku 5..
9. V § 11 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Sprievodný list pre osivo obsahuje aj údaje o
a) èistote osiva,
b) klíèivosti osiva alebo ivotaschopnosti osiva,
c) hmotnosti 1 000 kusov èistých semien,
d) poète klíèivých semien alebo ivotaschopných semien v 1 kg osiva.
(5) Ak ide o krátku dodaciu lehotu mono osivo
z aktuálnej úrody uvádza na trh so sprievodným listom bez vyplnených údajov pod¾a odseku 4 písm. b) a d)
s podmienkou, e chýbajúce údaje dodávate¾ poskytne
odberate¾ovi ihneï po skonèení skúok kvality alebo ak
sa na trh uvádzajú jeho malé mnostvá;14) do poskytnutia chýbajúcich údajov odberate¾ nemôe získané osivo
doda ïaliemu odberate¾ovi..
10. V § 13 ods. 2 sa vypúa slovo evidovaný.
11. Nadpis § 15 znie:
Obchodná výmena a vývoz
12. V § 15 ods. 3 sa za slová obchodnej výmeny
vkladajú slová alebo vývozu a na konci sa pripájajú
slová alebo vývozom.
13. V § 24 ods. 2 písmeno i) znie:
i) vedie zoznam kôlok a prevádzkových zariadení na
základe evidencie kôlok a prevádzkových zariadení,
ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu
sadbového materiálu,.
14. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32a
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. apríla 2011
(1) Evidenèný kód pod¾a tohto zákona pre zdroje
uznané pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2011
zverejní centrum na svojom webovom sídle najneskôr
do 31. mája 2012.
(2) Potvrdenie o pôvode vydané pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2011 sa povauje za list o pôvode
pod¾a tohto zákona.
(3) Drite¾ lesného reprodukèného materiálu nadobudnutého do 31. marca 2011, pre ktorý nebolo vydané
potvrdenie o pôvode pod¾a predpisov úèinných do
31. marca 2011 poiada do 31. decembra 2011 centrum o vydanie listu o pôvode. Bez listu o pôvode pod¾a
prvej vety nemono tento lesný reprodukèný materiál
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uvádza na trh, poui na obnovu lesa a zalesòovanie
alebo na iné lesnícke úèely.
(4) Zásady horizontálneho a vertikálneho prenosu
lesného reprodukèného materiálu pod¾a predpisov
úèinných do 31. marca 2011 mono poui na sadbový
materiál rozpestovaný pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona..
15. V § 34 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
16. V prílohe è. 5 sa slová èíselné oznaèenie výkovej
zóny nahrádzajú slovami èíslo lesného vegetaèného
stupòa20a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a) znie:

20a) Príloha è. 1 k vyhláke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave
lesov a o ochrane lesa..
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17. V prílohe è. 7 sa slová Predpokladaný zaèiatok
zberu nahrádzajú slovami Predpokladaný zaèiatok
odberu a slová Miesto zberne sa nahrádzajú slovami
Miesto uloenia lesného reprodukèného materiálu.
18. V prílohe è. 8 sa slová Miesto zberu nahrádzajú
slovami Miesto odberu, slová Rok zberu sa nahrádzajú slovami Rok odberu a na konci prílohy sa pripájajú
slová Meno, priezvisko a podpis drite¾a osvedèenia.
19. V prílohe è. 9 èastiach A a B sa slová Názov a adresa centra a v èasti C slová Meno a adresa centra
nahrádzajú slovami Názov a adresa prísluného orgánu a v èastiach A, B a C sa slová Odtlaèok peèiatky
centra nahrádzajú slovami Odtlaèok peèiatky prísluného orgánu a slová Meno inpektora nahrádzajú slovami Meno a priezvisko zodpovednej osoby.
20. Príloha è. 10 vrátane nadpisu znie:

SPRIEVODNÝ LIST LESNÉHO REPRODUKÈNÉHO MATERIÁLU
ýíslo
sprievodného listu:

OdberateĐ:

Sídlo (miesto, ulica, PSý):

Sídlo (miesto, ulica, PSý):

ýíslo osvedþenia:

IýO:

ýíslo rastlinného pasu

Dátum expedície:

Druh
reprodukþného
materiálu1)
/Kategória
reprodukþného
materiálu2)

Vek3)

Evidenþný kód a názov semenárskej
oblasti/ pôvod

Dopravný prostriedok (EVý):

ES – Rastlinný pas
Slovenská republika (SK)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poĐnohospodársky (ÚKSÚP)
Registraþné þíslo ÚKSÚP:
ZP (chránená zóna):
RP (náhradný rastlinný pas):
Krajina pôvodu (vývozu):

Množstvo4)

ýíslo listu
o pôvode

Klasifikaþné
oznaþenie pri
topoĐoch

Úþel použitia5)/ Poznámka6)

ýistota osiva (v %):

HmotnosĢ 100 ks þistých semien:

KlíþivosĢ osiva (v %):

Poþet klíþivých semien v kg osiva:

______________________________________

______________________________________

Podpis a odtlaèok peèiatky dodávate¾a

Podpis a odtlaèok peèiatky odberate¾a

Zbierka zákonov è. 49/2011

Drevina (botanický názov)/
Vedecký názov

DodávateĐ:
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Príloha è. 10
k zákonu è. 138/2010 Z. z.

