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125
ZÁKON
z 24. marca 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 496/2009 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 333/2010 Z. z. a zákona è. 6/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 16a ods. 6 sa slová § 89 ods. 8 nahrádzajú slovami § 89 ods. 7.
2. V § 43 ods. 1 posledná veta znie: Ostatní tudenti
môu túdiom na vojenských vysokých kolách získa
vysokokolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupòa; na náklady spojené s vysokokolským vzdelávaním
týchto tudentov prispieva ministerstvo na základe dohody s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany)..
3. V § 43 ods. 5 sa vypúajú slová Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany).
4. V § 43 ods. 5 sa vypúa písmeno s).
5. V § 43 ods. 15 sa vypúajú slová § 54 ods. 18, § 92
ods. 4 druhá veta,.
6. V § 63 ods. 9 sa v prvej vete slová príslunej licenènej zmluvy ministerstvu; za správne a vèasné doruèenie takejto licenènej zmluvy zodpovedá prísluná
vysoká kola nahrádzajú slovami úplnej informácie
o uzatvorení príslunej licenènej zmluvy prevádzkovate¾ovi registra; za správnos, úplnos a vèasné doruèenie tejto informácie zodpovedá prísluná vysoká kola,
ktorá je zároveò povinná samotnú licenènú zmluvu
uschova a na iados ministerstva ju ministerstvu
riadne a vèas doruèi, vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: Za sprístupnenie závereènej práce, rigoróznej
práce alebo habilitaènej práce, ku ktorej nie je uzatvorená licenèná zmluva, zodpovedá vysoká kola. a v tretej vete sa slová v zastúpení ministerstvom nahrádza-

jú slovami v zastúpení príslunou vysokou kolou;
zodpovednos za kodu, ktorá vznikla sprístupnením
závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej
práce verejnosti v centrálnom registri závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác bez zodpovedajúcej licenènej zmluvy, nesie výluène prísluná vysoká kola.
7. V § 63 ods. 12 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom Slovenská republika,
ministerstvo, prevádzkovate¾ registra ani prísluná vysoká kola nezodpovedajú za zverejnenie závereènej
práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej práce a jej
sprístupnenie verejnosti, ak bola zverejnená alebo
sprístupnená verejnosti v rozpore s podmienkami pod¾a § 62a, a ani za kodu spôsobenú takým zverejnením
alebo sprístupnením verejnosti..
8. V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ministerstvo poskytuje Sociálnej poisovni údaje
z centrálneho registra tudentov v rozsahu
a) meno a priezvisko vrátane titulov,
b) rodné èíslo alebo dátum narodenia u cudzincov,
c) názov vysokej koly a fakulty, na ktorej tuduje,
d) tudijný program,
e) informácia o skonèení túdia..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
9. V § 89 sa doterajie odseky 6 a 12 oznaèujú ako
odseky 5 a 11.
10. V § 91 ods. 4 sa slová § 89 ods. 3 a 12 nahrádzajú slovami § 89 ods. 3 a 11.
11. V § 92 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Rektor verejnej vysokej koly urèuje pre jednotlivé tudijné programy roèné kolné; ak ide o tudijné
programy zabezpeèované fakultou, rektor verejnej vysokej koly urèuje roèné kolné pre tieto tudijné programy na návrh dekana fakulty. Roèné kolné sa
vzahuje na akademický rok. Roèné kolné v tudijných programoch v dennej forme túdia nesmie prekroèi pänásobok základu pod¾a odseku 1. Roèné kolné
v tudijných programoch v externej forme túdia nesmie prekroèi sumu maximálneho roèného kolného,
ktorú na prísluný akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením. Maximálne roèné kolné v tudijných programoch v externej forme túdia je odvodené
od dotácie na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov (§ 89 ods. 4).
(4) tudent verejnej vysokej koly v dennej forme túdia je povinný uhradi roèné kolné, ak mu vznikne po-
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vinnos uhradi roèné kolné pod¾a odseku 5 alebo odseku 6. tudent verejnej vysokej koly v externej forme
túdia je povinný uhrádza roèné kolné v kadom roku
túdia..
12. V § 96 ods. 11 sa na konci pripája èiarka a tieto
slová: a to tak, aby motivaèné tipendium bolo poskytnuté desiatim percentám tudentov v tudijných programoch v dennej forme túdia okrem tudijných programov tretieho stupòa a desiatim percentám tudentov
v tudijných programoch v externej forme túdia okrem
tudijných programov tretieho stupòa..
13. V § 98 ods. 4 sa slová § 89 ods. 2 a 8 nahrádzajú
slovami § 89 ods. 2 a 7.
14. V § 102 sa odsek 2 dopåòa písmenom x), ktoré
znie:
x) poskytuje dotácie na podporu prevádzky a ïalieho
rozirovania dátovej infratruktúry, ktorú pouívajú
vysoké koly a výskumné organizácie tátneho a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh..
15. Za § 113ac sa vkladá § 113aca, ktorý vrátane
nadpisu znie:
§ 113aca
Prechodné ustanovenie k právnej úprave úèinnej
od 1. mája 2011
tudent verejnej vysokej koly alebo tátnej vysokej
koly, ktorý bol prijatý na bezplatný tudijný program
v externej forme túdia pod¾a doterajích predpisov,
dokonèí toto túdium bezplatne; to neplatí, ak mu poèas túdia vznikne povinnos uhradi kolné pod¾a § 92
ods. 5 alebo ods. 6..
Èl. II
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
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zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006 Z. z.,
zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona
è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 200/2009 Z. z., zákona è. 285/2009 Z. z., zákona
è. 571/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 403/2010 Z. z. a zákona è. 543/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 170 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Sociálna poisovòa poskytuje ministerstvu kolstva na základe údajov92a) z centrálneho registra tudentov vysokých kôl tatistické údaje zo svojho informaèného systému..
Doterajie odseky 6 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 92a znie:

92a) § 73 ods. 6 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona
è. 125/2011 Z. z..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011 okrem
èlánku I iesteho a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. septembra 2011, èlánku I dvanásteho
bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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126
ZÁKON
z 29. marca 2011
o vykonávaní medzinárodných sankcií

