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91
ZÁKON
z 29. februára 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z. a zákona
è. 550/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Tento zákon sa nevzahuje
a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia poui osobitné bezpeènostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou
o fungovaní Európskej únie,2)
b) na zákazku na úèely spravodajských èinností vykonávaných spravodajskými slubami2a) a na zákazku,
ktorej úèelom je plnenie úloh Policajného zboru
spravodajskej povahy,2b)
c) na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje pod¾a
osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej
organizácie,
d) na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje pod¾a
osobitných pravidiel na základe medzinárodnej
zmluvy vzahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá
sa týka aktivít na území èlenského tátu Európskej
únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len
èlenský tát) alebo tretej krajiny,
e) na zákazku zadávanú v tretej krajine, ktorá sa zadáva v èase nasadenia ozbrojených síl mimo územia
Európskej únie, ak operaèné potreby vyadujú, aby
sa zákazka zadala uchádzaèovi nachádzajúcemu sa
v oblasti operácie,
f) na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,
g) na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu,
h) na výskumné a vývojové sluby iné ako tie, z ktorých
má prospech výhradne verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ pri ich vyuívaní na plnenie svojich
vlastných úloh za podmienky, e poskytovaná
sluba je ním v plnom rozsahu financovaná,

i) na zákazku urèenú na iné úèely ako vykonávanie
èinností uvedených v § 8 ods. 3 a 9, okrem zákazky
zadávanej verejným obstarávate¾om,
j) na zákazku urèenú na vykonávanie èinností uvedených v § 8 ods. 3 a 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto èinností nevyuívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
k) na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na sluby
(ïalej len koncesia), ktoré zadáva obstarávate¾ na
vykonávanie èinností uvedených v § 8 ods. 3 a 9,
okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávate¾
vykonávajúci niektorú z týchto èinností,
l) na civilnú zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje
pod¾a pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy
uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími
krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytovania
sluieb urèených na spoloèné uskutoènenie alebo
na vyuívanie projektu krajinami, ktoré sú úèastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná zmluva
bola oznámená Európskej komisii,
m) na nadobúdanie alebo nájom nehnute¾ností a s tým
súvisiacich práv okrem finanèných sluieb, ktoré
s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku,
n) na civilnú zákazku, ktorej predmetom sú finanèné
sluby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo
prevodom cenných papierov alebo iných finanèných
nástrojov6) alebo vykonávanie ïalích operácií na finanèných trhoch, najmä operácie s cie¾om získa
peòané prostriedky alebo vlastné zdroje financovania,
a zákazku, ktorá priamo súvisí so slubami Národnej
banky Slovenska vykonávanými na úèely zabezpeèenia
jej hlavného cie¾a a zákonom ustanovených úloh okrem
vykonávania bených veobecných prevádzkových èinností nesúvisiacich so zabezpeèovaním jej hlavného
cie¾a a zákonom ustanovených úloh,
o) na civilnú zákazku, ktorej hlavným úèelom je
umoni verejnému obstarávate¾ovi poskytovanie
alebo vyuívanie verejnej telekomunikaènej siete
alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných
telekomunikaèných sluieb,
p) na civilnú zákazku, ktorou vysielate¾ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál urèený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a civilnú zákazku, ktorá sa týka
vysielacieho èasu,
q) na civilnú zákazku na poskytnutie sluby inému verejnému obstarávate¾ovi alebo zdrueniu verejných
obstarávate¾ov na základe výluèného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z rozhodnutia správneho orgánu,
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r) na civilnú zákazku na dodanie tovaru urèeného na
ïalí predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávate¾ nemá osobitné alebo výluèné právo predáva
alebo prenajíma tento tovar a iná osoba môe ten
istý tovar predáva alebo prenajíma za rovnakých
podmienok ako obstarávate¾,
s) na zadávanie civilnej zákazky obstarávate¾om, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je niia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 2 písm. f) a g), okrem zadávania zákazky pod¾a § 7,
t) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ak sa pri
jej zadávaní postupuje pod¾a osobitných pravidiel
na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi
jedným alebo viacerými èlenskými tátmi a jednou
alebo viacerými tretími krajinami, ktorej úèastníkom je Slovenská republika,
u) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti zadávanú
v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoloène vykonávajú najmenej dva èlenské táty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorích etapách vetkých alebo
niektorých fáz ivotného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce iba medzi èlenskými tátmi, ktorého úèastníkom je aj Slovenská
republika, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej
komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzh¾adom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdie¾aní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,
v) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti zadávanú
ústredným orgánom tátnej správy, vyím územným
celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného èlenského tátu alebo orgánu verejnej moci tretej krajiny,
w) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej
predmetom je nadobúdanie alebo nájom nehnute¾ností a s tým súvisiacich práv,
x) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej predmetom sú finanèné sluby okrem poisovacích sluieb,
y) na zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej
cena bez dane z pridanej hodnoty je niia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) a b)..
2. Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:

2) Èl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2a
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
2b
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúajú.
4. V § 1 odsek 5 znie:
(5) Výskum a vývoj na úèely tohto zákona sú vetky
èinnosti zahàòajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj
môe zahàòa realizáciu zariadení demontrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslunom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí..
5. § 1 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmie
zada zákazku pod¾a odsekov 2 a 4 s cie¾om vyhnú sa
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pouitiu postupov zadávania zákaziek pod¾a tohto zákona..
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 6b sa vypúa.
7. V § 3 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Zákazka na uskutoènenie stavebných prác na
úèely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je
uskutoènenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutoènenie stavebných
prác súvisiacich s niektorou z èinností uvedených v oddiele 45 Spoloèného slovníka obstarávania7) (ïalej len
slovník obstarávania), alebo uskutoènenie stavby.
Stavba na úèely tohto zákona je výsledok stavebných
prác ako celku, ktorý spåòa ekonomickú funkciu alebo
technickú funkciu, a uskutoènenie stavby zodpovedá
poiadavkám verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a.
(4) Zákazka na poskytnutie sluby na úèely tohto
zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie
sluby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie sluby a ktorá
zahàòa ako ved¾ajiu èinnos stavebné práce uvedené
v oddiele 45 slovníka obstarávania, sa povauje za zákazku na poskytnutie sluby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie sluby, sa
povauje za zákazku na poskytnutie sluby, ak predpokladaná hodnota sluby prevyuje predpokladanú
hodnotu tovaru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2195/2002
z 5. novembra 2002 o spoloènom slovníku obstarávania (CPV)
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení..

8. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 8,
ktoré znejú:
(5) Civilná zákazka na úèely tohto zákona je zákazka
na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác
alebo na poskytnutie sluby, ktorá nie je zákazkou
v oblasti obrany a bezpeènosti pod¾a odseku 6.
(6) Zákazka v oblasti obrany a bezpeènosti na úèely
tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby,
ktorej predmetom je
a) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho èastí,
zloiek alebo montánych celkov,
b) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho èastí,
zloiek alebo montánych celkov,
c) uskutoènenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo
poskytnutie sluieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou
vybavenia pod¾a písmena a) alebo písmena b) pre
akúko¾vek fázu jeho ivotného cyklu; ivotný cyklus
na úèely tohto zákona sú vetky postupné fázy výrobku ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údrba, logistika,
kolenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,
d) uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluieb na osobitné vojenské úèely alebo
e) uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluieb, ktoré majú citlivý charakter.
(7) Vojenské vybavenie na úèely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vo-
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jenské úèely a urèené na pouitie ako zbraò, munícia
alebo vojenský materiál.
(8) Citlivým na úèely tohto zákona sa rozumie vybavenie, stavebné práce a sluba na úèely bezpeènosti,
ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou,7ab)
vyaduje si utajovanú skutoènos alebo obsahuje utajovanú skutoènos..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7ab znie:

7ab) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

9. V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová Spoloèného slovníka obstarávania7) (ïalej len slovník obstarávania)
nahrádzajú slovami slovníka obstarávania.
10. V § 4 ods. 2 písm. f) sa na konci vypúa èiarka
a pripájajú sa tieto slová: a o zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby zadávanú verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om,.
11. V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová ak ide o vkladá
slovo civilnú, za slová alebo o sa vkladá slovo civilnú a na konci sa vypúa èiarka a pripájajú sa tieto
slová: a o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie
sluby zadávanú verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om,.
12. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová ak ide o vkladá
slovo civilnú a na konci sa pripájajú tieto slová:
a o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej
predmetom je uskutoènenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om..
13. V § 5 odsek 12 znie:
(12) Zákazku nemono rozdeli ani zvoli spôsob urèenia jej predpokladanej hodnoty s cie¾om zníi predpokladanú hodnotu zákazky pod finanèné limity pod¾a
tohto zákona..
14. V § 8 ods. 8 písm. d) sa slová § 1 ods. 2 písm. j)
nahrádzajú slovami § 1 ods. 2 písm. n).
15. V § 9 ods. 7 sa v uvádzacej vete slovo úradu nahrádza slovami Úradu pre verejné obstarávanie (ïalej
len úrad).
16. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Centrálna obstarávacia organizácia na úèely
tohto zákona je
a) verejný obstarávate¾, ktorý zabezpeèuje tovary alebo
sluby urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody urèené pre verejných obstarávate¾ov,
b) obstarávate¾, ktorý zabezpeèuje tovary alebo sluby
urèené pre obstarávate¾ov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody urèené pre obstarávate¾ov,
c) európsky orgán verejnej moci, ktorý
1. zabezpeèuje tovary alebo sluby urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov alebo
2. zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody
urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov..
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17. § 10 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak centrálna obstarávacia organizácia pod¾a odseku 1 písm. a) a b) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, e aj
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾, v ktorého prospech alebo na ktorého úèet sa verejné obstarávanie
vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.
(4) Centrálna obstarávacia organizácia pod¾a odseku 1 písm. a) a b) je povinná postupova pri centrálnom
verejnom obstarávaní pod¾a tohto zákona..
18. V § 13 sa slová v uej súai, v rokovacom konaní alebo v súanom dialógu, alebo si vo verejnej súai
prevzala súané podklady nahrádzajú slovami vo verejnom obstarávaní.
19. V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Tým
nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloenie iadostí o úèas pod¾a tohto zákona..
20. Poznámka pod èiarou k odkazu 9aa znie:

9aa) § 47a Obèianskeho zákonníka..

21. V § 21 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) pouitý postup zadávania zákazky,.
Doterajie písmená b) a h) sa oznaèujú ako písmená c)
a i).
22. V § 21 ods. 3 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
i) odôvodnenie prekroèenia lehoty pod¾a § 108j ods. 1
písm. h) a l) a prekroèenia podielu pod¾a § 108j ods. 1
písm. k),
j) odôvodnenie prekroèenia lehoty pod¾a § 108h ods. 2,.
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno k).
23. V § 21 ods. 5 sa slová Úradu pre verejné obstarávanie (ïalej len úrad) nahrádzajú slovom úradu.
24. V § 22 ods. 1 sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
25. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Zmieané zákazky
(1) Pri zadávaní civilnej zákazky na poskytnutie
sluby, ktorej predmetom je sluba uvedená v prílohe
è. 2 a súèasne sluba uvedená v prílohe è. 3, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie sluby uvedenej v prílohách è. 2 a 3 pre urèenie, èi
ide o zákazku na poskytnutie sluby uvedenej v prílohe
è. 2 alebo v prílohe è. 3.
(2) Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti, ak jej predmetom je
tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3 ods. 6
a súèasne tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3
ods. 5, ak jej rôzne èasti sú neoddelite¾ne spojené a objektívne tvoria nedelite¾ný celok.
(3) Zákazka sa neriadi postupmi pre zadávanie zákaziek pod¾a tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3 ods. 6 a súèasne to-
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var, stavebné práce alebo sluba, ktorá sa neriadi
postupmi pre zadávanie zákaziek pod¾a tohto zákona,
ak jej rôzne èasti sú neoddelite¾ne spojené a objektívne
tvoria nedelite¾ný celok.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmie zada
zákazku pod¾a odsekov 1 a 3 s cie¾om vyhnú sa
pouitiu postupov pre zadávanie zákaziek pod¾a tohto
zákona..
26. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie a na
konci sa pripájajú tieto slová: alebo za trestný èin terorizmu a niektorých foriem úèasti na terorizme,.
27. V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèi uchádzaèa
alebo záujemcu, o ktorom má preukázate¾né informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, e nie je nato¾ko spo¾ahlivý, aby sa vylúèili riziká spojené s ochranou
bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 3 a 7 oznaèujú ako odseky 4 a 8.
28. V § 26 ods. 6 sa nad slovom zamestnávania odkaz 9aa nahrádza odkazom 9ab a na konci sa pripája
táto veta: Poruenie záväzku, ak ide o bezpeènos
a ochranu utajovaných skutoèností alebo bezpeènos
dodávok, mono preukáza aj iným prostriedkom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9ab znie:

9ab) § 2 ods. 2, 4 a 5 zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 223/2011 Z. z..

29. V § 28 ods. 1 písm. l) sa v uvádzacej vete slovo
ktorými nahrádza slovom ktorým a v druhom bode
sa vypúajú slová Európskymi spoloèenstvami.
30. V § 30 sa slová Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami Európskej únie.
31. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ nesmie
vyadova od skupiny dodávate¾ov, aby vytvorila urèitú
právnu formu10ab) do predloenia ponuky. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vak môe vyadova vytvorenie urèitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávate¾ov bola prijatá a vytvorenie právnej formy je potrebné
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10ab znie:

10ab) Napríklad § 829 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov..

32. V § 32 odsek 7 znie:
(7) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahàòa aj èinnosti spojené s umiestnením alebo montáou
tovaru, zákazku na uskutoènenie stavebných prác
a zákazku na poskytnutie sluby, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe od právnických osôb vyadova,
aby pri preukazovaní splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli mená,
priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy..
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33. V § 33 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ posudzuje
splnenie podmienok úèasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzná rovnocenné potvrdenie vydané prísluným orgánom iného
èlenského tátu, ktorým uchádzaè alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musí prija
aj iný rovnocenný doklad predloený uchádzaèom alebo záujemcom..
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 12.
34. V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slovom výrobkov
bodkoèiarka nahrádza èiarkou a vkladajú sa tieto slová: technické pecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím veobecne uznávané, normy pre oblas obrany a pecifikácie
obranného materiálu, ktoré sú podobné týmto normám;.
35. V § 34 ods. 10 sa za slovo subdodávate¾ov vkladajú slová a predmety subdodávok.
36. V § 34 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o zákazku
v oblasti obrany a bezpeènosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môu týka aj subdodávate¾ov, bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností alebo bezpeènosti dodávok..
37. V § 35 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o zákazku
v oblasti obrany a bezpeènosti aj bezpeènos dodávky,
interoperabilita a prevádzkové charakteristiky..
38. V § 38 prvej vete sa za slovo Vysvetlenie vkladajú slová poiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouitom
ako výzva na súa, a za slová súaných podkladov
sa vkladá èiarka a slová informatívneho dokumentu.
39. V § 42 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, komisia vyhodnotí
ponuky aj z h¾adiska poiadaviek na bezpeènos a ochranu utajovaných skutoèností a bezpeènos dodávok a vylúèi ponuky, ktoré nespåòajú urèené poiadavky..
40. V § 42 odsek 6 znie:
(6) Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi zoznam vylúèených ponúk
s uvedením dôvodu ich vylúèenia. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ je povinný písomne oznámi uchádzaèovi jeho vylúèenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloenej ponuky s technickými pecifikáciami, výkonnostnými poiadavkami a funkènými poiadavkami na predmet zákazky urèenými verejným
obstarávate¾om a obstarávate¾om pod¾a § 34 ods. 2,
b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloenej ponuky s poiadavkami na bezpeènos a ochranu utajova-
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ných skutoèností alebo poiadavkami na bezpeènos
dodávok urèenými verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
c) lehoty, v ktorej môe by podaná iados o nápravu
pod¾a § 136 ods. 1 písm. e)..
41. Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:
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2. sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na
splnenie pôvodnej zmluvy,.
51. V § 66 ods. 4 sa slová § 1 ods. 2 písm. a), b), d), e)
a f) nahrádzajú slovami § 1 ods. 2 písm. a), c), d), l)
a o).