Poznámky k tabu¾ke:
1
) Uvádza sa P, ak ide o semennú surovinu, S ak ide o spracované semeno, R ak ide o èasti rastlín a SD ak ide o sadbový materiál.
2
) I  identifikovaný, S  selektovaný, K  kvalifikovaný, T  testovaný.
3
) Pri sadbovom materiáli spôsob pestovania, pri semene alebo semennej surovine rok zberu.
4
) Uvádza sa v 1000 ks alebo v kg so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
5
) 1  obnova lesa, 2  zalesòovanie, 3  iné lesnícke úèely, 4  iné ako lesnícke úèely, 5  urèený na vývoz.
6
) Informácia o genetickej modifikácii, èi bol materiál vegetatívne mnoený a pod.
Rozpis pouitia sadeníc
Jednotka priestorového
rozdelenia lesa

Drevina

Vek

Evidenèný kód

Mnostvo
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21. Nadpis prílohy è. 15 znie:
Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2011
o vyetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

c) lodí vnútrozemskej plavby prevádzkovaných na
vnútrozemských vodných cestách,
d) rybárskych lodí s dåkou menej ako 15 metrov,
e) stálych vrtných súprav.

§1

§3

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje zásady, pravidlá a postupy vyetrovania námornej nehody1) alebo námornej mimoriadnej udalosti2) z dôvodu zvýenia námornej bezpeènosti, predchádzania zneèisteniu mora
z námorných lodí a zníenia rizika budúcej námornej
nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti.

(1) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
vykoná vyetrovanie ve¾mi vánej námornej nehody,6)
ak sa týka
a) námornej lode plávajúcej pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky bez oh¾adu na miesto ve¾mi vánej
námornej nehody alebo
b) podstatného záujmu Slovenskej republiky bez oh¾adu na miesto ve¾mi vánej námornej nehody a vlajku
námornej lode zúèastnenej na ve¾mi vánej námornej nehode.

(2) Vyetrovaním sa na úèely tohto nariadenia vlády
rozumie analýza námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, podrobné podávanie správ z vyetrovania o ich príèinách a navrhovanie nápravných
opatrení.
(3) Vyetrovate¾om a odbornou vyetrovacou komisiou sa na úèely tohto nariadenia vlády rozumie ten, kto
vykonáva vyetrovanie pod¾a tohto nariadenia vlády.
§2
(1) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalos, ktorá sa týka
a) námorných lodí plávajúcich pod tátnou vlajkou
Slovenskej republiky alebo
b) Slovenskej republiky ako tátu s podstatným záujmom.3)
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na námornú
nehodu alebo námornú mimoriadnu udalos, ktorá sa
týka len
a) vojnových lodí, transportných výsadkových lodí
a lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika a nepouíva ich na komerèné úèely,
b) lodí nepoháòaných mechanickými prostriedkami,
drevených lodí jednoduchej kontrukcie, námorných jácht4) a námorných rekreaèných plavidiel,5)
ak nemajú alebo nebudú ma posádku a nepouívajú sa na komerèné úèely,
1

(2) Ak ide o vánu námornú nehodu,7) vyetrovate¾
alebo odborná vyetrovacia komisia vykoná pred vyetrovaním predbené hodnotenie s cie¾om rozhodnú
o tom, èi sa vykoná alebo nevykoná vyetrovanie. Ak vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia rozhodne, e sa nevykoná vyetrovanie, dôvody tohto rozhodnutia zaznamená a oznámi Európskej komisii spolu
s ïalími údajmi o námornej nehode a námornej mimoriadnej udalosti pod¾a prílohy è. 1.
(3) Ak ide o námornú nehodu okrem námornej nehody
pod¾a odsekov 1 a 2 alebo námornú mimoriadnu udalos, vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
rozhodne, èi sa vyetrovanie vykoná alebo nevykoná.
(4) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
v rozhodnutiach pod¾a odsekov 2 a 3 zoh¾adní závanos vánej námornej nehody, námornej nehody alebo
námornej mimoriadnej udalosti, druh plavidla alebo
nákladu a monos, e závery vyetrovania prispejú
k predchádzaniu námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.
(5) Ak je Slovenská republika vedúcim vyetrujúcim
tátom, vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia urèí rozsah a praktické opatrenia výkonu vyetro-

