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334
ZÁKON
zo 17. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov
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:

tov Európskej únie Generálnemu sekretariátu Rady
Európskej únie..

Èl. I

2) Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení
Európskeho informaèného systému registrov trestov (ECRIS)
pod¾a èlánku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV
(Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009)..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
519/2007 Z. z., zákona è. 644/2007 Z. z., zákona
598/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
400/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
224/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z. a zákona
220/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. V § 4 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo prípadne vkladajú slová pseudonym alebo.

1. V § 1 ods. 1 písm. f) sa za slovom zákon vypúa
èiarka a slová medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná1) (ïalej len medzinárodná
zmluva), alebo ak to ustanovuje osobitný predpis2).

8. V § 4 ods. 1 písm. a) treom bode sa na konci pripájajú tieto slová: ako aj ïalie tátne obèianstvo iného èlenského tátu Európskej únie,.

a
è.
è.
è.
è.
è.

2. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Súèasou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných èlenských tátov Európskej únie
a súdmi iných tátov, ak to ustanovuje medzinárodná
zmluva.1).
3. V § 1 ods. 3 uvádzacej vete sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.
4. V § 1 ods. 4 písm. d) sa za slovo únie vkladajú slová pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných
súvisiacich rozhodnutiach. Súèasne sa vypúa odkaz 2).
5. § 2 znie:
§ 2
(1) Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného
orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými èlenskými
tátmi Európskej únie.
(2) Výmena informácií pod¾a odseku 1 je zabezpeèovaná prostredníctvom Európskeho informaèného systému registrov trestov.2)
(3) Ak výmena informácií pod¾a odseku 2 nie je
z technických alebo iných dôvodov moná, informácie
mono vymieòa aj potou alebo inou bezpeènou formou, ktorá umoòuje vyhotovenie písomného znenia,
ak je moné posúdi ich hodnovernos; informácie pod¾a § 17a ods. 1 a § 17b ods. 1 sa vymieòajú prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 1, v jazykovom reime pod¾a oznámení èlenských tá-

7. V § 4 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slová
rodné èíslo, vkladajú slová èíslo a druh dokladu totonosti,.

9. V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane dátumu vydania rozhodnutia a dátumu
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,.
10. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slová právnej kvalifikácie skutku, vkladajú slová miesta a èasu jeho spáchania,.
11. V § 7 ods. 1 písm. f) sa za slovo treste vkladá
èiarka a slová alebo výkonu trestu sa nahrádzajú slovami vo výroku o ochrannom opatrení alebo výkonu
trestu alebo výkonu ochranného opatrenia.
12. V § 9 ods. 1 sa slová pod¾a § 4 a 8 nahrádzajú
slovami pod¾a § 3a, 4 a 8 a § 17 ods. 4 a za slovo týkajú, sa vkladajú slová a v prípade právnickej osoby
sto rokov od jej zániku,.
13. V § 10 ods. 3 sa za slovo matriku vkladá èiarka
a slová na integrovaných obsluných miestach.
14. V § 10 ods. 10 písm. b) sa na konci slovo a nahrádza èiarkou.
15. V § 10 ods. 10 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) integrované obsluné miesta a.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
16. § 11 znie:
§ 11
Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom
iného èlenského tátu Európskej únie a súdom iného
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tátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uloených trestov, ochranných opatrení a primeraných
obmedzení alebo povinností, ak sa pod¾a rozhodnutia
súdu alebo na základe zákona neh¾adí na páchate¾a,
ako keby nebol odsúdený..
17. V § 12 ods. 1 sa slovo predpis nahrádza slovom
zákon.
18. V § 13 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a to aj súdom iného èlenského tátu Európskej
únie alebo súdom iného tátu, ktorého rozhodnutie
bolo uznané súdom Slovenskej republiky,.
19. V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:
c) právoplatnom odsúdení obèana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom
iného tátu ako èlenského tátu Európskej únie,
ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky,
s uvedením, e toto rozhodnutie nemá právne úèinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter..
20. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
§ 13a
V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na úèely
pod¾a § 14 ods. 2 a 3, sa vo vzahu k nezahladenému
odsúdeniu súdom iného èlenského tátu Európskej
únie a súdom iného tátu, ktoré neboli uznané súdom
Slovenskej republiky, uvedie, e tieto rozhodnutia nemajú právne úèinky na území Slovenskej republiky
a majú len informatívny charakter..
21. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:
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Európskej únie, a to aj vtedy, ak je táto osoba aj tátnym obèanom Slovenskej republiky.
(3) Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne
ústrednému orgánu iného èlenského tátu Európskej
únie, ktorého je osoba tátnym obèanom, vetky informácie o následnej zmene alebo zahladení odsúdenia
alebo vyradení z evidencie v registri trestov pod¾a § 9
ods. 2.
(4) Na základe informácií poskytnutých ústredným
orgánom iného èlenského tátu Európskej únie generálna prokuratúra v registri trestov zaznamená kadé
právoplatné odsúdenie obèana Slovenskej republiky
v tomto èlenskom táte Európskej únie a vykoná kadú
následnú zmenu, ktorá s týmto odsúdením súvisí.
(5) Na úèely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení obèana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod
v inom èlenskom táte Európskej únie, mono poui
len informácie poskytnuté a aktualizované pod¾a odseku 4; to platí aj pri poskytovaní informácií na iados
iného tátu.
(6) Ak sú generálnej prokuratúre prostredníctvom
ústredného orgánu iného èlenského tátu Európskej
únie zaslané aj biometrické údaje o odsúdenej osobe,
generálna prokuratúra pridelí týmto údajom evidenèné
èíslo a odstúpi ich príslunému útvaru Policajného
zboru na ich ïalie spracúvanie.33a)
(7) Na iados ústredného orgánu iného èlenského
tátu Európskej únie, ktorého je odsúdená osoba tátnym obèanom, mu generálna prokuratúra poskytne
kópie právoplatných rozsudkov a ïalích súvisiacich
informácií. Na tento úèel prísluný súd na iados generálnej prokuratúry bezodkladne zale kópie poadovaných súdnych rozhodnutí.

22. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa
èiarka a citácia zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.

(8) Na úèely trestného konania na iados orgánu
èinného v trestom konaní alebo súdu generálna prokuratúra bezodkladne vyiada od ústredného orgánu iného èlenského tátu Európskej únie kópie právoplatných rozsudkov a ïalích súvisiacich informácií
vydaných súdom tohto èlenského tátu Európskej
únie..

23. V § 14 ods. 3 písm. l) sa za slovo licencie vkladá
bodkoèiarka a slová na tento úèel sa v odpise uvedú
len údaje pod¾a § 11 a § 13 ods. 2 písm. a).

33a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov..

8) § 4 ods. 1 písm. f) zákona è. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste..

24. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Organizácia a obsah výmeny informácií
medzi èlenskými tátmi Európskej únie
(1) Generálna prokuratúra bezodkladne informuje
ústredné orgány iných èlenských tátov Európskej
únie o vetkých právoplatných odsúdeniach osôb, ktoré sú tátnymi obèanmi týchto èlenských tátov Európskej únie, súdmi Slovenskej republiky tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.
(2) Ak je odsúdená osoba tátnym obèanom viacerých èlenských tátov Európskej únie, informácie pod¾a odseku 1 poskytne generálna prokuratúra ústrednému orgánu kadého z týchto èlenských tátov

Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

25. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 17a
iados o informácie z registra trestov
iného èlenského tátu Európskej únie
(1) Generálna prokuratúra predloí ústrednému orgánu iného èlenského tátu Európskej únie iados
o informácie z jeho registra trestov na úèely trestného
konania voèi obèanovi tohto èlenského tátu Európskej únie alebo na akýko¾vek iný úèel v súvislosti s plnením úloh ustanovených zákonom alebo na základe
iadosti osoby, ktorá je obèanom doiadaného èlenského tátu Európskej únie, vo vzahu k jej vlastnému záznamu.
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(2) Generálna prokuratúra môe poiada ústredný
orgán iného èlenského tátu Európskej únie aj o informácie o odsúdení osoby, ktorá nie je obèanom doiadaného èlenského tátu Európskej únie, v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(3) Informácie poskytnuté na základe iadosti pod¾a
odseku 1 alebo odseku 2 mono poui len na úèel, na
ktorý boli vyiadané, len na konkrétny prípad a v rámci
obmedzení oznámených doiadaným ústredným orgánom èlenského tátu Európskej únie; to neplatí vo
vzahu k informáciám, ktoré majú pôvod v Slovenskej
republike, alebo ak sa majú poskytnuté informácie poui na zabránenie bezprostredného a váneho ohrozenia bezpeènosti jednotlivcov alebo bezpeènosti tátu.
§ 17b
Odpoveï na iados o informácie z registra trestov
(1) Ak ústredný orgán iného èlenského tátu Európskej únie poiada generálnu prokuratúru o informácie
z registra trestov, ktoré sa týkajú tátneho obèana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o
a) právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
b) právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného èlenského tátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované pod¾a § 17 ods. 4,
c) právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom
v iných tátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.
(2) Ak na úèel poskytnutia informácií pod¾a odseku 1
generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu osoby dodatoèné údaje, bezodkladne o tom informuje
ústredný orgán doadujúceho èlenského tátu Európskej únie a poadované informácie mu poskytne v lehote do desiatich pracovných dní od prijatia týchto dodatoèných údajov.
(3) Ak súèasou poskytnutých informácií pod¾a odseku 1 majú by aj biometrické údaje, generálna prokuratúra ich na základe prideleného evidenèného èísla vyiada od prísluného útvaru Policajného zboru; to
platí, len ak biometrické údaje boli generálnej prokura-
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túre zaslané ústredným orgánom iného èlenského tátu Európskej únie pod¾a § 17 ods. 6.
(4) Ak ústredný orgán iného èlenského tátu Európskej únie pri poskytovaní informácií pod¾a § 17 ods. 4
oznámi, e informácie o odsúdení obèana Slovenskej
republiky, ktoré majú pôvod v tomto èlenskom táte
Európskej únie, mono opätovne poskytnú len na úèely trestného konania, generálna prokuratúra informácie pod¾a odseku 1 písm. b) na iné úèely neposkytne
a o dôvodoch a pôvode týchto informácií informuje
ústredný orgán doadujúceho èlenského tátu Európskej únie; pri iadosti iného tátu sa postupuje primerane.
(5) Ak ústredný orgán èlenského tátu Európskej
únie poiada o informácie o odsúdení inej osoby ako obèana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu
poskytne informácie zaznamenané v registri trestov
v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(6) Informácie o odsúdení obèana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v inom èlenskom táte Európskej únie, mono inému tátu poskytnú len na úèel
uvedený v jeho iadosti, len na konkrétny prípad
a v rámci obmedzení oznámených ústredným orgánom
èlenského tátu Európskej únie, ktorý ich poskytol. Pri
poskytovaní informácií z registra trestov, ktoré sú vyiadané iným tátom na úèely trestného konania, generálna prokuratúra uvedie, e tieto informácie mono
poui výhradne na úèely trestného konania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33b znie:

33b) Èl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných
veciach (oznámenie è. 550/1992 Zb.)..

