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ZÁKON
z 1. februára 2012
o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopåòa zákon
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje minimálne mzdové nároky
sestier a pôrodných asistentiek odmeòovaných mzdou
v pracovnom pomere.
(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) sestry, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné èinnosti spojené s poskytovaním oetrovate¾skej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
alebo v zariadeniach sociálnych sluieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania1) (ïalej len odborná spôsobilos),
b) pôrodné asistentky, ktoré samostatne vykonávajú
odborné pracovné èinnosti spojené s poskytovaním
pôrodnej asistencie vrátane oetrovate¾skej starostlivosti o enu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré
zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej
spôsobilosti.
(3) Sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier
a pôrodných asistentiek sú ustanovené v prílohe.
§2
Minimálne mzdové nároky sestier
(1) Sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier
sa èlenia pod¾a dåky výkonu oetrovate¾skej praxe.
(2) Sadzby minimálnych mzdových nárokov pod¾a prílohy sa zvyujú o 66 eur, ak ide o sestru, ktorá získala
odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností a samostatne vykonáva pecializované
pracovné èinnosti pod¾a akreditovaného pecializaèného tudijného programu2) prísluného pecializaèného
odboru.
(3) Sadzby minimálnych mzdových nárokov pod¾a
prílohy sa zvyujú o 33 eur, ak ide o sestru, ktorá získala odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných pra1

covných èinností a samostatne vykonáva certifikované
pracovné èinnosti oetrovate¾skej starostlivosti pod¾a
akreditovaného certifikaèného tudijného programu
príslunej certifikovanej pracovnej èinnosti.
(4) Ak sestra vykonáva èinnosti, na základe ktorých
by jej patrilo zvýenie sadzby minimálnych mzdových
nárokov pod¾a odseku 2 a súèasne pod¾a odseku 3,
sadzba minimálnych mzdových nárokov takej sestry sa
zvyuje len pod¾a odseku 2.
§3
Minimálne mzdové nároky pôrodných asistentiek
(1) Sadzby minimálnych mzdových nárokov pôrodných asistentiek sa èlenia pod¾a dåky výkonu praxe
pôrodnej asistencie.
(2) Sadzby minimálnych mzdových nárokov pod¾a
prílohy sa zvyujú o 66 eur, ak ide o pôrodnú asistentku, ktorá získala odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností a samostatne vykonáva pecializované pracovné èinnosti v pôrodnej
asistencii vrátane oetrovate¾skej starostlivosti o enu.
(3) Sadzby minimálnych mzdových nárokov pod¾a prílohy sa zvyujú o 33 eur, ak ide o pôrodnú asistentku,
ktorá získala odbornú spôsobilos len na výkon certifikovaných pracovných èinností a samostatne vykonáva
certifikované pracovné èinnosti pôrodnej asistencie.
(4) Ak pôrodná asistentka vykonáva èinnosti, na základe ktorých by jej patrilo zvýenie sadzby minimálnych mzdových nárokov pod¾a odseku 2 a súèasne pod¾a odseku 3, sadzba minimálnych mzdových nárokov
takej pôrodnej asistentky sa zvyuje len pod¾a odseku 2.
§4
Spoloèné ustanovenia
(1) Sadzby minimálnych mzdových nárokov uvedené
v prílohe sa zvyujú koeficientom 1,15, ak ide o sestru,
ktorá vykonáva riadenie a organizáciu oetrovate¾skej
praxe, a o pôrodnú asistentku, ktorá vykonáva riadenie
a organizáciu pôrodnej asistencie. Zvýenie sadzieb
minimálnych mzdových nárokov pod¾a § 2 ods. 2 ale-

) § 33 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 40 ods. 1 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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bo 3 a pod¾a § 3 ods. 2 alebo 3 takej sestre a pôrodnej
asistentke nepatrí.

Èl. II

(2) Zvýenie sadzieb minimálnych mzdových nárokov
pod¾a § 2 ods. 2 a 3 a pod¾a § 3 ods. 2 a 3 patrí sestre
a pôrodnej asistentke od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po skonèení pecializaèného túdia alebo certifikaènej prípravy.

Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 413/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 204/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 316/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 578/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 390/2011 Z. z. sa dopåòa takto:

(3) Sadzby minimálnych mzdových nárokov uvedené
v prílohe sa kadoroène valorizujú o percento medziroèného rastu minimálnej mzdy.
(4) Ak sa v prílohe uvádza poiadavka praxe, rozumie
sa tým odborná oetrovate¾ská prax alebo odborná
prax pôrodnej asistencie vykonaná v èlenskom táte
Európskej únie, v zmluvnom táte Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo vo vajèiarskej
konfederácii. Vykonanie praxe v inom èlenskom táte
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v zmluvnom táte Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo vo vajèiarskej konfederácii sa preukazuje
potvrdením od regulaèného orgánu tátu, v ktorom
bola prax vykonaná.