) § 28 ods. 1 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov.
) § 28 ods. 4 zákona è. 435/2000 Z. z. v znení zákona è. 440/2010 Z. z.
3
) § 2 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpeènú prevádzku prievozných
lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 364/2010 Z. z.
4
) § 2 písm. e) zákona è. 435/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 písm. g) a § 51 ods. 2 zákona è. 435/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 28 ods. 3 zákona è. 435/2000 Z. z. v znení zákona è. 440/2010 Z. z.
7
) § 28 ods. 2 zákona è. 435/2000 Z. z. v znení zákona è. 440/2010 Z. z.
2
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vania v spolupráci s vyetrovacími orgánmi ostatných
tátov s podstatným záujmom. Vedúcim vyetrujúcim
tátom je tát, ktorý je zodpovedný za vedenie vyetrovania na základe dohody zúèastnených tátov s podstatným záujmom.
(6) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
sa pri vyetrovaní riadi spoloènou metodikou vyetrovania námorných nehôd a námorných mimoriadnych
udalostí vypracovanou pod¾a osobitného predpisu.8)
Od tejto metodiky sa môu odchýli v osobitnom prípade, ak je to pod¾a ich odborného úsudku potrebné a ak
je to nevyhnutné z dôvodu vykonania vyetrovania.
§4
(1) Kadá námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalos je spravidla predmetom len jedného vyetrovania vykonávaného vyetrovate¾om alebo odbornou vyetrovacou komisiou alebo vyetrovacím
orgánom vedúceho vyetrujúceho tátu za úèasti vyetrovacieho orgánu iného èlenského tátu Európskej
únie, Islandu, Lichtentajnska a Nórska (ïalej len
èlenský tát) s podstatným záujmom. Ak sa na vyetrovaní zúèastnia Slovenská republika a jeden alebo viac
èlenských tátov, Slovenská republika spolupracuje so
zúèastnenými èlenskými tátmi s cie¾om dohodnú sa
na vyetrovacích postupoch a na urèení vedúceho vyetrovacieho tátu. Ak je Slovenská republika tátom
s podstatným záujmom, má vyetrovate¾ alebo odborná
vyetrovacia komisia rovnaké práva a prístup k svedkom a dôkazom ako vyetrovací orgán iného èlenského
tátu, ktorý vyetrovanie vykonáva, ako aj právo na
zoh¾adnenie názoru zo strany vedúceho vyetrujúceho
tátu. Ak je Slovenská republika vedúcim vyetrujúcim
tátom, zabezpeèí rovnaké práva a prístup k svedkom
a dôkazom vyetrovaciemu orgánu iného èlenského
tátu s podstatným záujmom ako má vyetrovací orgán
iného èlenského tátu, ktorý vyetrovanie vykonáva,
ako aj právo na zoh¾adnenie jeho názoru.
(2) Súbené vyetrovanie tej istej námornej nehody
alebo námornej mimoriadnej udalosti môe by vykonávané len vo výnimoènom prípade, prièom dôvody takéhoto súbeného vyetrovania musí vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia oznámi Európskej
komisii. Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia pri vykonávaní súbeného vyetrovania spolupracuje s vyetrovacími orgánmi èlenských tátov aj s cie¾om vzájomnej výmeny prísluných informácií
získaných poèas svojich predmetných vyetrovaní na
úèely dosiahnutia spoloèných záverov.
(3) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
nesmie prija iadne opatrenie, ktoré by mohlo neprimerane zamedzi, pozastavi alebo oneskori priebeh
vyetrovania.
(4) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
je zodpovedný za vyetrovanie a koordináciu s vyetro8
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vacími
orgánmi
ostatných
èlenských
tátov
s podstatným záujmom a dovtedy, kým sa vzájomne
nedohodnú, ktorý z nich bude vyetrovacím orgánom
vedúceho vyetrujúceho tátu.
(5) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
je zodpovedný za vyetrovanie námornej nehody alebo
námornej mimoriadnej udalosti, ktorej úèastníkom je
prievozná loï ro-ro9) alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo10) a Slovenská republika je tátom s podstatným záujmom a ktoré zaèal vyetrovací orgán tátu,
v ktorého teritoriálnych vodách alebo vnútorných
vodách11) k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti dolo, alebo ak sa tak stalo mimo teritoriálnych vôd alebo vnútorných vôd, vyetrovací orgán
èlenského tátu, z ktorého ako posledného prievozná
loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vyplávala a zodpovedný za koordináciu s ostatnými èlenskými tátmi s podstatným záujmom a od urèenia Slovenskej republiky za vedúci vyetrujúci tát na základe
vzájomnej dohody èlenských tátov s podstatným záujmom.
§5
(1) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
má právo na informácie potrebné na vykonanie vyetrovania a je oprávnený
a) na vo¾ný prístup k oblasti alebo miestu námornej
nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako
aj k akejko¾vek námornej lodi, vraku alebo kontrukcii vrátane nákladu, zariadenia alebo trosiek,
b) zabezpeèi okamitý súpis dôkazov a riadené pátranie po vraku, troskách alebo iných predmetoch z dôvodu ich preskúmania alebo analýzy a ich odstránenie,
c) vyadova preskúmanie alebo analýzu dôkazového
materiálu pod¾a písmena b) a na vo¾ný prístup k výsledkom tohto preskúmania alebo analýzy,
d) na vo¾ný prístup k informáciám a zaznamenaným
údajom vrátane údajov zo zapisovaèa údajov o plavbe (VDR), ktoré sa týkajú námornej lode, plavby, nákladu, posádky alebo akejko¾vek inej osoby, predmetu, stavu alebo okolnosti, kopírova ich a vyuíva
ich,
e) na vo¾ný prístup k výsledkom obhliadky tiel obetí
alebo skúok vykonaných na vzorkách odobratých
z tiel obetí,
f) vyadova a ma vo¾ný prístup k výsledkom vyetrenia osôb zabezpeèujúcich prevádzku námornej lode
alebo akejko¾vek inej dotknutej osoby alebo k výsledkom zo skúok vykonaných na vzorkách, ktoré
im boli odobraté,
g) vypoèúva svedkov bez prítomnosti osoby, ktorej záujmy by sa mohli povaova za prekáku vo vyetrovaní,
h) získa záznamy z technických prehliadok a informácie od tátu, pod vlajkou ktorého námorná loï pláva,