26. V § 19 ods. 1 sa za slovo matriku vkladá èiarka
a slová integrovaným obsluným miestom a slová
pod¾a § 17 ods. 1 písm. a) sa nahrádzajú slovami na
základe iadosti dotknutej osoby pod¾a § 17a ods. 1.
27. V § 19 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
28. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
§ 19a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
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29. Zákon sa dopåòa prílohami è. 1 a 2, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k zákonu è. 330/2007 Z. z.

Formulár uvedený v èlánkoch 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV
o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi èlenskými tátmi

iados o informácie z registra trestov

Na správne vyplnenie formulára je potrebné oboznámi sa s príruèkou o postupe

a) Údaje o iadajúcom èlenskom táte:
Èlenský tát:
Ústredný(-é) orgán(-y):
Kontaktná osoba:
Èíslo telefónu (s predvo¾bou):
Èíslo faxu (s predvo¾bou):
E-mailová adresa:
Potová adresa:
Èíslo spisu, ak je známe:

b) Údaje o totonosti osoby, ktorej sa iados týka: (*)
Úplné meno (krstné meno a vetky priezviská):
Predchádzajúce mená a priezviská:
Pseudonym a/alebo prezývka, ak sú:
Pohlavie: M   
tátna príslunos:
Dátum narodenia (vo formáte: dd/mm/rrrr):
Miesto narodenia (obec a tát):
Meno a priezvisko otca:
Meno a priezvisko matky:
Miesto pobytu alebo známa adresa:
Identifikaèné èíslo osoby alebo druh a èíslo dokladu totonosti osoby:
Odtlaèky prstov:
Iné dostupné údaje umoòujúce identifikáciu:
________________
(*) Aby sa u¾ahèila identifikácia osoby, malo by sa poskytnú èo najviac informácií.
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c) Úèel iadosti:
Vhodné zakrtnite
1.  trestné konanie (uveïte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenèné èíslo
konania) ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2.  iados mimo kontextu trestného konania (uveïte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné
referenèné èíslo konania a príslunú rubriku zakrtnite):
i)

 od justièného orgánu ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................

ii)  iados prísluného správneho orgánu ....................................................................................
..............................................................................................................................................
iii)  iados dotknutej osoby o informácie o vlastnom zázname .......................................................
..............................................................................................................................................
Úèel, na ktorý sa informácia poaduje:
iadajúci orgán:
 Dotknutá osoba nesúhlasí s poskytnutím informácií
(ak bola osoba poiadaná o poskytnutie súhlasu v súlade s právom iadajúceho èlenského tátu).

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatoèné informácie:
Meno a priezvisko:
Èíslo telefónu:
E-mailová adresa:
Iné informácie (napr. naliehavos iadosti atï.).

Odpoveï na iados

Informácie o dotknutej osobe
Vhodné zakrtnite
Podpísaný orgán potvrdzuje, e:
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov neexistuje iadna informácia o odsúdeniach;
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach; zoznam odsúdení je priloený;
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje iná informácia; táto informácia je priloená (nepovinné);
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach, ale odsudzujúci èlenský tát
oznámil, e informácie o takýchto odsúdeniach sa nesmú zasiela ïalej na iné úèely ako na úèely trestného konania. iados o viac informácií mono posla priamo .............................................. (uveïte odsudzujúci
èlenský tát);
 v súlade s vnútrotátnym právom doiadaného èlenského tátu nie je moné poskytnú odpoveï na iados na
iné úèely ako na úèely trestného konania.
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Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatoèné informácie:
Meno a priezvisko:
Èíslo telefónu:
E-mailová adresa:
Ïalie informácie (obmedzenia pouitia údajov v prípadoch iadostí, ktoré nesúvisia s trestným konaním):
Uveïte poèet strán priloených k formuláru odpovede:
V
Dòa
Podpis a odtlaèok úradnej peèiatky (v prípade potreby):
Meno a priezvisko, funkcia/organizácia:

V prípade potreby pripojte zoznam odsúdení a zalite ho spolu s formulárom iadajúcemu èlenskému tátu. Formulár ani zoznam nie je potrebné preklada do jazyka iadajúceho èlenského tátu.

Príloha è. 2
k zákonu è. 330/2007 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zoh¾adòovaní odsúdení v èlenských tátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi èlenskými tátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009)..

Èl. II

ma iné právne úèinky, len ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo zákon.

Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 262/2011 Z. z., zákona è. 313/2011 a zákona
è. 246/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(2) Právoplatné odsúdenie súdom iného èlenského
tátu Európskej únie v trestnom konaní sa zoh¾adní
rovnako, ako keby bolo vydané súdom Slovenskej republiky, ak bolo vydané pre èin trestný aj pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky..

1. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7b

2. § 41 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepouije, ak predchádzajúci rozsudok bol vydaný súdom iného èlenského
tátu Európskej únie..
3. V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ak skorí rozsudok bol vydaný súdom iného èlenského tátu Európskej únie.

Výkon a zoh¾adnenie rozhodnutia iného tátu

4. V § 85 sa vypúajú slová skrátenia dane a poistného pod¾a § 276,.

(1) Rozhodnutie súdu iného tátu v trestnej veci mono na území Slovenskej republiky vykona alebo môe

5. V § 86 písm. e) sa slová neodvedenia dane a poistného pod¾a § 277 ods. 1 nahrádzajú slovami skrátenia dane a poistného pod¾a § 276, neodvedenia dane
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a poistného pod¾a § 277 a slová pod¾a § 278 ods. 1 sa
nahrádzajú slovami pod¾a § 278.
6. Doterají text § 86 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Trestnos trestného èinu pod¾a odseku 1 písm. e)
nezaniká, ak ide o páchate¾a, ktorý bol za obdobný èin
v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch mesiacoch
postihnutý, alebo ak trestné stíhanie páchate¾a za obdobný èin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch
mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného èinu pod¾a odseku 1..
7. Za § 438d sa vkladá § 438e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 438e
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
Na odsúdenie súdom iného èlenského tátu Európskej únie pod¾a § 7b ods. 2 sa neprihliada, ak nadobudlo právoplatnos pred 1. januárom 2013..
8. Príloha sa dopåòa bodom 19, ktorý znie:
19. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV
z 24. júla 2008 o zoh¾adòovaní odsúdení v èlenských tátoch Európskej únie v novom trestnom
konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008)..
Èl. III
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z. a zákona è. 236/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 470 ods. 2 sa za slovo trestov vkladá èiarka
a slová s výnimkou odsúdenia súdom iného èlenského
tátu Európskej únie.
2. Za § 488 sa vkladá § 488a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 488a
Zoh¾adòovanie odsúdení súdmi
èlenských tátov Európskej únie
(1) Zoh¾adnenie právoplatného odsúdenia súdom
iného èlenského tátu Európskej únie v trestnom konaní vykoná orgán èinný v trestnom konaní a súd.
(2) Na úèely odseku 1 môe orgán èinný v trestnom
konaní alebo súd poiada generálnu prokuratúru
o zabezpeèenie kópie právoplatného rozsudku a ïalích súvisiacich informácií vydaných súdom tohto
èlenského tátu Európskej únie; kópie právoplatných
rozsudkov a ïalie súvisiace informácie sa vyiadajú
vdy, ak sa postupuje pod¾a § 47 ods. 2 Trestného zákona.
(3) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý postup
o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia pod¾a prvého
dielu tretej hlavy piatej èasti tohto zákona..
3. V § 515 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
4. V § 515 ods. 1 sa slová Vykona cudzie rozhodnutie nahrádzajú slovami Vykona rozhodnutie súdu
iného tátu v trestnej veci (ïalej len cudzie rozhodnutie).
5. V § 553 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
6. Príloha sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV
z 24. júla 2008 o zoh¾adòovaní odsúdení v èlenských tátoch Európskej únie v novom trestnom
konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008)..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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335
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov 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. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z., zákona è. 327/2005
Z. z., zákona è. 331/2007 Z. z., zákona è. 297/2008
Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona è. 304/2009
Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 332/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1a ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: (ïalej len komora).
2. V § 2 ods. 1 sa slová Slovenská advokátska komora (ïalej len komora) nahrádzajú slovom komora.
3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak iadate¾
získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni
a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch
stupòoch získal vzdelanie v tudijnom odbore právo,.
4. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
c) získal najmenej päroènú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi pod¾a
§ 62a; priebeh praxe sa preukazuje denným výkazom praxe,.
5. V § 3 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok urèených stavovským predpisom komory,.
Doterajie písmená d) a j) sa oznaèujú ako písmená e) a k).
6. V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
f) je bezúhonný a spo¾ahlivý,.
7. V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:
i) nie je v èase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu okrem pedagogickej,
publikaènej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej
èinnosti, èinnosti èlena poradného orgánu vlády
Slovenskej republiky alebo èinnosti, ktorá nie je
v rozpore s povahou a etickými princípmi advokát-

skeho povolania; o rozpore pracovného pomeru
alebo obdobného pracovného vzahu s povahou
a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,.
8. V § 3 ods. 4 sa slovo Bezúhonný nahrádza slovom Spo¾ahlivým a slovo ani sa vypúa.
9. § 3 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory..
10. V § 6 ods. 2 sa za slová sudcu vkladá èiarka
a slová asistenta sudcu Najvyieho súdu Slovenskej
republiky, a vypúa sa druhá a tretia veta.
11. V § 6 ods. 3 sa za slová § 3 ods. 1 písm. a), b), e)
a g), vkladajú slová absolvoval vzdelávanie v rozsahu
a za podmienok urèených vnútorným predpisom komory,.
12. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol
alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzah okrem pedagogickej, publikaènej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej èinnosti, èinnosti
èlena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
alebo èinnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou
a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,.
13. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) komu bolo právoplatne uloené disciplinárne opatrenie peòaná pokuta a do troch mesiacov odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bolo disciplinárne opatrenie uloené, si svoju povinnos nesplnil; pozastavi výkon advokácie mono a
do zaplatenia tejto pokuty,
d) komu bola právoplatne uloená povinnos zaplati
pauálne trovy disciplinárneho konania a do troch
mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uloené, si svoju povinnos nesplnil; pozastavi výkon
advokácie mono a do zaplatenia týchto trov..
14. V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slová b) a d) nahrádzajú slovami b) a e).
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18. V § 14 ods. 7 sa vypúa druhá veta.