11a) Èl. 27 ods. 27.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený
k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej
únie..

52. V § 75 ods. 4 sa slová Európske spoloèenstvá neuzavreli nahrádzajú slovami Európska únia neuzavrela.

42. V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a § 108j ods. 1 písm. a)..

53. V § 75 ods. 5 sa slová majú Európske spoloèenstvá alebo ich nahrádzajú slovami má Európska únia
alebo jej.

43. V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová pod¾a § 1 ods. 2
písm. p) nahrádzajú slovami pod¾a § 1 ods. 2
písm. r).
44. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová pod¾a § 1 ods. 2
písm. q) alebo r) nahrádzajú slovami pod¾a § 1 ods. 2
písm. i) alebo j).
45. V § 48 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) správu alebo jej èas pod¾a § 21 ods. 3 o pouití rokovacieho konania bez zverejnenia pod¾a § 108j ods. 1
písm. a),.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
46. V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
vkladajú slová a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje
a informácie k dispozícii v èase, keï sa predbené oznámenie uverejòuje.
47. V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
vkladajú slová a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje
a informácie k dispozícii v èase, keï sa predbené oznámenie uverejòuje.
48. V § 54 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie internetovú adresu, na ktorej umoòuje prístup k súaným
podkladom..
49. V § 58 písm. f) sa za slovo kótované vkladajú
slová a ktorý sa kupuje.
50. V § 58 písmeno i) znie:
i) ide o doplòujúce stavebné práce alebo sluby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatoène z nepredvídate¾ných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávate¾ovi, ktorý
pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo sluieb nepresiahne 50 % hodnoty
pôvodnej zmluvy, ak doplòujúce stavebné práce alebo sluby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od
pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávate¾ovi nespôsobilo neprimerané
akosti, alebo

54. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení..

55. V § 80 ods. 4 sa slová pod¾a § 33 ods. 2 a 8 nahrádzajú slovami pod¾a § 33 ods. 2 a 10.
56. V § 88 písmeno f) znie:
f) ide o doplòujúce stavebné práce alebo sluby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatoène z nepredvídate¾ných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávate¾ovi, ktorý
pôvodnú zmluvu realizuje, ak doplòujúce stavebné
práce alebo sluby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od
pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávate¾ovi nespôsobilo neprimerané akosti, alebo
2. sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na
splnenie pôvodnej zmluvy,.
57. V § 88 písm. h) sa za slovo kótované vkladajú
slová a ktorý sa kupuje.
58. Za tvrtú èas sa vkladá nová piata èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
PIATA ÈAS
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK V OBLASTI
OBRANY A BEZPEÈNOSTI
§ 108a
(1) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupuje
pod¾a prvej èasti a druhej èasti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto èasti ustanovené inak; nepouijú sa
§ 9 ods. 7, § 22 ods. 3, § 24 ods. 1 a 2, § 28 ods. 1, § 32,
§ 47, § 49 ods. 5, § 50, § 51, § 55, § 58, § 59, § 64 ods. 1
a 2, § 65 a 108.
(2) Subdodávkou na úèely tejto èasti sa rozumie urèitá èas hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti,
ktorú bude plni subdodávate¾ na základe písomnej
zmluvy s peòaným plnením.

Èiastka 24

Zbierka zákonov è. 91/2012

§ 108b
Uverejòovanie oznámení
(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
môe uverejni predbené oznámenie, v ktorom uvedie
a) predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary pod¾a skupín
výrobkov, ktoré plánuje zadáva v nasledujúcich
12 mesiacoch; skupina výrobkov sa urèí odkazom
na slovník obstarávania,
b) predpokladanú hodnotu zákaziek na sluby alebo
rámcových dohôd na sluby v kadej kategórii
sluieb, ktoré plánuje zadáva v nasledujúcich
12 mesiacoch,
c) hlavné charakteristiky zákaziek na práce alebo rámcových dohôd na práce, ktoré plánuje zadáva.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejní
predbené oznámenie pod¾a odseku 1 èo najskôr po
schválení plánovanej zákazky alebo rámcovej dohody,
ktorú plánuje zadáva.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, ak má v úmysle zadáva zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti alebo uzavrie
rámcovú dohodu uou súaou, rokovacím konaním
so zverejnením alebo súaným dialógom.
(5) Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pole verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ úradu na uverejnenie vo vestníku.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný posla oznámenie o výsledku verejného obstarávania do
a) 48 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na
uverejnenie v európskom vestníku a vo vestníku, ak
ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
b) 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na
uverejnenie vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti.
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a nemono poui uiu súa alebo rokovacie konanie
so zverejnením.
§ 108d
Bezpeènos a ochrana utajovaných skutoèností
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèí poiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutoèností, ktoré uchádzaè alebo záujemca je povinný zabezpeèi. Predloenie dôkazu na preukázanie splnenia
poiadaviek a opatrení urèených na ochranu utajovaných skutoèností mono poadova v kadej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe urèi, aby uchádzaè alebo záujemca zabezpeèil ochranu utajovaných skutoèností aj zo
strany subdodávate¾a; ten je ich povinný zabezpeèi.
(2) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou, vyaduje
si utajovanú skutoènos alebo obsahuje utajovanú
skutoènos, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedie
poiadavky a opatrenia potrebné na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností pod¾a osobitného predpisu17a) v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v súaných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe vyadova na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností, aby ponuky obsahovali spravidla
a) záväzok uchádzaèa a u vybraného subdodávate¾a
dodriava povinnosti na zabezpeèenie bezpeènosti
a ochrany utajovaných skutoèností pod¾a osobitného predpisu,17a)
b) záväzok uchádzaèa získa od osoby, ktorá sa stane
jeho subdodávate¾om, záväzok pod¾a písmena a),
c) údaje o u vybranom subdodávate¾ovi, ktoré
umonia verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi zisti, èi má poadované kapacity na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností,
ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí poèas realizácie subdodávate¾ských aktivít,
d) záväzok uchádzaèa poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi údaje pod¾a písmena c)
o kadom novom subdodávate¾ovi pred uzavretím
subdodávate¾skej zmluvy.

(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nepole na
uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo by v rozpore so
zákonom, s verejným záujmom, najmä s obrannými
a bezpeènostnými záujmami, mohlo by pokodi oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo èestnej hospodárskej súai.

(4) Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzná oprávnenie vydané prísluným
orgánom èlenského tátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným pod¾a osobitného predpisu.17a) Tým nie sú
dotknuté ustanovenia pod¾a osobitného predpisu.17a)

§ 108c

§ 108e
Bezpeènos dodávok

(1) Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany
a bezpeènosti sú
a) uia súa,
b) rokovacie konanie so zverejnením,
c) súaný dialóg,
d) rokovacie konanie bez zverejnenia.

(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèí poiadavky na bezpeènos dodávok pri zadávaní zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súaných podkladoch alebo
v informatívnom dokumente.

(2) Súaný dialóg mono poui, ak ide o obzvlá
zloitú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti

(2) Dôkazy, ktorými uchádzaè preukáe svoju schopnos splni poiadavky na bezpeènos dodávok, sú sú-
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èasou ponuky. Bezpeènos dodávok mono preukáza
spravidla
a) potvrdením alebo dokumentáciou, e uchádzaè
bude schopný splni poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na vývoz, prepravu
a tranzit tovaru súvisiaceho s predmetom zákazky
vrátane vetkých podporných dokumentov získaných od prísluného èlenského tátu,
b) deklarovaním schopnosti plni dodávky aj v prípade
obmedzení verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a,
ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo pouitia
výrobkov a sluieb alebo dôsledku, ktorý by vyplynul
z kontroly vývozu alebo z bezpeènostných opatrení,
c) potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii
a umiestnení dodávate¾ského reazca uchádzaèa,
ktoré mu umonia splni poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na bezpeènos dodávok urèené v súaných podkladoch, a záväzkom
uchádzaèa, e prípadné zmeny v jeho dodávate¾skom reazci poèas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia splnenie poiadaviek urèených na bezpeènos dodávok,
d) záväzkom uchádzaèa vytvori alebo zachova kapacity poadované verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om na plnenie jeho dodatoèných potrieb
spôsobených krízou pod¾a dohodnutých lehôt a podmienok,
e) podpornou dokumentáciou získanou od prísluného vnútrotátneho orgánu uchádzaèa týkajúcou sa
plnenia dodatoèných potrieb verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, ktoré by boli spôsobené krízou,
f) záväzkom uchádzaèa zabezpeèi údrbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
g) záväzkom uchádzaèa bezodkladne informova verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a o kadej zmene
v jeho organizácii, v dodávate¾skom reazci alebo
v priemyselnej stratégii, ktorá by mohla ma vplyv
na jeho záväzky voèi verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi,
h) záväzkom uchádzaèa poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi pod¾a dohodnutých lehôt
a podmienok vetky pecifické prostriedky potrebné
na výrobu náhradných dielov, súèastí, sústav a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických výkresov, licencií a návodov na pouitie, ak stratí
schopnos dodáva tieto tovary.
(3) Od uchádzaèa nemono poadova, aby od èlenského tátu získal záväzok, ktorým sa poruí právo
tohto èlenského tátu uplatòova vlastné vnútrotátne
podmienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu
a tranzit tovaru pod¾a platného medzinárodného práva
alebo práva Európskej únie v èase ude¾ovania oprávnenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru.
§ 108f
Technická alebo odborná spôsobilos
(1) Technickú spôsobilos alebo odbornú spôsobilos
mono preukáza pod¾a druhu, mnostva, dôleitosti
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alebo vyuitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo
sluieb v oblasti obrany a bezpeènosti spravidla
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých
sluieb za predchádzajúcich pä rokov s uvedením
cien, lehôt dodania a odberate¾ov; ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávate¾,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾, dôkaz
o plnení potvrdí odberate¾; ak to nie je moné, vyhlásením uchádzaèa alebo záujemcu o ich dodaní,
b) zoznamom stavebných prác uskutoènených za
predchádzajúcich pä rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutoènenia prác a zhodnotenia uskutoènených prác pod¾a obchodných
podmienok, ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávate¾,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾, dôkaz
o plnení potvrdí odberate¾; ak to nie je moné, vyhlásením uchádzaèa alebo záujemcu o ich uskutoènení,
c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch,
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez
oh¾adu na to, v akom zmluvnom vzahu sú k uchádzaèovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môe uchádzaè alebo záujemca obráti so iadosou o vykonanie týchto
prác,
d) opisom technického vybavenia a opatrení pouitých
uchádzaèom alebo záujemcom na zabezpeèenie kvality a jeho tudijných a výskumných zariadení, ako
aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú duevného vlastníctva,
e) kontrolou výrobnej kapacity uchádzaèa alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávate¾om alebo
obstarávate¾om alebo v jeho mene prísluným orgánom v krajine sídla uchádzaèa alebo záujemcu a so
súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou
tudijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii, a kvality pouívaných kontrolných
opatrení,
f) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za
poskytnutie sluby,
g) uvedením opatrení environmentálneho manaérstva, ktoré uchádzaè alebo záujemca pouije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ak je to
vhodné,
h) ak ide o stavebné práce alebo sluby, údajmi o priemernom roènom poète zamestnancov a o poète riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
i) údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení,
materiálovom vybavení, údajmi o poète zamestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodávate¾ských zdrojoch s uvedením ich geografického umiestnenia, ak sídlia mimo územia Európskej únie, ktoré
má uchádzaè alebo záujemca k dispozícií na plnenie
zmluvy, na plnenie prípadných dodatoèných potrieb
verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a spôso-
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bených krízou alebo na zabezpeèenie údrby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý je predmetom
zákazky,
j) ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú
doda
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2. vyhláseniami zhody a doplòujúcimi podkladmi
k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré
majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov,
k) dôkazom o schopnosti zabezpeèi poadovanú bezpeènos a ochranu utajovaných skutoèností, ak ide
o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou, vyaduje si utajovanú skutoènos alebo obsahuje utajovanú skutoènos.
(2) Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzná oprávnenie vydané prísluným
orgánom èlenského tátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným pod¾a osobitného predpisu.17a) Tým nie
sú dotknuté ustanovenia pod¾a osobitného predpisu.17a)
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe v prípade potreby poskytnú záujemcom, ktorí ete nevlastnia
oprávnenie oboznamova sa s utajovanými skutoènosami, dodatoèný èas na získanie takého oprávnenia. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedie túto
monos a lehotu na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v súlade
s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, môe poiada prísluný bezpeènostný orgán èlenského tátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa majú vyuíva, výrobné
a administratívne postupy, ktoré sa majú dodra, metódy riadenia informácií alebo spôsobilos zamestnancov, ktorí budú realizova zmluvu.
(5) Ak uchádzaè alebo záujemca nedokáe z objektívnych dôvodov preukáza technickú spôsobilos alebo
odbornú spôsobilos urèeným dokladom, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzna aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická spôsobilos alebo odborná spôsobilos, okrem dokladu pod¾a odseku 1 písm. k)
a odseku 2.
§ 108g
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky
úèasti týkajúce sa
a) osobného postavenia pod¾a § 26,
b) finanèného a ekonomického postavenia a doklady
na ich preukázanie pod¾a § 27,
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
a doklady na ich preukázanie pod¾a § 29, 30 a 108f.
(2) Podmienky úèasti, ktoré verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèí, musia by primerané a musia súvisie s predmetom zákazky. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe vyadova od uchádzaèov alebo od záu-
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jemcov minimálnu úroveò finanèného a ekonomického
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe poadova, aby uchádzaè alebo záujemca preukázal, e v krajine svojho sídla je oprávnený poskytova slubu vyhradenú pre príslunú profesiu alebo je èlenom príslunej
organizácie; túto poiadavku verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedie kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na
základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky, verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ urèí kadému z kritérií relatívnu váhu, ktorú mono vyjadri urèením intervalu
s prísluným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedie relatívnu váhu v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v súaných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
§ 108h
Rámcová dohoda
(1) Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouije postupy pod¾a § 108c ods. 1
písm. a) a c) vrátane pouitia kritérií na vyhodnotenie
ponúk pod¾a § 35 a 35a.
(2) Rámcovú dohodu mono uzavrie najviac na sedem rokov okrem výnimoèných prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodávaného tovaru,
intalácií, systémov alebo technickými problémami,
ktoré by zmena dodávate¾a spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody nesmie bráni èestnej hospodárskej súai.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o výsledku verejného obstarávania uvedie dôvody
uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhie ako sedem rokov.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupuje pri
zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti na základe rámcovej dohody pod¾a § 64 ods. 3 a 6.
§ 108i
(1) V uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením a v súanom dialógu môe verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky alebo na úèas na dialógu,
a to najmenej na troch. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe urèi aj maximálny poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky alebo na úèas na
dialógu.
(2) Ak poèet vybraných záujemcov pod¾a odseku 1
nie je pod¾a verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a dostaèujúci na umonenie hospodárskej súae,
môe pozastavi postup zadávania zákazky v oblasti
obrany a bezpeènosti a opätovne posla na uverejnenie
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré
obsahuje rovnaké údaje a informácie ako pôvodné
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania okrem
urèenia novej lehoty na predloenie iadostí o úèas
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a uvedenia aktuálneho dátumu odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzve záujemcov vybratých na základe pôvodného oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania a záujemcov vybratých na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predloenie ponuky alebo na
úèas na dialógu. Týmto nie je dotknutá monos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a zrui pôvodný
postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti a vyhlási nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti.
§ 108j
Rokovacie konanie bez zverejnenia
(1) Rokovacie konanie bez zverejnenia môe verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti poui len vtedy, ak je splnená aspoò jedna z týchto podmienok:
a) v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením alebo v súanom dialógu nebola
predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nevyhovuje poiadavkám urèeným
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om na
predmet zákazky, alebo nebola predloená iadna
iados o úèas v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súanom
dialógu a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b) v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením alebo v súanom dialógu boli vetky
ponuky neregulárne alebo inak neprijate¾né a za
predpokladu, e sa pôvodné zmluvné podmienky
podstatne nezmenia; verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ rokuje so vetkými uchádzaèmi, ktorí v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní so
zverejnením alebo v súanom dialógu splnili podmienky úèasti a predloili ponuky pod¾a poiadaviek
verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
c) ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou
nemono uskutoèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; kríza na úèely tohto zákona je situácia v èlenskom táte alebo v tretej krajine, poèas ktorej vznikla
koda, ktorá výrazne presahuje rozsah kôd v kadodennom ivote a ktorá váne ohrozuje alebo obmedzuje ivot a zdravie ¾udí, alebo má znaèný vplyv na
vecné hodnoty, alebo si vyaduje opatrenia na zabezpeèenie ivotne nevyhnutných potrieb obyvate¾stva,
alebo hrozí, e k takejto kode dôjde v blízkej budúcnosti; krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna,
d) ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, ktorú
nemohol predvída, a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono uskutoèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt,
e) tovar, stavebné práce alebo sluby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných
práv12) môe poskytnú len urèitý dodávate¾,
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f) ide o výskumné a vývojové sluby okrem výskumných
a vývojových sluieb pod¾a § 1 ods. 2 písm. h),
g) ide o výrobky vyrobené výluène na výskumné a vývojové úèely; nevzahuje sa to na ve¾kovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na
dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynaloených na výskum a vývoj,
h) ide o dodávku doplòujúceho tovaru od pôvodného
dodávate¾a urèeného na èiastoèné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozírenie
u dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena
dodávate¾a nútila verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a získava materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezluèite¾nos alebo neprimerané technické akosti
v prevádzke alebo v údrbe; platnos takýchto
zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnu pä rokov okrem výnimoèných prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými
problémami, ktoré by zmena dodávate¾a spôsobila,
i) ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované
a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,
j) ide o tovar ponúkaný za obzvlá výhodných podmienok od dodávate¾a, ktorý konèí podnikanie, od
likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
k) ide o doplòujúce stavebné práce alebo sluby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do
pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatoène z nepredvídate¾ných okolností, a zákazka sa
zadáva pôvodnému dodávate¾ovi, ktorý pôvodnú
zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných prác
alebo sluieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej
zmluvy, ak doplòujúce stavebné práce alebo sluby
sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od
pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi nespôsobilo neprimerané akosti, alebo
2. sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na
splnenie pôvodnej zmluvy,
l) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná
zákazka bola zadávaná na základe uej súae,
rokovacieho konania so zverejnením alebo
súaného dialógu,
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 5 ods. 2 písm. a),
3. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola u súèasou oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní
pôvodnej zákazky a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od
uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimoèných
prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodaného tovaru, zariadení, systémov
alebo technickými problémami, ktoré by zmena
dodávate¾a spôsobila,
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m) ide o zákazku súvisiacu so zabezpeèením sluby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo
bezpeènostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú
alebo majú by vyslané do cudziny, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ musí obstara túto slubu
od dodávate¾a, ktorý zaruèí platnos svojej ponuky
len na také èasové obdobie, ktoré neumoòuje uskutoèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt.
(2) Neregulárna alebo inak neprijate¾ná ponuka na
úèely tejto èasti je najmä ponuka, ktorá
a) nespåòa podmienky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om z iného h¾adiska, ako je
predmet zákazky, okrem poiadaviek na bezpeènos
a ochranu utajovaných skutoèností,
b) je v rozpore so zákonom,
c) obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov
v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finanèných podmienkach.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný
v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytova
informácie spôsobom, ktorým by dolo k zvýhodneniu
niektorých záujemcov. Z kadého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Subdodávky
§ 108k
(1) Úspený uchádzaè môe zada èas alebo èasti zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti ním zvoleným
subdodávate¾om, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ neurèí poiadavky na zadávanie subdodávok
tretím osobám (ïalej len zadávanie subdodávky) pod¾a odsekov 2 a 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky urèená pod¾a § 5 je niia ako finanèný limit
uvedený v § 4 ods. 2 písm. f) alebo písm. g). Tým nie je
dotknutá monos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a odmietnu navrhovaného subdodávate¾a pod¾a
odseku 6.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe vyadova, aby uchádzaèi uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorý plánujú zada tretím osobám,
èas alebo èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím
osobám, a navrhovaných subdodávate¾ov na èas alebo
èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ následne urèí, na
ktoré navrhované èasti zákazky sa pouije postup pod¾a § 108l, a oznámi to uchádzaèom.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe urèi
minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti (ïalej len minimálny podiel), ktorý sa má zada tretím osobám. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyaduje od
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uchádzaèov, aby vo svojich ponukách uviedli èas alebo èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám
v rámci urèeného minimálneho podielu, a èas alebo
èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám, presahujúce urèený minimálny podiel a navrhovaných
subdodávate¾ov. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
vyaduje od uchádzaèov, aby pri zadávaní èasti zákazky v rámci urèeného minimálneho podielu postupovali
pod¾a § 108l. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ následne urèí, na ktoré navrhované èasti zákazky presahujúce urèený minimálny podiel sa pouije postup
pod¾a § 108l, a oznámi to uchádzaèom.
(4) Minimálny podiel pod¾a odseku 3 sa vyjadrí ako
rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho
podielu, prièom maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnu 30 % hodnoty zákazky. Urèený minimálny podiel musí by primeraný k predmetu zákazky,
jej hodnote, charakteru prísluného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslunom trhu
a prísluným technickým kapacitám priemyselnej základne.
(5) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ urèí
poiadavky na zadávanie subdodávok pod¾a odseku 2
alebo odseku 3, úspeného uchádzaèa zaviae, aby pri
zadávaní urèených subdodávok postupoval pod¾a
§ 108l.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe odmietnu subdodávate¾a navrhovaného v procese zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti alebo subdodávate¾a navrhovaného poèas plnenia zmluvy, ak
nespåòa poiadavky, ktoré verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný
bezodkladne písomne oznámi uchádzaèovi alebo
úspenému uchádzaèovi odmietnutie navrhovaného
subdodávate¾a s uvedením dôvodov. Od úspeného
uchádzaèa nemono vyadova, aby poruil princíp nediskriminácie na základe tátnej príslunosti.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe zaviaza úspeného uchádzaèa, aby mu oznamoval kadú
zmenu týkajúcu sa subdodávate¾ov poèas plnenia
zmluvy.
(8) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèí poiadavky pod¾a odsekov 1 a 7 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(9) Za tretie osoby sa nepovaujú skupiny osôb,
ktoré boli vytvorené s cie¾om získa zákazku v oblasti
obrany a bezpeènosti, alebo prepojené podniky.
(10) Prepojeným podnikom na úèely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má
priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspený
uchádzaè alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspeného uchádzaèa, alebo ktorá spolu s úspeným uchádzaèom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby.
(11) Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo
a) vlastní väèinu akcií alebo väèinový obchodný podiel,
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b) ovláda väèinový podiel na hlasovacích právach alebo
c) vymenúva viac ako polovicu èlenov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
(12) Uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om
ani obstarávate¾om, uvedie úplný zoznam subdodávate¾ov pod¾a odseku 9 v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizova pri kadej zmene.
§ 108l
Zadávanie subdodávok
(1) Úspený uchádzaè, ktorý je verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, je povinný poui pri zadávaní subdodávky pravidlá a postupy zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti.
(2) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, postupuje pri zadávaní
subdodávky pod¾a pravidiel ustanovených v § 108m,
ak
a) predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo
je vyia ako finanèné limity uvedené v § 4 ods. 2
písm. f) alebo písm. g) alebo
b) verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ zaviazal
úspeného uchádzaèa, aby pri zadávaní urèených
subdodávok postupoval pod¾a § 108m.
(3) Predpokladaná hodnota subdodávky sa urèí pod¾a § 5.
(4) Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky,
ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèné limity uvedené v § 4 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), sa
musí uplatòova princíp rovnakého zaobchádzania,
princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
§ 108m
(1) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, pri zadávaní subdodávky
uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení sa uvedú
a) identifikaèné údaje a kontaktné údaje úspeného
uchádzaèa,
b) miesto dodania tovaru, miesto uskutoènenia stavebných prác alebo miesto poskytovania sluieb,
opis predmetu subdodávky, jeho povaha, mnostvo
alebo rozsah, referenèné èíslo slovníka obstarávania, kategória sluby, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby,
c) trvanie zmluvy alebo lehotu urèenú na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
d) názov a adresu organizácie, na ktorej mono získa
pecifikácie a doplòujúce podklady,
e) miesto a lehotu urèenú na predloenie iadostí
o úèas alebo miesto a lehotu urèenú na predkladanie ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predloi iados o úèas a ponuka,
f) poadované zábezpeky alebo záruky,
g) kvalitatívne kritériá výberu subdodávate¾ov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk,
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h) ïalie informácie, ak sú potrebné,
i) dátum odoslania oznámenia.
(2) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, vypracuje a pole oznámenie o subdodávke pod¾a § 23 ods. 1 a 3. Oznámenie
odoslané úradu nesmie obsahova iné informácie ako
tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikaènému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikaènému úradu sa takisto nemení.
(3) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, nie je povinný uverejni
oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spåòa podmienku pre pouitie rokovacieho konania bez zverejnenia pod¾a § 108j ods. 1.
(4) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, môe uverejòova rovnakým spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejòova.
(5) V oznámení o subdodávke sa uvedú kvalitatívne
kritériá výberu subdodávate¾ov, ktoré urèil verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, prípadne ïalie kritériá,
ktoré sa pouijú pri výbere subdodávate¾a; tieto kritériá musia by objektívne, nediskriminaèné a musia by
v súlade s kritériami uplatòovanými verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti. Poadovaná úroveò spôsobilosti subdodávate¾ov musí by primeraná
k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom subdodávky.
(6) Úspený uchádzaè nie je povinný postupova
pod¾a § 108l ods. 2, ak verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi preukáe, e ani jeden zo subdodávate¾ov, ktorí sa zúèastnili zadávania subdodávky alebo ich
ponuky nespåòajú poiadavky uvedené v oznámení
o subdodávke, a preto pouitie tohto postupu by mu
bránilo splni poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a urèené pri zadávaní hlavnej zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti..
Doterajia piata èas a iesta èas sa oznaèujú ako
iesta èas a siedma èas.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) Zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

59. V § 114 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) oznamuje Európskej komisii a èlenským tátom adresu, na ktorej mono poiada o zápis do zoznamu
podnikate¾ov..
60. V § 114 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, informácie o poète uzavretých zmlúv a zmluvných cenách,
samostatne na tovary, stavebné práce a sluby pod¾a
slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania urèujúcich skupinu, v èlenení
pod¾a pouitých postupov zadávania nadlimitných
zákaziek a pod¾a èlenských tátov a tretích krajín; ak
ide o zmluvy uzavreté rokovacím konaním bez zverejnenia, aj v èlenení pod¾a § 108j ods. 1,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
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61. Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) Èl. V a èl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 21).

62. V § 115 ods. 1 sa vypúajú slová Európskych
spoloèenstiev a.
63. V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:
a) zámeru uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na
práce uverejnenom pod¾a § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení pod¾a § 50 ods. 4, § 67
ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,.
64. V § 136 ods. 1 písmeno d) znie:
d) výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52 ods. 1
a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením
pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súanom dialógu
pod¾a § 60 ods. 3, v súai návrhov pod¾a § 105 ods. 2
alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti pod¾a § 108i ods. 1,.
65. V § 136 ods. 3 písm. a) druhý a tretí bod znejú:
2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné
práce a súa návrhov a ak iados o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
3. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) alebo § 108b ods. 4 vo
vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky
a koncesiu na sluby a ak iados o nápravu smeruje
proti podmienkam uvedeným v oznámení,.
66. V § 136 ods. 3 písmeno d) znie:
d) do desiatich dní odo dòa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52
ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súanom dialógu pod¾a § 60 ods. 3, v súai návrhov pod¾a § 105
ods. 2 alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany
a bezpeènosti pod¾a § 108i ods. 1, ak iados o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v uej
súai, v rokovacom konaní so zverejnením alebo
v súanom dialógu, proti výberu úèastníkov
v súai návrhov alebo proti výberu záujemcov pri
zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti,.
67. V § 137 ods. 2 písm. b) sa slová Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
68. V § 137 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovom skutoènostiach odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a sa vypúa.
69. V § 138 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zámeru uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na
práce uverejnenom pod¾a § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení pod¾a § 50 ods. 4, § 67
ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,.
70. V § 138 ods. 2 písmeno d) znie:
d) výberu záujemcov v uej súai pod¾a § 52 ods. 1
a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením
pod¾a § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súanom dialógu
pod¾a § 60 ods. 3, v súai návrhov pod¾a § 105 ods. 2
alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti pod¾a § 108i ods. 1,.
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71. V § 138 odseky 16 a 17 znejú:
(16) Ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm.
b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení pod¾a § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo
§ 108b ods. 4, lehoty, ktoré urèil kontrolovaný, neplynú
záujemcom alebo úèastníkom, ktorí si vyiadali
súané podklady alebo súané podmienky a do doruèenia rozhodnutia úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne
oznámi vetkým záujemcom alebo úèastníkom, ktorí
si vyiadali súané podklady alebo súané podmienky.
(17) Ak boli podané námietky pod¾a odseku 2 písm. c)
proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení
pod¾a § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo
§ 108b ods. 4, lehoty, ktoré urèil kontrolovaný, neplynú
záujemcom alebo úèastníkom, ktorým bola doruèená
výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie
takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámi vetkým záujemcom alebo úèastníkom,
ktorým bola doruèená výzva na predkladanie ponúk
alebo návrhov..
72. V § 146a ods. 1 písm. b) sa nad slovom predpisu
odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.
73. V § 146a ods. 1 písm. c) sa slová Európskych
spoloèenstiev nahrádzajú slovami Európskej únie.
74. V § 146c ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové
písmená g) a h), ktoré znejú:
g) oznaèenie ustanovení zákona, ktoré boli poruené,
h) údaj, èi zistené poruenie zákona malo, mohlo ma
alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania,.
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená i)
a k).
75. V § 148a ods. 5 písm. b) druhom bode sa vypúa
slovo podstatne.
76. V § 148a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
Obranné záujmy alebo bezpeènostné záujmy sa
povaujú za dôvody týkajúce sa veobecného záujmu,
ktoré si vyadujú pokraèovanie plnenia zmluvy alebo
plnení na základe rámcovej dohody, ak by neplatnos
zmluvy alebo neplatnos rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. Za dôvod týkajúci sa veobecného záujmu, ktorý si vyaduje pokraèovanie plnenia
zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody, sa
povauje ochrana existencie irieho obranného alebo
bezpeènostného programu, ktorý je zásadný pre bezpeènostné záujmy Slovenskej republiky..
77. V § 149 ods. 1 písm. g) sa slová pod¾a § 32 alebo
§ 35 ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a § 32, § 35 ods. 2
alebo § 108g ods. 4.
78. V § 149 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo § 108h ods. 2..
79. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v èlánku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach
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vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a potových
sluieb (2005/15/ES) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2005)..