) Èlánok 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpeènostná agentúra (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7).
9
) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 581/2006 Z. z.
10
) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 581/2006 Z. z.
11
) Dohovor o írom mori (oznámenie è. 53/1994 Z. z.).
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vlastníkov námorných lodí, klasifikaèných spoloèností alebo akýchko¾vek iných dotknutých osôb, ak
majú tieto osoby alebo ich zástupcovia sídlo v èlenskom táte,
i) iada o pomoc prísluné orgány dotknutých tátov
vrátane inpektorov tátu, pod vlajkou ktorého námorná loï pláva, a prístavného tátu, èlenov pobrenej stráe, prevádzkovate¾ov lodných dopravných
sluieb, pátracích a záchranných tímov, lodivodov
alebo iných osôb vykonávajúcich prístavnú alebo
námornú prevádzku.
(2) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
môe zaèa vyetrovanie bez oh¾adu na to, kedy dostane oznámenie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti. Má nezávislé postavenie a môe zadovaova dostatoèné mnostvo podkladov potrebných
na nezávislý výkon vyetrovania.
(3) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
môe vyetrova aj iné udalosti ako námorné nehody
alebo námorné mimoriadne udalosti, ak toto vyetrovanie neohrozí jeho nezávislos.
(4) Dôkazy, správy a oznámenia získané alebo prijaté
vyetrovate¾om alebo odbornou vyetrovacou komisiou
poèas vyetrovania, záznamy potvrdzujúce totonos
osôb, ktoré poskytli dôkazy v rámci vyetrovania, a informácie týkajúce sa úèastníkov námornej nehody alebo
námornej mimoriadnej udalosti, ktoré majú mimoriadne citlivú alebo súkromnú povahu, vrátane informácií
o ich zdravotnom stave, sa nesmú sprístupni12) na iné
úèely ako vyetrovanie, ak nejde o verejný záujem; tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.13)
§6
(1) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
v rámci stálej spolupráce s vyetrovacími orgánmi
iných èlenských tátov
a) vyuíva materiálne vybavenie a zariadenie na vyetrovanie vrakov a zariadení námorných lodí a iných
predmetov dôleitých pre vyetrovanie vrátane získania a vyhodnotenia informácií zo zapisovaèa údajov o plavbe (VDR) a iných elektronických zariadení,
b) poskytuje a vyuíva technickú pomoc alebo odborné
znalosti potrebné na plnenie pecifických úloh,
c) získava a vyuíva informácie dôleité na analýzu
údajov o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach a na vydávanie bezpeènostných odporúèaní, ktoré predkladá Európskej komisii;
bezpeènostným
odporúèaním
je
návrh
vyetrovacieho orgánu tátu, ktorý vykonáva alebo
vedie vyetrovanie na základe informácií získaných
z tohto vyetrovania, alebo návrh Európskej komisie
konajúcej na základe analýzy abstraktných údajov
a výsledkov vykonaných vyetrovaní,
d) vypracúva spoloèné zásady dodriavania bezpeènostných odporúèaní a úpravy vyetrovacích metód,
12
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e) spravuje systém skorého varovania pod¾a § 11,
f) vypracuje pravidlá o dôvernom charaktere pre spoloèné vyuívanie svedeckých dôkazov a spracovanie
údajov a iných záznamov pod¾a § 5 ods. 4 vo vzahu
k èlenským tátom a tátom iným ako èlenským tátom (ïalej len tretí tát),
g) organizuje v prípade potreby odbornú prípravu pre
jednotlivých vyetrovate¾ov,
h) podporuje spoluprácu s vyetrovacími orgánmi tretích tátov a s medzinárodnými organizáciami pre
vyetrovanie námorných nehôd,
i) poskytuje vyetrovacím orgánom vetky relevantné
informácie.
(2) Èinnosti vykonávané v rámci vyetrovania, na
ktorom sa zúèastòuje vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia a vyetrovací orgán jedného alebo
viacerých èlenských tátov, sú bezplatné.
(3) Ak je v rámci vyetrovania potrebná pomoc vyetrovacieho orgánu èlenského tátu, ktorý sa na vyetrovaní nezúèastòuje, vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia sa dohodne na úhrade vzniknutých
nákladov s vyetrovacími orgánmi èlenských tátov zúèastnených na vyetrovaní.
§7
(1) Ak vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia vyetruje námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalos s úèasou vyetrovacieho orgánu tretieho tátu, ktorý je tátom s podstatným záujmom, je
povinný spolupracova s týmto vyetrovacím orgánom
tretieho tátu, na základe vzájomnej dohody umoni
tomuto vyetrovaciemu orgánu tretieho tátu prístup
v ktorejko¾vek etape k vyetrovaniu a vykonáva vyetrovanie a podáva správy z vyetrovania pod¾a tohto
nariadenia vlády.
(2) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
môe rozhodnú o nevykonaní súbeného vyetrovania, ak vyetrovanie vedené vyetrovacím orgánom tretieho tátu s podstatným záujmom s úèasou vyetrovacích orgánov jedného alebo viacerých èlenských
tátov je vykonávané v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A. 849(20).
§8
Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia je
povinný
a) uchováva vetky informácie z námorných máp, lodných denníkov, elektronických a magnetických nahrávok a videozáznamov vrátane informácií zo zapisovaèa údajov o plavbe (VDR) a iných elektronických
zariadení, ktoré sa týkajú èasu námornej nehody
alebo námornej mimoriadnej udalosti, pred òou a po
nej,

