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ZÁKON
z 27. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 528/2006 Z. z.,
zákona è. 94/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona è. 143/2010 Z. z. a zákona è. 550/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa na zaèiatok vkladajú tieto
slová: transfer z výdavkového rozpoètového úètu ministerstva, ako.

a salda elektriny, ktorú tvorí rozdiel hodnôt sumárne
dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny
z územia Slovenskej republiky za prísluný rok. O túto
sumu sa krátia finanèné prostriedky poukazované z výdavkov rozpoètovej kapitoly ministerstva na úèet jadrového fondu za prebiehajúci rok v termíne do 31. marca..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19f znie:

19f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 426/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výke odvodu z dodanej
elektriny koncovým odberate¾om a spôsobe jeho výberu pre
Národný jadrový fond na vyraïovanie jadrových zariadení
a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi..

5. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13b

2. V § 7 ods. 4 a 5 sa slová na úèet jadrového fondu
nahrádzajú slovami na príjmový rozpoètový úèet kapitoly ministerstva.

Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. januára 2013

3. V § 7 ods. 7 sa slová § 7 ods. 1 nahrádzajú slovami odseku 1.

(1) Odvod pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) za december 2012
sú prevádzkovatelia sústav povinní zaplati na úèet
jadrového fondu.

4. § 7 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Ministerstvo do 15 dní odo dòa prijatia odvodu
pod¾a odseku 1 písm. b) na svoj príjmový rozpoètový
úèet v príslunom mesiaci kalendárneho roka od prevádzkovate¾ov sústav poukáe z výdavkov rozpoètu kapitoly na úèet jadrového fondu sumu rovnajúcu sa prijatému odvodu pod¾a odseku 1 písm. b). O prevode
finanèných prostriedkov a truktúre prevodu informuje ministerstvo jadrový fond písomne najneskôr k termínu prevodu finanèných prostriedkov. Poukázané finanèné prostriedky jadrový fond pouije a do
vyèerpania na financovanie krytia historického deficitu
finanèných prostriedkov závereènej èasti jadrovej energetiky.
(12) Po skonèení kalendárneho roka vykoná ministerstvo bilanciu dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v Slovenskej republike. V prípade prevaujúceho
dovozu elektriny sa zo sumy prijatej formou odvodu
pod¾a odseku 1 písm. b) od prevádzkovate¾ov sústav zo
spotreby elektriny vypoèíta suma, ktorá tvorí súèin
efektívnej sadzby odvodu pod¾a osobitného predpisu19f)

(2) Zo sumy prijatej na úèet jadrového fondu pod¾a
osobitného predpisu19f) za roky 2011 a 2012 sa odpoèíta suma, ktorá tvorí súèin efektívnej sadzby odvodu
a salda elektriny, ktorú tvorí rozdiel hodnôt sumárne
dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny
z územia Slovenskej republiky za prísluný rok. Táto
suma sa do 31. marca 2013 poukáe z úètu jadrového
fondu na príjmový rozpoètový úèet kapitoly ministerstva. Zostatok sumy, ktorá bola prijatá na úèet jadrového fondu pod¾a osobitného predpisu,19f) zostane na
úète jadrového fondu a pouije sa na financovanie krytia historického deficitu finanèných prostriedkov závereènej èasti jadrovej energetiky..
Èl. II
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 28 ods. 3 písm. h) sa slová na úèet Národného
jadrového fondu na vyraïovanie jadrových zariadení
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a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi nahrádzajú slovami na príjmový
rozpoètový úèet kapitoly ministerstva.

aktívnymi odpadmi nahrádzajú slovami na príjmový
rozpoètový úèet kapitoly ministerstva.

2. V § 31 ods. 2 písm. w) sa slová na úèet Národného
jadrového fondu na vyraïovanie jadrových zariadení
a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádio-

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 28. novembra 2012,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona
è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona
è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 500/2010 Z. z., zákona è. 532/2011 Z. z. a zákona
è. 69/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 29h sa vkladá § 29i, ktorý znie:
§ 29i
(1) Poslancovi, prezidentovi, èlenovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2013 plat
a pauálne náhrady vo výke urèenej v roku 2011
(§ 29g).
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej pod¾a § 4a
ods. 1 druhej vety sú v roku 2013 rovnaké ako v roku
2011.
(3) V roku 2013 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo
výke urèenej v roku 2012.
(4) Priemerný plat sudcu vo výke urèenej v roku
2012 pod¾a tohto zákona je priemerným platom sudcu
aj v roku 2013.
(5) Platové pomery sudcov v roku 2013 ustanovuje
pod¾a zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis..
Èl. II
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., zákona è. 79/2012 Z. z. a zákona è. 335/2012
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 151w sa vkladá § 151x, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 151x
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2013
(1) Na úèely urèenia základného platu sudcu najvyieho súdu a sudcu pecializovaného trestného súdu
v roku 2013 sa za základný plat sudcu najvyieho
súdu alebo sudcu pecializovaného trestného súdu
povauje základný plat sudcu najvyieho súdu alebo
sudcu pecializovaného trestného súdu priznaný pod¾a tohto zákona v roku 2012.
(2) V roku 2013 patrí sudcovi pecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je
v prvom stupni prísluný pecializovaný trestný súd,
funkèný príplatok pod¾a § 69 ods. 2 a 4 vo výke funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona v roku
2012..
Èl. III
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, zákona è. 79/2012 Z. z. a zákona è. 335/2012 sa dopåòa
takto:
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Za § 265j sa vkladá § 265k, ktorý vrátane nadpisu
znie:

sedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,
prièom plat verejného ochrancu práv sa zvýi o 5 %..