15. § 11 znie:
§ 11
(1) Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej
osoby do zoznamu advokátov, o vyèiarknutí advokáta
zo zoznamu advokátov pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), d), f)
a i) a odsekov 2 a 3 a o pozastavení výkonu advokácie
pod¾a § 8 nie je prípustný opravný prostriedok a toto
rozhodnutie nadobúda právoplatnos a vykonate¾nos
jeho doruèením; rozhodnutie je preskúmate¾né súdom
na základe aloby pod¾a piatej èasti druhej hlavy Obèianskeho súdneho poriadku.
(2) Ak súd zruí rozhodnutie komory o vyèiarknutí
advokáta zo zoznamu advokátov, zapíe ho komora do
zoznamu advokátov ku dòu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruí rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie, advokát je oprávnený vykonáva advokáciu odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
súdu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj pre
usadených euroadvokátov, medzinárodných advokátov, zahranièných advokátov, spoloènosti s ruèením
obmedzeným, verejné obchodné spoloènosti, zdruenia, komanditné spoloènosti, organizaèné zloky zahranièných zdruení a pre advokátskych koncipientov.
(4) Rozhodnutie pod¾a odsekov 1 a 2 vydáva predsedníctvo komory a musí obsahova
a) oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) oznaèenie fyzickej osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení výkonu advokácie alebo vyèiarknutí zo zoznamu advokátov sa rozhodovalo, s uvedením jej
mena, priezviska a dátumu narodenia,
c) výrok,
d) odôvodnenie,
e) miesto vydania rozhodnutia,
f) dátum vydania rozhodnutia,
g) podpis tatutárneho orgánu komory,
h) pouèenie o opravnom prostriedku a o monosti preskúmania rozhodnutia súdom..
16. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Advokát je povinný oznámi komore zmenu v spôsobe výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra..
17. V § 12 odsek 4 znie:
(4) Pri poskytovaní právnych sluieb je advokát povinný pouíva profesijné oznaèenie advokát, advokátka alebo advokátska kancelária. Ak poskytuje advokát
právne sluby prostredníctvom zdruenia alebo obchodnej spoloènosti zapísanej v zozname komory, je
povinný pouíva profesijné oznaèenie advokátska
kancelária, ku ktorému pripojí aj názov zdruenia alebo obchodné meno spoloènosti, ktoré nezniuje dôstojnos advokátskeho stavu a neporuuje pravidlá profesijnej etiky. Splnenie podmienok pod¾a predchádzajúcej
vety preskúma komora, ktorá o tom iadate¾ovi vydá
potvrdenie do 60 dní od doruèenia iadosti, ak ide o zápis do zoznamu pod¾a § 13 a 15, a do 15 dní od doruèenia iadosti, ak ide o zápis zmeny názvu zdruenia alebo obchodného mena spoloènosti..

19. V § 15 ods. 1 sa vypúajú slová spoloèníkmi a
a na konci sa pripája táto veta: Spoloèníkom spoloènosti s ruèením obmedzeným môe by iba advokát..
20. V § 15 ods. 6 sa vypúa druhá veta.
21. V § 17 ods. 2 druhej vete sa vypúajú slová zástupcu urèila komora pod¾a § 20 ods. 3 alebo ak a za
slovo bol sa vkladá slovo zástupca.
22. V § 20 ods. 2 sa vypúajú slová alebo ak nebol
urèený pod¾a odseku 3.
23. V § 20 sa vypúa odsek 3.
24. V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie by nií ako 100 000 eur.
a slovo spoloèník sa nahrádza slovom konate¾.
25. V § 29 ods. 1 sa za slová príspevok na èinnos
komory vkladajú slová rovnajúci sa jednej tretine
priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.
26. Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29c, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Prezentácia výkonu
advokátskeho povolania a reklama
§ 29a
(1) Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachováva vános a dôstojnos, ktorú vyaduje
postavenie advokáta.
(2) Advokát, zdruenie alebo obchodná spoloènos
zaloená na výkon advokácie nesmie získava klientov
prostredníctvom tretích osôb tým, e im s¾úbi alebo
poskytne plnenie za ich získanie. Nesmie poadova
alebo prija od iného advokáta alebo od inej osoby iadnu províziu alebo iné plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnú inému advokátovi, zdrueniu, obchodnej spoloènosti zaloenej na výkon advokácie alebo inej
osobe províziu alebo iné plnenie za to, e mu bol postúpený klient.
§ 29b
(1) Advokát, zdruenie alebo obchodná spoloènos
zaloená na výkon advokácie môe verejnos informova o poskytovaní právnych sluieb prostredníctvom
reklamy.14b)
(2) Advokát, zdruenie alebo obchodná spoloènos
zaloená na výkon advokácie môe pri informovaní verejnosti o poskytovaní právnych sluieb prostredníctvom reklamy uvádza len vecné objektívne informácie
o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zloení
advokátskej kancelárie.
(3) Okrem veobecných poiadaviek na reklamu14c)
reklama advokáta, zdruenia alebo obchodnej spoloènosti zaloenej na výkon advokácie nesmie ani vo ve-
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obecnej rovine porovnáva advokáta, zdruenie alebo
obchodnú spoloènos zaloenú na výkon advokácie
s iným advokátom, zdruením alebo obchodnou spoloènosou zaloenou na výkon advokácie a nesmie by
a) v rozpore s predpismi komory,
b) nevecná, nepravdivá èi zavádzajúca,
c) spôsobilá ohrozi dôstojnos advokátskeho stavu.
§ 29c
(1) Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych
sluieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihova svoju osobu, vlastnú èinnos ani èinnos zdruenia, ktorého je
úèastníkom, alebo èinnos obchodnej spoloènosti zaloenej na výkon advokácie, ktorej je spoloèníkom.
(2) Advokát, zdruenie alebo obchodná spoloènos
zaloená na výkon advokácie môe v obchodnej komunikácii s verejnosou informova o svojej èinnosti
v konkrétnej veci alebo zverejni identitu klienta iba
s jeho súhlasom alebo ak vie preukáza, e tieto údaje
u sú verejne dostupné..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14b a 14c znejú:

14b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 147/2001 Z. z. o reklame
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14c
) § 3 zákona è. 147/2001 Z. z. v znení zákona è. 648/2007
Z. z..

27. V § 45 ods. 1 sa za slová Organizaèná zloka zahranièného zdruenia vkladajú slová zapísaná v zozname organizaèných zloiek zahranièných zdruení
vedenom komorou.
28. V § 46 ods. 1 sa slová Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na návrh komory alebo iadate¾a o zápis do zoznamu zahranièných advokátov nahrádzajú slovom komora.
29. V § 46 ods. 2 sa slovo ministerstvo nahrádza
slovom komora.
30. V 46 ods. 3 sa slovo ministerstvo nahrádza slovom komora a slová oznámi komore tieto skutoènosti a komora sa vypúajú.
31. V § 50 ods. 1 sa slová ministerstvo na návrh komory alebo iadate¾a o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov nahrádzajú slovom komora.
32. V § 50 ods. 2 sa slovo ministerstvo nahrádza
slovom komora.
33. V § 50 ods. 3 sa slovo ministerstvo nahrádza
slovom komora a slová oznámi komore tieto skutoènosti a komora sa vypúajú.
34. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Disciplinárne opatrenia pod¾a odseku 2 písm. a)
a b) nemono uloi spolu s disciplinárnym opatrením
pod¾a odseku 2 písm. c). Výkon disciplinárnych opatrení pod¾a odseku 2 písm. d) a e) mono podmieneène odloi na dobu najviac troch rokov. Ak poèas tejto doby
bude advokát právoplatne uznaný za vinného z iného
disciplinárneho previnenia, podmieneène uloené disciplinárne opatrenie sa vykoná..

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

35. V § 57 ods. 4 sa slová spojené s èinnosou disciplinárneho senátu nahrádzajú slovami disciplinárneho konania.
36. V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Návrh na zaèatie disciplinárneho konania sa povauje za
podaný doruèením kancelárii komory. Kancelária komory návrh bezodkladne doruèí predsedovi disciplinárnej komisie..
37. V § 58 ods. 2 sa slovo iestich nahrádza slovom
deviatich.
38. § 59 znie:
§ 59
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môe
disciplinárne obvinený alebo navrhovate¾ poda do 15
dní odo dòa doruèenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný úèinok.
(2) O odvolaní rozhoduje trojèlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí,
zmení alebo zruí. Ak trojèlenný odvolací disciplinárny
senát napadnuté rozhodnutie zruí, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát
je jeho právnym názorom viazaný.
(3) Právoplatné rozhodnutie, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia, je preskúmate¾né súdom na základe aloby v správnom súdnictve..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
39. § 60 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) po uplynutí skúobnej doby, poèas ktorej mu bol
podmieneène odloený výkon disciplinárneho opatrenia, ak nenastala iadna skutoènos, pre ktorú sa
disciplinárne opatrenie muselo vykona..
40. V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa slovo alebo nahrádza èiarkou a za slovo obmedzeným sa vkladá èiarka
a slová usadeného euroadvokáta alebo organizaènej
zloky zahranièného zdruenia, ktorí sú zapísaní v príslunom zozname vedenom komorou najmenej tri roky.
41. V § 62 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: od absolventa zahraniènej vysokej koly môe predsedníctvo
komory poadova, aby preukázal pred skúobným senátom komory, e je schopný aplikova právny poriadok Slovenskej republiky; ak iadate¾ získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch stupòoch
získal vzdelanie v odbore právo; podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikova právny poriadok Slovenskej republiky urèí predpis komory..
42. V § 62 ods. 1 písmeno c) znie:
c) je bezúhonný a spo¾ahlivý,.
43. V § 62 ods. 1 písm. d) sa slová s výnimkou peda-
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gogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej èinnosti, ak svojím rozsahom nemôe ohrozi výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani
èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s povahou a etickými
princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta
nahrádzajú slovami okrem pedagogickej, publikaènej,
literárnej, vedeckej alebo umeleckej èinnosti alebo èinnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe
advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.
44. V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi pod¾a § 12 ods. 1, je na úèely posúdenia zápisu
pod¾a odseku 1 rozhodujúce celkové trvanie zápisu
v zozname, bez oh¾adu na spôsob výkonu advokácie..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
45. § 62 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne
alebo v zdruení môe zamestnáva najviac troch advokátskych koncipientov, voèi ktorým je na úèely prípravy kolite¾om na povolanie advokáta. Ak ide o výkon advokácie pod¾a § 12 ods. 1 písm. c) a e), je kolite¾om
advokátskeho koncipienta ten z advokátov, ktorý dal
súhlas, aby bol uvedený ako kolite¾ v pracovnej zmluve, a ak ide o organizaènú zloku zahranièného zdruenia, je kolite¾om advokátskeho koncipienta jej vedúci.
Obmedzenie pod¾a prvej vety platí aj pre advokáta, ktorý vykonáva advokáciu pod¾a § 12 ods. 1 písm. c) a e)
alebo ako usadený euroadvokát pod¾a § 38 a 45, ako aj
pre vedúceho organizaènej zloky zahranièného zdruenia..
46. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 62a
Minimálne obsahové nároky
na prax advokátskeho koncipienta
(1) Priebeh praxe advokátskeho koncipienta sa vyznaèuje v dennom výkaze praxe, ktorý advokátskemu
koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov. Advokátsky koncipient je povinný vráti komore denný výkaz praxe spolu
s preukazom advokátskeho koncipienta. Komora odovzdá advokátskemu koncipientovi denný výkaz praxe
advokátskeho koncipienta a preukaz advokátskeho
koncipienta pri kadom ïalom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov.
(2) Advokát vedie denný výkaz praxe advokátskeho
koncipienta, v ktorom kadý pracovný deò vykonáva
záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(3) Advokát je povinný kadý pracovný deò poèas zamestnávania advokátskeho koncipienta poverova vypracúvaním písomných podaní vo vetkých oblastiach
právneho poriadku. Advokát kadý deò vykonáva záznam do denného výkazu praxe advokátskeho konci-
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pienta o odbornom zameraní a obsahu úkonov,
ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(4) Advokátsky koncipient je povinný poèas celého
obdobia praxe zúèastni sa na pojednávaniach pod¾a
Trestného poriadku a pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku v rozsahu a za podmienok urèených stavovským
predpisom komory a túto skutoènos preukáza záznamami v dennom výkaze praxe.
(5) Denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta je
advokátsky koncipient povinný kedyko¾vek na výzvu
komory advokátskej kancelárie predloi. O preukázanie denného výkazu praxe advokátskeho koncipienta
môe iada aj klient v prípade, ak má by advokátsky
koncipient poverený úkonmi substituèného zastupovania advokáta v jeho veci.
(6) Za preukázanie priebehu praxe zodpovedá v prípade straty denného výkazu praxe advokátsky koncipient..
47. V § 65 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupova klienta pred súdom,
prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy..
48. V § 66 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desa èlenov a troch náhradníkov..
49. V § 67 odsek 2 znie:
(2) Volebné obdobie orgánov komory je tvorroèné;
to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené pred uplynutím tvorroèného obdobia. Advokát môe by do toho
istého orgánu komory zvolený najviac v dvoch po sebe
nasledujúcich obdobiach; to neplatí pre disciplinárnu
komisiu a odvolaciu disciplinárnu komisiu..
50. V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak poèas volebného obdobia orgánov komory nie
sú zvolené nové orgány komory, predluje sa volebné
obdobie orgánov komory a do zvolenia nových orgánov
komory; predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najneskôr dva mesiace pred
uplynutím volebného obdobia orgánov komory. Ak ani
postupom pod¾a prvej vety nie sú zvolené nové orgány
komory, predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najmenej raz za dva mesiace
a do zvolenia nových orgánov komory..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
51. V § 68 ods. 1 sa slovo tri nahrádza slovom tyri.
52. V § 69 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená d)
a e).
53. V § 71 ods. 1 sa vypúajú písmená b) a c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno b).
54. V § 71 ods. 2 písm. b) sa za slová zoznam zahranièných zdruení vkladá èiarka a slová zoznam organizaèných zloiek zahranièných zdruení,.
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55. Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 74a
Odvolacia disciplinárna komisia
(1) Odvolacia disciplinárna komisia
a) rozhoduje v trojèlenných odvolacích disciplinárnych
senátoch o odvolaniach v disciplinárnych konaniach,
b) volí zo svojich èlenov predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej èinnos.
(2) Predseda odvolacej disciplinárnej komisie vymenúva z èlenov odvolacej disciplinárnej komisie predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a èlenov odvolacích disciplinárnych senátov..
56. § 75 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Vykonate¾né rozhodnutie orgánu komory vydané
pod¾a tohto zákona je podkladom pre vykonanie exekúcie.20a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

57. Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 82b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Advokáta vykonávajúceho advokáciu pod¾a § 12
ods. 1 písm. b) a e) v znení úèinnom do 31. decembra
2012, ktorý nespåòa povinnos uvedenú v § 12 ods. 4
druhej vete, môe komora do 30. júna 2013 vyzva na
splnenie tejto povinnosti. Obchodná spoloènos zaloená na výkon advokácie, ktorá si nesplní povinnos pod¾a § 12 ods. 4 druhej vety do troch mesiacov od doruèenia výzvy komory pod¾a prvej vety, stratí oprávnenie
poskytova právne sluby na území Slovenskej republiky. Márnym uplynutím lehoty pod¾a predchádzajúcej
vety sa advokát stane advokátom vykonávajúcim advokáciu pod¾a § 12 ods. 1 písm. a) a súèasne na neho prechádzajú vetky práva a povinnosti vo vzahu ku klientovi spoloène a nerozdielne. Komora túto skutoènos
oznámi príslunému registrovému súdu do 31. decembra 2013, ktorý ïalej koná pod¾a § 68 ods. 6 písm. b)
Obchodného zákonníka. O advokátovi vykonávajúcom
advokáciu pod¾a § 12 ods. 1 písm. b) a e), ktorému nebola doruèená výzva pod¾a prvej vety do 30. júna 2013,
platí, e si splnil povinnos pod¾a § 12 ods. 4 druhej
vety.
(2) Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012.
(3) Na iadosti advokátskych koncipientov o zapoèítanie inej právnej praxe, ktoré boli doruèené komore do
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31. decembra 2012, sa vzahuje predpis úèinný do 31.
decembra 2012.
(4) kolite¾ advokátskych koncipientov pod¾a § 62
ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 kolite¾om viac
ako troch advokátskych koncipientov, môe navrhnú
zápis nového advokátskeho koncipienta, ak poèet advokátskych koncipientov, voèi ktorým je v postavení
kolite¾a, bude mení ako tri.
(5) Funkèné obdobie orgánov komory zvolených pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012 sa spravuje pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012.
(6) Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a èlenov odvolacích disciplinárnych senátov rozhodujú o odvolaniach v disciplinárnych konaniach tri
odvolacie disciplinárne senáty. Tieto senáty vymenuje
z èlenov a náhradníkov predsedníctva komory predseda komory, zároveò vymenuje predsedov týchto senátov.
(7) Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob
vo¾by odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa bude
kona na prvej konferencii advokátov konanej po 1. januári 2013..
58. V § 83 sa slovo ministerstvo nahrádza slovami
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
59. V § 86 sa slová do právneho poriadku Slovenskej
republiky právne akty Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami právne záväzné akty Európskej
únie.
60. V názve prílohy è. 2 sa slová právnych aktov nahrádzajú slovami právne záväzných aktov Európskej
únie.
61. V prílohe è. 2 sa vypúa posledná veta.
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
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Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z. a zákona è. 388/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 27 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vo veciach ochrany osobnosti pod¾a Obèianskeho zákonníka, vo veciach ochrany pod¾a predpisov
o masovokomunikaèných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a retrukturalizáciou, v sporoch o ochranu hospodárskej súae,
v sporoch z poruenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo, v sporoch z právnych vzahov týkajúcich sa zmeniek, ekov alebo iných cenných papierov, v sporoch súvisiacich s ochranou práva duevného
vlastníctva, v konaní s cudzím prvkom, v konaní pod¾a
piatej èasti tretej hlavy tohto zákona, vo veciach pod¾a
§ 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní pod¾a
Exekuèného poriadku sa zastúpenie pod¾a odseku 1
nepripúa. To neplatí, ak zástupca úèastníka konania
pod¾a odseku 1 má vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v odbore právo a úèastník konania je jeho blízkou osobou..
2. V § 29 ods. 6 sa suma 500 eur nahrádza sumou
1 000 eur.
3. V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) vo veciach vrátenia dieaa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí,.
Doterajie písmená d) a k) sa oznaèujú ako písmená e) a l)..
4. V § 115a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

Èiastka 85

(2) Pojednávanie nie je potrebné nariaïova ani
v drobných sporoch..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
5. V § 176 ods. 3 prvá veta znie: Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
rozhodne súd bez zbytoèného odkladu, najneskôr do
iestich mesiacov odo dòa zaèatia konania..
6. V § 200ea ods. 1 sa suma 500 eur nahrádza sumou 1 000 eur.
7. V § 214 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) súd prvého stupòa rozhodol pod¾a § 115a bez nariadenia pojednávania a je potrebné zopakova alebo
doplni dokazovanie,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
8. V § 214 sa vypúajú odseky 4 a 5.
9. V § 230 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) § 228 ods. 1 písm. a) alebo b), ak nové dôkazy súvisia
s novými vedeckými metódami, ktoré v pôvodnom
konaní nebolo moné poui,.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená c) a e).
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z. a zákona
è. 141/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch stupòoch
získal vzdelanie v odbore právo,.
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch stupòoch
získal vzdelanie v odbore právo,.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
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è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.,
zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z., zákona è. 84/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 102/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z. a zákona
è. 230/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch stupòoch
získal vzdelanie v odbore právo,.
2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyaduje sa, aby v oboch stupòoch
získal vzdelanie v odbore právo,.
3. V § 57 sa vypúa odsek 5.
4. § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ak súd rozhoduje pod¾a § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje pod¾a § 57 ods. 1
písm. a) a j), môe nariadi pojednávanie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci..
6.

Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a
Èl. V

Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.,
zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona è. 543/2010
Z. z., zákona è. 33/20011 Z. z., zákona è. 100/2011
Z. z., zákona è. 467/2011 Z. z., zákona è. 503/2011
Z. z. a zákona è. 79/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
b) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vy-
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sokej koly v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní
druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje
sa, aby v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore
právo,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
3. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Doèasné pridelenie sudcu
(1) Na zabezpeèenie riadneho chodu súdnictva mono sudcu s jeho súhlasom doèasne prideli na výkon
funkcie na iný súd. Vykonávanie funkcie na dvoch súdoch je vylúèené okrem výkonu funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu.
(2) O doèasnom pridelení sudcu rozhoduje Súdna
rada na návrh predsedu súdu, na ktorý má by sudca
doèasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení
predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(3) Doèasné pridelenie sudcu nesmie presahova dva
roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje
inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je doèasne pridelený na pecializovaný trestný súd; v takom prípade
nesmie doèasné pridelenie presahova obdobie piatich
rokov.
(4) Poèas doèasného pridelenia je sudca èlenom pléna toho súdu, na ktorý je doèasne pridelený; nemá
vak právo by volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, prièom jeho volené funkcie na súde,
z ktorého bol preloený, nezanikajú..
4. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Stáe sudcu
(1) Sudca, ak s tým súhlasí, môe vykonáva stá
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,
na Úrade vlády Slovenskej republiky,
na ústrednom orgáne tátnej správy súdov,
v intitúcii, ktorá zabezpeèuje vzdelávanie sudcov,5c)
alebo
g) ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej
republiky.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Sudca poèas stáe pod¾a odseku 1 písm. a) a f)
nemôe vykonáva funkciu sudcu. Stá sudcu pod¾a
odseku 1 sa povauje za výkon funkcie sudcu.
(3) O stái sudcu pod¾a odseku 1 písm. e) a f) rozho-
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duje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na
ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stái
sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po
prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4) Stá sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpeèenie èinnosti orgánov uvedených v odseku 1, mono stá
predåi najviac o ïalie dva roky.
(5) Ustanovenia tohto zákona o doèasnom pridelení
sudcu sa pouijú primerane aj na stá sudcu..
Èl. VI
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005
Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z.,
zákona è. 220/2011 Z. z., zákona è. 503/2011 Z. z.
a zákona è. 79/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
b) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní
druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje
sa, aby v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore
právo,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúajú.
3. V § 6 sa vypúa odsek 3.
6.