80. Za § 155j sa vkladá § 155k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155k
Prechodné ustanovenia
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, koncesia, súa návrhov
alebo postup zadávania podprahovej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa alebo výzva
na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie pred
dòom úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných pred dòom úèinnosti tohto zákona.
(2) Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo pred dòom úèinnosti tohto zákona, sa
dokonèí pod¾a predpisov úèinných pred dòom úèinnosti tohto zákona.
(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaèal úrad
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pred dòom úèinnosti tohto zákona, sa postupuje pod¾a
predpisov úèinných pred dòom úèinnosti tohto zákona.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaène úrad
po dni úèinnosti tohto zákona a vzahuje sa na verejné
obstarávanie pod¾a odsekov 1 a 2, sa postupuje pod¾a
predpisov úèinných pred dòom úèinnosti tohto zákona..
81. Suma 125 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 130 000 eur.
82. Suma 193 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 200 000 eur.
83. Suma 387 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 400 000 eur.
84. Suma 4 845 000 eur sa v celom texte zákona
nahrádza sumou 5 000 000 eur.
85. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2a
k zákonu è. 25/2006 Z. z.

Prioritné sluby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti)
Kategória
èíslo
1.

Predmet

Referenèné èíslo CPV

Opravy a údrba

50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5
(okrem 50310000-1 a 50324200-4 a
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1

2.

Sluby súvisiace so zahraniènou vojenskou
pomocou

75211300-1

3.

Obranné sluby, vojenské obranné sluby
a civilné obranné sluby

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8

4.

Pátracie a bezpeènostné sluby

od 79700000-1 do 79720000-7

5.

Sluby pozemnej dopravy

60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4
(okrem 60160000-7, 60161000-4) a od
64120000-3 do 64121200-2

6.

Sluby leteckej osobnej a nákladnej dopravy
okrem prepravy potových zásielok

60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3
(okrem 60411000-2, 60421000-5) od
60440000-4 do 60445000-9 a 60500000-3

7.

Preprava potových zásielok pozemnou
dopravou a letecky

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5

8.

eleznièné dopravné sluby

od 60200000-0 do 60220000-6

9.

Vodné dopravné sluby

od 60600000-4 do 60653000-0 a od
63727000-1 do 63727200-3

10.

Podporné a pomocné dopravné sluby

od 63100000-0 do 63111000-0, od
63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0,
63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6

11.

Telekomunikaèné sluby

od 64200000-8 do 64228200-2 a od
72700000-7 do 72720000-3
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12.

Finanèné sluby: poisovacie sluby

od 66500000-5 do 66720000-3

13.

Sluby výpoètovej techniky a s nimi súvisiace
sluby

od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5
do 72920000-5 (okrem 72318000-7 a od
72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4,
9342410-4

14.

Výskumné a vývojové sluby (1) a hodnotiace
skúky

od 73000000-2 do 73436000-7

15.

Úètovnícke sluby, audítorské sluby a vedenie
úètovných kníh

od 79210000-9 do 79212500-8

16.

Poradenské sluby v oblasti riadenia (2)
a s nimi súvisiace sluby

od 73200000-4 do 73220000-0,

17.

Architektonické sluby; ininierske sluby
a komplexné ininierske sluby; sluby
územného plánovania a krajinné ininierstvo;
súvisiace odborné a technické poradenské
sluby; sluby technických skúok a analýz

od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem
71550000-8) a 79994000-8

18.

Sluby upratovania budov a správy
nehnute¾ností

od 70300000-4 do 70340000-6 a od
90900000-6 do 90924000-0

19.

Sluby údrby ciest a odvozu odpadu;
kanalizaèné a sanitárne sluby a podobné
sluby

od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem
90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2
a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

20.

Výcvikové a simulaèné sluby v oblasti obrany
a bezpeènosti

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3,
80620000-6, 80630000-9, 80640000-2,
80650000-5, 80660000-8

od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3,
79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8

(1) Okrem výskumných a vývojových sluieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. h).
(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích sluieb..
86. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 3a,
ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3a
k zákonu è. 25/2006 Z. z.

Neprioritné sluby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti)
Kategória
èíslo

Predmet obstarávania

Referenèné èíslo CPV

21.

Hotelové a retauraèné sluby

od 55100000-1 do 55524000-9 a od
98340000-8 do 98341100-6

22.

Podporné a pomocné dopravné sluby

od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od
63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1

23.

Právne sluby

od 79100000-5 do 79140000-7

24.

Nábor a poskytovanie personálnych sluieb (1)

od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od
98500000-8 do 98514000-9

25.

Zdravotnícke a sociálne sluby

79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9
(okrem 85321000-5 a 85322000-2)

26.

Iné sluby

(1) Okrem pracovných zmlúv..
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87. V prílohe è. 5 sa za piaty bod vkladá nový iesty
bod, ktorý znie:
6. Norma pre oblas obrany na úèely tohto zákona je
technická pecifikácia, ktorej dodranie nie je povinné a ktorú schva¾uje organizácia pre normalizáciu pecializovaná na vypracovanie technických
pecifikácií na opakované alebo kontinuálne
vyuívanie v oblasti obrany..
Doterajie body es a osem sa oznaèujú ako body
sedem a devä.
88. Príloha è. 7 sa dopåòa desiatym bodom, ktorý
znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie urèitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na sluby verejnými obstarávate¾mi alebo obstarávate¾mi
v oblastiach obrany a bezpeènosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v.
EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie
(ES) è. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ
L 314, 1. 12. 2009) a nariadenia Komisie (EÚ)
è. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ
L 319, 2. 12. 2011)..
Èl. II
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Èl. III
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z. a zákona
è. 69/2012 Z. z. sa mení takto:
§ 165a znie:
§ 165a
(1) Pod¾a § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje
správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní,
pod¾a osobitného predpisu33) od 1. januára 2013 a pod¾a § 14, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od
1. januára 2013.
(2) Ak sa daòový subjekt stal platite¾om dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnos doruèova podania elektronickými prostriedkami pod¾a § 14 mu
vznikne od 1. januára 2013. Ak daòový poradca, advokát alebo zástupca za daòový subjekt, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daòovým poradcom alebo advokátom, zaèali pri správe
daní daòový subjekt zastupova po 1. apríli 2012, povinnos doruèova podania elektronickými prostriedkami pod¾a § 14 im vznikne od 1. januára 2013..
Èl. IV

Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z. a zákona
è. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 47h sa èíslovka 2012 nahrádza èíslovkou
2013.

Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona
è. 546/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
§ 4a
Monitorovací výbor
(1) Zriaïuje sa Monitorovací výbor Finanènej správy
Slovenskej republiky (ïalej len monitorovací výbor).
Èinnos sekretariátu monitorovacieho výboru zabezpeèuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Monitorovací výbor vykonáva doh¾ad a kontrolu
nad Finanènou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.
(3) Monitorovací výbor má pä èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z èlenov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpoèet. Z èlenov monitorovacieho výboru
vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu
monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze
monitorovacieho výboru.
(4) Èlen monitorovacieho výboru sa môe oboznamova so vetkými dokumentmi a èinnosami, ktoré vykonáva finanèná správa, daòové úrady a colné úrady. Na
získanie poznatkov si monitorovací výbor môe pozýva
na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich
predstavite¾ov alebo zamestnancov finanènej správy,
daòových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby,
ktoré sa priamo alebo nepriamo podie¾ajú na výkone
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pôsobnosti finanènej správy, daòových úradov a colných úradov.
(5) Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej
republiky..
2. § 10 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje èlenov
monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Èlenstvo
v monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
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(11) Èinnos monitorovacieho výboru pod¾a § 4a sa
ukonèí schválením programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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92
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. februára 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2010 Z. z.,
ktorým sa upravujú èinnosti testovacích pracovísk a èinnosti inpektorov vykonávajúcich
inpekcie, audit a overovanie dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení zákona è. 607/2004 Z. z.
nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2010
Z. z., ktorým sa upravujú èinnosti testovacích pracovísk a èinnosti inpektorov vykonávajúcich inpekcie,
audit a overovanie dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
a) programom zabezpeèenia kvality systém zahàòajúci
zamestnancov nezúèastòujúcich sa vykonávania
túdie, ktorý slúi na zabezpeèenie súladu postupu
prác v testovacom pracovisku so zásadami správnej
laboratórnej praxe,.
Doterajie písmená a) a n) sa oznaèujú ako písmená b)
a o).
2. V § 2 písmeno m) znie:
m) krátkodobou neklinickou túdiou neklinická túdia
krátkeho trvania, pri ktorej sa vyuívajú tandardné
postupy,.
3. § 2 sa dopåòa písmenami p) a q), ktoré znejú:
p) akreditujúcou osobou, ktorou je orgán zriadený èlenským tátom so zodpovednosou za monitorovanie
dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami na jeho území a za plnenie iných povinností súvisiacich so správnou laboratórnou praxou,
q) regulaèným orgánom orgán pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

 1a) Napríklad § 129 a 134 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 25 zákona è.193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorích predpisov, § 5 ods. 6 zákona
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 21 ods. 1 písm. c) zákona è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov..

4. V § 3 ods. 1 a 3 znejú:
(1) Vedúcim testovacieho pracoviska je fyzická osoba, ktorá riadi a zodpovedá za riadenie organizácie

a èinnos testovacieho pracoviska pod¾a zásad správnej laboratórnej praxe.
(2) Vedúcim testovacieho miesta je fyzická osoba,
ktorá zodpovedá za to, aby èasti túdie, ktoré mu boli
pridelené, boli vykonané v súlade so zásadami správnej
laboratórnej praxe.
(3) Vedúcim neklinickej túdie je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za celkové vykonanie neklinickej túdie
zdravotnej a environmentálnej bezpeènosti..
5. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Na vedúceho èiastkovej túdie nemôe by prenesená zodpovednos vedúceho túdie za schválenie plánu
túdie a jeho doplnkov, schválenie závereènej správy
a vydanie vyhlásenia o dodraní zásad správnej laboratórnej praxe..
6. V § 4 ods. 1 za slová referenènými látkami sa
vkladá èiarka a slová ak je to potrebné,.
7. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) vzorku z testovacieho systému urèeného na testovanie alebo analýzu..
8. § 5 odsek 2 znie:
(2) Vedúci testovacieho pracoviska zabezpeèí
a) dodriavanie zásad správnej laboratórnej praxe
v testovacom pracovisku,
b) vymenovanie osôb, ktoré v rámci testovacieho pracoviska plnia povinnosti vedúceho testovacieho pracoviska tak, ako sú definované v zásadách správnej
laboratórnej praxe,
c) dostatoèný poèet kvalifikovaných zamestnancov,
vhodných priestorov, vybavenia a materiálov umoòujúcich vèasné a riadne vykonanie neklinickej túdie,
d) vedenie záznamov o kvalifikácii, výcviku, praxi
a pracovnej náplni zamestnancov,
e) vypracovanie, schválenie a dodriavanie tandardných pracovných postupov,
f) uplatòovanie programu zabezpeèenia kvality vymenovanými zamestnancami a ubezpeèenia sa, e túto èinnos vykonávajú v súlade s poiadavkami zásad správnej laboratórnej praxe pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a g),
g) vymenovanie vedúceho neklinickej túdie s prísluným výcvikom, kvalifikáciou a praxou pred zaèatím
neklinickej túdie; výmena vedúceho neklinickej
túdie sa môe uskutoèni na základe vypracovaného postupu a musí by zdokumentovaná,
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h) vymenovanie vedúceho èiastkovej neklinickej túdie
s prísluným výcvikom, kvalifikáciou a praxou na
vedenie jemu pridelenej èasti neklinickej túdie pred
zaèatím èiastkovej neklinickej túdie; výmena vedúceho èiastkovej neklinickej túdie sa môe uskutoèni na základe vypracovaného postupu a musí by
zdokumentovaná,
i) písomné schválenie plánu neklinickej túdie vedúcim neklinickej túdie,
j) sprístupnenie schváleného plánu neklinickej túdie
vedúcim neklinickej túdie zamestnancovi útvaru
zabezpeèovania kvality a zamestnancom podie¾ajúcim sa na neklinickej túdii,
k) uchovávanie základného plánu a historickej zloky
vetkých aktuálnych aj neplatných tandardných
pracovných postupov,
l) uchovávanie záznamov o inpekciách,
m) vymenovanie zamestnanca zodpovedného za vedenie archívu,
n) dodávky vhodné na pouitie v neklinickej túdii,
o) písomné urèenie spôsobu komunikácie medzi vedúcim neklinickej túdie, vedúcim èiastkovej neklinickej túdie, zamestnancami programu zabezpeèenia
kvality a zamestnancami vykonávajúcimi neklinickú túdiu, ak ide o neklinickú túdiu vykonávanú
na viacerých miestach,
p) náleitú identifikáciu testovaných a referenèných látok,
q) postupy na zabezpeèenie vhodnosti poèítaèových
systémov na urèený úèel, ich validáciu, èinnos
a údrbu pod¾a zásad správnej laboratórnej praxe..
9. § 6 znie:
§ 6
(1) Zamestnanci testovacieho pracoviska sú povinní
a) oboznámi sa s tými èasami zásad správnej laboratórnej praxe, ktoré sa týkajú ich úloh v neklinickej
túdii,
b) vykona neklinickú túdiu,
c) dodriava zásady správnej laboratórnej praxe, ktoré sa týkajú vykonávanej neklinickej túdie,
d) oboznámi sa s plánom neklinickej túdie a tandardným pracovným postupom, ktoré sa pouívajú
pri vykonávaní neklinickej túdie, a dodriava ich,
e) bezodkladne informova vedúceho neklinickej túdie alebo vedúceho èiastkovej neklinickej túdie
o odchýlkach od plánu neklinickej túdie a tieto odchýlky zaznamena,
f) bezodkladne a presne zaznamena primárne údaje
z neklinickej túdie, za ktorých kvalitu zodpovedajú,
g) dodriava zdravotno-bezpeènostné opatrenia na
minimalizáciu rizika pokodenia zdravia a zaisti integritu neklinickej túdie,
h) nahlási ochorenie alebo iné zdravotné problémy zamestnancov, ktoré by mohli ovplyvni neklinickú
túdiu.
(2) Zamestnanci testovacieho pracoviska zodpovední
za dodriavanie programu zabezpeèenia kvality5) sú povinní
a) uchováva kópie odsúhlasených plánov neklinickej
túdie a kópie tandardných pracovných postupov,