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) vykonávanie medzinárodnej sankcie zabezpeèujúcej
medzinárodný mier a bezpeènos,
b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie,
c) pôsobnos prísluných ústredných orgánov pri ukladaní sankcií na úèel udrania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpeènosti, ochrany základných ¾udských práv a boja proti terorizmu v oblasti
1. obchodu a nefinanèných sluieb,
2. finanèných sluieb,
3. dopravy, pôt,1) potových sluieb a elektronických komunikácií,2)
4. technickej infratruktúry,
5. vedecko-technickej,
6. kultúrnych a portových stykov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) medzinárodnou sankciou obmedzenie, príkaz alebo
zákaz vydaný na úèel udrania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpeènosti, ochrany základných ¾udských práv a boja proti terorizmu,
1. rozhodnutím Bezpeènostnej rady Organizácie
Spojených národov (ïalej len Bezpeènostná
rada) pod¾a èl. 41 Charty Organizácie Spojených
národov,
2. rozhodnutím pod¾a Hlavy V Zmluvy o Európskej
únii,
3. opatrením pod¾a èl. 75 a 215 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie,
4. právnym aktom Európskej únie,
b) sankcionovaným územím územie, na ktoré sa vzahuje medzinárodná sankcia a ktoré je plne alebo
èiastoène ovládané osobou alebo tátom, na ktoré sa
vzahuje medzinárodná sankcia, vrátane vzduného
priestoru a pobrených vôd,
c) sankcionovanou osobou osoba, na ktorú sa vzahuje
medzinárodná sankcia a ktorou je
1. tát, na ktorý sa vzahuje medzinárodná sankcia,
1

)
)
3
)
4
)
2

2. obèan tátu, na ktorý sa vzahuje medzinárodná
sankcia,
3. prísluník alebo predstavite¾ osoby, na ktorú sa
vzahuje medzinárodná sankcia,
4. iná fyzická osoba zdrujúca sa na území, na ktoré
sa vzahuje medzinárodná sankcia, okrem obèana Slovenskej republiky,
5. právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa
vzahuje medzinárodná sankcia, alebo
6. osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankènými výbormi Bezpeènostnej rady alebo osoba uvedená v rozhodnutí pod¾a Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej
únie,
d) slovenskou osobou
1. Slovenská republika,
2. obèan Slovenskej republiky,
3. iná fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
pod¾a osobitného predpisu,3)
4. právnická osoba4) so sídlom na území Slovenskej
republiky vrátane územných samosprávnych celkov,
e) sankcionovaným majetkom majetok, na ktorý sa
vzahuje medzinárodná sankcia a ktorým je kadá
hnute¾ná a nehnute¾ná vec vlastnená, draná alebo
inak ovládaná sankcionovanou osobou, vrátane surovín a elektriny, výrobku alebo sluby, okrem predmetu kultúrnej hodnoty, a to bez oh¾adu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie, kadá
hnute¾ná vec dovezená zo sankcionovaného územia
alebo kadá hnute¾ná vec urèená na vývoz na sankcionované územie,
f) tovarom majetok, sluby, práva a iné majetkové
hodnoty, ako sú peniaze v akejko¾vek forme vrátane
vkladov a poh¾adávok z vkladov, iné platobné prostriedky, cenné papiere a investièné kupóny, ako aj
akáko¾vek látka slúiaca na výrobu tovaru, výrobok,
sluba, softvér alebo technológia a akáko¾vek iná
hnute¾ná vec, ktorá je alebo má by predmetom obchodu, bez oh¾adu na spôsob a okolnosti jej poskytnutia,
g) sankcionovaným tovarom tovar, na ktorý sa vzahuje medzinárodná sankcia a ktorý je vlastnený, draný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,
h) slovenským tovarom tovar vlastnený, draný alebo
inak ovládaný slovenskou osobou,

§ 2, § 4 ods. 8 a § 5 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 17 a 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 18 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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i) dopravným prostriedkom zariadenie urèené na prepravu osôb alebo vecí,
j) sankcionovaným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, na ktorý sa vzahuje medzinárodná
sankcia a ktorým je dopravný prostriedok
1. plávajúci alebo letiaci pod vlajkou tátu, na ktorý
sa vzahuje medzinárodná sankcia alebo ktorý je
týmto tátom zapísaný do prísluného registra,
2. vlastnený, draný alebo pouívaný sankcionovanou osobou alebo v jej prospech alebo je sankcionovanou osobou inak ovládaný, alebo
3. vlastnený, draný, pouívaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,
k) slovenským dopravným prostriedkom dopravný
prostriedok
1. plávajúci alebo letiaci pod vlajkou Slovenskej republiky, alebo zapísaný do prísluného registra,
2. vlastnený, draný, pouívaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,
l) predmetom kultúrnej hodnoty
1. umelecké dielo a predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,5)
2. národná kultúrna pamiatka6) a jej súbory,
3. historické kninièné dokumenty a historické
kninièné fondy,7)
4. evidovaný majetok cirkví a náboenských spoloèností,8)
5. archívne dokumenty.9)

§5
Obchod a nefinanèné sluby
Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinanèných sluieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) dovozu alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho
predaja alebo akéhoko¾vek iného nakladania s takýmto tovarom slovenskou osobou alebo na slovenskom území,
b) vývozu, predaja alebo iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na
sankcionované územie,
c) prepravy slovenského tovaru cez sankcionované
územie a sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej republiky,
d) prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo prepravy tovaru, ktorý je urèený sankcionovanej osobe cez územie
Slovenskej republiky,
e) poskytovania akéhoko¾vek iného plnenia slovenskou
osobou v prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom území vrátane uzatvárania obchodov s nimi,
f) poskytovania ubytovacích sluieb alebo stravovacích sluieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej republiky, alebo
g) poskytovania sluieb cestovného ruchu slovenskou
osobou, ktorou je obèan Slovenskej republiky, na
sankcionovanom území.
§6

§3

Finanèné sluby a finanèné trhy

Realizácia medzinárodnej sankcie

Medzinárodnou sankciou v oblasti finanèných sluieb a finanèných trhov, prevodov finanèných prostriedkov, pouívania platobných prostriedkov, nákupu
a predaja cenných papierov a iných finanèných nástrojov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) poskytovania akéhoko¾vek plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby, ako aj uzatváranie obchodu s touto osobou vrátane obchodu
s cudzou menou,
b) prenajímania bezpeènostnej schránky sankcionovanej osobe alebo prijímania sankcionovaného tovaru
do úschovy, ak je podozrenie alebo je preukázané, e
ide o sankcionovaný tovar,
c) akéhoko¾vek poskytovania peòaných prostriedkov
z cenných papierov a iných finanèných nástrojov
alebo finanèných zdrojov alebo ekonomických zdrojov sankcionovanej osobe,
d) prevodu finanèných prostriedkov z cenných papierov a iných finanèných nástrojov z úètu alebo na
úèet sankcionovanej osoby vrátane výplaty ekov,
e) výplaty úrokov z finanèných prostriedkov na úètoch
sankcionovanej osoby, ako aj výplaty výnosov sank-

Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády
medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo
uplatnite¾ného právneho aktu Európskej únie.
§4
Oblasti uplatòovania medzinárodnej sankcie
Medzinárodná sankcia sa uplatòuje najmä v oblasti
a) obchodu a nefinanèných sluieb,
b) finanèných sluieb a finanèných trhov, peòaných
prevodov, pouívania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investièných kupónov,
c) dopravy, pôt, potových sluieb a elektronických
komunikácií,
d) technickej infratruktúry,
e) vedecko-technických stykov, kultúrnych a portových stykov.
5
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) § 2 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 1 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
7
) § 19 zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
8
) § 4 zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
9
) § 2 ods. 1 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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cionovanej osobe, ktorá vlastní cenné papiere a iné
finanèné nástroje,
f) uzatvárania poistných zmlúv so sankcionovanou
osobou alebo plnenia poistného z poistných zmlúv
uzavretých so sankcionovanou osobou.
§7
Doprava, pota, potové sluby
a elektronické komunikácie
(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) vstupu slovenského dopravného prostriedku na
sankcionované územie,
b) vstupu iného dopravného prostriedku na územie
Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky na sankcionované územie, alebo
výstupu zo sankcionovaného územia na územie Slovenskej republiky, ak je dôvodné podozrenie, e sa
v dopravnom prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo sankcionovaná osoba,
c) prekraèovania tátnych hraníc Slovenskej republiky
dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby na
úèel prechodu cez územie Slovenskej republiky,
vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky,
d) akéhoko¾vek nakladania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
e) poskytnutia slovenského dopravného prostriedku
sankcionovanej osobe,
f) vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielov, súèiastok alebo náradia potrebného na
opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe.
(2) Medzinárodnou sankciou v oblasti pôt a potových sluieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) prijatia potovej zásielky alebo potovej sluby na
prepravu na sankcionované územie alebo prijatia
potovej zásielky alebo potovej sluby urèenej pre
sankcionovanú osobu, alebo
b) prijatia potovej zásielky alebo potovej sluby na
prepravu pre sankcionovanú osobu z územia Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky.
(3) Medzinárodnou sankciou v oblasti elektronických komunikácií je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) poskytovania sluby elektronickej komunikácie na
úèel spojenia so sankcionovanou osobou alebo poskytovania sluby elektronickej komunikácie na
sankcionované územie,
b) rozhlasového vysielania, televízneho vysielania alebo iného vysielania na sankcionovanom území.
§8
Technická infratruktúra
Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infratruktúry je obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávky
10
11
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elektrickej energie, surovín, strojov alebo zariadení
potrebných na ich výrobu, ich èasti a súèasti, materiálov, poèítaèového vybavenia vrátane technológií a vedomostí a iných zariadení zo sankcionovaného územia
alebo cez územie Slovenskej republiky sankcionovanej
osobe alebo na sankcionované územie.
§9
Vedecko-technické, kultúrne a portové styky
(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) úèasti na vedeckých alebo technických výskumoch,
programoch alebo projektoch, na ktorých sa spoloène podie¾ajú slovenská osoba a sankcionovaná osoba, ak ide o èinnos s inou sankcionovanou osobou,
b) poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou
osobou alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe na úèel ich pouitia na vedecký
alebo technický výskum, program alebo projekt,
c) poskytovania informácií o vedeckých výskumoch
alebo technických výskumoch, programoch alebo
projektoch slovenskej osoby alebo ich výsledkov
sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto informácie a výsledky verejne
dostupné.
(2) Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych
stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) poskytovania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie,
b) prijímania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na slovenskom území od sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného územia, ak
nejde o krátkodobé prijatie na úèel záchrany, ochrany alebo uchovania predmetov kultúrnej hodnoty
bezprostredne ohrozených ozbrojeným konfliktom
alebo ivelnou katastrofou alebo o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty slovenskej osobe,
c) uskutoènenia verejného kultúrneho podujatia10)
slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu
alebo na sankcionovanom území, poskytovania autorských práv alebo iných vecne príbuzných práv11)
slovenských osôb sankcionovanej osobe alebo ich
pouitia na sankcionovanom území.
(3) Medzinárodnou sankciou v oblasti portových
stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) úèasti osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcich
sankcionovanú osobu na portovom podujatí alebo
inej portovej akcii usporiadanej na území Slovenskej republiky alebo slovenskou osobou,
b) úèasti slovenskej osoby alebo skupiny reprezentujúcej Slovenskú republiku na portovom podujatí organizovanom sankcionovanou osobou alebo na
sankcionovanom území.