1. § 1 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Tento zákon sa nevzahuje na zamestnanca, ktorý je sestrou alebo pôrodnou asistentkou..
2. Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32c

§5

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. apríla 2012

Prechodné ustanovenie

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov
uvedených v § 1 ods. 7, sú povinní upravi ich pracovné
zmluvy pod¾a § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce do
31. mája 2012..

Ak funkèný plat alebo mzda sestry alebo pôrodnej
asistentky je ku dòu úèinnosti tohto zákona niia ne
minimálny mzdový nárok pod¾a tohto zákona, zamestnávate¾ je povinný mzdu vyrovna od 1. apríla 2012 najmenej do minimálneho mzdového nároku pod¾a tohto
zákona.

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k zákonu è. 62/2012 Z. z.

SADZBY MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Stupeò

Poèet rokov praxe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
od 3
od 6
od 9
od 12
od 15
od 18
od 21
od 24
od 27
od 30
od 33

Minimálny mzdový nárok
(euro mesaène)
640,0
666,2
692,2
718,4
744,5
770,7
796,8
822,9
849,0
875,3
901,4
928,0
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63
VYHLÁKA
Potového regulaèného úradu
z 2. februára 2012
o spôsobe výpoètu a náhrade èistých nákladov univerzálnej sluby

Potový regulaèný úrad (ïalej len úrad) pod¾a § 68
ods. 1 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

d¾a § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finanènou záaou, posudzuje skutoènosti pod¾a prílohy è. 1.
§3
Výpoèet èistých nákladov,
nákladová efektívnos a trhová výhoda

§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) podrobnosti o urèení neprimeranej finanènej záae
èistých nákladov univerzálnej sluby (ïalej len èisté náklady) pre poskytovate¾a univerzálnej sluby
(ïalej len poskytovate¾) pod¾a § 57 zákona,
b) vzorec výpoètu èistých nákladov pod¾a § 56 zákona,
c) spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnos
poskytovania univerzálnej sluby, výnosy a trhová
výhoda pod¾a § 56 ods. 2 zákona,
d) vzor tlaèiva na vyèíslenie èistých nákladov a vyèíslenie celkových nákladov pod¾a § 57 ods. 2 zákona
a podklady potrebné na výpoèet èistých nákladov,
e) podrobnosti o spôsobe výpoètu príspevku potového
podniku do kompenzaèného fondu pod¾a § 58 zákona.

(1) Na výpoèet èistých nákladov sa ako základ pouijú údaje z úètovníctva poskytovate¾a vedeného pod¾a
§ 54 zákona.
(2) Postup výpoètu èistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti poskytovania univerzálnej sluby, výnosov a trhovej výhody pod¾a § 56
ods. 2 zákona je uvedený v prílohe è. 2.
§4
Vyèíslenie èistých nákladov a celkových nákladov
a podklady potrebné na výpoèet èistých nákladov
(1) Vyèíslenie èistých nákladov a vyèíslenie celkových nákladov poskytovate¾a pod¾a § 57 ods. 2 zákona
predkladá poskytovate¾ do 31. augusta kalendárneho
roka, za ktorý sú tieto náklady vyèíslené, na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3.
(2) Podklady potrebné na výpoèet èistých nákladov
sú uvedené v prílohe è. 4.

§2
Neprimeraná finanèná záa
(1) Neprimeraná finanèná záa èistých nákladov je
pod¾a § 57 ods. 1 zákona podmienkou vzniku nároku
na náhradu èistých nákladov z kompenzaèného fondu.
(2) Skutoènos, èi èisté náklady dosahujú takú
sumu, e nie je vzh¾adom na hospodársku situáciu
poskytovate¾a moné od neho spravodlivo poadova,
aby ich znáal, posudzuje pod¾a § 57 ods. 1 zákona
úrad v konaní o urèení predbených èistých nákladov
a èistých nákladov pod¾a § 57 ods. 3 a 5 zákona.
(3) Úrad na úèely urèenia, èi nastal stav, ktorý je po-

§5
Príspevok potového podniku
Výpoèet výky príspevku potového podniku a podiel
poskytovate¾a pod¾a § 58 zákona je uvedený v prílohe
è. 5.
§6
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2012.

Ján F¾ak v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 63/2012 Z. z.