b)

c)
d)

e)

f)

g)
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ktoré sa na testovacom pracovisku pouívajú, a ma
prístup k aktuálnej verzii základného plánu,
overova, èi plán neklinickej túdie obsahuje informácie poadované na dosiahnutie súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe, a toto overenie zdokumentova,
vykonáva inpekcie formou inpekcie testovacieho
pracoviska, inpekcie neklinickej túdie, inpekcie
procesov a uchováva záznamy o ich vykonaní,
kontrolova závereènú správu neklinickej túdie
s cie¾om zisti, èi metódy, postupy a pozorovania sú
opísané presne a úplne a èi zaznamenané výsledky
presne a úplne vyjadrujú primárne údaje o neklinickej túdii,
bezodkladne písomne oznamova výsledky inpekcie vedúcemu neklinickej túdie, vedúcemu èiastkovej neklinickej túdie, vedúcemu testovacieho pracoviska a ostatným vedúcim pracovníkom, ak je to
vhodné,
vypracova, podpísa a oznaèi dátumom vyhlásenie
priloené k závereènej správe neklinickej túdie,
v ktorom sa uvádzajú vykonané inpekcie a dátumy
ich uskutoènenia vrátane èastí preverovaných neklinických túdií a dátumy oznámenia výsledkov inpekcií vedúcemu testovacieho pracoviska, vedúcemu neklinickej túdie a vedúcemu èiastkovej
neklinickej túdie, ak je to potrebné (v prípade multicentrovej túdie); vyhlásenie slúi aj ako potvrdenie, e závereèná správa neklinickej túdie vyjadruje
primárne údaje,
na poiadanie inpektora vysvetli systémy a metódy
na kontrolu zabezpeèenia kvality a monitorovanie
neklinických túdií a spôsob vykonávania záznamov
a pozorovaní zistených poèas monitorovania..
10. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Práce na neklinickej túdii

(1) Práce na neklinickej túdii sa zaèínajú dòom podpisu plánu neklinickej túdie vedúcim túdie. Dòom
experimentálneho zaèiatku neklinickej túdie je deò,
keï sa získajú prvé pecifické údaje z neklinickej túdie. Neklinická túdia je ukonèená dòom podpisu závereènej správy neklinickej túdie vedúcim túdie. Dòom
experimentálneho ukonèenia neklinickej túdie je posledný deò, keï sa z neklinickej túdie získavajú údaje.
Údaje z neklinickej túdie sa nesmú získava pred
dòom podpisu plánu neklinickej túdie a po podpise
závereènej správy neklinickej túdie.
(2) Vedúci neklinickej túdie zabezpeèí
a) vykonanie túdie a závereènú správu,
b) kópiu plánu neklinickej túdie a jeho doplnkov pre
zamestnancov útvaru zabezpeèovania kvality. Poèas
neklinickej túdie spolupracuje so zamestnancami
útvaru zabezpeèovania kvality,
c) plán neklinickej túdie, jeho doplnkov a tandardných pracovných postupov pre zamestnancov vykonávajúcich neklinickú túdiu,
d) definovanie úloh vedúcich èiastkových neklinických
túdií, testovacích pracovísk a testovacích miest,
kde sa neklinická túdia vykonáva, v pláne neklinic-
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kej túdie a v závereènej správe neklinickej túdie
v prípade neklinickej túdie uskutoèòovanej na viacerých miestach,
dodriavanie postupov uvedených v pláne neklinickej túdie, prièom posudzuje a dokumentuje vplyv
vetkých odchýlok od plánu neklinickej túdie na
kvalitu a integritu neklinickej túdie, a ak je potrebné, vykonáva nápravné opatrenia, potvrdzuje odchýlky od tandardných pracovných postupov poèas
vykonávania neklinickej túdie,
úplné zdokumentovanie a zaznamenanie získaných
primárnych údajov,
pouívanie validovaných poèítaèových systémov pri
vykonávaní túdie,
uchovávanie plánu neklinickej túdie, závereènej
správy neklinickej túdie, primárnych údajov a podporného materiálu.

(3) Vedúci neklinickej túdie
a) schva¾uje plán neklinickej túdie vrátane jeho doplnkov,
b) podpisuje a datuje závereènú správu neklinickej
túdie, èím zodpovedá za platnos údajov, a uvedie
rozsah súladu neklinickej túdie so zásadami správnej laboratórnej praxe,
c) poèas neklinickej túdie spolupracuje so zamestnancami útvaru zabezpeèenia kvality.
(4) Vedúci èiastkovej neklinickej túdie zabezpeèuje,
aby sa jemu zverené èasti neklinickej túdie vykonávali
pod¾a zásad správnej laboratórnej praxe.
(5) Èinnosti testovacích pracovísk uplatòujúcich zásady správnej laboratórnej praxe sú uvedené v prílohe
è. 3..
11. § 8 znie:
§ 8
(1) Akreditujúca osoba vykonáva inpekciu testovacieho pracoviska a audit neklinickej túdie.
(2) Akreditujúca osoba preveruje dodriavanie zásad
správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami,
kvalitu neklinických túdií a postup vykonávaný na základe výsledkov inpekcie testovacích pracovísk alebo
auditov neklinických túdií, ktoré sú vykonávané v súlade s Národným programom dodriavania zásad
správnej laboratórnej praxe (ïalej len národný program).
(3) Akreditujúca osoba vydáva národný program,
v ktorom sa uvádzajú kategórie chemikálií, typy testovania a postupy monitorovania.
(4) Národný program obsahuje aj
a) definovaný rozsah monitorovania súladu s dodriavaním zásad správnej laboratórnej praxe s oh¾adom
na typy chemikálií a typy poadovaných testov,
b) informácie o spôsobe, ako testovacie pracovisko
vstúpi do národného programu,
c) informácie o kategóriách inpekcií testovacieho pracoviska a auditov túdií,
d) opis postupov pri inpekcii testovacieho pracoviska
a audite túdie na úèel potvrdenia súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe,
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e) opis èinností pri následnej inpekcii a audite túdie,
f) postupy, ktoré musí akreditujúca osoba vykona, ak
sa pri inpekcii testovacieho pracoviska alebo audite
túdie zistili odchýlky od zásad správnej laboratórnej praxe,
g) postup pri sanosti, námietkach a odvolaní proti
výsledku inpekcie.
(5) Akreditujúca osoba je povinná
a) zabezpeèi dostatoèný poèet inpektorov pod¾a
1. poètu testovacích pracovísk zahrnutých do národného programu,
2. periodicity overovania dodriavania zásad správnej laboratórnej praxe v testovacích pracoviskách,
3. poètu a komplexnosti neklinických túdií, ktoré
sa vykonali v testovacom pracovisku,
4. poètu inpekcií testovacieho pracoviska alebo auditov neklinických túdií, ktoré poadujú kontrolné orgány,7)
b) zabezpeèi, aby inpektori mali dostatoènú kvalifikáciu a praktické skúsenosti vo vedeckých disciplínach vyuívaných pri testovaní chemických látok,
c) zabezpeèi inpektorovi vhodný spôsob identifikácie,
d) vydáva doklady týkajúce sa zásad správnej laboratórnej praxe,
e) vydáva doklady o národnom programe, poskytova
informácie o právnom alebo správnom rámci, pod
ktorým program prebieha,
f) udriava záznamy o kontrolovaných testovacích zariadeniach a záznamy o túdiách, na ktorých sa vykonal audit na vnútrotátne a medzinárodné úèely..
12. § 9 sa dopåòa novým odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak sú inpektori osobami pod¾a odseku 1 písm. b)
a c), akreditujúca osoba zodpovedá za stanovenie stavu
dodriavania správnej laboratórnej praxe testovanými
zariadeniami a kvality a prijate¾nosti auditu túdie a za
vetky úkony vykonané na základe výsledkov inpekcie
testovacích zariadení alebo auditov túdií, ktoré sa
povaujú za nutné..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
13. V § 9 ods. 3 sa za slová Inpekcia testovacieho
pracoviska vkladá èiarka a slová ktorou je kontrola
postupov testovacieho pracoviska a praktických èinností na úèely zhodnotenia stupòa súladu so zásadami
správnej laboratórnej praxe,.
14. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Akreditujúca osoba na základe výsledkov inpekcie urèuje
súlad testovacích pracovísk so zásadami správnej laboratórnej praxe..
15. V § 9 ods. 5 písm. a) sa za slovo koleniach vkladajú slová a odbornej praxi.
16. V § 9 ods. 5 písm. c) sa slová servisných záznamov nahrádzajú slovami tandardných pracovných
postupov.
17. V § 9 ods. 7 sa vypúajú slová a pracovné náplne.
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18. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Pokia¾ ide o pracovisko iadajúce o prvé udelenie
osvedèenia, kde ete nebola vykonaná iadna inpekcia, môe inpektor pred inpekciou vopred navtívi
dané pracovisko, aby získal informácie o pracovisku
a o rozsahu vykonávaných túdií..
19. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Inpektor písomne oznámi testovaciemu pracovisku dátum, èas príchodu inpektorov, úèel inpekcie
testovacieho pracoviska alebo auditu neklinickej túdie a predpokladanú dobu trvania inpekcie. Testovacie pracovisko zabezpeèí prítomnos zodpovedných zamestnancov a dostupnos dokumentov a záznamov
poadovaných inpektorom.
(3) Inpektor pri prvom stretnutí na zaèiatku inpekcie testovacieho pracoviska alebo auditu neklinickej túdie oznámi vedúcemu testovacieho pracoviska
a zamestnancom testovacieho pracoviska úèel inpekcie testovacieho pracoviska alebo auditu a vyiada si
potrebnú dokumentáciu vrátane
a) zoznamov prebiehajúcich a ukonèených neklinických túdií,
b) plánov neklinických túdií,
c) tandardných pracovných postupov,
d) závereèných správ z neklinických túdií..
20. V § 10 ods. 5 písmeno b) znie:
b) termín ukonèenia inpekcie alebo auditu..
21. § 11 ods. 1 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) èi boli plány túdie a tandardné pracovné postupy
poskytnuté personálu túdie a èi sa nimi riadili..
22. V § 11 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré
znie:
a) kvalifikáciu vedúceho útvaru zabezpeèenia kvality,
ako aj kvalifikáciu ostatných zamestnancov útvaru
zabezpeèenia kvality,.
Doterajie písmená a) a k) sa oznaèujú ako písmená b)
a l).
23. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo èi nahrádza slovom ako.
24. V § 11 ods. 2 písm. e) sa za slová neklinická túdia vkladajú slová princípom vzorkovania.
25. V § 11 ods. 2 písm. l) sa slovo úprave nahrádza
slovom revízii.
26. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Inpektor pri audite túdie
a) zisuje mená, kvalifikáciu, pracovné náplne, absolvované kolenia a skúsenosti vedúceho túdie aj

b)
c)
d)
e)
f)

g)
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ostatných vedeckých zamestnancov podie¾ajúcich
sa na túdii,
kontroluje, èi bol personál vykolený na vykonávanie poadovaných èinností,
identifikuje jednotlivé prístroje pouité v túdii
a skontroluje záznamy o kalibrácii, údrbe a servise
zariadenia,
kontroluje záznamy o analýze krmiva a záznamy týkajúce sa stability testovanej látky, analýzy testovanej látky a pripravených zmesí,
zisuje, aké úlohy boli pridelené pracovníkom,
vyiada si kópie vetkých dokumentov týkajúcich sa
túdie vrátane plánu túdie, tandardných pracovných postupov platných v èase vykonania túdie, laboratórnych denníkov, záznamníkov, pracovných
hárkov, formulárov, záznamov z poèítaèa a prekontroluje výpoèty, pokia¾ je to vhodné, a závereènú
správu,
skontroluje záznamy o váení zvierat, príjme potravy, príprave a aplikácii dávky, klinických pozorovaniach a nálezoch pri autopsii, záznamy z klinickej
chémie a patológie, pokia¾ boli v túdii pouité zvieratá..

27. V § 12 ods. 2 posledná veta znie: Po uplynutí tejto lehoty inpektor môe vykona následnú inpekciu
a overi, èi bola náprava vykonaná..
28. V § 12 ods. 3 znie:
(3) Ak sa nezistia iadne odchýlky alebo ak sa zistia
iba drobné odchýlky, inpektor
a) v správe z inpekcie uvedie, e testovacie pracovisko
bolo preverené a e pracuje pod¾a zásad správnej laboratórnej praxe,
b) poskytne podrobnú správu o zisteniach inpekcie
akreditujúcej osobe a regulaèným orgánom, ktoré
poadovali audit neklinickej túdie..
29. V § 12 ods. 4 uvádzacia veta znie: Ak sa pri inpekcii zistia závanejie nedostatky a chyby, akreditujúca osoba najmä.
30. V § 12 sa ods. 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) môe sa obráti na súd, ak to právne alebo administratívne postupy umoòujú..
31. V § 13 ods. 1 sa za slová testovacieho pracoviska
a vkladajú slová po obdraní vyhlásenia testovacieho
pracoviska o odstránení zistených nedostatkov.
32. V § 13 ods. 3 sa slovo nahlási nahrádza slovami
uvedie v správe predkladanej.
33. Príloha è. 1 znie:

Strana 614

Zbierka zákonov è. 92/2012

Èiastka 24

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 320/2010 Z. z.