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a

4. V § 231 ods. 2 písmeno a) znie:
a) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo má uznaný
doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou;
ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom
stupni a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby
v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore právo,.
5. V § 231 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
Èl. VII
Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008
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Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 33/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákon
è. 467/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 110/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová zmeny v obsadení
súdu sudcami nahrádzajú slovami zmeny v obsadení
súdu sudcami, a to vrátane zmeny v dôsledku doèasného pridelenia sudcu.
Èl. VIII
Zákon è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z., v znení zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z. a zákona è. 332/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5a ods. 2 druhej vete sa slová a traja zástupcovia ministerstva nahrádzajú slovami zástupca Slovenského národného strediska pre ¾udské práva, ktorého
navrhuje
výkonný
riadite¾
Slovenského
národného strediska pre ¾udské práva a dvaja zástupcovia ministerstva.
2. V § 5a ods. 2 sa tretia veta vypúa.
3. Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:
§ 24e
(1) Ak úèastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o nároku na náhradu
trov právneho zastúpenia advokáta ustanoveného súdom pod¾a § 30 Obèianskeho súdneho poriadku v znení
úèinnom do 31. decembra 2009 a s nárokom odkázal
advokáta na centrum alebo ak o tomto súd nerozhodoval vôbec, napriek tomu, e si advokát nárok na náhradu trov právneho zastúpenia riadne a vèas uplatnil,
rozhodne o nárokoch advokáta pod¾a druhej èasti druhej hlavy vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluieb
v znení neskorích predpisov centrum.
(2) Ak advokátovi v prípadoch pod¾a odseku 1 vznikol
nárok na náhradu trov konania za jednotlivé úkony
právnej sluby pod¾a osobitného predpisu,17) prizná
advokátovi centrum náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu úkonov právnej sluby potrebných na
úèelné uplatòovanie alebo bránenie práva proti úèastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech.
(3) O nárokoch pod¾a odseku 1 rozhodne centrum na
základe písomnej iadosti advokáta a vyúètovania trov
právneho zastúpenia predloeného súdu advokátom.
Vyúètovanie trov právneho zastúpenia spolu s potrebnou súèinnosou poskytne centru súd, ktorý vo veci
rozhodoval..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

Zákon è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa
takto:
Doterají text § 17 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak ide o poskytovanie právnych sluieb pod¾a
osobitného predpisu,25a) dozor nad dodriavaním povinností pod¾a tohto zákona vykonáva Slovenská advokátska komora..

25a) Zákon è. 586/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. X

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013
okrem èl. I bodov 3 a 41, èl. III, èl. IV bodov 1 a 2,
èl. V bodov 1 a 2 a èl. VI, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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336
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z.
a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúajú odseky 3 a 4.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa na konci
pripájajú tieto slová: v platnom znení.
3. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem náhradného cestovného dokladu.
4. V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o obèana starieho ako 12 rokov,3) od ktorého je fyzicky nemoné odobra odtlaèky prstov,.
5. V § 5 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a)
a b).
6. V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová preukazu obèana
s akým zdravotným postihnutím s èerveným pruhom;5) nahrádzajú slovami preukazu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom;5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 16 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 5 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.
8. V § 5 ods. 6 sa slová § 17 ods. 5 a 8 nahrádzajú
slovami § 17 ods. 4 a 7.
9. V § 7 písmeno d) znie:
d) náhradný cestovný doklad,.
10. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, cestovný pas
sa obèanovi, ktorý dovàil 16 rokov, vydáva s platnosou
na 10 rokov, obèanovi mladiemu ako 16 rokov sa vydáva
s platnosou na 5 rokov a obèanovi mladiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosou na 2 roky; ak je obèan drite¾om cestovného pasu s platnosou na 10 rokov, druhý
cestovný pas sa mu vydá s platnosou na 5 rokov..
11. § 8 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Obèanovi, ktorému nie je doèasne moné zosníma odtlaèky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosou
na jeden rok..

12. § 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Diplomatický pas a sluobný pas
§9
(1) Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo zahranièných vecí) v súvislosti
s výkonom verejnej funkcie
a) prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manelke,
b) poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c) èlenovi vlády Slovenskej republiky,
d) sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e) bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho
manelke,
f) predsedovi a podpredsedovi Najvyieho súdu Slovenskej republiky,
g) generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky
a prvému námestníkovi generálneho prokurátora
Slovenskej republiky,
h) predsedovi a podpredsedovi Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i) guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
j) verejnému ochrancovi práv,
k) riadite¾ovi Národného bezpeènostného úradu,
l) riadite¾ovi Slovenskej informaènej sluby,
m) tátnemu tajomníkovi ministerstva,
n) náèelníkovi Generálneho tábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2) Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahranièných vecí obèanovi v medzinárodnej organizácii, ktorý
je
a) èlenom Európskej komisie, jeho manelom alebo
manelkou (ïalej len manel) a nezaopatreným
dieaom mladím ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
b) vedúcim delegácie Európskej únie v zahranièí,
c) poslancom Európskeho parlamentu,
d) sudcom Súdneho dvora Európskej únie alebo sudcom Veobecného súdu,
e) sudcom Európskeho súdu pre ¾udské práva,
f) zástupcom Slovenskej republiky v Eurojuste,
g) zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred Veobecným
súdom,
h) zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ¾udské práva,
i) najvyím predstavite¾om medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym a plnohodnotným èlenom alebo jeho zástupcom,
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j) zamestnancom Európskej sluby pre vonkajiu èinnos zamestnaným na dobu urèitú v rámci kvóty,
ktorú obsadzujú èlenské táty, jeho manelom a nezaopatreným dieaom mladím ako 25 rokov, ktorí
ho nasledujú,
k) vedúcim misie Organizácie pre bezpeènos a spoluprácu v Európe alebo Organizácie spojených národov v zahranièí alebo ktorý vykonáva povinnosti na
základe poverenia generálneho tajomníka týchto organizácií.
(3) Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahranièných vecí aj obèanovi, ktorý je
a) diplomatickým zamestnancom ministerstva zahranièných vecí,
b) diplomatickým zamestnancom pod¾a osobitného
predpisu6a) pracujúcim na zastupite¾skom úrade
Slovenskej republiky v zahranièí6b) (ïalej len zastupite¾ský úrad), vojenským pridelencom, pridelencom obrany, policajným pridelencom, ich manelom
a nezaopatreným dieaom mladím ako 25 rokov,
ktorí ho nasledujú,
c) prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky,
prísluníkom ozbrojeného bezpeènostného zboru
alebo prísluníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na ochranu zastupite¾ského úradu alebo do
osobitnej misie,
d) diplomatickým kuriérom.
(4) Diplomatický pas môe vyda ministerstvo zahranièných vecí so súhlasom ministra zahranièných vecí
aj obèanovi,
a) ktorý je zamestnancom Európskej komisie a jeho zamestnanie je viazané funkèným obdobím èlena Európskej komisie,
b) ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie,
ktorej je Slovenská republika oficiálnym èlenom, na
úrovni stredného a vyieho manamentu,
c) ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie,
ktorej je Slovenská republika oficiálnym èlenom,
a miesto výkonu jeho pracovných povinností vyaduje z dôvodu ochrany bezpeènosti alebo zdravia vydanie diplomatického pasu,
d) ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivitách civilného krízového manamentu mimo územia Slovenskej
republiky,6c)
e) u ktorého to zodpovedá medzinárodným zvyklostiam.
(5) Diplomatický pas sa vydáva osobám uvedeným
v odsekoch 1 a 4 na obdobie výkonu funkcie alebo na
èas nevyhnutný na splnenie urèených úloh; ak osobám
uvedeným v odsekoch 1 a 4 nie je doèasne moné zosníma odtlaèky prstov, vydá sa im diplomatický pas
s platnosou najviac na jeden rok.
(6) Drite¾ diplomatického pasu uvedený v odseku 4
je povinný po skonèení zahraniènej cesty alebo po splnení úlohy vráti diplomatický pas ministerstvu zahranièných vecí..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6c znejú:

6a) Napríklad § 22 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 40 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 503/2011 Z. z.
6b
) § 6 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
6c
) § 4 zákona è. 503/2011 o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manamentu mimo územia
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

13. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Sluobný pas vydáva ministerstvo zahranièných
vecí obèanovi, ktorý je
a) predsedom alebo podpredsedom ústredného orgánu
tátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého èele
nie je èlen vlády Slovenskej republiky,
b) predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky,
c) predsedom vyieho územného celku,
d) primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,
e) prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky,
f) zamestnancom ústredného orgánu tátnej správy
Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky, Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, ktorý je vyslaný na zahraniènú pracovnú cestu,
na ktorej bude plni úlohy v záujme Slovenskej republiky,
g) zamestnancom pod¾a osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupite¾skom úrade,6b) ak nie je drite¾om diplomatického pasu, jeho manelom alebo nezaopatreným dieaom mladím ako 25 rokov, ktorí
ho nasledujú,
h) prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky,
prísluníkom ozbrojeného bezpeènostného zboru
alebo prísluníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na zahraniènú pracovnú cestu na plnenie úloh
v zahranièí v záujme Slovenskej republiky,
i) zamestnancom alebo policajtom útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní osobitné úlohy pri ochrane ústavných èinite¾ov Slovenskej
republiky..
14. V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 nie je doèasne moné zosníma
odtlaèky prstov, vydá sa im sluobný pas s platnosou
najviac na jeden rok..
15. V § 10 ods. 4 sa slová ktorého je drite¾ sluobného pasu zamestnancom nahrádzajú slovami vedúcim prísluného tátneho orgánu alebo vedúcim vedeckej intitúcie, ktorý poiadal o vydanie sluobného
pasu.
16. V § 11 ods. 2 sa slová § 9 ods. 4 nahrádzajú slovami § 9 ods. 6.
17. Slová cestovný preukaz vo vetkých tvaroch sa
v celom texte § 12 vrátane nadpisu nahrádzajú slovami
náhradný cestovný doklad v príslunom tvare.
18. V § 12 ods. 5 sa slová § 16 ods. 4 písm. i) nahrádzajú slovami § 16 ods. 4 písm. g).
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19. V § 12 ods. 7 sa slová § 17 ods. 6 nahrádzajú
slovami § 17 ods. 5.
20. § 12 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Zastupite¾ský úrad môe vyda náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky aj cudzincovi, ktorý je drite¾om cestovného dokladu cudzinca,
alebo cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková
ochrana a je drite¾om cudzineckého pasu,8a) ak tento
doklad v zahranièí stratil, bol mu odcudzený alebo
uplynula platnos tohto dokladu. Zastupite¾ský úrad
poiada pred vydaním náhradného cestovného dokladu o súhlas útvar Policajného zboru, ktorý doklad pod¾a prvej vety vydal..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 74 ods. 1 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