Posudzovanie a urèenie neprimeranej finanènej záae
Úrad na úèely urèenia, èi nastal stav, ktorý je pod¾a § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finanènou záaou, posudzuje,
a) èi èisté náklady obsahujú len preukázate¾né a ekonomicky oprávnené náklady, a to priame náklady, ako aj nepriame náklady poskytovate¾a vynaloené na poskytovanie univerzálnej sluby,
b) èi rozdiel medzi èistými nákladmi a nehmotnými výhodami je kladný,
c) rozsah, v akom èisté náklady ovplyvnili rentabilitu výnosov poskytovate¾a,
d) ve¾kos rozdielu medzi rentabilitou výnosov poskytovate¾a a ostatných potových podnikov,
e) úroveò vyuívania univerzálnej sluby, jej vývoj, výsledok hospodárenia a vplyv na hospodársku situáciu poskytovate¾a,
f) pomer medzi èistými nákladmi a celkovými výnosmi z univerzálnej sluby,
g) trhový podiel poskytovate¾a na trhu univerzálnej sluby a zamenite¾ných potových sluieb.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 63/2012 Z. z.

Postup výpoètu èistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti
poskytovania univerzálnej sluby, výnosov a trhovej výhody pod¾a § 56 ods. 2 zákona
(1) Výpoèet èistých nákladov zahàòa
a) èisté náklady vynaloené na poskytovanie univerzálnej sluby v súlade s podmienkou nákladovej efektívnosti jej
poskytovania pod¾a § 56 ods. 2 zákona, a to priame náklady, ako aj èas nepriamych nákladov súvisiacich s poskytnutou univerzálnou slubou,
b) primeraný zisk v súlade s podmienkou prihliadania na výnosy poskytovate¾a z poskytovania univerzálnej sluby
pod¾a § 56 ods. 2 zákona a
c) trhovú výhodu pod¾a § 56 ods. 2 zákona.
(2) Pri výpoète èistých nákladov sa zoh¾adní vplyv plnenia povinnosti poskytovate¾a na náklady a výnosy poskytovate¾a, prièom sa dodriavajú tieto princípy:
a) zoh¾adnia sa iba náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnej sluby v kvalite pod¾a zákona, a to najmä pod¾a
poiadaviek na kvalitu univerzálnej sluby (§ 41 zákona) a potovej licencie,
b) v súlade s podmienkou zoh¾adnenia výnosov z poskytovania univerzálnej sluby pod¾a § 56 ods. 2 zákona sa zapoèítajú len tie èasti univerzálnej sluby, pri ktorých má poskytovate¾ stratu alebo ktoré sa vykonávajú za takých
podmienok a nákladov, ktoré nezodpovedajú obvyklým obchodným podmienkam a ktoré by bez povinnosti univerzálnej sluby poskytovate¾ neposkytoval alebo poskytoval za iných podmienok,
c) èisté náklady je potrebné vypoèíta tak, aby sa dodrala zásada transparentnosti,
d) oddelené èisté náklady je potrebné sèíta tak, aby sa zabránilo dvojitému zapoèítaniu,
e) poskytovate¾ má právo pri poskytovaní univerzálnej sluby tvori primeraný zisk, ktorý by mal dosahova stupeò
ziskovosti prostriedkov, aký by dosahoval bez povinnosti poskytovania univerzálnej sluby,
f) musí sa dodriava zníenie èistých nákladov o kadú trhovú výhodu poskytovate¾a, ktorú dosiahol z titulu poskytovania univerzálnej sluby.
(3) Pri posudzovaní nákladovej efektívnosti sa berie do úvahy spôsob poskytovania univerzálnej sluby, prièom za
nákladovo efektívne poskytovanie univerzálnej sluby sa povauje len také poskytovanie univerzálnej sluby, ktorým poskytovate¾ zabezpeèuje poskytovanie univerzálnej sluby v kvalite pod¾a zákona, a to najmä pod¾a poiadaviek
na kvalitu univerzálnej sluby (§ 41 zákona) a potovej licencie, s najniími nákladmi, a to aj v prípadoch, keï sa
poskytovate¾ rozhodol pre iný spôsob poskytovania univerzálnej sluby. Náklady, ktoré neboli vynaloené v súlade
s nákladovo efektívnym poskytovaním univerzálnej sluby, sa do èistých nákladov nezahàòajú.
(4) Na úèely urèenia èistých nákladov poskytovate¾a sa vypracuje komerèný scenár, ktorý popisuje, ako by sa poskytovate¾ správal, ak by nemal povinnos poskytova univerzálnu slubu. Komerèný scenár najmä identifikuje kontaktné miesta verejnej potovej siete a prístupové miesta verejnej potovej siete, ktoré by poskytovate¾ neprevádzkoval (ïalej len stratové poty), a nerentabilné lokality a skupiny uívate¾ov potových sluieb, v ktorých a ktorým by
potové sluby neposkytoval alebo poskytoval v obmedzenom rozsahu, za iných podmienok a v inej kvalite (ïalej len
stratové lokality). Komerèný scenár musí by reálny a konkurencieschopný, potvrdzujúci snahu udra si postavenie na trhu a zákazníkov a pri jeho vypracovaní sa
a) berie do úvahy, e ide o ten istý potový podnik, ktorý si bez povinnosti univerzálnej sluby plní svoje ïalie záväzky a povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv,
b) uvedie, akým spôsobom, v akej kvalite a ktoré produkty a sluby by tento potový podnik za komerèných podmienok poskytoval a ako by zabezpeèil doruèovanie,
c) zoh¾adnia zmeny v týchto parametroch univerzálnej sluby:
1. geografické podmienky a hustota osídlenia na relevantnom území,
2. frekvencia dodávania,
3. poskytované produkty a sluby,
4. poadovaná kvalita sluieb,
5. poadovaná hustota potovej siete a
6. cenotvorba,
d) náleitá pozornos venuje ohodnoteniu komerèného scenára, najmä vplyvu reakcie zákazníkov na dopyt po slubách a vplyv na výnosy.
(5) Na úèely urèenia èistých nákladov poskytovate¾a sa berú do úvahy skutoène vynaloené ekonomicky oprávnené náklady poskytovate¾a, vychádzajúc z úètovníctva poskytovate¾a vedeného v súlade s § 54 zákona.
(6) Èisté náklady sa vypoèítajú ako rozdiel efektívne vynaloených èistých nákladov poskytovate¾a a èistých nákladov, ktoré by dosiahol ten istý poskytovate¾ bez povinnosti univerzálnej sluby, vrátane zapoèítania zmien vo výnosoch, zoh¾adnenia trhovej výhody a práva na primeraný zisk pod¾a vzorca
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m