Vzor

IADOS O OVERENIE DODRIAVANIA ZÁSAD SPRÁVNEJ LABORATÓRNEJ PRAXE

iadate¾:

názov alebo obchodné meno právnickej osoby/meno a priezvisko fyzickej osoby
sídlo právnickej osoby/trvalý pobyt fyzickej osoby

iadam o:
1.

vydanie osvedèenia o dodriavaní zásad správnej laboratórnej praxe

o

2.

rozírenie osvedèenia o dodriavaní zásad správnej laboratórnej praxe

o

3.

obnovenie platnosti osvedèenia o dodriavaní zásad správnej laboratórnej
praxe

o

Oznaète kríikom, èoho sa vaa iados týka, predmet a rozsah poadovaného osvedèenia s uvedením
prísluných technických pecifikácií je potrebné uvies podrobne v prílohe k iadosti.
Celkový poèet listov predloenej iadosti
Celkový poèet listov príloh k iadosti
Vyplnenú iados s prílohami zalite, prosím, elektronicky na adresu snas@snas.gov.sk a zároveò, po
vytlaèení a podpísaní tatutárnym zástupcom, na potovú adresu SNAS.
Peèiatkou a dátumom potvrdí sekretariát SNAS:

Vyplní vedúci odboru
Dátum prijatia iadosti na O SLP:
Evidenèné èíslo odboru SLP:
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ÈAS 1. Základné údaje iadate¾a
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby/meno a priezvisko fyzickej osoby

Sídlo právnickej osoby/trvalý pobyt fyzickej osoby (vrátane PSÈ):
Právna forma právnickej osoby:
Druh oprávnenia, na základe ktorého podniká fyzická osoba:
Hlavný predmet podnikania alebo èinnosti právnickej osoby/fyzickej
osoby (doloi prísluným dokladom, napr. výpisom z Obchodného
registra, ivnostenským listom, zriaïovacou listinou...):
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Osoby, ktoré sú tatutárnym orgánom alebo jeho èlenmi:
Meno, priezvisko, tituly

Funkcia

Èíslo telefónu

DIÈ:

IÈ DPH:

Èíslo faxu

e-mailová adresa

Webová stránka subjektu:
IÈO:
Bankové údaje:
ÈAS 2. Údaje o vedúcich testovacieho pracoviska, pre ktoré sa iada osvedèenie o dodriavaní zásad
SLP
Kadé pracovisko uvies na osobitnom liste  osobitné listy èíslova v hlavièke: strana 3a, strana 3b, strana 3c ...
Názov pracoviska:
Plná adresa
(vrátane PSÈ):
Osoba zodpovedná za vedenie testovacieho pracoviska vykonávajúceho neklinické túdie a správnos
výsledkov neklinických túdií
(meno, priezvisko, tituly, funkcia):

Kvalifikácia
Vzdelanie:
Odborná prax:
Èíslo telefónu:

Èíslo faxu:

e-mailová adresa:
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Vedúci úseku zabezpeèenia kvality (meno, priezvisko, tituly):

Kvalifikácia
Vzdelanie:
Odborná prax:
Èíslo telefónu:

Èíslo faxu:

e-mailová adresa:

Ostatní odborní zamestnanci:*)
*) V prípade viacerých môe by aj odkaz na príslunú kapitolu Zásad SLP.
Meno, priezvisko, tituly

Kvalifikácia (vzdelanie, odborná prax):

ÈAS 3. Údaje o pracovisku, pre ktoré sa iada vydanie osvedèenia o súlade so ZSLP
Názov
pracoviska:
Plná adresa
(vrátane PSÈ):
Celkový poèet zamestnancov testovacieho pracoviska:
Z toho:
Manament vrátane ÚZK a vedúcich:
Odborní pracovníci podie¾ajúci sa na SLP:
Udelené platné akreditácie/osvedèenia pre toto pracovisko iadate¾a:
Èíslo
osvedèenia:

Akreditácia/osvedèenie udelená/é
pod¾a
a) medzinárodných noriem
b) iných dokumentov
(pecifikova):

Akreditáciu/
osvedèenie
udelila
akreditujúca
osoba:

Dátum
vydania:

Platnos do:
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Údaje o priestorovom vybavení testovacieho pracoviska (ve¾kos, rozmiestnenie, miestnosti, archív, likvidácia
odpadov, monitorovanie prostredia a pod.)
(podrobne opísa alebo uvies odkaz na príslunú kapitolu ZSLP):

Údaje o urèenom prístrojovom a materiálnom vybavení testovacieho pracoviska
(podrobne opísa alebo uvies odkaz na príslunú kapitolu ZSLP):

ÈAS 4. Vyhlásenie
Vyhlasujem, e:
som oprávnený predloi v mene právnickej osoby/fyzickej osoby (názov alebo obchodné meno
právnickej osoby/meno a priezvisko fyzickej osoby)
so sídlom (sídlo právnickej osoby/trvalý pobyt fyzickej osoby)
túto iados,
vetky údaje uvedené v iadosti a vo vetkých jej prílohách sú pravdivé a správne,
umoním akreditujúcej osobe overovanie formou inpekcie dodriavania zásad správnej laboratórnej
praxe,
testovacie pracovisko spåòa podmienky uvedené v § 10 zákona è. 67/2010 Z. z.,
testovacie pracovisko má personálne zabezpeèený program zabezpeèovania kvality a vnútorný predpis
zameraný na primerané znekodòovanie odpadu vzniknutého v rámci èinnosti fyzikálno-chemických
a biologických testovacích systémov,
testovacie pracovisko má vypracovaný zoznam postupov, ktoré opisujú, ako a èím sa vykonávajú testy
alebo èinnosti, ktoré nie sú podrobne pecifikované v plánoch túdie alebo testovacích metódach,
testovacie pracovisko má zabezpeèenú ochranu proti neoprávneným zmenám a doplneniam alebo proti
strate údajov v poèítaèovom systéme pouívanom v rámci testovania a auditu neklinickej túdie,
testovacie pracovisko má vypracované postupy na zabezpeèenie ukladania, uchovávania
a uskladòovania záznamov a materiálov spracovaných poèas testovania testovaných látok.
Ïalej vyhlasujem, e vyie uvedená právnická osoba/fyzická osoba:
súhlasí s aplikovaním relevantných európskych a medzinárodných noriem a dokumentov a tie
metodických smerníc SLP akreditujúcej osoby pri poskytovaní poadovanej sluby,
súhlasí s úhradou platieb súvisiacich s akceptáciou tejto iadosti a tie s posudzovaním plnenia kritérií
na vydanie osvedèenia, a to bez oh¾adu na výsledok posudzovania,
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vytvorí podmienky nevyhnutné na poskytnutie poadovanej sluby, t. j. umoní prístup do priestorov,
k pracovníkom podie¾ajúcim sa na èinnostiach, pre ktoré sa iada vydanie osvedèenia o súlade so
ZSLP, k dokumentácii a k záznamom posudzovaného subjektu,
sa zaväzuje plni vetky kritériá a záväzky vrátane akceptovania riadnych i mimoriadnych inpekcií,
bude akreditujúcu osobu okamite informova o vetkých zmenách, ktoré sa uskutoènia a budú ma
dopad na pracoviská vykonávajúce èinnosti akreditované SNAS,
súhlasí s tým, aby akreditujúca osoba zverejnila informáciu o udelení osvedèenia v zozname drite¾ov
osvedèení na internetovej stránke SNAS, vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúobníctvo Slovenskej republiky, ako aj v správe zasielanej Európskej komisii a Pracovnej skupine
pre SLP OECD a vetkým monitorovacím orgánom èlenských tátov pracovnej skupiny SLP OECD
a EÚ,
nebude pouíva akreditaènú znaèku SNAS pred udelením osvedèenia,
je oboznámená s Etickým kódexom registrovaného èlena SNAS,
súhlasí s dôsledkami vyplývajúcimi z neplnenia vyie uvedených záväzkov.
K iadosti prikladám tieto prílohy:
Vyplnené tlaèivo(á) prílohy k iadosti o vydanie osvedèenia (vyplni èíslo/poèet strán príloh) so
pecifikáciou oblastí túdií a typov látok.
Dokumenty potvrdzujúce právnu formu iadate¾a.
Doklad o organizaènej truktúre právnickej osoby, z ktorej je zrejmé zaèlenenie vetkých pracovísk, pre
ktoré iadam osvedèenie.
Výpis z registra trestov tatutárnych zástupcov (nie starí ako tri mesiace).
Podpísaný exemplár Zásady správnej laboratórnej praxe v zmysle nariadenia vlády è. 320/2010 Z. z.
Beriem na vedomie, e:
Bez doloenia vyie deklarovaných príloh sa SNAS iadosou nebude zaobera.
Ak SNAS konanie o udelení osvedèenia zastaví, pretoe iados nespåòa predpísané kritériá, zaplatený
akceptaèný poplatok sa iadate¾ovi nevracia.
Nedodranie ustanovení Etického kódexu registrovaného èlena SNAS má právne následky.

miesto, dátum

meno, priezvisko, tituly a funkcia
tatutárneho zástupcu iadate¾a

podpis tatutárneho zástupcu iadate¾a
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*)

Príloha k iadosti o vydanie/rozírenie/obnovenie platnosti
osvedèenia o dodriavaní zásad správnej laboratórnej praxe

iadate¾:

názov alebo obchodné meno právnickej osoby/meno a priezvisko fyzickej osoby
sídlo právnickej osoby/trvalý pobyt fyzickej osoby

Por. è.

*)

Oblas túdií

Predmet èinnosti
Pouívané testovacie
metódy (schválené OECD, pod¾a
nariadenia 440/2008/ES a i.)

Nehodiace sa preèiarknite.

V prípade potreby doplòte riadky a pokraèujte na ïalej strane..

Typy látok
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34. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 320/2010 Z. z.
Vzor

OSVEDÈENIE
O SÚLADE SO SPRÁVNOU LABORATÓRNOU PRAXOU
è. G-000

Slovenská národná akreditaèná sluba osvedèuje
dodriavanie zásad správnej laboratórnej praxe pod¾a zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a v súlade so zásadami
SLP OECD a Smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady v testovacom pracovisku:
Názov organizácie:
Sídlo: PSÈ, adresa
Názov pracoviska:
Sídlo: PSÈ, adresa
IÈO:
Typy túdií:

Testovacie pracovisko je zaradené v Národnom programe dodriavania zásad SLP a je pravidelne preverované Slovenskou národnou akreditaènou slubou.
tatutárnym orgánom testovacieho pracoviska je (titul, meno, priezvisko, funkcia), ktorý ho riadi, zastupuje a koná
v jeho mene.
Ïalie údaje:
(Napr.: Nové osvedèenie je vydané z dôvodu zmeny názvu testovacieho pracoviska a iné.)
Osvedèenie nadobúda platnos dòom jeho vydania a platí do xx. xx. xxxx.

Bratislava xx. xx. xxxx

riadite¾.

Èiastka 24

Zbierka zákonov è. 92/2012

35. V nadpise prílohy è. 3 sa vypúajú slová a pracovné náplne zamestnancov.
36. Bod 1.2.2 prílohy è. 3 znie:
1.2.2. Musia by k dispozícii také vhodné priestory na
diagnostiku, lieèenie a kontrolu ochorení, aby
nedolo k zhoreniu kvality testovacích systémov..
37. Bod 1.2.3 prílohy è. 3 znie:
1.2.3. Musia by vyèlenené skladovacie priestory alebo plochy potrebné na zásoby a vybavenie a tieto musia by oddelené od priestorov alebo ich
èastí, v ktorých sa nachádzajú testovacie systémy, a musia poskytova primeranú ochranu
pred napadnutím kodcami, kontamináciou
alebo znehodnotením..
38. Bod 1.3.2 prílohy è. 3 znie:
1.3.2. skladovacie priestory alebo plochy pre testované látky boli oddelené od priestorov alebo ich
èastí, v ktorých sa nachádzajú testovacie systémy; oddelené priestory musia by primerané,
aby bola chránená identita, koncentrácia, èistota a stabilita testovaných látok a aby bolo zabezpeèené bezpeèné skladovanie nebezpeèných látok..
39. V bode 1.5 prílohy è. 3 sa na konci pripája táto
veta: To zahàòa zabezpeèenie vhodných priestorov
slúiacich na zber, ukladanie a odstraòovanie odpadov
vrátane postupov na dekontamináciu a odvoz..
40. Bod 2.1 prílohy è. 3 znie:
2.1. Prístroje vrátane validovaných poèítaèových systémov, ktoré sú pouívané na získavanie, ukladanie, vyh¾adávanie údajov a na regulovanie faktorov prostredia súvisiacich s neklinickou
túdiou, musia by vhodne navrhnuté a umiestnené, s primeranou kapacitou..
41. V bode 2.2 prílohy è. 3 druhej vete sa slová pokia¾ je to úèelné nahrádzajú slovami kde je to vhodné.
42. Bod 2.4 prílohy è. 3 znie:
2.4. Chemické látky, èinidlá a roztoky musia by
oznaèené etiketou, ktorá uvádza ich identitu
(a koncentráciu, ak je to vhodné), údaj o dobe
pouite¾nosti a intrukcie o pecifických skladovacích podmienkach. Údaje týkajúce sa pôvodu,
dátumu prípravy a stability musia by tie k dispozícii. Dobu pouite¾nosti je moné predåi na
základe dokumentovaného hodnotenia alebo
analýzy..
43. Bod 3.1 prílohy è. 3 znie:
3.1. Prístroje pouívané na získavanie fyzikálnych
a chemických údajov alebo fyzikálnych alebo
chemických údajov majú by vhodne umiestnené, a vhodne navrhnuté s primeranou kapacitou
tak, aby bola zabezpeèená integrita fyzikálnych
alebo chemických testovacích systémov..
44. V bode 3. 2. 2 prílohy è. 3 druhá a tvrtá veta znejú:
Ak sa v dodávke vyskytne úhyn alebo chorobnos,
takáto dodávka sa v neklinickej túdii nepouije a tieto
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biologické testovacie systémy sa zlikvidujú humánnym
spôsobom, ak je to potrebné. Na experimentálny zaèiatok neklinickej túdie musia by pouité biologické testovacie systémy, ktoré sú bez ochorení alebo akostí,
ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvni úèel alebo vykonanie neklinickej túdie; biologické testovacie systémy, ktoré poèas neklinickej túdie ochorejú alebo sa
zrania, je potrebné izolova a lieèi, ak je to potrebné na
zachovanie integrity neklinickej túdie. Vetky diagnózy a lieèba akýchko¾vek ochorení pred alebo poèas túdie sa zaznamenajú..
45. V bode 3.2.3 prílohy è. 3 sa za slová podmienkach prijatia vkladá slovo biologických.
46. V bode 3.2.5 prílohy è. 3 prvej vete sa za slovo
identifikáciu vkladá slovo biologických.
47. V bode 4.1.4 prílohy è. 3 sa slová osobitné intrukcie o skladovaní nahrádzajú slovami pecifické
podmienky skladovania.
48. V bode 5.2 prílohy è. 3 sa za slovo dostupné
vkladá slovo aktuálne a na konci sa pripája táto veta:
Ako doplnky k týmto tandardným pracovným postupom môu by pouívané aj publikované zborníky, analytické metódy, èlánky alebo manuály..
49. Bod 5.4.3 prílohy è. 3 znie:
5.4.3. Vedenie záznamov, podávanie správ, ich
uchovávanie a vyh¾adávanie
tandardné pracovné postupy pre kódovanie
neklinických túdií, zber údajov, prípravu
správ, systém registrácie/indexovania, nakladanie s údajmi vrátane pouitia poèítaèových systémov.
50. Bod 5.4.4.6 prílohy è. 3 znie:
5.4.4.6. Návrh rozmiestnenia a umiestnenia testovacích systémov v pokuse..
51. V bode 6.1.3 prílohy è. 3 sa za slovami Doplnky
k plánu neklinickej túdie vypúajú slová a odchýlky
od plánu neklinickej túdie a za slovami dátumu podpisu sa vypúajú slová vedúci èiastkovej neklinickej
túdie a.
52. Bod 6.1.4 prílohy è. 3 znie:
6.1.4. Odchýlky od plánu neklinickej túdie musia by
opísané, vysvetlené, uznané, podpísané a datované vedúcim neklinickej túdie a vedúcim
èiastkovej neklinickej túdie alebo vedúcim neklinickej túdie alebo vedúcim èiastkovej neklinickej túdie a uchovávané spolu s primárnymi
údajmi..
53. Bod 6.2.3.1 prílohy è. 3 znie:
6.2.3.1. dátum schválenia plánu neklinickej túdie
a podpis vedúceho neklinickej túdie, dátum
schválenia a podpis vedúceho testovacieho
pracoviska a dátum a podpis objednávate¾a
neklinickej túdie,.
54. V bode 6.2.4 prílohy è. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo iné pouité metódy.
55. V bode 6.2.5.3 prílohy è. 3 sa slovo hmotností
nahrádza slovami èísla hmotnostnej kategórie.
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56. V bode 6.2.5.4 prílohy è. 3 sa za slovom podávania vypúajú slová testovanej a referenènej.
57. Bod 6.3.5 prílohy è. 3 znie:
6.3.5. Údaje generované poèítaèom ako priamy poèítaèový vstup musia by v èase ich vstupu identifikované zamestnancom, ktorý zodpovedá za
priame vkladanie údajov. Poèítaèový systém sa
navrhuje tak, aby umonil sledovanie zmien
bez toho, aby sa prekryli pôvodné údaje. Vetky
zmeny sú evidované tak, aby bolo moné zisti,
ktorý zamestnanec a kedy zmeny vykonal, prièom sa uvedie dôvod vykonanej zmeny..
58. V bode 7.1 prílohy è. 3 prvej vete sa za slovami
správa neklinickej túdie vypúajú slová ktorá musí
by v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe.
59. Bod 7.1.2 prílohy è. 3 znie:
7.1.2. Závereènú správu neklinickej túdie musí podpísa a datova vedúci neklinickej túdie, èím
preberá zodpovednos za platnos údajov. Zároveò vedúci túdie uvedie rozsah súladu správy so zásadami SLP..
60. Príloha è. 3 sa dopåòa bodom 7.1.4, ktorý znie:
7.1.4. Úprava a zmena formy závereènej správy
vyadované národnými registraènými alebo regulaènými autoritami sa nepovaujú za opravu
alebo doplnenie závereènej správy..
61. Bod 7.2.4 prílohy è. 3 znie:
7.2.4. Vyhlásenie zamestnanca zodpovedného za
program zabezpeèenia kvality, v ktorom musia
by uvedené kategórie uskutoènených inpekcií
a dátumy ich vykonania vrátane èastí kontrolovanej neklinickej túdie, dátumy oznámenia
výsledkov inpekcií testovacieho pracoviska
vedúcemu testovacieho pracoviska, vedúcemu
neklinickej túdie, a ak je to potrebné, aj vedúcemu èiastkovej neklinickej túdie. Vyhlásenie
súèasne potvrdzuje, e závereèná správa zodpovedá primárnym údajom..
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64. V bode 8.1.1 prílohy è. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: pokia¾ boli niektoré vzorky testovaných a referenèných látok alebo vzorky zo túdií zlikvidované
z akéhoko¾vek dôvodu pred uplynutím poadovanej
doby uchovávania, urobí sa o tom zápis s uvedením dôvodu likvidácie,.
65. V bode 1.1.1 prílohy è. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: a èi nemôe dôjs k ich zámene.
66. V bode 2.1.3 prílohy è. 4 sa za slová odporúèanej
spotreby vkladá bodkoèiarka a slová na etikete musí
by uvedený zdroj, identifikácia látky a jej koncentrácia, ako aj iné potrebné informácie.
67. V bode 3.2.1.1 prílohy è. 4 sa za slová sú testovacie systémy vkladajú slová také, aké sú.
68. V bode 5.1.1 prílohy è. 4 sa za slová k dispozícii
vkladajú slová prísluné autorizované.
69. V bode 5.1.3.6 prílohy è. 4 sa za slovo umiestnenie, vkladá slovo charakterizáciu,.
70. V bode 6.1.4 prílohy è. 4 sa za slová èitate¾ne zaznamenané vkladá slovo ihneï.
71. V bode 6.1.5 prílohy è. 4 sa slovo poverený nahrádza slovom uvedený.
72. Bod 6.1.6 prílohy è. 4 znie:
6.1.6. sa identifikovali údaje získané poèítaèom alebo
údaje uloené do poèítaèa a èi existujú postupy
na ich ochranu proti neoprávneným zmenám
a doplnkom alebo proti ich strate a èi sú tieto
postupy postaèujúce,.
73. V bode 6.1.9 prílohy è. 4 sa za slová a èi vkladá
slovo presne.
74. V bode 7.1.1 prílohy è. 4 sa slová z nej vyplýva
nahrádzajú slovami uvádza zodpovednos za platnos
túdie a deklaruje.