21. Doterají text § 13 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak osobe uvedenej v odseku 1 nie je doèasne
moné zosníma odtlaèky prstov, vydá sa jej cestovný
doklad cudzinca s platnosou na jeden rok..
22. Nadpis tretej èasti znie: Podmienky a postup pri
vydávaní cestovných dokladov a predåení doby platnosti cestovného dokladu cudzinca.
23. Nadpis pod § 16 znie: iados o vydanie cestovného dokladu a iados o predåenie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca.
24. V § 16 ods. 2 sa vypúajú slová iados o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade.
25. V § 16 ods. 4 sa vypúajú písmená d) a e).
Doterajie písmená f) a l) sa oznaèujú ako písmená d)
a j).
26. V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:
e) údaje o totonosti manela alebo rodièa dieaa
mladieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo sluobného pasu manelovi alebo dieau drite¾a diplomatického pasu pod¾a § 9
ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. a) a j) alebo § 9 ods. 3
písm. b) alebo drite¾a sluobného pasu pod¾a § 10
ods. 1 písm. g),.
27. V § 16 ods. 4 písm. i) sa vypúajú slová ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
28. V § 16 ods. 5 sa vypúajú slová iadosti o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade a slová § 17
ods. 5 a 8 sa nahrádzajú slovami 17 ods. 4 a 7.
29. V § 16 ods. 6 sa vypúajú slová alebo iados
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade.
30. V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Od predloenia skôr vydaného cestovného dokladu pod¾a odseku 4 písm. c) môe prísluný útvar upusti, ak by predloenie cestovného dokladu bolo spojené
s ako prekonate¾nou prekákou; na upustenie od
predloenia skôr vydaného cestovného dokladu sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.8).
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
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31. V § 17 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 11 sa oznaèujú ako odseky 2
a 10.
32. V § 17 ods. 2 sa vypúajú slová iados o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade a slová vykona zmenu údajov alebo a slová ústavnej starostlivosti sa nahrádzajú slovami rozhodnutia súdu.
33. V § 17 ods. 3 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 2.
34. V § 17 ods. 5 sa za slovo opatrovník vkladajú
slová alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon
rozhodnutia súdu a slová odseku 3 sa nahrádzajú
slovami odseku 2.
35. V § 17 odsek 6 znie:
(6) Za obèana, ktorý pre bezvládnos z dôvodu dlhodobého pripútania na lôko nemôe osobne poda iados o vydanie cestovného dokladu alebo iados
o predåenie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca, môe iados poda jemu blízka osoba;18) iný
obèan môe poda iados za takého obèana na základe
osvedèenej plnej moci na zastupovanie. K iadosti sa
prikladá aj potvrdenie lekára o tom, e takýto obèan
nemôe poda iados osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôko. Prísluný útvar alebo zastupite¾ský
úrad zabezpeèí nasnímanie podoby tváre, odtlaèkov
prstov a podpisu pod¾a odseku 9 po dohode so iadate¾om. Náklady spojené s týmto úkonom znáa prísluný
útvar alebo zastupite¾ský úrad..
36. V § 17 ods. 8 sa slová odsekov 5, 6 a 8 nahrádzajú slovami odseku 4, 5 alebo odseku 7.
37. V § 17 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: povinnos
podrobi sa nasnímaniu odtlaèkov prstov sa nevzahuje na osoby uvedené v osobitnom predpise.16a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Èl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) è. 2252/2004..

38. V § 17 ods. 10 sa slová preukaz obèana s akým
zdravotným postihnutím s èerveným pruhom nahrádzajú slovami preukaz fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
39. V § 18 ods. 1 sa slová § 17 ods. 5, 6 a 8 prevezme
nahrádzajú slovami § 17 ods. 4, 5 alebo ods. 7 prevezme zákonný zástupca alebo.
40. § 18 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Osvedèená plná moc na zastupovanie pod¾a odseku 2 sa nevyaduje, ak obèan starí ako 15 rokov pri
podaní iadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného obèana a túto skutoènos uvedie do iadosti a podpíe pred orgánom, ktorý cestovný doklad
vydáva, alebo zastupite¾ským úradom.
(4) Cestovný doklad vyhotovený na základe iadosti
podanej na zastupite¾skom úrade sa doruèí na zastupite¾ský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala iados. V odôvodnenom prípade môe zastupite¾ský úrad cestovný doklad doruèi na adresu urèenú
iadate¾om, ak o to obèan poiada a mono preukáza-
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te¾ne zabezpeèi prevzatie cestovného dokladu iadate¾om..
41. § 19 sa vypúa.
42. § 20 vrátane nadpisu znie:
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Doterajie písmená l) a o) sa oznaèujú ako písmená j)
a m).
54. V § 30 ods. 1 písm. j) sa vypúajú slová alebo do
iadosti o vykonanie zmeny v cestovnom doklade.

§ 20

55. V § 30 ods. 2 sa slová písm. a) a m) nahrádzajú
slovami písm. a) a k).

Predåenie doby platnosti
cestovného dokladu cudzinca

56. V § 30 ods. 3 sa slová písm. n) a o) nahrádzajú
slovami písm. l) a m).

Predåenie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca môe vykona len útvar Policajného zboru pod¾a
§ 13 ods. 1 alebo v zahranièí zastupite¾ský úrad..

57. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

43. § 21 sa vypúa.
44. V § 22 písm. h) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak nedolo k odovzdaniu cestovného dokladu, ten sa eviduje ako odcudzený,.
45. V § 23 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
46. V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme obèanovi, ak sa orgán
prísluný na vydanie cestovného dokladu dozvedel
o tom, e obèanovi bol uloený zákaz vycestovania do
zahranièia,21a) bol naòho vydaný príkaz na zatknutie,21b) európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný
zatýkací rozkaz..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) § 82 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
21b
) § 73 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov..

47. § 24 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak po vydaní rozhodnutia o odòatí cestovného
dokladu nedolo bezodkladne k jeho odovzdaniu alebo
zadraniu, orgán, ktorý cestovný doklad vydal, tento
cestovný doklad eviduje ako odcudzený; ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odòatý, evidovanie
tohto cestovného dokladu ako odcudzeného sa zruí..
48. V § 26 ods. 1 sa vypúa bodkoèiarka a slová
cestovný doklad mono odobra aj tomu, kto nesplnil
alebo poruil povinnos uvedenú v § 27 ods. 3.
49. V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto povinnos sa nevzahuje na náhradný cestovný doklad,.
50. V § 27 ods. 2 sa slová Neplatný cestovný doklad
nahrádzajú slovami Cestovný doklad neplatný pod¾a
§ 22 písm. a).
51. V § 27 sa vypúajú odseky 3 a 4.
52. V § 28 ods. 2 druhá veta znie: Túto povinnos má
aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie cestovného
dokladu a tento cestovný doklad získa spä, a ten, kto
má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela
alebo ktorá bola vyhlásená za màtvu..
53. V § 30 ods. 1 sa vypúajú písmená j) a k).

§ 35a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2013
(1) Doba platnosti cestovného dokladu vydaného
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2012 sa
konèí dòom uvedeným v cestovnom doklade.
(2) Obèanovi, ktorý poiadal o vydanie cestovného
dokladu do 31. decembra 2012, sa vydá cestovný doklad pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných do
31. decembra 2012..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
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672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z. a
286/2012 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA poloka 23 vrátane splnomocnenia
a oslobodenia znie:
Poloka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe starej ako
16 rokov .................................................... 33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe od 6 do
16 rokov ..................................................... 13 eur
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca osobe mladej ako
6 rokov ........................................................ 8 eur
d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca s platnosou na 1 rok
osobe starej ako 16 rokov ........................... 30 eur
e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného
dokladu cudzinca s platnosou na 1 rok
osobe mladej ako 16 rokov ........................... 8 eur
f) Predåenie platnosti cestovného dokladu
cudzinca .................................................... 3 eurá
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Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke dvojnásobku príslunej sadzby pri prvej
strate, odcudzení alebo pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výke pänásobku
príslunej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo
pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokov a vo výke desanásobku príslunej sadzby pri
tretej strate, odcudzení alebo pokodení cestovného
dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýený správny
poplatok sa nevyberie, ak by ku dòu podania iadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu pod¾a § 22 písm. a) zákona è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny
orgán zvýený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutoènos
bola ohlásená príslunému útvaru Policajného zboru.
2. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na
poiadanie obèana z humanitných dôvodov.
3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú iados poplatníka poplatok pod¾a tejto poloky vo výke trojnásobku príslunej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výke
dvojnásobku príslunej sadzby do desiatich pracovných dní.
4. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke polovice príslunej sadzby, ak vydáva nový
cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o akom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak bola v cestovnom
doklade zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríèinená orgánom,
ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný
doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony..
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k poloke 30 druhý bod
znie:
2. Od poplatku pod¾a písmena d) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom,
alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená
chyba zapríèinená výrobcom zbrojného preukazu
alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý ho vydal..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII.
KONZULÁRNE POPLATKY poloka 243 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:

Èiastka 85

Zbierka zákonov è. 336/2012

Poloka 243
a) Vydanie cestovného pasu osobe starej ako
16 rokov ....................................................
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6
do 16 rokov ................................................
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladej
ako 6 rokov ................................................
d) Vydanie cestovného pasu s platnosou na
1 rok osobe starej ako 16 rokov ..................
e) Vydanie cestovného pasu s platnosou na
1 rok osobe mladej ako 16 rokov ................
f) iados o vydanie náhradného cestovného
dokladu ....................................................
g) iados o vydanie náhradného cestovného
dokladu opakovane v priebehu iestich po
sebe nasledujúcich mesiacov .....................
h) Predåenie platnosti cestovného dokladu
cudzinca ..................................................

40 eur
15 eur
10 eur
30 eur
10 eur
10 eur
20 eur
5 eur

Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke dvojnásobku príslunej sadzby pri prvej
strate, odcudzení alebo pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výke pänásobku
príslunej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo
pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokov a vo výke desanásobku príslunej sadzby
pri tretej strate, odcudzení alebo pokodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dòu
podania iadosti uplynula doba platnosti strateného
alebo odcudzeného cestovného dokladu pod¾a § 22
písm. a) zákona è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán zvýený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestov-
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ného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutoènos bola ohlásená príslunému policajnému
orgánu v krajine, kde sa udalos stala.
2. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto poloky
vo výke polovice príslunej sadzby, ak vydáva nový
cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o akom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak bola v cestovnom
doklade zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríèinená orgánom,
ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný
doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony..
Èl. III
Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 49/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 17a ods. 1 sa slová 30. novembra 2012 nahrádzajú slovami 30. novembra 2013.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. novembra 2012
okrem èlánkov I a II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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337
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 26. októbra 2012,
ktorou sa ustanovuje energetická úèinnos premeny energie pri prevádzke, rekontrukcii
a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 4 ods. 1 zákona è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti
pri pouívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)
a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007 Z. z. ustanovuje:
§1
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) energetickou úèinnosou premeny energie pre prevádzkovanie zariadenia
1. na výrobu elektriny mnostvo elektriny vyrobenej
za kalendárny rok, merané na svorkách generátora delené súèinom výhrevnosti a mnostva paliva
pouitého na jej výrobu,
2. na výrobu tepla mnostvo vyuite¾ného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla delené súèinom výhrevnosti a mnostva paliva pouitého na jeho
výrobu,
3. kombinovanej výroby elektriny a tepla súèet
mnostva elektriny vyrobenej za kalendárny rok,
meraný na svorkách generátora a mnostva
vyuite¾ného tepla vyrobeného za kalendárny rok,
meraného na výstupe zariadenia delený súèinom

výhrevnosti a mnostva paliva pouitého na ich
výrobu,
b) vyuite¾ným teplom teplo urèené na vykurovanie,
prípravu teplej vody a technologické úèely okrem
tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje úèinnos
premeny energie,
c) energetickou úèinnosou premeny energie pre rekontrukciu a výstavbu zariadenia na výrobu elektriny,
zariadenia na výrobu tepla a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla úèinnos garantovaná
výrobcom pre tandardné podmienky okolia, ktorými
sú teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkos
60 %.
§2
(1) Energetická úèinnos premeny energie pre zariadenie na výrobu elektriny1) je uvedená v prílohe è. 1.
(2) Energetická úèinnos premeny energie pre zariadenie na výrobu tepla2) je uvedená v prílohe è. 2.
(3) Energetická úèinnos premeny energie pre zariadenie kombinovanej výroby elektriny a tepla3) je uvedená
v prílohe è. 3.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Tomá Malatinský v. r.