ÈN = ÈNPUS  ÈNPBUS ∑ TV i + Zisk,
j=1

kde
ÈNPUS  efektívne vynaloené èisté náklady poskytovate¾a so zoh¾adnením zmien vo výnosoch,
ÈNPBUS  èisté náklady poskytovate¾a bez povinnosti poskytova univerzálnu slubu so zoh¾adnením zmien vo výnosoch, ktoré sú stanovené na základe komerèného scenára,
TV

 trhová výhoda,

Zisk

 právo na primeraný zisk.

(7) Rozdiel èistých nákladov poskytovate¾a a èistých nákladov toho istého poskytovate¾a, bez povinnosti poskytova univerzálnu slubu, sa vypoèíta osobitne za jednotlivé prvky súvisiace s povinnosami univerzálnej sluby pod¾a
vzorca
ÈNPUS  ÈNPBUS =

n

n

∑ ΔNVP + ∑ ΔNVD
i

i =1

i =1

i

+ ΔNPT + ΔNR,

kde
a) ΔNVPi  zmena nákladov a výnosov poskytovate¾a za podaciu èas pôt i, ktoré sú ovplyvnené zmenami v jednotlivých parametroch v komerènom scenári pod¾a odseku 4 písm. c). Predpokladá sa, e poskytovate¾ by pod¾a komerèného scenára neprevádzkoval stratové poty a èas objemov podaja spolu s ich výnosmi a nákladmi by bola
zaistená inými prístupovými alebo kontaktnými miestami (ïalej len prevádzkované poty).
Pota je povaovaná za stratovú, ak dosiahla záporný výsledok hospodárenia, t. j. NCi > VCi, kde
NCi

 celkové náklady poty i zistené z úètovníctva,

VCi

 celkové výnosy z produktov predaných potou i zistené z úètovníctva.

ΔNVPi sa za podaciu èas stratových pôt a prevádzkovaných pôt vypoèíta pod¾a vzorca
ΔNVP i =

n

∑ (NP
i =1

n

i

- VP i ) - ∑ (NZ i - VZ i ),
i =1

kde
NPi

 náklady na prevádzku podacej èasti stratovej poty i; nákladmi na podaciu èas poty sa rozumejú náklady danej poty zníené o osobné náklady doruèovate¾ov,

VPi

 výnosy z produktov a sluieb predaných stratovou potou i,

NZi

 èas nákladov NPi, o ktoré sa zvýia náklady prevádzkovaným potám preberajúcim sluby pôvodne poskytované potou i,