62. V bode 7.2.5.1 prílohy è. 3 sa na konci pripájajú
tieto slová: a metód.

Èl. II

63. V bode 7.2.5.2 prílohy è. 3 sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo iných zdrojov.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. marca
2012.

Iveta Radièová v. r.
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93
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. februára 2012,
ktorou sa ustanovuje pauálna suma trov trestného konania
a výka a spôsob úhrady zvýených trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a
§ 554 ods. 3, § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona
è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Pauálna suma trov trestného konania na úèely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) zákona v trestnom konaní,
v ktorom
a) bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 60 eur,
b) sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní konania
o dohode o vine a treste, je 80 eur,
c) sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní hlavného
pojednávania, je 120 eur.
§2
(1) Ak bol v trestnom konaní podaný znalecký posudok, pauálna suma trov trestného konania pod¾a § 1
sa zvyuje o
a) 150 eur, ak sa pribral jeden znalec,
b) 200 eur, ak sa pribrali dvaja a viacerí znalci.
(2) Pauálna suma trov trestného konania pod¾a odseku 1 písm. b) sa pouije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí znaleckého ústavu alebo inej
právnickej osoby, ktorá je pecializovaným vedeckým
a odborným pracoviskom alebo pecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku pod¾a § 147
ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckej èinnosti alebo o písomné potvrdenie pod¾a § 141 ods. 1 a 3 zákona.
§3
Pauálna suma trov trestného konania na úèely uvedené v § 556 ods. 1 zákona, ak odsúdený podal celkom
bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania,
je 200 eur.

§4
Výku zvýených trov trestného konania na úèely
uvedené v § 554 ods. 3 zákona, ak obvinený, svedok
alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon riadne predvolaná, bezdôvodnou neúèasou spôsobí, e úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykona alebo hlavné pojednávanie alebo
verejné zasadnutie sa muselo odroèi, tvorí
a) v prípravnom konaní súèet preukázaných nákladov
svedkov, znalcov a tlmoèníkov a ostatných úèelne
vynaloených nákladov,
b) v konaní pred súdom súèet preukázaných nákladov
svedkov, znalcov, tlmoèníkov a prísediacich a ostatných úèelne vynaloených nákladov.
§5
Zvýené trovy trestného konania sa uhrádzajú prevodom z úètu povinného na úèet orgánu, ktorý o nich
rozhodol, potovou poukákou alebo v hotovosti.
§6
Na trovy trestného konania, ktoré sa právoplatne
skonèilo pred dòom úèinnosti tejto vyhláky, sa
vzahujú doterajie predpisy.
§7
Zruujú sa:
1. vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky è. 620/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje
pauálna suma trov trestného konania,
2. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 61/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje výka a spôsob úhrady zvýených trov trestného konania.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2012.

Lucia itòanská v. r.
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94
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. marca 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 374 ods. 1 a 2 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 92
ods. 1 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a § 561 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení vyhláky
è. 417/2006 Z. z., vyhláky è. 120/2007 Z. z., vyhláky
è. 389/2008 Z. z., vyhláky è. 11/2009 Z. z., vyhláky
è. 95/2009 Z. z., vyhláky è. 450/2009 Z. z. a vyhláky
è. 148/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 sa slová o mediácii pod¾a osobitného predpisu,4) nahrádzajú slovami o mediácii pod¾a osobitného
predpisu4) a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov,4a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

4) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4a
) § 8 ods. 10 zákona è. 420/2004 Z. z. v znení zákona
è. 141/2010 Z. z..

2. V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) zverejòovaním informácií na informaènej tabuli
súdu, úradnej tabuli súdu, na webovej stránke súdu
alebo na webovom sídle ministerstva,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
3. V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo sudca9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 30 ods. 11 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 467/2011 Z. z..

4. V § 21 ods. 1 druhej vete sa slová zoznamom
správcov11) a zoznamom znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov nahrádzajú slovami zoznamom správcov,11)
zoznamom znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov a registrom mediátorov4a).
5. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 21a
Webová stránka súdu
(1) Webová stránka súdu je priestor na aktívnu komunikáciu súdu s verejnosou. Zverejòujú sa tu, okrem povinne zverejòovaných informácií,11a) najmä
a) základné informácie o súde vrátane kontaktných
údajov, úradných hodín a mená a priezviská funkcionárov súdu,
b) aktuálne oznamy súvisiace s chodom súdu,
c) stanoviská súdu alebo sudcu pre médiá,
d) rozvrh práce súdu, dodatky k rozvrhu práce súdu
a úplné znenia rozvrhu práce súdu,11b)
e) informácie o èinnosti sudcovskej rady,11c)
f) zoznamy pojednávaných vecí.
(2) Webová stránka súdu je súèasou webového sídla
ministerstva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11c znejú:

11a) § 5 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11b
) § 52 ods. 4 a 7 zákona è. 757/2004 Z. z. v znení zákona
è. 33/2011 Z. z.
11c
) § 45 ods. 11 zákona è. 757/2004 Z. z..

6. Nadpis § 24 sa vypúa.
7. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Hovorca koordinuje komunikáciu súdov s verejnosou a médiami, poskytuje médiám informácie
a sprostredkúva stanoviská súdu alebo sudcu, a to tak,
aby bolo zo stanoviska zrejmé, èi ide o stanovisko funkcionára súdu, sudcu alebo zamestnanca súdu..
8. V § 27 odsek 1 znie:
(1) Predseda prísluného súdu11d) vypracuje pod¾a
konkrétnych podmienok súdu rozvrh sluieb, v ktorom
urèí potrebný poèet sudcov, ktorí budú ako sudcovia pre
prípravné konanie v pracovnom èase, ako aj mimo neho
v rámci pracovnej pohotovosti vykonáva úkony a vyhotovova prvopisy rozhodnutí pred zaèatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vrátane rozhodovania o príkaze na sledovanie osôb a vecí, o príkaze na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových
záznamov, o príkaze na odpoèúvanie a záznam telekomunikaènej prevádzky a o príkaze na pouitie agenta (ïalej
len osobitný zaisovací úkon), o príkaze na zistenie
a oznámenie údajov o uskutoènenej telekomunikaènej
prevádzke, o príkaze na zistenie a oznámenie obsahových
údajov a prevádzkových údajov prenáaných prostredníctvom poèítaèového systému, o príkaze na vyetrenie
duevného stavu obvineného, o príkaze na vyetrenie
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duevného stavu svedka, o príkaze na zatknutie, o návrhu na ustanovenie opatrovníka pokodenému, o návrhu na ustanovenie opatrovníka obvinenému, o ustanovení obhajcu pod¾a osobitného predpisu;12) v rozvrhu
sluieb urèí aj ïalích sudcov pre prípravné konanie na
zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad
poèas práceneschopnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11d znie:

11d) § 24 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov..

9. V § 27 ods. 2 sa za slová osobitného predpisu,12)
vkladajú slová vrátane vyhotovovania prvopisov rozhodnutí,.
10. V § 28 ods. 1 sa za slovo sudcov vkladajú slová
pre prípravné konanie.
11. V § 28 ods. 2 prvej vete sa za slovo sudcovia vkladajú slová pre prípravné konanie a druhej a tretej vete
sa za slovo sudca vkladajú slová pre prípravné konanie.
12. § 30 vrátane nadpisu znie:
§ 30
Ustanovenie obhajcu
(1) Prvopis rozhodnutia o ustanovení obhajcu a o oslobodení od povinnosti obhajova vyhotovuje sudca pre
prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.
(2) Ak ide o neodkladnú vec, prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie ihneï, prípadne
poèas nariadenej pracovnej pohotovosti a vráti spis aj
so svojím rozhodnutím orgánu èinnému v trestnom konaní.
(3) Pri ustanovovaní obhajcov sa dbá na to, aby boli
advokáti ustanovovaní za obhajcov rovnomerne..
13. V § 31 ods. 1 sa slová sudca rozhodne nahrádzajú slovami rozhoduje sudca pre prípravné konanie,
prièom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie.
14. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Po vyhotovení prvopisu príkazu na vyetrenie duevného stavu sudcom pre prípravné konanie alebo po
jeho rozhodnutí o tom, e sa príkaz nevydá, sudca pre
prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu èinnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh..
15. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 31a
Príkaz na zistenie a oznámenie údajov
o uskutoènenej telekomunikaènej prevádzke
a príkaz na zistenie a oznámenie obsahových údajov
a prevádzkových údajov prenáaných
prostredníctvom poèítaèového systému
(1) O návrhu orgánu èinného v trestnom konaní na
vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov
o uskutoènenej telekomunikaènej prevádzke alebo príkazu na zistenie a oznámenie obsahových údajov alebo
prevádzkových údajov prenáaných prostredníctvom
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poèítaèového systému14a) rozhoduje sudca pre prípravné konanie, prièom prvopis rozhodnutia vyhotoví
sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla
do troch dní.
(2) Po vyhotovení prvopisu príkazu na zistenie
a oznámenie údajov o uskutoènenej telekomunikaènej
prevádzke alebo prvopisu príkazu na zistenie a oznámenie obsahových údajov a prevádzkových údajov prenáaných prostredníctvom poèítaèového systému sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí
o tom, e sa príkaz nevydá, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu èinnému v trestnom
konaní, ktorý podal návrh.
§ 31b
Ustanovenie opatrovníka
(1) O návrhu orgánu èinného v trestnom konaní na
ustanovenie opatrovníka14b) rozhoduje sudca pre prípravné konanie, prièom prvopis rozhodnutia vyhotoví
sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla
do troch dní.
(2) Po vyhotovení prvopisu uznesenia o ustanovení
opatrovníka sudcom pre prípravné konanie alebo po
jeho rozhodnutí o tom, e sa návrh zamieta, sudca pre
prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu èinnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.
§ 31c
Príkaz na zatknutie
(1) O návrhu orgánu èinného v trestnom konaní na
vydanie príkazu na zatknutie14c) rozhoduje sudca pre
prípravné konanie, prièom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.
(2) Po vydaní prvopisu príkazu na zatknutie sudcom
pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom,
e sa príkaz nevydá, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu èinnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14c znejú:

14a) § 116 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov.
14b
) § 35 a 48 Trestného poriadku.
14c
) § 73 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov..