) § 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
) § 20 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
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§ 10
Odchýlky zo sankèného reimu
Ustanovenia tohto zákona sa nepouijú na
a) poskytovanie oetrenia a lekárskej starostlivosti,
b) poskytovanie humanitárnej pomoci, ak nie je obmedzená rozhodnutiami Bezpeènostnej rady, Rady
pod¾a § 2 písm. a); za takú pomoc sa povaujú dodávky potravín, oatenia, liekov, zdravotníckeho materiálu a iných humanitárnych potrieb nutných na
ochranu zdravia, záchranu ivota a dôstojné ubytovanie civilistov a poskytovanie s tým súvisiacich sluieb vrátane organizácie a realizácie záchranných
operácií,
c) poskytovanie sociálnych dávok, tátnych sociálnych
dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
v hmotnej núdzi, peòaných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného
postihnutia, náhradného výivného, dávok sociálneho poistenia a dávok sociálneho zabezpeèenia, na
platby poistného na sociálne zabezpeèenie, na platby poistného na sociálne poistenie a na platby príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
d) poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného
a ïalích platieb vyplývajúcich z pracovnoprávneho
vzahu alebo obdobného pracovného vzahu,
e) poskytovanie výivného,
f) náhradu kody spôsobenej èinnosou, ktorá nemá
súvislos s vykonávaním medzinárodnej sankcie
pod¾a tohto zákona, a na výplatu poistného s tým
spojeného,
g) úhradu poh¾adávky sankcionovanej osobe, ak poh¾adávka nevznikla poruením medzinárodnej
sankcie,
h) platby sankcionovanej osoby dlnej na základe zmlúv,
dohôd alebo záväzku, ktoré boli uzavreté alebo vznikli
skôr, ako bola voèi sankcionovanej osobe vyhlásená
medzinárodná sankcia, ak
1. platby sú uskutoènené na úèet v Slovenskej republike,
2. platby sú uskutoènené na úèet v inom èlenskom
táte Európskej únie,
i) zákonný prechod práv priemyselného vlastníctva
alebo udelenie licencie na práva priemyselného
vlastníctva na sankcionovanú osobu.
§ 11
Oznamovacia povinnos
(1) Ten, kto sa dozvie, e sa u neho nachádza sankcionovaný majetok pod¾a medzinárodnej sankcie, je
povinný túto skutoènos bezodkladne oznámi príslunému ústrednému orgánu tátnej správy.
(2) Ak pri príprave zmluvy, uzatváraní zmluvy alebo
plnení zmluvy vznikne podozrenie, e na jednu zo strán
zmluvného vzahu sa vzahuje medzinárodná sankcia
alebo e predmetom zmluvného vzahu je alebo má by
12
13
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sankcionovaný majetok, avak toto podozrenie nie je
moné pred uzatvorením zmluvy hodnoverne overi,
vzniká oznamovacia povinnos pod¾a odseku 1 bezprostredne po tom, ako sa uvedenú skutoènos dozvie.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 1 a 2 sa podáva písomne
alebo ústne do protokolu, a ak hrozí nebezpeèenstvo zo
zmekania lehoty ustanovenej vyhlásenou medzinárodnou sankciou, aj elektronicky alebo faxom.
§ 12
Zhromaïovanie informácií a údajov
(1) Prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený
v § 14 ods. 5 a 6 je na úèely pod¾a tohto zákona oprávnený spracúva informácie vrátane osobných údajov pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Orgány verejnej moci poskytujú príslunému
ústrednému orgánu tátnej správy uvedenému v § 14
ods. 5 a 6 na jeho iados informácie vrátane osobných
údajov zo spravovaných informaèných systémov. Informácie získané pod¾a tohto zákona môe prísluný
ústredný orgán tátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6
vyui len na úèel boja proti legalizácii výnosu z trestnej
èinnosti13) a na úèel udrania alebo obnovenia medzinárodného mieru, bezpeènosti, ochrany základných
¾udských práv a boja proti terorizmu.
(3) Doiadaný orgán verejnej moci uvedený v odseku 2 má právo odoprie sprístupnenie a poskytnutie
poadovaných informácií len vtedy, ak by tým dolo
k porueniu povinnosti mlèanlivosti, prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore so
zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná a ktorá má prednos pred
zákonmi Slovenskej republiky.
(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne príslunému ústrednému orgánu tátnej správy
uvedenému v § 14 ods. 5 a 6 na výkon jeho pôsobnosti
pod¾a tohto zákona spôsobom umoòujúcim elektronický prístup údaje
a) o obèanoch
1. meno, respektíve mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. pohlavie,
4. miesto a okres narodenia a u obèana, ktorý sa narodil v cudzine, miesto a tát, kde sa obèan narodil,
5. rodné èíslo,
6. tátne obèianstvo, respektíve viac tátnych obèianstiev,
7. adresa miesta trvalého bydliska vrátane predchádzajúcich adries miesta trvalého bydliska,
8. zaèiatok trvalého pobytu, prípadne dátum zruenia údajov o mieste trvalého bydliska alebo dátum ukonèenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