) § 18 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
§ 18 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
) Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov.
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b) zabráni prepísaniu alebo inej zmene informácií
pod¾a písmena a),
c) zabráni rueniu zo strany akýchko¾vek iných zariadení, ktoré mono povaova za dôleité pre vyetrovanie,
d) bezodkladne zhromaïova a uchováva vetky dôkazy na úèely vyetrovania.
§9
(1) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
po ukonèení vyetrovania uverejní správu z vyetrovania vrátane jej záverov a odporúèaní pre verejnos do
12 mesiacov od dátumu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti v súlade s prílohou è. 2.
Ak nie je moné vypracova závereènú správu z vyetrovania v tejto lehote, uverejní sa predbená správa z vyetrovania do 12 mesiacov od dátumu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Vyetrovate¾
alebo odborná vyetrovacia komisia môe rozhodnú
o vypracovaní zjednoduenej správy z vyetrovania, ak
sa vyetrovanie netýka ve¾mi vánej námornej nehody
alebo vánej námornej nehody a zo záverov nevyplýva,
e prispejú k predchádzaniu námorných nehôd alebo námornej mimoriadnej udalosti v budúcnosti.
(2) Ak je Slovenská republika vedúcim vyetrujúcim
èlenským tátom, vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia zale kópiu závereènej, zjednoduenej
alebo predbenej správy z vyetrovania Európskej komisii. Zoh¾adní prípadné technické pripomienky Európskej komisie k závereèným správam z vyetrovania,
prièom sa nesmie ovplyvni podstata zistení.
§ 10
(1) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
v prípade potreby vypracuje bezpeènostné odporúèania na základe analýzy získaných údajov a celkových
výsledkov vykonaných vyetrovaní.
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(2) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
zabezpeèí, aby adresáti dodriavali nimi vydané bezpeènostné odporúèania a aby sa na ich základe prijali
opatrenia v súlade s právom Európskej únie a medzinárodným právom.
(3) Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
v bezpeènostnom odporúèaní neurèuje zodpovednos
ani nepripisuje vinu za námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalos.
§ 11
Ak vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia
bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo na vydanie skorého varovania, dôjde k záveru v ktorejko¾vek etape vyetrovania, e je potrebné prija naliehavé opatrenie na
zabránenie rizika nových námorných nehôd alebo námorných mimoriadnych udalostí na úrovni Európskej
únie, bezodkladne informuje Európsku komisiu o potrebe vydania skorého varovania.
§ 12
Vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia informuje Európsku komisiu o námorných nehodách
a námorných mimoriadnych udalostiach v súlade s prílohou è. 1. Poskytuje Európskej komisii aj údaje vyplývajúce z vyetrovania v súlade so schémou databázy
Európskej informaènej platformy o námorných nehodách.
§ 13
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna 2011.

Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 50/2011 Z. z.

ÚDAJE O NÁMORNEJ NEHODE ALEBO NÁMORNEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zodpovedný èlenský tát/kontaktná osoba
Vyetrovate¾ èlenského tátu
Úloha èlenského tátu
Dotknutý pobrený tát
Poèet tátov s podstatným záujmom
táty s podstatným záujmom
Oznamujúci subjekt
Èas oznámenia
Dátum oznámenia
Meno námornej lode
Èíslo IMO/rozliovacie písmená
tátna vlajka námornej lode
Druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
Typ námornej lode
Dátum námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
Èas námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
Poloha  zemepisná írka
Poloha  zemepisná dåka
Miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
Prístav, z ktorého námorná loï vyplávala
Prístav, do ktorého námorná loï pláva
Systém rozdelenia plavby
Úsek plavby
Prevádzka námornej lode
Miesto na palube
Straty na ivotoch:
a) posádka,
b) cestujúci,
c) iní.
Závaná ujma na zdraví:
a) posádka,
b) cestujúci,
c) iní.
Zneèistenie
kody na námornej lodi
kody na náklade
Iné kody
Struèný opis námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
Struèný opis dôvodov nevykona vyetrovanie.

Poznámka: Údaje uvedené v bodoch 10 a 12, 14, 20 a 30 a 32 sa uvádzajú pre kadú námornú loï, ak sa námorná
nehoda alebo námorná mimoriadna udalos týka viac ako jednej námornej lode.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 50/2011 Z. z.