16. V § 32a sa za slovo sudca vkladajú slová pre
prípravné konanie a za slovo rozhodnutia sa vkladajú slová vyhotovený sudcom pre prípravné konanie.
17. V § 34 ods. 2 sa vypúajú slová generálnemu
riadite¾ovi elezniènej polície,.
18. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51a
Skutoènosti, na ktoré treba odborné znalosti
a pribratie znalca
(1) Ak je potrebné posudzova skutoènosti, na ktoré
treba odborné znalosti, vyiada sa odborné vyjadrenie.
Ak pre zloitos posudzovaných otázok takýto postup
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nepostaèuje, priberie sa do konania znalec zo zoznamu
znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov alebo v odôvodnených prípadoch osoba nezapísaná do tohto zoznamu.20a) Znalecký ústav sa priberie za znalca len v obzvlá závaných prípadoch vyadujúcich si osobitné
vedecké posúdenie, alebo ak závery znalcov sú v zrejmom rozpore. V rozhodnutí o pribratí znalca do konania urèí súd znalcovi aj primeranú lehotu na vypracovanie a doruèenie znaleckého posudku.
(2) Pri výbere osoby, ktorá má by do konania pribraná ako znalec, je potrebné prihliadnu na dôvody, pre
ktoré je znalec z podania znaleckého posudku vylúèený;20b) to platí rovnako aj pre odborné vyjadrenie.
(3) Pred ustanovením znalca je potrebné zisti monosti uskutoènenia úkonu znaleckej èinnosti vèas,
ozrejmi mu obsah a rozsah znaleckého dokazovania
a zisti predpokladanú výku znaleèného. Ak je to moné, vyberie sa od úèastníkov vdy primeraný preddavok
na trovy tohto dokazovania. Ak ide o vec zloitú, je potrebné so znalcom ete pred ustanovením konzultova
správnos zadaných úloh, poda mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutoèností, ktoré sú významné z h¾adiska posudzovania veci. Je potrebné dba
na to, e úlohou znalca nie je vykonáva hodnotenie dôkazov a ani riei právne otázky.
(4) Ak je to potrebné, umoní sa znalcovi, aby bol prítomný aj pri vykonávaní iných dôkazov a zároveò aby
kládol otázky vypoèúvaným osobám.
(5) Ak sa priberie viac znalcov, ktorí sa zhodnú na
spoloèných záveroch, postaèí, aby výsledky predniesol
ten, na kom sa medzi sebou dohodnú. To platí rovnako
aj vtedy, ak znalec pribral konzultanta.20c)
(6) Ak je posudok nejasný alebo neúplný, znalec sa
poiada o doplnenie alebo vysvetlenie. Ak to nevedie
k potrebnému výsledku, priberie sa iný znalec.
(7) Ak úèastník konania alebo strana v konaní predloí posudok od osoby zo zoznamu pod¾a odseku 1, postupuje sa rovnako ako pri posudku ustanoveného znalca.
Túto osobu je spravidla potrebné vypoèu na trovy
úèastníka alebo strany, ktorá posudok predloila.
(8) O znaleènom sa rozhodne bez zbytoèného odkladu, spravidla do 30 dní od vykonania dôkazu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20c znejú:

20a) § 15 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 136/2010 Z. z.
20b
) § 11 zákona è. 382/2004 Z. z.
20c
) § 16 ods. 3 zákona è. 382/2004 Z. z..

19. V § 70 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak o to táto osoba poiada.35a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a

) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch..

20. V § 70 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Súd
v informácii súèasne uvedie, e informácia sa postupuje na iados cudzinca..
21. V § 70a sa nad slovom predpisu odkaz 35a nahrádza odkazom 35b.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 35b znie:

35b) § 191a a 191g Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov..

22. Za § 75 sa vkladá deviaty oddiel, ktorý vrátane
nadpisu znie:
DEVIATY ODDIEL
ZMIER MEDIÁCIOU
§ 75a
Úèastníkom konania treba umoni, aby sa po predchádzajúcej dohode a so súhlasom sudcu pred prvým
pojednávaním a poèas konania zúèastnili na informatívnom stretnutí s mediátorom a pokúsili sa o zmier
mediáciou. Predseda súdu vytvára vhodné podmienky
na to, aby sa mohlo informatívne stretnutie s mediátorom uskutoèni v priestoroch súdu..
23. V § 76 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak v nariadení výkonu trestu odòatia slobody
urèí súd koniec lehoty na nástup výkonu trestu odòatia slobody inak ako dòom kalendárneho mesiaca,
oznámi súd bezodkladne príslunému ústavu na výkon
väzby alebo ústavu na výkon trestu odòatia slobody
deò doruèenia výzvy na nástup výkonu trestu odòatia
slobody odsúdenému..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
24. V § 130 ods. 3 sa za slovo sudcovi vkladajú slová
pre prípravné konanie.
25. V § 130 ods. 4 sa za slovo sudca vkladajú slová
pre prípravné konanie.
26. V § 135 ods. 1 písm. a) sa nad slová utajované
skutoènosti, umiestòuje odkaz 57a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a znie:

57a) § 17 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 453/2007 Z. z.
o administratívnej bezpeènosti..

27. V § 195 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Súdnym spisom sa na úèely nazerania do súdneho spisu a vyhotovovania výpisov, odpisov a fotokópií
z neho68a) rozumie celý súdny spis vrátane pripojených
súdnych spisov alebo pripojených spisov iných orgánov verejnej moci; ustanovenie odseku 3 tým nie je
dotknuté..
Poznámka pod èiarou k odkazu 68a znie:

68a) § 44 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích
predpisov..

Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
28. V § 195 ods. 9 sa slová odsekov 1 a 7 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 8.
29. V § 197 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
bol súdny spis v právoplatne skonèenej trestnoprávnej
veci poièaný ministerstvu, ministerstvo ho môe poièa inému súdu na základe iadosti tohto súdu; poièanie sa oznámi súdu, o ktorého súdny spis ide..
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30. Za § 218 sa vkladá § 218a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 218a
Postup pri spracovaní elektronického návrhu
na zápis podaného prostredníctvom jednotného
kontaktného miesta
(1) Ak ide o elektronický návrh na zápis podaný prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,76a) overí
sa z elektronickej prílohy návrhu na zápis s názvom
Listina, ktorou sa preukazuje podnikate¾ské oprávnenie na vykonávanie èinnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísa ako predmet podnikania, èi bolo
zapisovanej osobe jednotným kontaktným miestom76a)
alebo iným tátnym orgánom pridelené identifikaèné
èíslo.
(2) Ak sa overovaním pod¾a odseku 1 zistí, e zapisovanej osobe nebolo pridelené identifikaèné èíslo, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.76b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 76a a 76b znejú:

76a) § 11 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
76b
) § 2 ods. 7 zákona è. 530/2003 Z. z. v znení zákona
è. 136/2010 Z. z.
§ 27 ods. 5 písm. a) zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov..

31. Doterají text § 241a sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Vybavovaním agendy probácie nie je výkon úkonov súdnym tajomníkom pod¾a § 77.
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(3) Pri rozhodovaní o forme probaèného doh¾adu
mono na úèely výberu vhodnej formy probaèného doh¾adu poiada o stanovisko probaèného a mediaèného
úradníka. Ak je to s oh¾adom na okolnosti prípadu
úèelné, uskutoèní sa informatívne stretnutie probaèného a mediaèného úradníka s obvineným..
32. § 241b vrátane nadpisu znie:
§ 241b
Podanie v agende probácie a mediácie
(1) Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa
zaèína probácia, sa rozumie rovnopis právoplatného
rozhodnutia súdu alebo prokurátora, z ktorého vyplýva
povinnos vykona probáciu.
(2) Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa
zaèína mediácia, sa rozumie
a) písomný pokyn predsedu senátu,
b) písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,
c) podnet policajta v prípravnom konaní,
d) podnet pokodeného a obvineného alebo
e) iný podnet..
33. V § 241f ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane záznamov o probaèných stretnutiach
(§ 241a ods. 3),.
34. V prílohe è. 1 v èasti I Preh¾ad súdnych registrov
a pouívané skratky súdnych registrov preh¾ad súdnych registrov okresného súdu a krajského súdu znie:

OKRESNÝ SÚD
T
T
Tv
Nt
Pp
Td
Tp
Tcud
Pr
M
Ntt

C
Cb
K
C
Cb
K
Cpr
Zm
R
Cd
CbPv NcKR
Ccud Cbcud
CbR
Cbd
CbBu
CbHs
Cbi
CbZm

P
P
PPOm
Ps
Po
Pu
Pd
Pcud

S
S
Scud

D
D
Dd
Dcud

E
Em
Ed
Ecud

Er
Er
Erd
Ercud

Ro
Ro

Rob
Rob

U
U

UL
UL

JP
JP
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KRAJSKÝ SÚD
prvostupòová agenda

Civilná

Správna

Obchodná

Konkurz

C
Cd
Cudz

S
Sd
Sn
Sp
SaZ
Scud

Cbi

K
V
NcKV

Iná
obchodná
NcCb
Cbnl

Trestná
T
Ntok
Ntol
Ntod
Ntc
Ntt
Td

Justièná
pokladnica
JP

odvolacia agenda
Civilná
Co
CoPr
CoD
CoP
CoE
CoPom
NcC

Obchodná
Cob
CoZm
CoKR
Ncb

Správna
So
NcS

Trestná
To
Tov
Tpo
Tos
Nto
Ntro
.

35. V prílohe è. 1 v èasti II Zapisovanie do súdnych
registrov okresného súdu písmene A ôsmy bod znie:
8. Do súdneho registra Pr sa zapisujú
a) rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných pod¾a Trestného poriadku, z ktorých vyplýva
povinnos vykona probáciu, a to najmä rozhodnutia o
1. nahradení väzby zárukou za súèasného uloenia primeraných povinností a obmedzení,
2. nahradení väzby s¾ubom za súèasného uloenia primeraných povinností a obmedzení,
3. nahradení väzby probaèným doh¾adom,
4. podmieneènom odklade výkonu trestu odòatia slobody s probaèným doh¾adom,
5. ponechaní podmieneèného odsúdenia v platnosti so súèasným nariadením probaèného doh¾adu,
6. uloení trestu povinnej práce,
7. uloení trestu domáceho väzenia,
8. podmieneènom upustení od potrestania mladistvého so súèasným nariadením probaèného doh¾adu,
9. podmieneènom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probaèného doh¾adu,
10. podmieneènom odklade výkonu trestu odòatia slobody mladistvého s dodatoèným uloením probaèného doh¾adu,
11. podmieneènom odklade výkonu trestu odòatia slobody mladistvého s probaèným doh¾adom,
12. nahradení peòaného trestu veobecne prospenou èinnosou v rámci probaèného doh¾adu pod¾a § 114 ods. 3
Trestného zákona,
13. výchovných povinnostiach a obmedzeniach,
14. uloení trestu zákazu èinnosti, ak je doh¾ad nad dodriavaním zákazu èinnosti súèasou probaèného doh¾adu,
15. uloení ochranného doh¾adu,
16. podmieneènom prepustení z výkonu trestu odòatia slobody so súèasným nariadením probaèného doh¾adu,
b) doiadania z iných súdov vo veciach probácie..
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36. V prílohe è. 1 v èasti III Zapisovanie do súdnych
registrov krajského súdu  súdne registre prvostupòovej agendy písmene B prvom bode sa na konci pripája
táto veta: Do súdneho registra S sa zapisujú aj senátne veci v konaní o urèení poh¾adávky verite¾a v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodova patrí
do právomoci iného orgánu ako súdu pod¾a § 32 ods. 13
zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
37. V prílohe è. 1 v èasti III Zapisovanie do súdnych
registrov krajského súdu  súdne registre prvostupòovej agendy písmene B tvrtom bode sa na konci pripája
táto veta: Do súdneho registra Sp sa zapisujú aj
samosudcovské veci v konaní o urèení poh¾adávky veri-
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te¾a v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodova patrí do právomoci iného orgánu ako súdu pod¾a
§ 32 ods. 13 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa pod¾a povahy veci nezapisujú do súdneho registra Sd alebo Sn..
38. V prílohe è. 1 v èasti III Zapisovanie do súdnych
registrov krajského súdu  súdne registre odvolacej
agendy písmene D tvrtom bode sa slová pod¾a druhého bodu nahrádzajú slovami pod¾a tretieho bodu.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2012.

Lucia itòanská v. r.
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95
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. marca 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 149/2011 Z. z. o pravidlách urèovania poètu miest sudcov, zamestnancov súdov,
vo¾ných miest sudcov a rozde¾ovania zamestnaneckých miest na súdy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 92 ods. 2 písm. e) zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 149/2011 Z. z. o pravidlách urèovania poètu
miest sudcov, zamestnancov súdov, vo¾ných miest
sudcov a rozde¾ovania zamestnaneckých miest na súdy
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno f) znie:
f) vybavenou vecou vec, v ktorej rozhodnutie vo veci
samej nadobudlo právoplatnos v kalendárnom
roku alebo sa vybavila iným spôsobom v kalendárnom roku a v ktorej bol vyhotovený a odoslaný tatistický list; za takú vec sa povauje aj vec právoplatne
vybavená iným spôsobom, o ktorom sa nevyhotovuje
tatistický list,.
2. V § 4 ods. 1 sa slová 15. februára nahrádzajú slovami 28. februára.
3. § 8 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak poèet sudcov okresného súdu je nií ako ministerstvom urèený poèet miest sudcov pre tento súd,
ministerstvo môe urèi ïalie poèty miest vyích súdnych úradníkov..
4. V § 12 ods. 2 sa vypúa slovo okresných.

5. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Na základe záväzných ukazovate¾ov tátneho
rozpoètu na prísluný rozpoètový rok ministerstvo rozpíe poèet miest sudcov a zamestnancov a mzdové
prostriedky pre súdy na obdobie jedného roka v súlade
s touto vyhlákou. Pre okresný súd sa poèet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky rozpisujú
prostredníctvom prísluného krajského súdu. Rozpis
poètu miest sudcov a zamestnaneckých miest na prísluný rozpoètový rok urèený ministerstvom je pre súd
záväzný..
6. V § 14 odsek 6 znie:
(6) tátny zamestnanec zaradený do súdneho oddelenia sudcu sa stáva nadbytoèným spravidla vtedy, ak
sudca nevykonáva pracovné èinnosti vyplývajúce pre
neho z rozvrhu práce z dôvodu, e sa vzdal výkonu
funkcie sudcu, preruil výkon funkcie sudcu, z dôvodu
odchodu do dôchodku, bol trvale preloený na iný súd
alebo zomrel a na súde nie je predpoklad urèenia vo¾ného miesta sudcu..
7. V § 15 odsek 12 znie:
(12) V rámci záväzného rozpisu poètu zamestnaneckých miest pod¾a § 14 ods. 1 si súd pod¾a potreby môe
urèi vlastnú truktúru zamestnaneckých miest, prièom celkový poèet zamestnaneckých miest na úseku
výkonu súdnictva urèený touto vyhlákou sa nesmie
zníi..
8. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 149/2011 Z. z.

POÈET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
Krajský súd

Poèet zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 600 sudcov
a zamestnancov na
úseku výkonu
súdnictva (za obvod
krajského súdu)

nad 600 sudcov
a zamestnancov na
úseku výkonu
súdnictva (za obvod
krajského súdu)

Riadite¾ správy súdu

1

1

Ekonóm

1

1

Rozpoètár

1

1

Úètovník

3

3

Vedúci osobného úradu

1

1

Zamestnanec zabezpeèujúci personálnu
agendu

2

3

1+1/2

1+1/2

Kontrolór

1

1

Bezpeènostný zamestnanec

1

1

1/2

1/2

tatistik

2

2

Správca majetku

1

1

1/2

1

1+1/2

2

Referent pre verejné obstarávanie

1

1

Vodiè

2

2

tátna sluba

Kategória/zamestnanecké miesto

Zamestnanec poverený vedením
správneho registra

Verejný záujem

Zamestnanec pre vyie overovanie listín

Pokladník
Správca registratúrneho strediska súdu
(archív)

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2012.

Lucia itòanská v. r.

.
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