§ 265k

Èl. V

Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2013

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 361/2012 Z. z. sa dopåòa
takto:

V roku 2013 patrí prokurátorovi Úradu peciálnej
prokuratúry funkèný príplatok pod¾a § 98a vo výke
funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona
v roku 2012..
Èl. IV
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 122/2006
Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z. a zákona è. 220/2011
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2013
V roku 2013 sú platové pomery verejného ochrancu
práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
platové pomery, pauálne náhrady a náhrady ïalích
výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpred-

Za § 140a sa vkladá § 140b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 140b
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2013
tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa
vzahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy patrí v roku 2013
funkèný plat vo výke platu poslanca národnej rady
zníeného o 5 %..
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 120/2011 Z. z., zákona
è. 180/2011 Z. z. a zákona è. 468/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 4 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Ak bolo diea uvedené v odseku 1 písm. b) a c)
zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodièov6c) a má by na základe rozhodnutia súdu
alebo súdom schválenej dohody rodièov
a) poèas jedného kalendárneho mesiaca striedavo
v starostlivosti obidvoch rodièov, prièom u
1. jedného rodièa má by menej ako 12 kalendárnych dní v príslunom kalendárnom mesiaci, povauje sa toto diea za spoloène posudzovanú
osobu na úèely poskytovania dávky a príspevkov
toho rodièa, u ktorého sa v príslunom kalendárnom mesiaci nachádza viac ako 12 dní,
2. kadého rodièa má by najmenej 12 kalendárnych dní v príslunom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto diea jeden kalendárny mesiac
ako spoloène posudzovaná osoba na úèely poskytovania dávky a príspevkov spoloène s matkou
a ïalí nasledujúci kalendárny mesiac ako spoloène posudzovaná osoba na úèely poskytovania
dávky a príspevkov spoloène s otcom; podmienka
spoluitia v domácnosti uvedená v odseku 1
písm. b) a c) sa povauje na tento úèel za splnenú
u obidvoch rodièov,
b) poèas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v sta-

rostlivosti jedného rodièa, povauje sa toto diea za
spoloène posudzovanú osobu na úèely poskytovania
dávky a príspevkov toho rodièa, v ktorého starostlivosti má by v príslunom kalendárnom mesiaci alebo v prísluných kalendárnych mesiacoch.
(4) Kalendárny deò, v ktorom má by pod¾a rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody diea urèitú èas dòa v starostlivosti jedného rodièa a ïaliu èas
dòa má by v starostlivosti druhého rodièa, sa na úèely
odseku 3 písm. a) zapoèítava tomu z rodièov, ktorý má
ma v tento deò diea v starostlivosti viac ako 12 hodín.
(5) Diea uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom
mesiaci spoloène posudzuje vdy len s jedným z rodièov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c znie:

6c) § 24 a § 36 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 217/2010
Z. z..

2. V § 5 ods. 4 písm. j) sa vypúajú slová a príjmy
získané na základe dohody o vykonaní práce11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a sa vypúa.
3. V § 5 ods. 4 písm. o) sa slovo výdavky nahrádza
slovom výdavkov.
4. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenami ad) a ai), ktoré
znejú:
ad) odmena za výkon funkcie èlena a zapisovate¾a volebnej komisie vyplatená pod¾a osobitných predpisov,13i)
ae) vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na
preddavkoch na daò z príjmov pod¾a osobitných
predpisov13j) v sume najviac 50 eur,
af) vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné
poistenie pod¾a osobitného predpisu13k) v sume najviac 50 eur,
ag) suma zvýenia dôchodkovej dávky pod¾a osobitného
predpisu13l) za obdobie od 1. januára do dòa, ktorý
predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
ah) materiálne zabezpeèenie dobrovo¾níka pod¾a osobitného predpisu,13m)
ai) úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné uchádzaèovi o zamestnanie,
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ktorému sa poskytujú odborné poradenské sluby
pod¾a osobitného predpisu.13n).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13i a 13n znejú:

13i) § 55 zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov.
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.
§ 52 zákona è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ïalích zákonov.
§ 52 zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 41 zákona è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
§ 50 zákona è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení zákona è. 464/2005 Z. z.
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 122/1994 Z. z. o výke odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad èlenom volebných komisií v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov èlenov volebných komisií
pri vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov.
13j
) § 38 ods. 6 a § 40 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
§ 79 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 331/2011 Z. z.
13k
) § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
13l
) § 82 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13m
) § 6 ods. 2 písm. d) zákona è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13n
) § 43 ods. 10 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 139/2008 Z. z..

5. V § 7 písm. d) sa slová postihnutím,14) nahrádzajú slovami postihnutím odkázané na opatrovanie,14).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 14 ods. 4 a § 15 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 180/2011 Z. z..

6. V § 7 písm. e) sa slová postihnutím,14) nahrádzajú slovami postihnutím odkázaný na opatrovanie,14).
7. V § 7 písmeno f) znie:
f) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na úèely
tohto zákona povauje choroba alebo úraz, pre ktoré
bol obèan uznaný prísluným oetrujúcim lekárom
za doèasne práceneschopného na viac ako 30 po
sebe nasledujúcich dní alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, alebo.
8. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Za majetok pod¾a prvej vety sa nepovauje motorové vozidlo,14a)
ktoré je pod¾a technického preukazu starie ako 20 rokov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 ods. 2 písm. l) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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9. V § 8 ods. 3 písmeno d) znie:
d) motorového vozidla,14a) ktorého sú drite¾om alebo
vlastníkom a
1. vyuívajú ho na individuálnu prepravu, na ktorú
sú na základe posudku prísluného orgánu
odkázaní14) z dôvodu akého zdravotného postihnutia,
2. jeho hodnota pod¾a odborného stanoviska vyhotoveného znalcom14b) alebo faktúry o kúpe motorového vozidla vyhotovenej osobou, ktorej predmetom èinnosti je výroba, predaj alebo
distribúcia motorových vozidiel, nie je vyia ako
35-násobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným
predpisom,12) alebo
3. ktoré je pod¾a technického preukazu starie ako
10 rokov, alebo.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 16 ods. 1 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. § 8 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak obèan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá
sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje, sú
drite¾mi alebo vlastníkmi viacerých motorových vozidiel, na úèely tohto zákona sa nepovauje za majetok
len jedno motorové vozidlo splòujúce podmienky pod¾a
odseku 3 písm. d) druhého bodu alebo tretieho bodu..
11. V § 9 ods. 1 a 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak odsek 3 neustanovuje inak..
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
§ 85 a 86 a § 91 a 92 nahrádza citáciou § 62 a 71.
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 15a sa citácia
Zákon è. 452/2004 Z. z. o náhradnom výivnom v znení zákona è. 613/2004 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom a o zmene
a doplnení zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z. v znení
neskorích predpisov..
14. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Podmienka uplatnenia zákonného nároku na
dávku poistenia v nezamestnanosti sa na úèely zabezpeèenia základných ivotných podmienok a pomoci
v hmotnej núdzi povauje za splnenú, ak obèana
v hmotnej núdzi alebo fyzickú osobu, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje, nemono zaradi do evidencie uchádzaèov o zamestnanie z dôvodov
uvedených v osobitnom predpise,20a) a z týchto dôvodov
si nemôe uplatni zákonný nárok na dávku poistenia
v nezamestnanosti. Skutoènos pod¾a prvej vety úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len úrad) v konaní o posúdení hmotnej núdze, zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
zisuje v rámci získavania podkladov k rozhodnutiu
o dávke a príspevkoch..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 34 ods. 13 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 139/2008 Z. z..