OBSAH SPRÁVY Z VYETROVANIA
Predslov
V predslove sa uvádza primárny cie¾ vyetrovania a uvedie sa, e bezpeènostné odporúèanie v iadnom prípade nevytvára prezumpciu zodpovednosti èi viny a e správa z vyetrovania nie je zostavená z h¾adiska obsahu a týlu na úèely
pouitia v súdnom konaní.
Správa z vyetrovania sa spravidla neodvoláva na svedecké dôkazy ani monú spojitos kohoko¾vek, kto je uvedený
v správe z vyetrovania, s osobou, ktorá poskytla dôkazy poèas vyetrovania.
1. Zhrnutie
V tejto èasti sa uvádzajú základné skutoènosti námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti: èo sa stalo, kedy, kde a ako sa to stalo; uvádza sa, èi v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti dolo k úmrtiu, zraneniu, kode na námornej lodi, náklade, vo vzahu k tretím osobám alebo ivotnému prostrediu.
2. Konkrétne informácie
Táto èas obsahuje samostatné èasti s informáciami, ktoré vyetrovate¾ alebo odborná vyetrovacia komisia povauje za fakty a zdôvodòujú analýzy.
Tieto èasti obsahujú najmä tieto informácie:
2.1. Údaje o námornej lodi:
a) tátna vlajka/námorný register,
b) identifikaèné oznaèenie,
c) hlavné vlastnosti,
d) vlastníctvo a manament,
e) údaje o kontrukcii,
f) minimálna posádka z h¾adiska bezpeènosti,
g) povolený náklad.
2.2. Údaje o plavbe:
a) prístavy, z ktorých námorná loï odplávala,
b) typ plavby,
c) informácie o náklade,
d) posádka.
2.3. Informácie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti:
a) druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
b) dátum a èas,
c) poloha a miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
d) vonkajie a vnútorné prostredie,
e) prevádzka námornej lode a úsek plavby,
f) miesto na palube,
g) údaje o ¾udskom faktore,
h) dôsledky (pre ¾udí, námornú loï, náklad, ivotné prostredie, iné).
2.4. Úèas prístavných orgánov a reakcia na mimoriadnu situáciu:
a) kto bol zúèastnený,
b) pouité prostriedky,
c) rýchlos reakcie,
d) prijaté opatrenia,
e) dosiahnuté výsledky.
3. Opis udalosti
V tejto èasti sa chronologicky opisuje námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalos ako sled jednotlivých
udalostí pred, poèas a po námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti a úèas kadej osoby, materiálu,
prostredia, zariadenia alebo vonkajieho èinite¾a. Obdobie opisované v tejto èasti závisí od èasového rámca tých
konkrétnych udalostí, ktoré priamo prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti. Táto èas
obsahuje aj vetky dôleité podrobnosti z vykonaného vyetrovania vrátane výsledkov skúok alebo testov.
4. Analýza
Obsahuje samostatné èasti, v ktorých sa analyzuje kadá jednotlivá udalos námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a komentár k výsledkom vetkých prísluných skúok alebo testov vykonaných poèas vyetrovania a ku kadému bezpeènostnému opatreniu, ktoré u bolo prijaté na zabránenie vzniku námorných nehôd
alebo námorných mimoriadnych udalostí.
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Tieto èasti sa týkajú najmä
a) námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a ivotného prostredia,
b) chybného konania a opomenutia, udalosti súvisiacej s nebezpeènými látkami, vplyvu na ivotné prostredie, zlyhania
zariadenia námornej lode a vonkajích vplyvov,
c) skutoèností zahàòajúcich èinnosti osôb, prevádzku námornej lode, riadenie pobreného tátu alebo vplyv regulácie.
Analýza a pripomienky umoòujú vyvodi logické závery zo správy z vyetrovania a urèi vetky faktory, ktoré prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, vrátane rizikových, v súvislosti s ktorými sú súèasné opatrenia zamerané na predchádzanie námorným nehodám alebo námorným mimoriadnym udalostiam
alebo na vylúèenie alebo zníenie ich dôsledkov posudzované ako neprimerané alebo chýbajúce.
5. Závery
Táto èas zjednocuje zistené faktory, ktoré prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti
a chýbajúce alebo neprimerané opatrenia (materiálne, funkèné, symbolické alebo procesné), pre ktoré by sa mali
vypracova bezpeènostné opatrenia s cie¾om zabráni námorným nehodám alebo námorným mimoriadnym udalostiam.
6. Bezpeènostné odporúèania
Táto èas správy z vyetrovania obsahuje bezpeènostné odporúèania vyvodené z analýzy a záverov, týkajúce sa
konkrétnych oblastí, najmä právnych predpisov, kontrukcie námornej lode, postupov, inpekcie, riadenia,
ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci, odbornej prípravy, práce spojenej s opravou námornej lode, údrby, pomoci pobrených orgánov a núdzových opatrení. Bezpeènostné odporúèania sú urèené osobám, ktoré ich môu
najúèinnejie vykona; najmä vlastníkom námorných lodí, manaérom, uznaným klasifikaèným spoloènostiam,
námorným administratívam, prevádzkovate¾om lodných dopravných sluieb, prísluným orgánom na rieenie
núdzových situácií, medzinárodným námorným organizáciám a európskym intitúciám a ich cie¾om je zabráni
námorným nehodám a námorným mimoriadnym udalostiam.
Táto èas obsahuje aj vetky predbené bezpeènostné odporúèania, ktoré mohli by predloené poèas vyetrovania, alebo vetky bezpeènostné opatrenia, ktoré sa poèas neho prijali.
7. Dodatky
K správe z vyetrovania sa pod¾a potreby pripoja najmä tieto informácie v listinnej alebo elektronickej forme:
a) fotografie, filmy, zvukové záznamy, mapy, nákresy,
b) uplatnite¾né normy,
c) pouité technické termíny a skratky,
d) osobitné bezpeènostné túdie,
e) rôzne informácie.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 50/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady
upravujúce vyetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 1999/35/ES
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
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51
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. februára 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 68 ods. 3 písm. u) zákona è. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú
k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich
kvapalín a pod¾a potreby zariadenia na zachytávanie
zneèisujúcich látok1) a odmasovacie prostriedky,.
2. V § 4 ods. 4 písmeno b) znie:
b) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré
majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a pod¾a potreby zariadenia na zachytávanie zneèisujúcich látok1) a odmasovacie
prostriedky,.
3. V § 4 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) èistiarne odpadových vôd v súlade s osobitným
predpisom,2a) ak nakladajú s odpadovými vodami..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 36 a 37 zákona è. 364/2004 Z. z..

4. V § 4 ods. 5 písm. d) sa za slovo telefónov vkladá
slovo veobecne.
5. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Spracovate¾ elektroodpadu a výrobca elektrozariadení uchovávajú hlásenie spracovate¾a elektroodpadu v písomnej forme pä rokov..
6. V § 10 ods. 1 sa bodkoèiarka za slovami § 11 ods. 1
nahrádza bodkou a text za bodkoèiarkou sa vypúa.
7. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14a
Prechodné ustanovenie
(1) Hlásenie spracovate¾a elektroodpadu za rok 2010
sa podáva na tlaèive pod¾a prílohy è. 6a.
(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2010 sa
podáva na tlaèive pod¾a prílohy è. 6b..
8. Za prílohu è. 6 sa vkladajú prílohy è. 6a a 6b, ktoré
znejú:
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Príloha è. 6a
k vyhláke è. 315/2010 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU
Hlásenie za: ...../....... tvrrok /rok

ORGANIZÁCIA
PREVÁDZKAREĕ/ZÁVOD

IýO
Obchodné meno

Názov

Adresa

Adresa

Ulica

Ulica

Obec

PSý

Obec

PSý

Tel.