1

) § 2 písm. b) bod 1 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 písm. c) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
3
) § 2 ods. 2 písm. d) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 337/2012 Z. z.

ENERGETICKÁ ÚÈINNOS PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU ELEKTRINY

Zariadenia na výrobu
elektriny

Palivo

Elektrický
výkon
[MW]

zemný plyn

spa¾ovacia turbína

zemný plyn

spa¾ovacie zariadenie
a kondenzaèná parná
turbína

èierne uhlie

hnedé uhlie

zemný plyn


45
47

prevádzková

47
49

48

50

52

53

57

58

49
28
30
36
38

51
28
30
36
38

53
29
31
38
40

54
29
31
38
40

58
32
34
40
42

59
32
34
40
42

39
35
37

39
35
37

41
37
39

41
37
39

43
39
41

43
39
41

38
38
40

38
38
40

40
40
42

40
40
42

42
42
44

42
42
44

41

41

43

43

45

45
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do 100
od 100
vrátane
do 250
od 250
vrátane
do 500
500 a viac
do 5
5 a viac
do 15
od 15
vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15
vrátane
do 50
50 a viac
do 10
od 10
vrátane
do 35
35 a viac

1998  2012

Zbierka zákonov è. 337/2012

spa¾ovacia turbína
s kombinovaným
cyklom vrátane
prídavného
spa¾ovacieho zariadenia
a/alebo pomocného
spa¾ovacieho zariadenia

do 1998

Rok uvedenia do prevádzky
od 2013
úèinnos [%]
prevádzková
garantovaná
rekontruované
nové
rekontruované
nové
49
50
54
55
51
52
56
57

priemyselné
plyny

priemyselné
kvapaliny
(lúhy)

zdroj tepla a kondenzaèná
parná turbína

jadro

teplo
z priemyselných
procesov

spa¾ovací motor

zemný plyn

36
38

36
38

38
40

38
40

40
42

40
42

39
36
38

39
36
38

41
38
40

41
38
40

43
40
42

43
40
42

39
34
36

39
34
36

41
36
38

41
36
38

43
38
40

43
38
40

37
34
36

37
34
36

39
36
38

39
36
38

41
38
40

41
38
40

37
31
31

37
31
31

39
32
32

39
33
33

41
32
32

41
33
33

31

31

32

33

32

33

36
36

36
36

36
36

36
36

38
38

38
38

36
29
31

36
29
31

36
29
31

36
29
31

38
31
33

38
31
33

34

34

34

34

36

36
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pevná
biomasa

do 15
od 15
vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15
vrátane
do 50
50 a viac
do 10
od 10
vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10
vrátane
do 35
35 a viac
do 500
od 500
vrátane
do 1000
1000
a viac
do 10
od 10
vrátane
do 35
35 a viac
do 0,05
od 0,05
vrátane
do 1
1 a viac
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aký vykurovací
olej
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kvapalné
palivo
z katalyticky
spracovaného
odpadu

do 0,05
od 0,05
vrátane
do 1
1 a viac
do 0,05
od 0,05
vrátane
do 1
1 a viac

28
30

28
30

28
30

28
30

30
32

30
32

33
28
30

33
28
30

33
28
30

33
28
30

35
30
32

35
30
32

33

33

33

33

35

35
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bioplyn

Hodnoty úèinnosti sú urèené pre tandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkos 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín roène a pre zariadenia poskytujúce podporné sluby a dodávku regulaènej elektriny sa uvedené
hodnoty zniujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa úèinnos stanoví váeným priemerom.
Zbierka zákonov è. 337/2012
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ENERGETICKÁ ÚÈINNOS PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU TEPLA

Zariadenia na
výrobu tepla

Tepelný výkon
Palivo
[MW]
zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá
zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá

bioplyn

88

88



90



92

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
od 3,0 vrátane
do 6,0
od 6,0 vrátane
do 20,0
20,0 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
3,0 a viac
>0

87
87

87
87

88
88

89
89

90
90

91
91

88

88

89

90

91

92

88

88

89

90

91

92

89

89

90

91

92

93

89
76
78

89
76
78

90
78
80

91
80
82

92
80
82

93
82
84

79

79

81

82

83

84

80
78

80
78

82
80

83
81

84
82

85
83

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac

87
87

90
91




91
92




93
94

88

92



93



95
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kotol na plynné
palivo
nízkoteplotný
s atmosférickým
horákom

priemyselné
plyny
zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac

Rok uvedenia do prevádzky
do 2009
2009  2012
od 2013
úèinnos [%]
prevádzková
prevádzková
garantovaná


rekontruované
nové
rekontruované
nové
87
87

89

91
87
87

89

91
Zbierka zákonov è. 337/2012

kotol na plynné
palivo
tandardný
s atmosférickým
horákom
kotol na plynné
palivo
tandardný
s pretlakovým
horákom
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 337/2012 Z. z.

kotol na
kvapalné palivo
s atmosférickým
horákom
kotol na
kvapalné palivo
s pretlakovým
horákom

zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá
zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá
teplo
z výrobných
procesov
s teplotou nad
380 oC
¾ahký
vykurovací olej

¾ahký
vykurovací olej

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
od 3,0 vrátane
do 6,0
od 6,0 vrátane
do 20,0
20,0 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac

87
87

90
90

90
90

91
91

92
92

93
93

88

90

90

91

92

93

88

90

90

91

92

93

89

90

90

91

92

93

89
92
93

90
94
95

90



91
94
95

92



93
96
97

94

96



96



98

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac

92
93

95
96


96

95
96


98

97
98

94

97

97

97

99

99

>0







70



72

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0

80
82

80
82




83
85




85
87

83
80
82

83
80
82



85

86
85
87



87

88
87
89

83

83

86

88

88

90
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kotol na plynné
palivo
kondenzaèný
s atmosférickým
horákom
kotol na plynné
palivo
kondenzaèný
s pretlakovým
horákom
kotol na
vyuitie tepla
z priemyselných
procesov

zemný plyn,
biometán
a skvapalnené
uh¾ovodíkové
palivá

Èiastka 85

kotol na plynné
palivo
nízkoteplotný
s pretlakovým
horákom
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koks

brikety

hnedé uhlie

biomasa

87

89

89

91

85

85

88

90

90

92

86
78
82

86
78
82

89
80
84

91
82
86

91
82
86

93
84
88

83

83

85

87

87

89

85
66
68

85
66
68

87
67
69

89
68
70

89
69
71

91
70
72

do 0,5
0,5 a viac

82
83

82
83

83
84

85
86

85
86

87
88

do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac
do 0,1
od 0,1 vrátane
do 0,5
0,5 a viac

69
70

69
70

76
78

79
80

78
80

81
82

72
70
72

72
70
72

79
76
78

82
80
82

81
78
80

84
82
84

73
68
69

73
68
69

80
76
78

83
79
80

82
78
80

85
81
82

70
67
68

70
67
68

80
74
75

82
77
78

82
76
77

84
79
80

69
68
69

69
68
69

76
75
76

79
78
79

78
77
78

81
80
81

70

70

77

80

79

82
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84
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kotol na pevné
palivo s pevným
rotom

priemyselné
kvapaliny
(lúhy)
kvapalné
palivo
z katalyticky
spracovaného
odpadu
èierne uhlie

84
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aký
vykurovací olej

od 3,0 vrátane
do 6,0
od 6,0 vrátane
do 20,0
20,0 a viac
do 3
od 3,0 vrátane
do 6,0
od 6,0 vrátane
do 20,0
20,0 a viac
do 20
20,0 a viac

èierne uhlie

hnedé uhlie

biomasa

kotol na pevné
palivo
s prákovým
horákom
 výtavné
ohnisko

èierne uhlie

hnedé uhlie

èierne uhlie

hnedé uhlie

70
72

70
72

77
78

81
82

79
80

83
84

75

75

80

83

82

85

78
68
69

78
68
69

81
73
76

84
78
79

83
75
78

86
80
81

71

71

78

81

80

83

72
69
70

72
69
70

80
75
77

82
79
80

82
77
79

84
81
82

72

72

80

82

82

84

75
82
83

75
82
83

81
83
84

83
84
85

83
85
86

85
86
87

84
81
82

84
81
82

84
82
83

85
83
84

86
84
85

87
85
86

83
81
82

83
81
82

83
82
83

84
83
84

85
84
85

86
85
86

83
80
81

83
80
81

83
81
82

84
82
83

85
83
84

86
84
85

82

82

82

83

84

85
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kotol na pevné
palivo
s prákovým
horákom
 granulaèný

do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
od 3,0 vrátane
do 10,0
10,0 a viac
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
od 3,0 vrátane
do 10,0
10,0 a viac
do 0,5
od 0,5 vrátane
do 3,0
od 3,0 vrátane
do 10,0
10,0 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
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kotol na pevné
palivo
s pohyblivým
rotom
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èierne uhlie

kotol na pevné
palivo  fluidné
spa¾ovanie

èierne uhlie

hnedé uhlie

hnedé uhlie

82
83

82
83

83
84

84
85

85
86

86
87

84
81
82

84
81
82

84
82
83

85
83
84

86
84
85

87
85
86

83
83
84

83
83
84

83
84
85

84
85
86

85
86
87

86
87
88

85
82
83

85
82
83

85
83
84

86
84
85

87
85
86

88
86
87

84
81
82

84
81
82

84
82
83

85
83
84

86
84
85

87
85
86

83

83

83

84

85

86

Hodnoty úèinnosti sú urèené pre tandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkos 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín roène sa uvedené hodnoty zniujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa úèinnos stanoví váeným priemerom.
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biomasa

do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac
do 15
od 15 vrátane
do 50
50 a viac

Strana 2336

kotol na pevné
palivo
s prákovým
horákom
 cyklónové
ohnisko

Èiastka 85

Èiastka 85

Príloha è. 3
k vyhláke è. 337/2012 Z. z.