VZi

 èas výnosov VPi, o ktoré sa zvýia výnosy prevádzkovaným potám preberajúcim predaj produktov pôvodne predávaných potou i.

b) ΔNVDi  zmena nákladov a výnosov poskytovate¾a vplyvom zmien parametrov pod¾a odseku 4 písm. c) na dodanie
v nadväznosti na komerèný scenár. Predpokladá sa, e poskytovate¾ by pod¾a komerèného scenára neposkytoval
potové sluby v stratových lokalitách, prípadne by ich poskytoval v obmedzenom rozsahu, za iných podmienok
a v inej kvalite. Táto zmena sa vypoèíta pod¾a vzorca
ΔNVD i = ΔOND i ± ΔIN i  ΔVS i ,
kde
ΔONDi  zmena osobných nákladov doruèovate¾a za rajón i v dôsledku zmien v doruèovaní,
ΔINi

 iné náklady súvisiace so zmenami doruèovania v rajóne i (napr. nárast spotreby pohonných látok pri motorizovanom doruèovaní),

ΔVSi

 zmena výnosov poskytovate¾a vplyvom zmien v dodaní pod¾a komerèného scenára.

c) ΔNPT  zmena v nákladoch na prepravu a triedenie produktov poskytovate¾a v dôsledku zmien prepravnej siete
a doruèovania v komerènom scenári.
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d) ΔNR  zmena v reijných nákladoch poskytovate¾a v dôsledku zmeny v parametroch v nadväznosti na komerèný
scenár.
(8) Trhová výhoda poskytovate¾a (TVi) je finanène ohodnotená trhová hmotná a nehmotná výhoda plynúca poskytovate¾ovi z poskytovania univerzálnej sluby. Hmotná výhoda je zoh¾adnená priamo vo vzorci výpoètu èistých nákladov pod¾a odseku 7, kde sa zoh¾adòujú zmeny v nákladoch a výnosoch. Nehmotná výhoda je najmä:
1. Daòová výhoda, ako napríklad oslobodenie univerzálnych sluieb od dane z pridanej hodnoty.
2. Obchodné meno, oznaèenie pota pod¾a § 8 ods. 8 zákona, ako aj ochranná známka. Na ocenenie tejto výhody
sa bene pouíva prístup úspory poplatkov za autorské práva alebo úspora marketingových nákladov (relief
from royalty).
3. Marketingový efekt. Oznaèenie pôt, dopravných prostriedkov a doruèovate¾ov poskytovate¾a predstavuje reklamnú plochu, ktorú poskytovate¾ môe poui na propagáciu svojej znaèky a sluieb alebo ju prenaja.
4. Úspora z rozsahu a vyia vyjednávajúca sila s dodávate¾mi. Vzh¾adom na navýenie objemu celkových poskytovaných sluieb vïaka poskytovaniu univerzálnej sluby dosahuje poskytovate¾ niie jednotkové náklady.
Zároveò jeho zvýená ve¾kos mu umoòuje vyjedna s dodávate¾mi výhodnejie komerèné podmienky. Táto
úspora predstavuje pre poskytovate¾a výhodu pri poskytovaní ostatných sluieb.
5. Iná výhoda poskytovate¾a, ktorú mono kvantifikova na základe údajov z úètovníctva, marketingových prieskumov a pecifických oceòovacích postupov ako zvýenie dopytu po potových slubách a prístup na trh filatelie.
(9) Ziskom sa rozumie právo na primeraný zisk poskytovate¾a, ktorý mu zabezpeèí primeranú návratnos vlastného kapitálu alokovaného na univerzálnu slubu, alebo zisk urèený na základe vývoja obvyklého podielu zisku na
oprávnených nákladoch.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 63/2012 Z. z.

VZOR
Potový regulaèný úrad
Ul. 1. mája 16
010 01 ilina

Vyèíslenie nákladov za rok.........
(pod¾a § 57 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z. z.)
Obchodné meno:
Adresa sídla:

IÈO:

DIÈ:

Meno a priezvisko tatutárneho orgánu:

Suma v eurách:
Èisté náklady univerzálnej sluby za I. polrok roku.....
Trhová výhoda
Celkové náklady za I. polrok roku.....
Celkový výsledok hospodárenia za I. polrok roku....... (EBT)
Z toho:
Výsledok hospodárenia z potového platobného styku za I. polrok
Výsledok hospodárenia z ostaných potových sluieb za I. polrok
Výsledok hospodárenia z ostatných nepotových sluieb za I. polrok
Výsledok hospodárenia z univerzálnej sluby za I. polrok
Podklady na výpoèet èistých nákladov
Popis komerèného scenára
Tabu¾ky è. 1 a 7 pod¾a prílohy è. 4 vyhláky
Výpoèet nákladov na jednotlivé prvky povinnosti univerzálnej sluby
Bankové spojenie
Názov banky:

Dátum podania:
Podpis a odtlaèok peèiatky

Zoznam príloh:

Èíslo úètu:

Dátum doruèenia Potovému regulaènému úradu:
Podpis a odtlaèok peèiatky
Potového regulaèného úradu
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 63/2012 Z. z.