15. Doterají odkaz 20a a doterajia poznámka pod
èiarou k odkazu 20a sa oznaèujú ako odkaz 20aa a poznámka pod èiarou k odkazu 20aa.
16. V § 10 odsek 10 znie:
(10) Dávka pod¾a odseku 9 sa zapoèítava do sumy
nárokov pod¾a § 17 ods. 1 a 2..
17. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Aktivaèný príspevok sa poskytuje na podporu
získania, udrania alebo zvýenia vedomostí, odborných zruèností alebo pracovných návykov pre pracovné
uplatnenie poèas pomoci v hmotnej núdzi. Aktivaèný
príspevok patrí
a) plnoletému obèanovi v hmotnej núdzi a kadej plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa s obèanom v hmotnej
núdzi spoloène posudzuje, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) zaopatrenému neplnoletému dieau, ktoré je obèanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá
sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje,
ak si zvyuje kvalifikáciu formou túdia popri zamestnaní, kombinovaného túdia a túdia jednotlivých vyuèovacích predmetov alebo formou externého túdia pod¾a odseku 4 písm. a) alebo sa
zúèastòuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce
pod¾a odseku 4 písm. b) a splnilo podmienky nároku
na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak..
18. V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci pripája toto slovo: alebo.
19. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia
§ 46 nahrádza citáciou § 46 alebo § 54.
20. V § 12 ods. 3 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza bodkou a vypúa sa slovo alebo.
21. V § 12 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.
22. V § 12 ods. 4 písm. b) sa vypúa slovo alebo.
23. V § 12 ods. 4 písmená c) a d) znejú:
c) sa osobne zúèastòuje na vykonávaní meních obecných sluieb22) uskutoèòovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní meních obecných sluieb
s obcou alebo rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je
obec, v ktorej má obèan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, v rozsahu najmenej 10 hodín týdenne a najviac
20 hodín týdenne; nárok na aktivaèný príspevok
vzniká, ak dohoda o vykonávaní meních obecných
sluieb obsahuje najmä miesto vykonávania a druh
vykonávania meních obecných sluieb, rozsah vykonávaných meních obecných sluieb, zaèiatok
a obdobie vykonávania meních obecných sluieb,
denné èasové vymedzenie poètu hodín vykonávania
meních obecných sluieb s urèením hodiny zaèiat-
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ku a hodiny skonèenia denného èasového vymedzenia vykonávania meních obecných sluieb, alebo
d) sa osobne zúèastòuje na vykonávaní meních obecných sluieb22) pre obec alebo meních sluieb pre
samosprávny kraj uskutoèòovaných na základe písomnej dohody s prísluným úradom pod¾a osobitného predpisu.23).
Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 23 znejú:

22) § 3 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
23
) § 52 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 23aa sa vypúa.
24. V § 12 ods. 6 písmená c) a d) znejú:
c) poèas vykonávania meních obecných sluieb22)
uskutoèòovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní meních obecných sluieb s obcou alebo
rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je obec, v ktorej má
obèan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,
d) poèas vykonávania meních obecných sluieb22) pre
obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj
uskutoèòovaných na základe písomnej dohody
s prísluným úradom pod¾a osobitného predpisu.23).
25. V poznámke pod èiarou k odkazu 24 sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 573/2005 Z. z..
26. § 12 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Aktivaèný príspevok za vykonávanie meních
obecných sluieb pre obec alebo rozpoètovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaïovate¾om je obec, v ktorej má obèan v hmotnej núdzi trvalý
pobyt, patrí obèanovi v hmotnej núdzi nepretrite najviac poèas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Aktivaèný príspevok mono opätovne poskytnú najskôr a po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacoch, ktoré zaèínajú plynú odo
dòa, ktorý nasleduje po dni, keï obèan v hmotnej núdzi
skonèil predchádzajúce vykonávanie meních obecných sluieb, za ktoré tomuto obèanovi patril aktivaèný
príspevok. Aktivaèný príspevok nepatrí, ak je obèan
v hmotnej núdzi na základe potvrdenia prísluného
oetrujúceho lekára práceneschopný viac ako 30 po
sebe nasledujúcich dní..
27. V § 13 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak..
28. § 13 sa dopåòa odsekmi 9 a 11, ktoré znejú:
(9) Ak sú pri spoloènom nájme bytu alebo spoloènom nájme bytu manelmi v bytovom dome alebo v rodinnom dome medzi spoloènými nájomcami viacerí obèania v hmotnej núdzi posudzovaní na úèely hmotnej
núdze samostatne alebo viacerí obèania v hmotnej núdzi posudzovaní na úèely hmotnej núdze s fyzickými
osobami, ktoré sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène
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posudzujú, patrí týmto spoloèným nájomcom len jeden
príspevok na bývanie.

i) potvrdzuje trvanie nepriaznivého zdravotného stavu
pod¾a § 14 ods. 5..

(10) Ak sú medzi spoloènými nájomcami pod¾a odseku 1 viacerí obèania v hmotnej núdzi, ktorí poiadali
o posúdenie hmotnej núdze, zabezpeèenie základných
ivotných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi, alebo
ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, vyplatí sa príspevok na bývanie len jednému z nich pod¾a spoloèného písomného vyhlásenia (ïalej len splnomocnený
spoloèný zástupca). Ak spoloèní nájomcovia, ktorí sú
v hmotnej núdzi, spoloèné vyhlásenie nepodpíu, príspevok na bývanie úrad nevyplatí. Kadému spoloènému nájomcovi, ktorý je v hmotnej núdzi a bola mu priznaná dávka a príspevky, patrí pomerná èas príspevku
na bývanie vo výke podielu príspevku na bývanie
a poètu spoloèných nájomcov, ktorí sú v hmotnej núdzi
a bola im priznaná dávka a príspevky.

34. § 24 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) uzatvára s obèanom v hmotnej núdzi písomnú dohodu o vykonávaní meních obecných sluieb pod¾a
§ 12 ods. 4 písm. c) a oznamuje uzatvorenie a skonèenie dohody o vykonávaní meních obecných sluieb s obèanom v hmotnej núdzi úradu, ktorý poskytuje tomuto obèanovi dávku a príspevky..