FAX

Tel.

FAX

E-mail

URL

E-mail

URL

D
(kg)

Elektrozariadenia
Kategória
1
2
3
4
5
Plyn. výbojky
6
7
8
9
10

Druh

C
(kg)

B
(kg)

F
(%)

E
(%)

Poznámka

Znaèka

Opis spôsobu spracovania elektroodpadu
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Zodpovedná osoba:
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Tlaèivo HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU
Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU
V tomto tlaèive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci tvrrok pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení
(plynové výbojky sa uvádzajú samostatne) a opis spôsobu spracovania elektroodpadu.
ORGANIZÁCIA
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie (spracovate¾a elektroodpadu); ak má organizácia IÈO menie ako
osemmiestne, z¾ava sa doplnia nuly na celkový poèet 8 miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovate¾a elektroodpadu) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplna adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD
Nasledujúca èas týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypåòa v prípade, e nie je totoná s organizáciou.
Názov  uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
D (kg)  uvedie sa hmotnos elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu v kilogramoch.
C (kg)  uvedie sa hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.
B (kg)  uvedie sa hmotnos energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
F (%)  uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu vypoèítaného pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
F=

(D - C)
100
D

E (%)  uvedie sa limit opätovného pouitia a recyklácie elektroodpadu vypoèítaného pod¾a nasledujúceho vzorca
v percentách:
E=

(D - B - C)
100
D

Poznámka  uvedú sa informácie pod¾a potreby spracovate¾a elektroodpadu.
Opis spôsobu spracovania elektrodpadu  spracovate¾ elektroodpadu uvedie bliie informácie o spôsobe spracovania elektroodpadu pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení pre výrobcu elektrozariadenia.
Zodpovedná osoba  uvedie sa poverený pracovník, ktorý je v organizácii /prevádzkarni zodpovedný za vypåòanie
hlásenia spracovate¾a elektroodpadu na príslunom mieste organizácie/prevádzkarne.
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Príloha è. 6b
k vyhláke è. 315/2010 Z. z.

HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ ZA ROK 2010

Èíslo registrácie: EZ 0000000
Obchodné meno:
Sídlo:
IÈO:
Kolektívna organizácia:

Elektrozariadenia
Kategória
1
2
3
4
5
Plyn.
výbojky
6
7
8
9
10

Druh

Znaèka

Uvedené
na trh
(kg)

Zozbieraný
z domácností
(kg)

Zozbieraný
nie
z domácností
(kg)

Elektroodpad
Spracovaný
Zozbieraný
na území
spolu
SR
(kg)
(kg)

Vyvezený
a spracovaný
v EÚ
(kg)

Vyvezený
a spracovaný
mimo EÚ
(kg)

Spracovaný
spolu
(kg)
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Tabu¾ka A
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Elektrozariadenia
Kategória
Druh

Zodpovedná osoba:

Opätovné pouitie a recyklácia
E
(kg)
(%)

Opätovné pouitie ako celok
(kg)

Zbierka zákonov è. 51/2011

1
2
3
4
5
Plyn. výbojky
6
7
8
9
10

Znaèka

Zhodnotenie
F
(kg)
(%)
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Tlaèivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ

Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
V tomto tlaèive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne).
Èíslo registrácie  uvedie sa èíslo registrácie, pod akým Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
zapíe výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra
výrobcov elektrozariadení.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste.
Sídlo  uvedie sa presná a úplna adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia IÈO menie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia nuly na celkový poèet 8 miest.
Kolektívna organizácia  uvedie sa údaj o zapojení sa do kolektívnej organizácie spätného odberu elektrozariadení,
oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom s identifikáciou kolektívneho systému, ak neplní ustanovené
povinnosti individuálne.

Tabu¾ka A
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Uvedené na trh (kg)  uvedie sa hmotnos elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh pod¾a § 54a ods. 18 zákona
za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg)  uvedie sa hmotnos zozbieraného elektroodpadu z domácností pod¾a
§ 54a ods. 4 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg)  uvedie sa hmotnos zozbieraného elektroodpadu nie z domácností pod¾a § 54a ods. 5 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný spolu (kg)  táto kolónka tlaèiva sa vytvorí sèítaním údajov o mnostvách zozbieraného
elektroodpadu z domácností a o mnostvách zozbieraného elektroodpadu nie z domácností za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. Mnostvo elektroodpadu zozbieraného spolu sa rovná súètu mnostiev elektroodpadu
spracovaného spolu a skladovaného elektroodpadu pred samotným spracovaním.
Elektroodpad spracovaný na území SR (kg)  uvedie sa hmotnos spracovaného elektroodpadu na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg)  uvedie sa hmotnos vyvezeného a spracovaného elektroodpadu
na území iného èlenského tátu Európskej únie ako Slovenskej republiky pod¾a tvrtej èasti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
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Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg)  uvedie sa hmotnos vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na územie neèlenského tátu Európskej únie pod¾a tvrtej èasti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad spracovaný spolu (kg)  táto kolónka tlaèiva sa vytvorí sèítaním údajov o mnostvách spracovaného
elektroodpadu na území Slovenskej republiky, vyvezeného a spracovaného v Európskej únii a vyvezeného a spracovaného mimo Európskej únie v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.