) § 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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9. zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
10. zákaz pobytu, miesto zákazu pobytu a doba jeho
trvania,
11. rodné èíslo otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu; ak jeden z rodièov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné èíslo,
meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
12. rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manelstva,
13. rodné èíslo manela; ak je manelom fyzická
osoba, ktorá nemá pridelené rodné èíslo, meno,
prípadne mená, priezvisko manela a dátum
jeho narodenia,
14. rodné èíslo dieaa; ak je diea cudzincom, ktorý
nemá pridelené rodné èíslo, meno, prípadne
mená, priezvisko dieaa a dátum jeho narodenia,
15. o osvojenom dieati údaje v rozsahu stupeò
osvojenia, pôvodné a nové meno, prípadne
mená, priezvisko dieaa, pôvodné a nové rodné
èíslo dieaa, dátum a miesto narodenia, rodné
èísla osvojite¾ov, dátum nadobudnutia právnej
úèinnosti rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutí o zruení osvojenia dieaa,
16. dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie
obèana mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia a tát, na ktorého území k úmrtiu
dolo,
17. deò, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za
màtveho uvedený ako deò úmrtia,
b) o cudzincoch s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený
azyl na území Slovenskej republiky,
1. meno, prípadne mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. pohlavie,
4. miesto a tát, kde sa cudzinec narodil,
5. rodné èíslo,
6. tátne obèianstvo, prípadne viac tátnych obèianstiev,
7. druh a adresa miesta pobytu,
8. èíslo a platnos povolenia na pobyt,
9. zaèiatok pobytu, prípadne dátum zruenia údajov o pobyte,
10. zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom,
11. správne vyhostenie a doba, poèas ktorej nie je
umonený vstup na územie Slovenskej republiky,
12. rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manelstva,
13. meno, prípadne mená, priezvisko manela
a jeho rodné èíslo; ak je manel cudzinec, ktorý
nemá pridelené rodné èíslo, meno, prípadne
mená, priezvisko a dátum narodenia,
14. meno, prípadne mená, priezvisko dieaa, pokia¾
je obyvate¾om, a jeho rodné èíslo; ak dieau nebolo pridelené rodné èíslo, meno, prípadne
mená, priezvisko a dátum narodenia,
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15. meno, prípadne mená, priezvisko otca, matky,
prípadne iného zákonného zástupcu, pokia¾ sú
obyvate¾mi, a ich rodné èíslo; ak jeden z rodièov
alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné èíslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
16. o osvojenom dieati, pokia¾ je obyvate¾om, v rozsahu stupeò osvojenia, pôvodné a nové meno,
prípadne mená, priezvisko dieaa, pôvodné
a nové rodné èíslo dieaa, dátum a miesto narodenia, rodné èísla osvojite¾ov, dátum nadobudnutia právnej úpravy rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutie o zruení osvojenia dieaa,
17. vyhostenie a doba, poèas ktorej nie je umonený
vstup na územie Slovenskej republiky,
18. dátum, miesto a okres úmrtia, ak ide o úmrtie
mimo územia Slovenskej republiky, tát, na ktorého území k úmrtiu dolo, prípadne dátum
úmrtia,
19. deò, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za
màtveho uvedený ako deò úmrtia.
(5) V informaènom systéme prísluného ústredného
orgánu tátnej správy uvedeného v § 14 ods. 5 a 6 sa po
dobu piatich rokov uchovávajú identifikaèné údaje
o konkrétnom zamestnancovi prísluného ústredného
orgánu tátnej správy, ktorý o poskytnutie informácií
poiadal.
(6) Prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený
v § 14 ods. 5 a 6 je oprávnený vies údaje získané pri výkone tohto zákona v informaènom systéme za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný predpis.12) Prísluný
ústredný orgán tátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6
neposkytuje na iados pod¾a osobitného predpisu
správu o informáciách, ktoré sú uchovávané v informaènom systéme vedenom pod¾a tohto zákona, ak by
tým bolo ohrozené plnenie úlohy pod¾a tohto zákona.
(7) Ak prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 zistí skutoènosti, ktoré odôvodòujú podozrenie, e bol spáchaný trestný èin, oznámi túto
skutoènos orgánu èinnému v trestnom konaní, poskytuje vetky údaje a dôkazy o nich, ktoré má k dispozícii,
ak s oznámením súvisia.
(8) Prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený
v § 14 ods. 5 a 6 na úèely medzinárodných sankcií spolupracuje pri výmene a získavaní informácií v rozsahu
ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe vzájomnosti so zahraniènými orgánmi s rovnakou alebo obdobnou vecou pôsobnosti v oblasti medzinárodných
sankcií. Za podmienok, e informácie budú vyuité len
na úèely tohto zákona, môe prísluný ústredný orgán
tátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 spolupracova
aj s medzinárodnými organizáciami.
§ 13
Povinnos mlèanlivosti
(1) Zamestnanci prísluných ústredných orgánov
tátnej správy uvedených v § 14 ods. 5 a 6 a orgánov
uvedených v § 12 ods. 2 sú povinní zachováva mlèanli-
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vos o úkonoch vykonaných pod¾a tohto zákona a o informáciách získaných pri jeho vykonávaní.14)
(2) Povinnosti zachováva mlèanlivos pod¾a odseku 1 sa nemono dovoláva voèi
a) orgánu èinnému v trestnom konaní, pokia¾ vedie konanie o trestnom èine súvisiacom s uplatòovaním
medzinárodnej sankcie alebo s terorizmom alebo ak
ide o splnenie oznamovacej povinnosti vzahujúcej
sa na taký trestný èin,
b) osobám vykonávajúcim kontrolu pod¾a osobitného
predpisu,15)
c) orgánom prokuratúry pri výkone ich pôsobnosti,16)
d) príslunému ústrednému orgánu tátnej správy
zodpovednému za uplatòovanie kontrolného reimu
pri výmene informácií významných pri plnení povinností pod¾a osobitného predpisu17) a tovarov, ktoré
mono poui na vykonávanie trestu smrti, muèenie
alebo iné kruté, ne¾udské alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie,18)
e) súdu rozhodujúcemu v obèianskom súdnom
konaní19) spory týkajúce sa nároku vyplývajúceho
z tohto zákona,
f) osobe, ktorá by si mohla uplatni nárok na náhradu
majetkovej ujmy spôsobenej postupom pod¾a tohto
zákona, ak ide o dodatoèné oznámenie skutoèností
rozhodujúcich pri uplatnení takého nároku; prísluné informácie je moné obmedzi alebo ich oznámenie odloi a do doby, keï ich poskytnutie nemôe ohrozi naplnenie úèelu tohto zákona,
g) príslunému zahraniènému orgánu pri výmene údajov na úèely tohto zákona,
h) príslunej
spravodajskej
slube
Slovenskej
republiky20) pri poskytnutí informácií významných
pri plnení ich úloh.
(3) Ak prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 podá oznámenie pod¾a § 12 ods. 7,
môe poskytnú informácie oprávnenému len so súhlasom prísluného orgánu èinného v trestnom konaní.
§ 14
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruí obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci
z medzinárodnej sankcie,
b) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 11 ods. 1,
c) poruí povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a § 13
ods. 1,
14
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d) poruí práva k predmetu duevného vlastníctva,
ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, e
tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na
ich vyuitie alebo pouitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa uloí pokuta od 5 000 eur do 66 400 eur.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) sa uloí pokuta od 109 eur do 6 600 eur a za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) sa uloí pokuta od 1000 eur do 16 600
eur.
(4) Ak konaním pod¾a odseku 1 dolo k ohrozeniu
alebo porueniu zahraniènopolitického alebo bezpeènostného záujmu tátu, uloí sa pokuta a do výky
dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2 a 3; na tento
úèel si orgán prísluný na rozhodovanie vo veci pred vydaním rozhodnutia vyiada vyjadrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky alebo Slovenskej
informaènej sluby.
(5) Prísluným ústredným orgánom tátnej správy
zodpovedným za rozhodovanie pod¾a odsekov 1 a 3 je
v rozsahu svojej pôsobnosti22)
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(6) Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov tátnej
správy uvedených v odseku 5, je orgánom prísluným
na rozhodnutie pod¾a odsekov 1 a 3 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(7) Prísluný ústredný orgán tátnej správy pod¾a
odseku 5 a 6 je povinný pred vydaním rozhodnutia vyiada vyjadrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o rozsahu a intenzite poruenia zahraniènopolitických alebo bezpeènostných záujmov
Slovenskej republiky. Ministerstvo zahranièných vecí
Slovenskej republiky je povinné zasla vyjadrenie do
desiatich pracovných dní od doruèenia iadosti o vyjadrenie.

) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
16
) Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 39/2011 Z. z. o polokách s dvojakým pouitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý mono poui na vykonávanie trestu smrti, muèenie alebo iné kruté, ne¾udské
alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
19
) Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
20
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad zákon è. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorích predpisov.
22
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
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(8) Prísluný ústredný orgán tátnej správy uvedený
v odseku 5 a 6 oznámi Ministerstvu zahranièných vecí
Slovenskej republiky a Slovenskej informaènej slube
uloenie pokuty; oznámenie obsahuje identifikáciu fyzickej osoby, ktorej bola uloená pokuta, výku uloenej pokuty a identifikáciu priestupku, za ktorý bola pokuta uloená.
(9) Na prejednávanie priestupkov pod¾a odseku 1 sa
vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.23)
§ 15
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾24) tým, e
a) poruí obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci
z medzinárodnej sankcie,
b) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 11 ods. 1,
c) poruí práva k predmetu duevného vlastníctva,
ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, e
tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na
ich vyuitie alebo pouitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 sa uloí pokuta
od 50 000 eur do 132 800 eur.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ správnym deliktom pod¾a odseku 1 získala pre
seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 eur
alebo spôsobila kodu presahujúcu 16 600 eur alebo
iný obzvlá závaný následok spoèívajúci najmä
v ohrození alebo poruení dôleitého zahraniènopolitického alebo bezpeènostného záujmu tátu, uloí sa
jej pokuta od 132 800 eur do 1 659 700 eur; na tento
úèel si orgán prísluný na rozhodovanie vo veci uvedený v § 14 ods. 5 a 6 pred vydaním rozhodnutia vyiada
vyjadrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky alebo Slovenskej informaènej sluby.
(4) Povinnos pod¾a § 14 ods. 7 a 8 sa vzahuje aj na
konanie o správnom delikte.
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správneho deliktu, na spôsob jeho spáchania a jeho
následky a na mieru, význam a dobu ohrozenia zahraniènopolitického alebo bezpeènostného záujmu tátu;
na posúdenie miery, významu a doby ohrozenia alebo
poruenia tohto záujmu tátu si orgány uvedené v § 14
ods. 5 vyiadajú vyjadrenia Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky alebo Slovenskej informaènej
sluby.
(4) Konanie o správnom delikte mono zaèa do troch
rokov odo dòa, keï sa o òom správny orgán dozvedel,
najneskôr vak do desiatich rokov odo dòa, keï k protiprávnemu konaniu dolo.
(5) Pod¾a tohto zákona sa posudzuje tie správny delikt, ktorý spáchala slovenská osoba v cudzine, ak ním
poruila obmedzenie, príkaz alebo zákaz, ktorý má
pod¾a tohto zákona alebo z rozhodnutia prijatého pod¾a
Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo z právnych aktov Európskej únie.
(6) Správne delikty pod¾a tohto zákona prejednávajú
prísluné ústredné orgány tátnej správy uvedené
v § 14 ods. 5 a 6; ak uplatnenie medzinárodnej sankcie,
ktorá bola alebo mohla by správnym deliktom ohrozená, zahàòa zahranièný obchod s vojenským materiálom alebo reim Európskej únie pre kontrolu poloiek
s dvojakým pouitím; správne delikty za obchodovanie
s vojenským materiálom alebo obchodovanie s polokami dvojakého pouitia prejednáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(7) Pokuta je príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej
republiky.
(8) Na konanie o správnom delikte sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní;25) rozklad podaný
proti rozhodnutiu nemá odkladný úèinok.
(9) Za viac správnych deliktov tej istej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a prejednávaných v jednom konaní sa uloí sankcia pod¾a ustanovenia vzahujúceho sa na najprísnejie postihnute¾ný
správny delikt.

§ 16
Osobitné ustanovenie o správnych deliktoch
(1) Prepadnutie veci mono uloi samostatne alebo
s pokutou. Prepadnutie veci mono uloi, ak je vec vo
vlastníctve osoby, ktorá poruila obmedzenie, príkaz
alebo zákaz vyhlásený nariadením vlády alebo vyplývajúci z medzinárodnej sankcie.
(2) Zodpovednos za správny delikt zaniká, ak právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾ preukáe, e
vynaloila vetko úsilie, ktoré bolo moné vynaloi,
aby porueniu právnej povinnosti zabránila.
(3) Pri urèení výky pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe  podnikate¾ovi sa prihliada na závanos
23

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1) Nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné
sankcie zabezpeèujúce medzinárodný mier a bezpeènos, zostáva v platnosti a úèinnosti.
(2) Na konanie právoplatne neukonèené do 1. mája
2011 sa vzahuje doterají predpis.
(3) Pod pojmom medzinárodná sankcia pod¾a tohto
zákona sa rozumie aj jednotná akcia a spoloèná pozícia
Rady Európskej únie prijatá do 30. novembra 2009.

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
25
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
24
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§ 18

§ 19

Závereèné ustanovenia

Zruovacie ustanovenie

(1) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o obchode s vojenským materiálom26)
a o vykonávaní reimu Európskej únie na kontrolu poloiek s dvojakým pouitím.17)

Zruuje sa zákon è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný
mier a bezpeènos v znení zákona è. 127/2005 Z. z.

(2) Týmto zákonom nie je dotknutá povinnos prísluného ústredného orgánu uvedeného v § 14 ods. 5
a 6 a Národnej banky Slovenska presadzova v rámci
svojej pôsobnosti plnenie povinností vyplývajúcich
z medzinárodných sankcií ani ich povinnos v rámci
svojej pôsobnosti kona v prísluných odborných medzinárodných orgánoch.

§ 20
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

26

) Zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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127
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 15. apríla 2011,
ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, oznaèovanie ich obalov a poiadavky
na obmedzenie emisií prchavých organických zlúèenín pri pouívaní
organických rozpúadiel v regulovaných výrobkoch

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. g) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet vyhláky
(1) Táto vyhláka ustanovuje
a) zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúadiel urèených na povrchovú úpravu
vozidiel, objektov a ich èastí (ïalej len regulovaný
výrobok),
b) hranièné hodnoty pre najvyí obsah prchavých organických zlúèenín,
c) oznaèovanie obalov regulovaných výrobkov,
d) poiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúèenín unikajúcich pri pouívaní organických rozpúadiel v regulovaných výrobkoch.
(2) Zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe è. 1.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) organickou zlúèeninou zlúèenina, ktorá obsahuje
v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden atóm
alebo nieko¾ko atómov nasledujúcich prvkov: vodík,
kyslík, síra, fosfor, kremík, dusík alebo halogén okrem
oxidov uhlíka a anorganických uhlièitanov a hydrogénuhlièitanov,
b) prchavou organickou zlúèeninou organická zlúèenina, ktorá má poèiatoènú teplotu varu najviac 250 oC
pri tandardnom tlaku 101,3 kPa,
c) obsahom prchavých organických zlúèenín mnostvo
prchavých organických zlúèenín v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na pouitie, vyjadrené
v g/l; do obsahu prchavých organických zlúèenín
v náterovej látke sa nezapoèítava mnostvo prchavej
organickej zlúèeniny, ktoré pri suení chemicky reaguje a tým sa stáva súèasou nanesenej vrstvy,
d) organickým rozpúadlom prchavá organická zlúèenina, ktorá sa pouíva samostatne alebo v kombinácii s ostatnými èinidlami na rozpúanie alebo riedenie
surovín,
regulovaných
výrobkov
alebo
odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na
úpravu povrchového napätia, ako èistiaci prostriedok na rozpúanie kontaminantov, ako disperzné