(11) Odseky 9 a 10 sa primerane pouijú, ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viacerí nájomcovia, ktorí sú obèanmi v hmotnej
núdzi a nájomná zmluva nezakladá spoloèný nájom
bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome, alebo ak
v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome
bývajú viaceré fyzické osoby, ktoré nie sú ich vlastníkom alebo spoluvlastníkom, sú obèanmi v hmotnej núdzi a nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu..
29. § 14 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak nepriaznivý zdravotný stav pod¾a § 7 písm. f)
obèana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa
s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje, trvá
bez preruenia dlhie ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká
posledným dòom, ktorý nasleduje po dni, keï uplynuli
3 mesiace, poèas ktorých trval nepriaznivý zdravotný
stav tohto obèana alebo tejto fyzickej osoby. Ak pred
uplynutím 3 mesiacov posudkový lekár potvrdí, e nepriaznivý zdravotný stav obèana v hmotnej núdzi alebo
fyzickej osoby, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi
spoloène posudzuje, bude trva ïalej bez preruenia aj
po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac poèas 12 kalendárnych mesiacov
trvania nepriaznivého zdravotného stavu. Po uplynutí
tejto doby nárok na ochranný príspevok zaniká. Nárok
na ochranný príspevok zaniká aj vtedy, ak nepriaznivý
zdravotný stav obèana v hmotnej núdzi alebo fyzickej
osoby, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène
posudzuje, trvá v priebehu dvoch kalendárnych rokov
spolu 12 kalendárnych mesiacov..
30. V § 17 ods. 1 a 2 sa slová § 10 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 10 ods. 2 a 9.
31. V § 17 ods. 3 sa slová § 10 ods. 3, 5, 9 a 10 nahrádzajú slovami § 10 ods. 3 a 5.
32. V § 22 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: (ïalej len ústredie).
33. § 23 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:

35. V § 25 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
36. V § 25 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 4 ods. 3 neustanovuje
inak..
37. § 25 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Obèan, ktorý podáva iados pod¾a odseku 3, sa
povauje na úèely konania o posúdení hmotnej núdze,
zabezpeèení základných ivotných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi za zástupcu úèastníkov konania,
ktorými sú spoloène posudzované osoby..
38. V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak osobitný príjemca zabezpeèuje dávku a príspevky v kombinovanej forme, je povinný èas dávky a príspevku, ktorú zabezpeèuje vo vecnej forme, poskytova za cenu
obvyklú a na mieste dostupnom obèanovi v hmotnej
núdzi..
39. V § 28 ods. 3 sa slová v peòanej forme alebo vo
vecnej forme nahrádzajú slovami v peòanej forme,
vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme.
40. V § 29 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak zaniknú dôvody zastavenia výplaty dávky a príspevkov
a nárok na túto dávku a príspevky naïalej trvá, úrad
obnoví rozhodnutím výplatu dávky a príspevkov, a to
odo dòa zastavenia výplaty tejto dávky a príspevkov..
41. Za § 32 sa vkladajú § 32a a 32b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 32a
Spracúvanie osobných údajov
(1) Ústredie a úrad na úèely posúdenia hmotnej núdze, rozhodovania o dávke a príspevkoch vyplácaných
pod¾a tohto zákona, na analytické úèely a na úèely tátnej tatistiky32a) spracúvajú osobné údaje v súlade
s osobitným predpisom.32b)
(2) Obec na úèely rozhodovania o jednorazovej dávke
v hmotnej núdzi, výkonu osobitného príjemcu a výkonu meních obecných sluieb pod¾a tohto zákona spracúva osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.32b)
(3) Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o
a) fyzickej osobe, ktorá iada o dávku a príspevky,
o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje pod¾a
tohto zákona,
b) spoloène posudzovanej osobe,
c) osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
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d) splnomocnenom spoloènom zástupcovi na úèely
poskytovania príspevku na bývanie,
e) o inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie úèelu posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(4) Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú
o fyzických osobách uvedených v odseku 3 na úèely
pod¾a odseku 1, sú
a) meno, priezvisko a titul,
b) druh pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) tátne obèianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o príjme,
h) údaje o hnute¾nom majetku, nehnute¾nom majetku
a iných majetkových právach,
i) údaje o zdravotnom stave na úèely poskytovania
ochranného príspevku,
j) údaje o bytových pomeroch na úèely poskytovania
príspevku na bývanie,
k) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) èíslo úètu a kód banky,
m) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracovania
a sú nevyhnutné na úèel posúdenia hmotnej núdze
a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(5) Obec spracúva o osobách pod¾a odseku 3 písm. a)
a c) osobné údaje pod¾a odseku 4 písm. a) a h), k) a m)
na úèely pod¾a odseku 2.
(6) Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje,
ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh pod¾a osobitného predpisu a v rozsahu
nevyhnutnom na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo ak ide o posilnenie
úèinkov pomoci v hmotnej núdzi pre oprávnenú osobu
alebo spoloène posudzovanú osobu.
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nos sa povauje za obèana v hmotnej núdzi, ak splnila
podmienky pod¾a tohto zákona, len poèas preruenia
podnikania, a to odo dòa, ktorý nasleduje po dni, ktorým táto osoba preruila podnikanie.
(3) Ak sa obèanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickej
osobe, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène
posudzuje, poskytuje dávka a príspevky a tomuto obèanovi alebo tejto fyzickej osobe bolo vyplácané náhradné výivné, za príjem sa na úèely posudzovania
hmotnej núdze a poskytovania dávky a príspevkov povauje rozdiel medzi uhradeným výivným zo strany
povinnej osoby a sumou náhradného výivného urèenou na vrátenie príslunému orgánu pod¾a osobitného
predpisu.15a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 32a a 32c znejú:

32a) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
32b
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
32c
) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích
predpisov..

42. Za § 33k sa vkladajú § 33l a 33m, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
§ 33l
(1) Konanie zaèaté na základe iadosti podanej pred
1. januárom 2013 alebo zaèaté z podnetu prísluného
úradu pred 1. januárom 2013 sa dokonèí pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2012.
(2) Dávka a príspevky, o ktorých prísluný úrad právoplatne rozhodol do 31. decembra 2012, sa vyplatia
v sume, v ktorej patrili pod¾a právoplatného rozhodnutia, najdlhie do 30. apríla 2013.