Podklady potrebné na výpoèet èistých nákladov
(1) Na výpoèet èistých nákladov predloí poskytovate¾ úradu v termíne do 31. augusta komerèný scenár vypracovaný v rozsahu a spôsobom pod¾a tejto prílohy a pod¾a odseku 4 prílohy è. 2 spolu s údajmi pod¾a odseku 2 tejto prílohy, a to za obdobie prvých iestich mesiacov prísluného kalendárneho roka. Popis komerèného scenára obsahuje
zoznam a presný údaj o poète stratových pôt a stratových lokalít. V komerènom scenári sa uvedie
a) k jednotlivým stratovým potám náhradné prístupové miesto alebo kontaktné miesto, o ktorých sa predpokladá,
e ich prostredníctvom by sa poskytovali sluby poskytované týmito stratovými potami, prípadne miesta na ukladanie zásielok,
b) popis zmeneného systému doruèovania s vyèíslením dosahu na náklady,
c) zoznam lokalít alebo rozsah územia, kde bude fungova sie namiesto D+1 v reime D+2 a D+3 a popíe sa spôsob
organizácie potových kurzov, potového platobného styku, dosah na poèet kurzov a zabezpeèenie ochrany doruèovate¾ov.
Komerèný scenár sa zostavuje tak, aby bolo moné posúdi, èi je reálny, a zisti jeho vplyv na kadý parameter osobitne.
(2) Ku komerènému scenáru sa priloia dokumenty obsahujúce tieto údaje:
a) zoznam stratových pôt vo väzbe na poadovanú dostupnos stanovenú v poiadavkách na kvalitu univerzálnej
sluby a zoznam zostávajúcich prevádzkovaných pôt; osobitne doloi za I. polrok:
1. údaje o nákladoch a výnosoch za stratové poty a za ïalej prevádzkované poty pod¾a tabu¾ky è. 1,
2. údaje o predpokladanej zmene v nákladoch a výnosoch na zostávajúcich prevádzkovaných potách pod¾a odseku 1 písm. a), a to pod¾a tabu¾ky è. 2,
3. údaje o objeme zásielok a realizovaných operáciách na stratových potách pod¾a tabu¾ky è. 3,
4. charakteristiku stratových pôt pod¾a tabu¾ky è. 4,
b) údaje za stratové lokality  doruèovacie rajóny v truktúre pod¾a tabu¾ky è. 5,
c) údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch za jednotlivé èasti procesov poskytovate¾a a toho istého poskytovate¾a
bez povinnosti univerzálnej sluby pod¾a tabu¾ky è. 6,
d) údaje umoòujúce ohodnotenie trhovej výhody pod¾a tabu¾ky è. 7.
K ohodnotenému komerènému scenáru sa priloí hodnota èistých nákladov vypoèítaná za kadý prvok povinnosti
univerzálnej sluby osobitne pod¾a odsekov 6 a 7 prílohy è. 2. K údajom sa uvedú vysvet¾ujúce poznámky o ich zdroji,
spôsobe výpoètu alebo inak potrebné informácie na rozhodovanie.

Náklady spolu
Ostatné náklady (vrátane
súvisiacich nákladov)
Odpisy

Tabu¾ka è. 1

Zbierka zákonov è. 63/2012

Osobné náklady doruèovate¾ov
Osobné náklady zamestnancov bez
doruèovate¾ov
Nájom na nebytové priestory
a s ním súvisiace sluby
Sluby bez nájmu
Náklady na predaj tovaru
Spotreba energie
Spotrebovaný materiál
Výnosy spolu
Ostatné výnosy (vrátane súvisiacich
výnosov)
Trby za predaj tovaru
Výplata dôchodkov a dávok
Sluby v mene zmluvnej banky
Inkasné platby obyvate¾stva

Spolu

Výnosy v eurách
Pota
PSÈ

Potový platobný styk
Univerzálna sluba

Pota i
Pota
Pota n

Náklady spolu v eurách
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Tabu¾ka è. 2
Náklady spolu
Ostatné náklady (vrátane
súvisiacich nákladov)
Odpisy