médium, ako zmäkèovadlo alebo ako konzervaèný
prostriedok,
e) látkou chemický prvok alebo zlúèeniny prvkov, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa
priemyselne vyrábajú, v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
f) náterovou látkou zmes, vrátane vetkých organických rozpúadiel alebo prípravkov obsahujúcich
organické rozpúadlá potrebné na jeho pouitie,
ktorá sa pouíva na vytvorenie filmu s dekoratívnym
efektom, ochranným efektom alebo s iným funkèným efektom na povrchu,
g) filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,
h) vodou riedite¾nou náterovou látkou náterová látka,
ktorej viskozita sa upravuje vodou,
i) rozpúadlom riedite¾nou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje organickým
rozpúadlom,
j) uvedením na trh poskytnutie regulovaných výrobkov iným osobám za úhradu alebo bez úhrady; za
uvedenie na trh sa povauje aj dovoz.
§3
Poiadavky na obmedzovanie emisií
a oznaèovanie regulovaných výrobkov
(1) Regulovaný výrobok mono uvies na trh, len ak
neprekraèuje hraniènú hodnotu pre najvyí obsah prchavých organických zlúèenín uvedenú v prílohe è. 2,
v súlade s odsekom 4.
(2) Obal regulovaného výrobku musí by oznaèený
etiketou, na ktorej sa uvedie
a) kategória a podkategória regulovaného výrobku
pod¾a prílohy è. 2,
b) hranièná hodnota pre najvyí obsah prchavých organických zlúèenín v g/l pod¾a prílohy è. 2,
c) najvyí obsah prchavých organických zlúèenín
v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený
na pouitie.
(3) Na regulovaný výrobok, do ktorého sa pridávajú
rozpúadlá alebo iné zloky s obsahom rozpúadiel,
aby bol pripravený na pouitie, platia hranièné hodnoty pre najvyí obsah prchavých organických zlúèenín
v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na
pouitie.

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 127/2011

(4) Na regulované výrobky urèené výluène na pouitie pri ustanovených èinnostiach alebo v zariadeniach,
v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá pod¾a
§ 14 ods. 7 písm. b) zákona a kde emisie prchavých organických zlúèenín sú obmedzované pod¾a osobitného
predpisu,1) sa poiadavky uvedené v prílohe è. 2 nevzahujú.
(5) Obsah prchavých organických zlúèenín v regulovaných výrobkoch sa zisuje analytickými metódami,
ktoré sú uvedené v prílohe è. 3.
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§5
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 359/2010 Z. z. o poiadavkách na
obmedzovanie emisií prchavých organických zlúèenín
unikajúcich pri pouívaní organických rozpúadiel
v regulovaných výrobkoch.

§4
§6

Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie

Úèinnos

Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2011.

József Nagy v. r.

1

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 358/2010 Z. z., ktorou
sa ustanovujú emisné limity, technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá, a monitorovanie ich emisií.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 127/2011 Z. z.

ZOZNAM REGULOVANÝCH VÝROBKOV
Kategória A
Regulované výrobky pouívané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, kontrukcie, budovy, ich prísluenstvo a armatúry na dekoratívne úèely, funkèné úèely a ochranné úèely, okrem aerosólov
Podkategórie
a) Náterové látky interiérové matné sú náterové látky na nanáanie na vnútorné steny a stropy so stupòom lesku ≤ 25@60º.
b) Náterové látky interiérové lesklé sú náterové látky na nanáanie na vnútorné steny a stropy so stupòom lesku > 25@60º.
c) Náterové látky exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov sú náterové látky na vonkajie steny postavené z muriva, tehly alebo na omietky.
d) Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov s dekoratívnym úèinkom alebo
ochranným úèinkom sú krycie náterové látky na dekoráciu alebo ochranu, ktoré vytvárajú neprieh¾adný film.
Táto podkategória zahàòa aj podkladové farby a medzivrstvy.
e) Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo sú prieh¾adné alebo poloprieh¾adné nátery s dekoratívnym úèinkom alebo ochranným úèinkom na drevo, kov alebo plast. Táto podkategória zahàòa tie lazúrovacie laky na drevo zodpovedajúce technickej norme,2) ktoré tvoria krycí film a sú urèené na
dekoráciu a ochranu dreva proti poveternostným vplyvom (trieda koneèného pouitia: polostály).
f) Moridlá pre ultratenkú vrstvu na drevo sú moridlá na drevo, ktoré majú pod¾a technickej normy2) priemernú
hrúbku vrstvy meniu ako 5 µm, ak sa to zisuje metódou pod¾a technickej normy.3)
g) Základné náterové látky sú náterové látky na steny, stropy alebo drevo s izolaènými vlastnosami alebo ochrannými vlastnosami.

h) Penetraèné a spevòujúce náterové látky sú náterové látky na penetráciu a spevnenie podkladu na zabezpeèenie hydrofóbnych vlastností alebo náterové látky na ochranu dreva proti biologickej korózii, napríklad
proti drevokazným hubám.
i) peciálne jednozlokové náterové látky sú náterové látky, ktoré slúia na zabezpeèenie osobitných poiadaviek, ako sú základné nátery a vrchné nátery na plasty, základné nátery na elezné podklady, reaktívne základné
nátery na podklady z tzv. reaktívnych kovov, akými sú zinok a hliník, antikorózne nátery, nátery podláh vrátane
drevených a betónových, antigrafity, protipoiarne nátery a nátery na zabezpeèenie hygienických noriem v potravinárskom odvetví a v zdravotníctve.
j) peciálne dvojzlokové náterové látky sú náterové látky urèené na rovnaké pouitie ako jednozlokové náterové látky, ale pred ich aplikáciou sa pridáva druhá zloka, napríklad terciálne amíny.
k) Viacfarebné náterové látky sú náterové látky, ktoré vytvárajú dvojfarebný efekt alebo viacfarebný efekt priamo
pri prvom nanesení.
l) Náterové látky s dekoratívnym efektom sú náterové látky, ktoré slúia na vytváranie peciálnych estetických
efektov na podkladoch vopred upravených urèeným spôsobom alebo oetrených základným náterom, ktorý sa následne poèas suenia upravuje rôznymi peciálnymi pomôckami.