ENERGETICKÁ ÚÈINNOS PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA

Zariadenia
kombinovanej výroby
elektriny a tepla
spa¾ovacia turbína
s kombinovaným
cyklom

spa¾ovacia turbína
s regeneráciou tepla
vrátane prídavného
spa¾ovacieho
zariadenia a/alebo
pomocného
spa¾ovacieho
zariadenia

[MW]
zemný plyn

zemný plyn

zemný plyn
zemný plyn

do 100
od 100 vrátane
do 250
od 250 vrátane
do 500
500 a viac
do 100
od 100 vrátane
do 250
od 250 vrátane
do 500
500 a viac

do 5
5 a viac
do 5
5 a viac

Rok uvedenia do prevádzky
do 1998
1998  2012
od 2013
úèinnos [%]
prevádzková
prevádzková
garantovaná


rekontruované
nové rekontruované
nové
70
72
73
74
74
75
71
73
74
75
75
76
72

74

75

76

76

77

73
72
73

75
74
75

76
75
76

77
76
77

77
76
77

78
77
78

74

76

77

78

78

79

75

77

78

79

79

80

70
71
72
73

72
73
74
75

73
74
75
76

74
75
76
77

74
75
76
77

75
76
77
78
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spa¾ovacia turbína
s kombinovaným
cyklom vrátane
prídavného
spa¾ovacieho
zariadenia a/alebo
pomocného
spa¾ovacieho
zariadenia
spa¾ovacia turbína
s regeneráciou tepla

Palivo

Elektrický
výkon
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èierne uhlie

hnedé uhlie

zemný plyn

aký
vykurovací
olej

priemyselné
plyny

priemyselné
kvapaliny
(lúhy)
pevná
biomasa

zdroj tepla
s kondenzaènou parnou
turbínou s odberom
pary

jadro

teplo
z priemyselných
procesov

74
76

74
76

74
76

75
77

75
77

76
71
73

77
72
74

77
72
74

77
72
74

78
73
75

78
73
75

74
75
77

75
76
78

75
76
78

75
76
78

76
77
79

76
77
79

78
74
76

79
75
77

79
75
77

79
75
77

80
76
78

80
76
78

77
50
52
72
74

78
51
53
73
75

78
51
53
74
76

78
52
54
75
77

79
52
54
75
77

79
53
55
76
78

75
69
71

76
70
72

77
71
73

78
72
74

78
72
74

79
73
75

72
70
72

73
71
73

74
71
73

75
71
73

75
72
74

76
72
74

73
31
31

74
31
31

74
32
32

74
33
33

75
32
32

75
33
33

31
38
38

31
38
38

32
38
38

33
38
38

32
40
40

33
40
40

38

38

38

38

40

40
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73
75
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komunálny
odpad

do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
10 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
do 500
od 500 vrátane
do 1000
1000 a viac
do 10
od 10 vrátane
do 35
35 a viac
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spa¾ovacie zariadenie
a protitlaková parná
turbína

zemný plyn

bioplyn
a skládkový
plyn
kvapalné palivo
z katalyticky
spracovaného
odpadu
pevná biomasa
teplo
z priemyselných
procesov

do 1,0
od 1,0 a viac

65
68

65
68

65
68

65
68

69
73

69
73

70
64
67

70
64
67

70
64
67

70
64
67

76
68
72

76
68
72

69
64
67

69
64
67

69
64
67

69
64
67

75
68
72

75
68
72

69
70
71

69
71
72

69
71
72

69
71
72

75
72
73

75
72
73

65
66

66
67

66
67

66
67

67
68

67
68

Hodnoty úèinnosti sú urèené pre tandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkos 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín roène a pre zariadenia poskytujúce podporné sluby a dodávku regulaènej elektriny sa uvedené
hodnoty zniujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa úèinnos stanoví váeným priemerom.

Zbierka zákonov è. 337/2012

spa¾ovacie zariadenie
a Rankinov organický
cyklus
Rankinov organický
cyklus

do 0,05
od 0,05 vrátane
do 1,0
1,0 a viac
do 0,05
od 0,05 vrátane
do 1,0
1,0 a viac
do 0,05
od 0,05 vrátane
do 1,0
1,0 a viac
do 1,0
od 1,0 a viac
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spa¾ovací motor
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338
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. novembra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 435/2011 Z. z. o spôsobe urèenia tandardnej dávky lieèiva a maximálnej výky úhrady
zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 6 ods. 10 zákona è. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 435/2011 Z. z. o spôsobe urèenia tandardnej dávky lieèiva a maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva sa mení
a dopåòa takto:
1. § 5 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pre úhradovú skupinu mono v odôvodnených
prípadoch urèi aj inú skupinovú úhradu ne ako
úhradu vypoèítanú pod¾a odseku 2, maximálne vak vo
výke tretej najniej maximálnej ceny lieku vo verejnej
lekárni prepoèítanej na tandardnú dávku lieèiva spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej
skupine..
2. V § 7 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
3. V § 8 ods. 1 sa vypúajú písmená i) a j).
4. V § 8 sa vypúajú odseky 5 a 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 5.
5. V § 9 ods. 4 a v § 10 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: uvedené sa nevzahuje na urèovanie skupinovej úhrady pod¾a § 5 ods. 3..
6. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 15. novembra 2012
(1) Prvé urèenie skupinových úhrad pod¾a § 5 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonate¾nos
1. apríla 2013.
(2) Prvé prehodnotenie úhrad pod¾a § 9 ods. 3 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonate¾nos
1. apríla 2013..

7. V prílohe v ståpci Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 5,
sa vypúajú tieto slová:
B01AC10 indobufén, p.o., vetky mnostvá lieèiva.
8. V prílohe v ståpci Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 6,
sa na konci pripájajú tieto slová:
C09AA06 Quinapril, p.o., vetky mnostvá lieèiva
C09AA13 Moexipril, p.o., vetky mnostvá lieèiva.
9. V prílohe ståpec Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 7,
znie:
C09AA16 Imidapril, p.o., vetky mnostvá lieèiva
C09AA09 Fosinopril, p.o., vetky mnostvá lieèiva
C09AA11 Spirapril, p.o., vetky mnostvá lieèiva
C09AA03 Lizinopril, p.o., vetky mnostvá lieèiva.
10. V prílohe v ståpci koeficient, èíslo úhradovej skupiny 7, sa èíslo 1,00 nahrádza slovami nie je urèený.
11. V prílohe ståpec Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 8,
znie:
C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 5 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 4 mg
C09AA05 Ramipril, p.o., do 5 mg
C09AA10 Trandolapril, p.o., do 2 mg.
12. V prílohe v ståpci koeficient, èíslo úhradovej skupiny 8, sa slová nie je urèený nahrádzajú èíslom 1,00.
13. V prílohe sa za èíslo úhradovej skupiny 8 vkladá
nové èíslo úhradovej skupiny 9, v ktorom ståpec Referenèné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme)
znie:
9 C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 10 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 8 mg
C09AA05 Ramipril, p.o., 10 mg
C09AA10 Trandolapril, p.o., 4 mg
ståpec koeficient znie: 1,00
a ståpec poznámka znie: pevné liekové formy.
Doterajie èísla úhradovej skupiny 9 a 45 sa oznaèujú ako 10 a 46.
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14. V prílohe v ståpci Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 10, sa na konci pripájajú tieto slová:
C09CA03 Valsartan, p.o., 40 mg.
15. V prílohe ståpec Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 11, znie:
C09CA03 Valsartan, p.o., 80 mg
C09CA06 Candesartan, p.o., 8 mg
C09CA03 Valsartan, p.o., 160 mg
C09CA04 Irbesartan, p.o.,150 mg
C09CA07 Telmisartan, p.o., 40 mg
ståpec koeficient znie: 1,0.
16. V prílohe sa za èíslo úhradovej skupiny 11 vkladá
nové èíslo úhradovej skupiny 12, v ktorom ståpec Referenèné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme)
znie:
12 C09CA02 Eprosartan, p.o., 600 mg
C09CA03 Valsartan, p.o., 320 mg
C09CA04 Irbesartan, p.o., 300 mg
C09CA06 Candesartan, p.o., 16 mg
C09CA06 Candesartan, p.o., 32 mg
C09CA07 Telmisartan, p.o., 80 mg
ståpec koeficient znie: 1,0.
Doterajie èísla úhradovej skupiny 12 a 46 sa oznaèujú ako 13 a 47.
17. V prílohe ståpec Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 13, znie:
C10AA01 Simvastatin, p.o., 10 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o., 20 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o., 20 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o., 40 mg
C10AA04 Fluvastatín, p.o., 80 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o., 40 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 10 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 20 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 30 mg.
18. V prílohe sa za èíslo úhradovej skupiny 13 vkladajú nové èísla úhradových skupín 14 a 15, v ktorých
ståpec Referenèné skupiny tvoriace úhradovú skupinu
(ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej
forme) znie:
14 C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 10 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 40 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 15 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 60 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 20 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 30 mg
15 C10AA05 Atorvastatin, p.o., 80 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 40 mg.
Doterajie èísla úhradovej skupiny 14 a 47 sa oznaèujú ako 16 a 49.
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19. V prílohe v ståpci Referenèné skupiny tvoriace
úhradovú skupinu (ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej forme), èíslo úhradovej skupiny 25, sa slová M05BX04 denosumab, parent., vetky
mnostvá lieèiva nahrádzajú slovami M05BX04 denosumab, parent., 60 mg/ml.
20. V prílohe sa za èíslo úhradovej skupiny 25 vkladajú nové èísla úhradovej skupiny 26 a 31, v ktorých
ståpec Referenèné skupiny tvoriace úhradovú skupinu
(ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej
forme) znie:
26 N01BB amidy a anilidy, parent., vetky mnostvá
lieèiva

27
28
29
30
31

N01BB01 bupivakaín, parent., vetky mnostvá
lieèiva
N02AA01 morfín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
N02AB03 fentanyl, p.o. a loc. nosový sprej, vetky
mnostvá lieèiva
N02AX02 tramadol, p.o., vetky mnostvá lieèiva
N02AX52 tramadol kombinácie, p.o., vetky
mnostvá lieèiva
N07CA01 betahistín, p.o., 8 mg a 16 mg

ståpec koeficient znie:
26 1,00
27 nie je urèený
28 nie je urèený
29 1,0
30 1,0
31 nie je urèený
ståpec poznámka znie:
26
27 pevné liekové formy
28
29 pevné liekové formy
30 pevné liekové formy
31

.

Doterajie èísla úhradovej skupiny 26 a 49 sa oznaèujú ako 32 a 55.
21. V prílohe sa za èíslo úhradovej skupiny 34 vkladajú nové èísla úhradovej skupiny 35 a 39, v ktorých
ståpec Referenèné skupiny tvoriace úhradovú skupinu
(ATC, lieèivo, cesta podania, mnostvo lieèiva v liekovej
forme) znie:
35 R01AD01 beklometazón, nasal., vetky mnostvá
lieèiva
R01AD05 budezonid, nasal., vetky mnostvá lieèiva
36 R01AD08 flutikazón, nasal., vetky mnostvá lieèiva
R01AD09 mometazón, nasal., vetky mnostvá
lieèiva
R01AD12 flutikazón furoát, nasal., vetky mnostvá lieèiva
37 R06AB03 dimetindén, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AD02 prometazín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX bisulepín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
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R06AX02 cyproheptadín, p.o., vetky mnostvá
lieèiva
R06AX17 ketotifén, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AE07 cetirizín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AE09 levocetirizín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX13 loratadín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX26 fexofenadín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX27 desloratadín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX28 rupatadín, p.o., vetky mnostvá lieèiva
R06AX29 bilastín, p.o., vetky mnostvá lieèiva

ståpec koeficient znie:
35 0,90

36
37
38
39
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0,90
1,00
1,00
1,00

ståpec poznámka znie:
37 pevné liekové formy
38 pevné liekové formy
39 pevné liekové formy.
Doterajie èísla úhradovej skupiny 35 a 55 sa oznaèujú ako 40 a 60.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2012.

Zuzana Zvolenská v. r.
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