Zbierka zákonov è. 63/2012

Osobné náklady doruèovate¾ov
Osobné náklady zamestnancov
bez doruèovate¾ov
Nájom na nebytové priestory
a s ním súvisiace sluby
Sluby bez nájmu
Náklady na predaj tovaru
Spotreba energie
Spotrebovaný materiál
Výnosy spolu
Ostatné výnosy
(vrátane súvisiacich výnosov)
Trby za predaj tovaru
Výplata dôchodkov a dávok
Sluby v mene zmluvnej banky
Inkasné platby obyvate¾stva
Potový platobný styk
Univerzálna sluba
Spolu poty:

Presunuté náklady pôt v eurách
Presunuté výnosy pôt v eurách
Ukazovate¾:
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Tabu¾ka è. 3

Spolu

Zbierka zákonov è. 63/2012

Bankové operácie vykonané v mene zmluvnej
banky
Inkasné platby realizované doruèovate¾om
Inkasné platby realizované pri priehradke
Vyplatené dôchodky doruèovate¾om
Vyplatené dôchodky a dávky pri priehradke
Expresné zásielky vydané pri priehradke poty
Doruèené letáky do schránky
Dodané noviny a èasopisy  regionálne zmluvy
Potové poukazy
Balíky a poistené balíky
Doporuèené a poistené listy, úradné zásielky
Dodané listové zásielky, periodická tlaè a RaZ
Podané ostatné zásielky
Letáky
Dobierkové a bankové zloenky, Eurogiro
Potové poukazy
Balíky a poistené balíky
Doporuèené a poistené listy, úradné zásielky
Reklamné adresované zásielky
Slepecké zásielky

Pota
Pota i
Pota n
PSÈ:

Obyèajné listové zásielky

Údaje za poty:

Zmluvné operácie
Zásielky urèené na dodanie
Podané zásielky
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Objem podaných a dodaných zásielok a operácií realizovaných na stratových potách  poèet v kusoch

Poznámka: Údaje o objeme zásielok sa zistia zo tatistického zisovania, ktoré vedie poskytovate¾ univerzálnej sluby. Tam, kde prevádzkové monosti neumoòujú tatistické zisovanie, mono údaje stanovi alokáciou, výpoètom prostredníctvom výnosov, prípadne odhadom.
Podané ostatné zásielky sú: podané periodické zásielky, tlaè, expresné zásielky.
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Pota, ktorá prevezme spádovú
oblas pod¾a komerèného scenára

Poèet odovzdacích miest (domácností
a organizácií)

z toho: poèet motorizovaných rajónov

Poèet doruèovacích rajónov

Spádová oblas poty  obshluhované
obce

Vzdialenos od najvzdialenejieho
odovzdacieho miesta k pote v km

Otváracie hodiny pre verejnos
 poèet hodín týdenne

Pota i
Pota
Pota n

Charakter poty:
Podávacia (P)/dodávacia (D)

Pota
PSÈ
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Charakteristika stratových pôt

Tabu¾ka è. 4

Tabu¾ka è. 5

PM na komerèné produkty

Dodaná tlaè v predplatnom

Zbierka zákonov è. 63/2012

Dodané dôchodky národného a okresného okruhu
Dodané potové poukazy

Dodané balíky a poistené balíky
Dodané doporuèené a poistené listy, úradné zásielky

Poèet odovzdacích miest
Dåka rajóna v km
z toho: dåka pochôdzky v km
Typ doruèovacieho rajóna

Doruèovací rajón

PSÈ poty, ku ktorej patrí stratový doruèovací rajón

x
x
x

PM na produkty univerzálnej sluby
PM na pochôdzku

Vyuitie fondu pracovného èasu v %
Iné komerèné produkty
Zapísané zásielky

Dodané letáky

Obyèajné listové zásielky a RaZ

Dodané listy a RaZ

Predané ceniny a tovar doruèovate¾om

Poèet zásielok komerèných
produktov a sluieb

Poèet zásielok
prijatých
doruèovate¾om
Poèet zásielok
US

x
x
x
x
Èas potrebný na odovzdanie/prijatie zásielky
Spolu

Prepoèítaná
potreba
pracovného
miesta (PM)
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Údaje o doruèovaní produktov a poskytovaní potových sluieb v lokalitách s prevaujúcim podielom pochôdzky

Rajón i
Rajón
Rajón n

Vysvetlivky k tabu¾ke è. 5:

Èas potrebný na odovzdanie alebo prijatie zásielky je normovaná spotreba èasu na manipuláciu so zásielkou v minútach na odovzdacom mieste.
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Údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch pod¾a zmien parametrov
uvedených v komerènom scenári za jednotlivé prvky a procesy v eurách
Tabu¾ka è. 6
Vplyv parametrov pod¾a
odseku 4 písm. c) prílohy
è. 2 a ich zmien na prvky/procesy:
Podacia èas pôt
Doruèovanie
Preprava
Triedenie
Reijné náklady
Spolu