Tabu¾ka B
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Zhodnotenie (kg)  uvedie sa celkové mnostvo zhodnoteného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Zhodnotenie F (%)  uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a nasledujúceho vzorca:
F=

(D - C)
100
D

D  hmotnos elektroodpadu prijatého do spracovate¾ského zariadenia v kilogramoch,
C  hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné pouitie a recyklácia (kg)  uvedie sa celkové mnostvo opätovne pouitého a recyklovaného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Opätovné pouitie a recyklácia E (%)  uvedie sa limit opätovného pouitia a recyklácie elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
E=

(D - B - C)
100
D

D  hmotnos elektroodpadu prijatého do spracovate¾ského zariadenia v kilogramoch,
B  hmotnos energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch,
C  hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné pouitie ako celok (kg)  uvedie sa celkové mnostvo elektrozariadení, ktoré boli opätovne pouité ako celok v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Zodpovedná osoba  uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypåòanie tlaèiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslunom mieste..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2011.

v z. Branislav Cimerman v. r.
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52
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 1. decembra 2010 Luxemburské ve¾kovojvodstvo a 1. januára 2011 Rumunsko a panielske krá¾ovstvo sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
z 19. októbra 1996 (oznámenie è. 344/2002 Z. z., oznámenie è. 147/2003 Z. z., oznámenie è. 406/2003 Z. z., oznámenie è. 306/2004, oznámenie è. 547/2004 Z. z., oznámenie è. 133/2005 Z. z., oznámenie è. 28/2006 Z. z., oznámenie è. 455/2006 Z. z., oznámenie è. 243/2007 Z. z., oznámenie è. 254/2008 Z. z., oznámenie è. 343/2009 Z. z., oznámenie è. 76/2010 Z. z., oznámenie è. 412/2010 Z. z. a oznámenie è. 25/2011 Z. z.).
Luxemburské ve¾kovojvodstvo oznámilo svoje vyhlásenia k èlánkom 23, 26 a 52 a zároveò urèilo ústredný orgán
pod¾a èlánku 29 dohovoru.
Rumunsko oznámilo svoje vyhlásenia k èlánkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k èlánku 55 dohovoru a zároveò urèilo ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
panielske krá¾ovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k èlánku 34, uplatnilo výhradu k èlánku 55 a zároveò urèilo
ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
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K oznámeniu è. 52/2011 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone
a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehlad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu è. 344/2002
Z. z. sa mení a dopíòa takto:
Luxemburské ve¾kovojvodstvo:
a) Dohovor pre Luxemburské ve¾kovojvodstvo nadobudol platnos 1. decembra 2010.
b) Ratifikaèná listina Luxemburského ve¾kovojvodstva obsahuje toto vyhlásenie:
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným stranám urèitý stupeò flexibility na úèel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém
uznávania a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Pod¾a uvedeného rozhodnutie
vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznate¾né a vykonate¾né
v Luxemburgu pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
Pod¾a èlánku 29 Luxembursko urèilo ústredný orgán Parquet général.
Rumunsko:
a) Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnos 1. januára 2011.
b) Ratifikaèná listina Rumunska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
iadosti pod¾a èlánku 34 sa smú zasiela len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti, prípadne národného
orgánu na ochranu práv detí.
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným stranám urèitý stupeò flexibility na úèel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém
uznávania a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Pod¾a uvedeného rozhodnutie
vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznate¾né a vykonate¾né
v Rumunsku pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
Rumunsko si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieaa, ktorý sa
nachádza na jej území v zmysle èlánku 55 dohovoru.
c) Pod¾a èlánku 29 dohovoru Rumunsko urèilo ako ústredný orgán na vykonávanie úloh dohovoru Národný orgán
na ochranu práv dieaa.
Pod¾a èlánku 40 ods. 3 dohovoru je orgánom na vydávanie osvedèení súd mesta Bukure.
Pod¾a èlánku 44 sa iadosti zasielajú len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti a iadosti pod¾a èlánku 33
sa zasielajú prostredníctvom Národného orgánu na ochranu práv dieaa.
panielske krá¾ovstvo:
a) Dohovor pre panielske krá¾ovstvo nadobudol platnos 1. januára 2011.
b) Ratifikaèná listina obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
panielske krá¾ovstvo si vyhradzuje, aby sa postup pod¾a ustanovení týkajúci sa orgánov Gibraltaru v urèitých
medzinárodných zmluvách (2007) schválených panielskom a Spojeným královstvom 19. decembra 2007 vzahoval aj na Haagsky dohovor z 19. októbra 1966 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci
v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa.
iadosti pod¾a èlánku 34 sa smú zasiela len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
Pod¾a èlánku 60 ods. 1 dohovoru si panielske krá¾ovstvo vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie
opatrení na ochranu nehnute¾ného majetku dieaa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuzna rodièovské právo alebo povinnos, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezluèite¾né s opatrením prijatým vo
vzahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje èlánok 55 dohovoru.
c) Pod¾a èlánku 29 dohovoru panielsko urèilo ústredný orgán:
Generálne riadite¾stvo pre medzinárodnoprávnu spoluprácu Ministerstva spravodlivosti
/Dirección General de Cooperación Jurídica International/
C/San Bernardo 62/
28071 Madrid..
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