(7) Ministerstvo spracúva o osobách pod¾a odseku 3
osobné údaje pod¾a odseku 4 na úèely plnenia úloh pod¾a osobitného predpisu28) v súlade s osobitným predpisom.32b)

(3) Prísluný úrad z vlastného podnetu prehodnotí
dávku a príspevky priznané na základe rozhodnutia
v konaní pod¾a odseku 1 a dávku a príspevky uvedené
v odseku 2 a rozhodne o nich pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2013 najneskôr do 30. apríla 2013.

§ 32b

§ 33m

Spoloèné ustanovenia
(1) Obèan sa nepovauje za obèana v hmotnej núdzi
pod¾a tohto zákona poèas
a) výkonu väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody,
b) èlenstva v komunite, reholi, spoloènosti alebo obdobnom spoloèenstve zaloenom cirkvou alebo náboenskou spoloènosou,32c) ak pod¾a ich vnútorných predpisov má zabezpeèené základné ivotné
podmienky,
c) vykonávania podnikate¾skej èinnosti okrem tých
èinností, ktorých vykonávanie nemono prerui
pod¾a osobitných predpisov.

(1) Podmienky vzniku nároku na aktivaèný príspevok z dohôd o vykonávaní meních obecných sluieb
uzatvorených do 31. decembra 2012 písomnou formou
s obèanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje,
sa povaujú za splnené do 31. januára 2013; do tohto
èasu sa na úèely rozhodovania o dávke a príspevkoch
povaujú podmienky uvedené v § 12 ods. 13 za splnené,
vrátane poètu hodín uvedených v § 12 ods. 4 písm. c),
ak sa obèan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá
sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzuje, zúèastòujú na vykonávaní meních obecných sluieb.

(2) Fyzická osoba vykonávajúca podnikate¾skú èin-

(2) Nárok na vznik aktivaèného príspevku z dohôd
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o vykonávaní meních obecných sluieb uzatvorených
s neplnoletým obèanom v hmotnej núdzi alebo neplnoletou fyzickou osobou, ktorá sa s obèanom v hmotnej
núdzi spoloène posudzuje, ktoré uzatvorili obce do
31. decembra 2012, zaniká 1. januára 2013..

táciu na podporu humanitárnej pomoci v príslunom
rozpoètovom roku najviac v sume 15 000 eur..

Èl. II

Dotácia na podporu rodovej rovnosti

Zákon è. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky sa mení a dopåòa takto:

(1) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono poskytnú na aktivity alebo èinnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatòovania zásady
rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo
rodu,42a) a to na
a) vzdelávacie aktivity,
b) poradenskú èinnos,
c) osvetovú èinnos,
d) ediènú èinnos,
e) analytickú èinnos.

1. V § 1 sa za slová sociálnej oblasti vkladajú slová
a rodovej rovnosti.
2. § 2 sa dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) dotáciu na podporu rodovej rovnosti..
3. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) rekontrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekontrukciu a stavebné úpravy
samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.23b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

23a) § 51 ods. 3 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona
è. 466/2008 Z. z.
23b
) § 53a ods. 1 druhá veta zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z..

4. V § 3 ods. 5 sa slová písm. f) a g) nahrádzajú slovami písm. f), g) a k).
5. V § 3 ods. 9 sa slová písm. g) nahrádzajú slovami
písm. g) alebo písm. k).
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 35 sa na konci
pripájajú tieto slová: Zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 36 sa na konci
pripájajú tieto slová: Zákon è. 571/2009 Z. z. v znení
neskorích predpisov..
8. V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa slová dávka a príspevky alebo tátna sociálna dávka nahrádzajú slovami viac ako polovica dávky a príspevkov alebo polovica
tátnej sociálnej dávky.
9. V § 6 ods. 7 druhej vete sa vypúa slovo iadate¾ovi.
10. V § 9 ods. 2 sa za slovo iadate¾ovi dopåòajú slová pod¾a odseku 1.
11. § 9 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je právnická osoba,
na podporu humanitárnych aktivít a èinností, ktoré nie
sú aktivitami a èinnosami, na ktoré je moné poskytnú dotáciu pod¾a § 2 písm. a) a h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a prvej vety nemono poskytnú na kapitálové výdavky.
(4) iadate¾ovi pod¾a odseku 3 mono poskytnú do-

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a

(2) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono poskytnú na
a) mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý
priamo vykonáva aktivity alebo èinnosti pod¾a odseku 1,
b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo èinnosti pod¾a odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej
èinnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie7) platený zamestnávate¾om za zamestnanca pod¾a písmena a) alebo písmena b),
d) poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávate¾om za zamestnanca pod¾a písmena a) alebo písmena b),
e) náhradu cestovných výdavkov42b) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo èinnosti pod¾a odseku 1,
f) sluby spojené s realizáciou aktivít alebo èinností
pod¾a odseku 1,
g) nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu
aktivít alebo èinností pod¾a odseku 1 písm. a) a c),
h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom
aktivít alebo èinností pod¾a odseku 1.
(3) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je nezisková organizácia,
alebo obèianske zdruenie registrované pod¾a osobitného predpisu,42) ak má v predmete èinnosti podporu
rodovej rovnosti.
(4) Na najvyiu výku úhrady výdavkov uvedených
v odseku 2 písm. a) a d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono poskytnú iadate¾ovi v príslunom rozpoètovom roku
najviac v sume 20 000 eur.
(6) Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslunom rozpoètovom roku v úhrne
najviac v sume 200 000 eur.
(7) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono poskytnú iadate¾ovi, ak má zabezpeèené krytie výdav-
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kov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej
vo výke 10 % z celkového rozpoètu plánovaného na
uskutoènenie aktivít alebo èinností, na ktoré iada
poskytnutie dotácie.
(8) Ministerstvo môe urèi prioritné oblasti podpory
rodovej rovnosti, ktoré zverejní na svojom webovom
sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpoètový rok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

42a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov.
42b
) § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 283/2002 Z. z..

13. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych sluieb,
dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na
podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného
sociálnym vylúèením, dotáciu na zabezpeèenie výkonu
osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondièných aktivít, dotáciu na podporu èlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu ediènej èinnosti, dotáciu na podporu humanitárnej
pomoci a dotáciu na podporu rodovej rovnosti mono
poskytnú na základe písomnej iadosti. Súèasou iadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a
§ 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje iadate¾a, kód banky a èíslo úètu, na ktorý
iada iadate¾ zasla dotáciu, ak bude schválená..
14. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Vzory iadostí pod¾a odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
15. V § 10 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) jeden kus èasopisu alebo periodika, ak boli vydané
v tlaèenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom
roku, v ktorom iadate¾ podáva iados, ak na jeho
tvorbu a vydávanie iada o dotáciu na podporu ediènej èinnosti pod¾a § 8..
16. V § 10 ods. 7 sa vypúajú slová v sume vyej
ako 200 eur.
17. § 10 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Prílohou k iadosti o dotáciu na podporu rodovej
rovnosti je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
b) tatút neziskovej organizácie alebo stanovy obèianskeho zdruenia preukazujúce predmet èinnosti iadate¾a,
c) doklad preukazujúci zabezpeèenie najmenej 10 %
z celkových výdavkov na uskutoènenie aktivít alebo
èinností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
(9) Prílohou k iadosti o dotáciu pod¾a odsekov 3, 6 a
8 je èestné vyhlásenie tatutárneho orgánu iadate¾a,
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e vetky údaje uvedené v iadosti a v prílohách sú
pravdivé, presné a úplné, finanèné prostriedky sa pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo èinnosti, na ktoré iadate¾ iada dotáciu, nevykonáva na úèel dosiahnutia zisku. Èestné vyhlásenie pod¾a
prvej vety sa nevyaduje od iadate¾a o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a § 9 ods. 1 a 2.
(10) Ak právnická osoba podala iados o dotáciu na
podporu humanitárnej pomoci na rieenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo èinnos
Centra sústredeného sociálneho zabezpeèenia pod¾a
osobitného predpisu,42c) prílohy k iadosti o dotáciu na
podporu humanitárnej pomoci pod¾a odseku 7 môe
právnická osoba doèasne nahradi èestným vyhlásením tatutárneho orgánu iadate¾a, e iadate¾ splnil
vetky podmienky pod¾a osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu1) doèasne nahradené èestným vyhlásením
tatutárneho orgánu iadate¾a iadate¾ doloí najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dòa uzavretia zmluvy
o poskytnutí dotácie. Èestné vyhlásenie tatutárneho
orgánu iadate¾a pod¾a prvej vety sa na úèely hodnotenia, posudzovania a schva¾ovania iadosti pod¾a § 12
ods. 6 a na úèely posúdenia iadosti pod¾a § 12 ods. 7
povauje za prílohu k iadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a odseku 7. Ak iadate¾ v lehote
pod¾a druhej vety nedoloí doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu,1) je povinný vráti poskytnutú dotáciu v plnej výke pre nedodranie podmienok poskytnutia dotácie pod¾a tohto
zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 42c znie:

42c) § 3 písm. ag) zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení
tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového
stavu v znení neskorích predpisov..

18. V § 11 ods. 1 sa slová oblasti a iados nahrádzajú slovami oblasti, iados a za slová ediènej èinnosti sa vkladajú slová a iados o dotáciu na podporu rodovej rovnosti.
19. V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová ediènej èinnosti vkladajú slová a iados o dotáciu na podporu
rodovej rovnosti.
20. V § 12 ods. 3 sa slová oblasti a dotáciu nahrádzajú slovami oblasti, dotáciu a za slová ediènej èinnosti sa vkladajú slová a dotáciu na podporu rodovej
rovnosti.
21. V § 12 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Opodstatnenos a úèel iadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a § 9 ods. 3
a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom. a na konci
sa pripájajú tieto vety: Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schva¾ovania iadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pod¾a § 9 ods. 3 a 4 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo. Na dotáciu pod¾a § 9 ods. 3 a 4 platia odseky 2 a 3 a § 13 rovnako..
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22. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

23. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 14a
(1) Ministerstvo a úrad na úèely posúdenia a schva¾ovania iadosti o dotáciu pod¾a § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na
úèely kontroly dodriavania podmienok poskytnutia
dotácie pod¾a § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2 a na analytické a tatistické úèely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10
ods. 1, 4 a 5 a ïalie údaje, ktoré sú nevyhnutné na
úèel posúdenia a schva¾ovania týchto iadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)
(2) Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú pod¾a odseku 1, orgánu verejnej moci,
inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie úèelu pod¾a tohto zákona alebo na plnenie ich úloh pod¾a osobitného predpisu..


§ 16a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Pri hodnotení, posudzovaní a schva¾ovaní iadostí o dotáciu podaných do 31. decembra 2012 sa postupuje pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2012.
(2) iados o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na
rozpoètový rok 2013 sa predkladá ministerstvu najneskôr do 28. februára 2013..
24. Prílohy è. 1 a 8 sa vypúajú.
Èl. III

Poznámka pod èiarou k odkazu 44a znie:

44a
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) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 2682

Zbierka zákonov è. 394/2012

Èiastka 98

394
ZÁKON
z 29. novembra 2012
o obmedzení platieb v hotovosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonáva
niektoré platby v hotovosti.
§2
Na úèely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie
odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene
euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej
mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.
§3
Bankovky alebo mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, e zastupuje iného ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie
bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal
zastupovaný.
§4
(1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota
prevyuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota
prevyuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikate¾mi.
§5
Ak dolo k porueniu zákazu pod¾a § 4, nie je tým
dotknutá platnos právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.
1

§6
(1) Hodnotou platby v hotovosti v inej mene, ako je
mena euro, je nominálna hodnota bankoviek a mincí
prepoèítaná na eurá referenèným výmenným kurzom
urèeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný
v deò predchádzajúci dòu platby v hotovosti.
(2) Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená
na nieko¾ko samostatných platieb, je súèet hodnôt
týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzahu.
§7
(1) Zákaz pod¾a § 4 sa vzahuje aj na odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutoèneným na území Slovenskej republiky, ak
odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt,
prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareò alebo miesto podnikania.
(2) Zákaz pod¾a § 4 sa vzahuje aj na prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutoèneným na území Slovenskej republiky, ak príjemca má
v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt,
tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareò alebo miesto
podnikania.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pouijú, ak § 8
písm. j) neustanovuje inak.
§8
Zákaz pod¾a § 4 sa nevzahuje na platby v hotovosti
odovzdané alebo prijaté
a) pri poskytovaní platobných sluieb,1) potových
sluieb2) a potového platobného styku,2)
b) pri prevádzkovaní zmenárenskej èinnosti,3)
c) pri spracovávaní bankoviek a mincí,4)
d) pri preprave bankoviek a mincí,5)
e) pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti
Národnou bankou Slovenska,
f) pri správe daní,6)