Poskytovate¾ s povinnosou
univerzálnej sluby

Poskytovate¾ bez povinnosti
univerzálnej sluby

Náklady

Náklady

Výnosy
x
x
x
x

Výnosy
x
x
x
x
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Vyèíslenie trhovej výhody

Tabu¾ka è. 7
Nehmotná trhová výhoda v eurách

Iná nehmotná výhoda

Úspora z rozsahu a vyia
vyjednávajúca sila s dodávate¾mi

Marketingový efekt

Obchodná znaèka

Daòová výhoda
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 63/2012 Z. z.

Výpoèet výky príspevku potového podniku a podiel poskytovate¾a pod¾a § 58 zákona
(1) Na úèely urèenia výky príspevku potového podniku úrad urèí predbené èisté náklady za obdobie prvých iestich mesiacov kalendárneho roka t, za ktorý sa uhrádzajú èisté náklady. Predbené èisté náklady úrad urèí v súlade
s postupom na výpoèet èistých nákladov pod¾a prílohy è. 2.
(2) Povinnos plati príspevok má kadý potový podnik, ktorý v kalendárnom roku t, za ktorý sa uhrádzajú èisté
náklady, poskytoval zamenite¾né potové sluby. Príspevok potového podniku sa urèí pod¾a vzorca
PiKFt = PPi x PÈNt ,
prièom
PiKFt ≤ 0,03 x OPPit,
kde
PiKFt  príspevok potového podniku i do kompenzaèného fondu za rok t z obratu potového podniku z poskytovania zamenite¾ných potových sluieb,
PÈNt  predbené èisté náklady urèené úradom za kalendárny rok t,
OPPit  predloený obrat potového podniku zo zamenite¾ných sluieb alebo obrat poskytovate¾a z poskytovania
sluieb v rozsahu univerzálnej sluby za obdobie prvých iestich mesiacov kalendárneho roka t,
PPi

 podiel potového podniku na trhu; PPi sa vypoèíta pod¾a vzorca
PP i =

OPP it -1

n

∑ OPP
i =1

.

it -1

(3) Na úèely urèenia podielu potového podniku na trhu pod¾a § 58 ods. 1 zákona sa v roku 2012 pouijú údaje
o obrate za prvých es mesiacov roku 2012.
(4) Ak je rozdiel medzi sumou náhrady èistých nákladov univerzálnej sluby a sumou predbených èistých nákladov kladný, na úèely doplnenia príspevkov do kompenzaèného fondu sa príspevok potového podniku dopoèíta rovnakým postupom pod¾a odseku 2.
(5) Na úèely doplnenia chýbajúcich prostriedkov v kompenzaènom fonde zo tátneho rozpoètu pod¾a § 58 ods. 5
oznámi úrad Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky výku predbených èistých
nákladov, sumu príspevkov potových podnikov a podiel poskytovate¾a na príspevku.
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64
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 28. októbra 2011 a 8. februára
2012 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou republikou o zriadení hranièných vybavovacích miest a vykonávaní hranièného vybavovania v elezniènej doprave poèas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10. septembra 2008 a 15. septembra 2008 (oznámenie è. 332/2004 Z. z. a oznámenie è. 392/2008 Z. z.).
Dohoda nadobúda platnos 23. februára 2012.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí Slovenskej republiky.
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65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 31. januára 2012 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládee
a portu Srbskej republiky 2012  2016.
Dohoda nadobudne platnos 1. marca 2012 v súlade s èlánkom 7 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a na
Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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66
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona 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. 181/1999 Z. z.
výnos z 15. februára 2012 è. 20/2012 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2012.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2012.
Týmto výnosom sa zruuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. februára 2011 è. 19/2011
o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2011 (oznámenie
è. 44/2011 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2012.
Výnos je uverejnený v èiastke 13/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riadite¾stvách Policajného zboru a na okresných riadite¾stvách Policajného zboru.
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67
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. februára 2012 è. MF/010211/2012-421, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 è. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizaèná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpoètovej klasifikácie (oznámenie è. 690/2004
Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Opatrenie upravuje organizaènú a ekonomickú klasifikáciu rozpoètovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie
nových právnych predpisov a sú v òom premietnuté aj ïalie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikaènej praxe.
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2012 okrem èl. I bodov 7, 8 a 10 a 12, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2013.
Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 3/2012 a mono doò nazrie na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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