Kategória B
Regulované výrobky pouívané pri opravách a prestriekavaní vozidiel alebo ich èastí pri ich údrbe, oprave
alebo na úèely dekorácie mimo výrobného procesu
Podkategórie
a) Výrobky na prípravné a èistiace operácie sú výrobky urèené na mechanické odstraòovanie alebo chemické odstraòovanie starých náterov a hrdze alebo na prípravu podkladu na nový náter.
1. Prípravné prostriedky
Prostriedky na èistenie zariadení, napríklad striekacích pitolí, odstraòovanie náterov, prípravky na odmasovanie vrátane antistatických prostriedkov na plasty a prípravky na odstraòovanie silikónu.
2
3

) STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo pouívané vo vonkajom prostredí. Èas 1: Klasifikácia a výber (67 2010).
) STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru (673061). Metóda 5A.
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c)

d)

e)
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2. Prostriedky na èistenie povrchu
Prostriedky na odstránenie povrchového zneèistenia pred aplikáciou náterovej látky.
Tmely a plnièe sú látky viskóznej konzistencie urèené na vyplnenie nerovností povrchu pred nanesením vyrovnávacieho náteru.
Základné náterové látky sú náterové látky, ktoré sa nanáajú na èistý kovový povrch alebo jestvujúci náter na
úèel protikoróznej ochrany pred aplikáciou vyrovnávacieho náteru.
1. Vyrovnávacie náterové látky/plnièe
Náterové látky, ktoré sa nanáajú bezprostredne pred nanesením vrchného náteru na zlepenie koróznej odolnosti, zlepenie pri¾navosti vrchného náteru a na vytvorenie rovnomerného povrchu vyplnením drobných nerovností.
2. Základné náterové látky na kov
Náterové látky, ktoré slúia ako základný náter na zlepenie pri¾navosti, ako tesniace náterové látky, náterové
látky na vyrovnanie povrchu, plastické podkladové náterové látky, náterové látky na mokrý povrch a ako nebrúsite¾né tmely a tmely nanáané striekaním.
3. Reaktívne základné náterové látky
Náterové látky s podielom najmenej 0,5 % hmotnosti kyseliny fosforeènej, ktoré sa nanáajú na èistý kovový povrch a zabezpeèujú protikoróznu ochranu a zlepenie pri¾navosti; podkladové náterové látky pouite¾né ako
zvárate¾né podkladové nátery; moridlá na galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.
Vrchné náterové látky sú pigmentované náterové látky, ktoré sa nanáajú v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách na zabezpeèenie lesku a dlhodobej odolnosti; patria sem aj základné náterové látky a vrchné náterové látky.
1. Podkladové náterové látky
Pigmentované náterové látky, ktoré zabezpeèujú farebnos a optický efekt, ale nie lesk a odolnos celého náterového systému.
2. Laky
Laky sú transparentné náterové látky, ktoré v rámci celého náterového systému zabezpeèia lesk a odolnos.
peciálne vrchné náterové látky
Náterové látky urèené na koneènú povrchovú úpravu so peciálnymi poiadavkami, napríklad metalizovaný
vzh¾ad alebo perleový vzh¾ad, ako jednovrstvové vysoko kvalitné farebné nátery a transparentné nátery (odolné
proti mechanickému pokodeniu, fluorované nátery), reflexné nátery, truktúrované nátery, napríklad tepané nátery, protimykové nátery, tesniace materiály, izolaèné nátery podvozkov, ochranné laky proti nárazom kameòov,
vnútorné nátery a aerosóly.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 127/2011 Z. z.

HRANIÈNÉ HODNOTY
PRE NAJVYÍ OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚÈENÍN

Kategória A
Regulované výrobky pouívané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, kontrukcie, budovy, ich prísluenstvo a armatúry na dekoratívne úèely, funkèné úèely a ochranné úèely, okrem aerosólov
Podkategória výrobku

a

Náterové látky interiérové matné (Lesk ≤ 25@60o)

b

Náterové látky interiérové lesklé (Lesk > 25@60o)

c

Farby exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov

d

Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu
a plastov

e

Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie
laky na drevo

f

Moridlá pre ultratenkú vrstvu

g

Základné náterové látky

h

Penetraèné a spevòujúce náterové látky

i

peciálne jednozlokové náterové látky

j

peciálne dvojzlokové náterové látky

k

Viacfarebné náterové látky

l

Náterové látky s dekoratívnym efektom

Druh
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR
VR
OR

Hranièné hodnoty pre
najvyí obsah prchavých
1
organických zlúèenín )
[g/l]
30
30
100
100
40
430
130
300
130
400
130
700
30
350
30
750
140
500
140
500
100
100
200
200

VR  vodou riedite¾ná náterová látka.
OR  náterová látka riedite¾ná organickým rozpúadlom.
1
) Najvyí obsah prchavých organických zlúèenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na pouitie.
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Kategória B
Regulované výrobky pouívané pri opravách a prestriekavaní vozidiel
Podkategória výrobku

Prípravné prostriedky

850

Prostriedky na èistenie povrchu

200

Tmely a plnièe

Vetky typy

250

Základné náterové látky

Vyrovnávacie náterové látky/plnièe
a základné náterové látky na kov

540

Reaktívne základné náterové látky

780

a

Výrobky na prípravné a èistiace operácie

b
c

Náterová látka

Hranièné hodnoty pre
najvyí obsah prchavých
1
organických zlúèenín )
[g/l]

d

Vrchné náterové látky

Vetky typy

420

e

peciálne vrchné náterové látky

Vetky typy

840

1

) Najvyí obsah prchavých organických zlúèenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na pouitie. Obsah
vody s výnimkou regulovaných výrobkov podkategórie a) treba odèíta.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 127/2011 Z. z.

ANALYTICKÉ METÓDY NA STANOVENIE OBSAHU PRCHAVÝCH
ORGANICKÝCH ZLÚÈENÍN V REGULOVANÝCH VÝROBKOCH

Regulované výrobky
Regulované výrobky, v ktorých nie
sú prítomné reaktívne rozpúadlá

Obsah prchavých
organických zlúèenín

Analytická metóda

< 15 % hmotnosti

g/l

pod¾a technickej normy4)

≥ 15 % hmotnosti

g/l

pod¾a technických noriem5)

g/l

pod¾a technickej normy6)

Regulované výrobky, ktoré obsahujú reaktívne rozpúadlá

4

Jednotka

) STN EN ISO 11890-2 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Èas 2: Plynovochromatografická metóda
(67 3029): 2007.
5
) STN EN ISO 11890-1 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Èas 1: Diferenèná metóda (67 3029): 2008.
STN EN ISO 11890-2 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Èas 2: Plynovochromatografická metóda
(67 3029): 2007.
6
) ASTM D 2369: 2003.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 127/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických
zlúèenín unikajúcich pri pouívaní organických rozpúadiel v urèitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú
úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 08) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008) a smernice Komisie 2010/79/EÚ z 19. novembra 2010 o prispôsobení prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúèenín technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 304, 20. 11. 2010).
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