) § 2 ods. 1 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z.
) Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 547/2011 Z. z.
3
) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
4
) § 17f ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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g) v súvislosti s uplatòovaním colných predpisov,7)
h) v èase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)
i) v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti
s úschovou peòazí,9) pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,10)
j) v cudzine, ak
1. platba v hotovosti súvisí so zabezpeèovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej
republiky,11) so zabezpeèovaním výkonu èinnosti
a plnenia úloh zastupite¾ských úradov Slovenskej
republiky, so zabezpeèovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných èinite¾ov,
významných predstavite¾ov tátnych orgánov
a pri vykonávaní medzinárodných letov tátnych
lietadiel v policajných slubách alebo so zabezpeèovaním plnenia úloh v rámci zahraniènej rozvojovej spolupráce, alebo
2. právo tátu, v ktorom má by platba v hotovosti
odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzda alebo
prija túto platbu inak ako v hotovosti,
k) pri plnení úloh pod¾a osobitného predpisu,12)
l) pri výkone sociálneho poistenia pod¾a osobitného
predpisu,13)
m) pri plnení úloh Slovenskou informaènou slubou,14)
n) v súvislosti so zabezpeèovaním ochrany utajovaných
skutoèností,15)
o) odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnos odovzda alebo prija platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.16)
§9
(1) Priestupku pod¾a tohto zákona sa dopustí ten, kto
7
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a) ako odovzdávajúci poruí zákaz odovzda platbu
v hotovosti pod¾a § 4, alebo
b) ako príjemca poruí zákaz prija platbu v hotovosti
pod¾a § 4.
(2) Priestupky prejednáva daòový úrad17) alebo colný
úrad,18) ak ich zistil pri výkone svojej èinnosti. Colný
úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo oznámené poruenie zákazu pod¾a § 4.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa
uloí pokuta do 10 000 eur.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.19)
§ 10
(1) Správneho deliktu sa pod¾a tohto zákona dopustí
právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾, ak
a) ako odovzdávajúci poruí zákaz odovzda platbu
v hotovosti pod¾a § 4, alebo
b) ako príjemca poruí zákaz prija platbu v hotovosti
pod¾a § 4.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa
uloí pokuta do 150 000 eur.
(3) Na konanie o správnych deliktoch je prísluný daòový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej èinnosti. Colný úrad je prísluný na konanie
o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo oznámené
poruenie zákazu pod¾a § 4.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos
správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.
(5) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.

) Napríklad nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení, nariadenie (EHS) è. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6,
Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
9
) § 70 a 73 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení zákona
è. 526/2002 Z. z.
10
) 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 neskorích predpisov.
§ 61 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 518/2005 Z. z.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) § 12 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 570/2005 Z. z.
12
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
14
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
15
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) Zákon è. 191/1950 Zb. zmenkový a ekový v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
§ 14 zákona è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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(6) Zodpovednos za správny delikt zaniká, ak prísluný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dòa, keï sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr vak do piatich rokov, od konca roka, v ktorom
dolo k porueniu zákazu pod¾a § 4.
(7) Na konanie o správnych deliktoch sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.20)
§ 11
Na urèenie miestnej príslunosti daòového úradu
a colného úradu sa pouijú ustanovenia osobitného
predpisu6) o urèení miestnej príslunosti správcu
dane. Daòový úrad alebo colný úrad, ktorý je miestne
prísluný na prejednanie priestupku a konanie
o správnom delikte odovzdávajúceho, je miestne prísluný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne prísluných nieko¾ko daòových úradov alebo colných úradov,
uskutoèòuje konanie ten, ktorý konanie zaèal prvý, ak
sa nedohodli inak. Ak je miestne prísluných nieko¾ko

daòových úradov alebo colných úradov a ak kadý
z nich odmieta uskutoèni konanie, Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky urèí, ktorý z nich konanie
uskutoèní.
§ 12
Na vymáhanie pokút sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu o daòovom exekuènom konaní.21)
§ 13
Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyuje
sumu ustanovenú v § 4, mono vykona do 31. marca
2013.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

20
21
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) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 88 a 153 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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395
ZÁKON
zo 4. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 188/2012
Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012
Z. z. a zákona è. 288/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) odmena za výkon funkcie predsedu, èlena a zapisovate¾a volebnej komisie, predsedu, èlena a zapisovate¾a komisie pre referendum a sèítacieho komisára,
k) nepeòané plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane, poberate¾ovi
predèasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberate¾ovi výsluhového dôchodku po dovàení dôchodkového veku pod¾a osobitného
predpisu21) alebo osobe, na ktorú prelo právo na tieto plnenia..
2. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo výkonu27) vkladajú slová vrátane príjmov z vydávania, rozmnoovania
a rozirovania literárnych diel a iných diel na vlastné
náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, èasopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h)], pri ktorých daòovník vyuil postup uvedený v § 43 ods. 15.

3. V § 6 odsek 10 znie:
(10) Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo daòovník, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho obdobia,
neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môe uplatni výdavky vo výke 40 % z úhrnu príjmov uvedených
v odsekoch 1 a 2 najviac do výky 5 040 eur roène. Ak
daòovník s príjmami pod¾a odseku 4, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty alebo je platite¾om dane
z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môe uplatni
výdavky vo výke 40 % z týchto príjmov najviac do výky 5 040 eur roène. Ak daòovník získa povolenie alebo
oprávnenie na podnikanie alebo zaène vykonáva inú
samostatnú zárobkovú èinnos alebo pobera príjmy
z pouitia diela a pouitia umeleckého výkonu v priebehu zdaòovacieho obdobia, uplatòuje tieto výdavky najviac vo výke 420 eur mesaène, a to poènúc mesiacom,
kedy nastali uvedené skutoènosti. Rovnako postupuje
aj daòovník, ktorý skonèil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos (§ 17 ods. 9) alebo prestal pobera príjmy z pouitia diela a pouitia umeleckého výkonu, ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výke 420
eur mesaène, a to aj za mesiac, v ktorom skonèil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos (§ 17
ods. 9) alebo prestal pobera príjmy z pouitia diela
a pouitia umeleckého výkonu. Ak daòovník uplatní
výdavky pod¾a tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté vetky daòové výdavky daòovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daòovník povinný plati v súvislosti s dosahovaním príjmov pod¾a
odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaòovacích
obdobiach; toto poistné a príspevky si môe daòovník
uplatni vo výdavkoch v preukázanej výke. Daòovník
poèas uplatòovania výdavkov týmto spôsobom je povinný vies evidenciu o príjmoch v èasovom slede, o zásobách a o poh¾adávkach..
4. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) výnosy zo tátnych dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok..
5. V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem
výdavkov uvedených v odseku 7.
6. § 7 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri príjmoch pod¾a odsekov 1 a 3, ktoré sú súèasou základu dane (èiastkového základu dane), sa za
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výdavky povauje aj povinne platené poistné20) z týchto
príjmov..
7. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo výdavky
vkladajú slová okrem výdavkov uvedených v odseku 12.
8. V § 8 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: najviac do výky 5 040 eur roène.
9. § 8 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Pri príjmoch pod¾a odsekov 1 a 2, ktoré sú súèasou základu dane (èiastkového základu dane), sa za
výdavky povauje aj povinne platené poistné20) z týchto
príjmov..
10. V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo predpisu40b)
vkladajú slová okrem sumy vyplatenej pod¾a osobitného predpisu40c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40c znie:

40c) § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona è. 43/2004 Z. z.
v znení zákona è. 252/2012 Z. z..

11. V § 9 ods. 2 písm. i) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ak nejde o plnenia poskytované poisovòou daòovníkovi v dôsledku úrazu, ak má
viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonáva doterajiu èinnos, najviac do výky sumy pod¾a § 11 ods. 2
písm. a), prièom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu pod¾a § 11 ods. 2 písm. a), do základu dane sa
zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu..
12. V § 9 ods. 2 písm. m) sa suma 165,97 eura nahrádza sumou 350 eur.
13. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom z), ktoré znie:
z) plnenie poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych
dôchodcoch, ktorým nárok na toto plnenie vznikol
pod¾a výnosu Federálneho ministerstva palív a energetiky è. 1/1990 zo dòa 23. januára 1990 o deputátnom uhlí a dreve59j) do 16. januára 1992..
Poznámka pod èiarou k odkazu 59j znie:

59j) Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky
è. 59/1990 Zb. o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve..

14. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Na úèely uplatnenia nezdanite¾nej èasti základu
dane pod¾a odseku 3 sa povauje za
a) manelku (manela), na ktorú si môe daòovník
uplatni nezdanite¾nú èas základu dane, manelka
(manel) ijúca s daòovníkom v domácnosti, ktorá
sa v príslunom zdaòovacom období starala o vyivované (§ 33 ods. 2) maloleté diea pod¾a osobitného
predpisu63a) ijúce s daòovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslunom zdaòovacom období poberala
peòaný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzaèov o zamestnanie63c)
alebo sa povauje za obèana so zdravotným postihnutím,63d) alebo sa povauje za obèana s akým
zdravotným postihnutím63e) a súèasne
b) vlastný príjem manelky (manela) príjem manelky
(manela) zníený o zaplatené poistné a príspevky,
ktoré manelka (manel) v príslunom zdaòovacom
období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplati; do
vlastného príjmu manelky (manela) sa nezahàòa
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zamestnanecká prémia pod¾a § 32a, daòový bonus
pod¾a § 33, zvýenie dôchodku pre bezvládnos,
tátne sociálne dávky64) a tipendium poskytované
tudentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce
povolanie.125).
Poznámky pod èiarou k odkazom 63a a 63e znejú:

63a) § 3 ods. 2 zákona è. 571/2009 Z. z.
63b
) § 40 zákona è. 447/2008 Z. z. v znení zákona è. 180/2011
Z. z.
63c
) § 33 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
63d
) § 9 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
63e
) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z..

15. V § 11 ods. 8 sa slová v kalendárnom roku nahrádzajú slovami za kalendárny rok.
16. § 11 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak bola daòovníkovi vyplatená suma pod¾a osobitného predpisu40c) a tento daòovník si v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach uplatnil nezdanite¾nú
èas základu dane pod¾a odseku 8, je povinný zvýi si
základ dane do troch zdaòovacích období od skonèenia
zdaòovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovo¾ných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach zníil základ dane..
17. V § 12 ods. 3 sa slová Národný úrad práce nahrádzajú slovami Kancelária Rady pre rozpoètovú
zodpovednos71) a slová Slovenský rozhlas, Slovenská
televízia, Fond na podporu zahranièného obchodu nahrádzajú slovami Rozhlas a televízia Slovenska.
Poznámka pod èiarou k odkazu 71 znie:

71) Èl. 3 ods. 7 a 8 ústavného zákona è. 493/2011 Z. z. o rozpoètovej zodpovednosti..

18. V § 13 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a okrem
príjmov z predaja majetku zahrnutého v rozpoète zriaïovate¾a, ak zriaïovate¾om tejto rozpoètovej organizácie je obec alebo vyí územný celok.
19. V § 13 ods. 1 písm. e) sa za slovo prenájmu vkladajú slová a predaja.
20. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Sadzba dane
Ak tento zákon neustanovuje inak, sadzba dane zo
základu dane
a) fyzickej osoby zisteného pod¾a § 4 je
1. 19 % z tej èasti základu dane, ktorá nepresiahne
176,8-násobok sumy platného ivotného minima
vrátane,
2. 25 % z tej èasti základu dane, ktorá presiahne
176,8-násobok platného ivotného minima,
b) právnickej osoby zníeného o daòovú stratu je 23 %..
21. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 15a
Osobitná sadzba dane
(1) Zdanite¾ný príjem zo závislej èinnosti plynúci pre-
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zidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej
rady Slovenskej republiky, èlenovi vlády Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len vybraný ústavný èinite¾) pod¾a osobitného predpisu75a)
vrátane príjmu uvedeného v § 5 ods. 1 písm. f) a ods. 3
písm. c) od zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane
a vypláca vybranému ústavnému èinite¾ovi príjmy pod¾a osobitného predpisu75a) okrem sadzby dane pod¾a
§ 15 písm. a), podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou
dane vo výke 5 % (ïalej len osobitná daò).
(2) Suma osobitnej dane vybraného ústavného èinite¾a, vypoèítaná zo zdanite¾ného príjmu zo závislej èinnosti uvedeného v odseku 1 sadzbou pod¾a odseku 1,
zaokrúhlená na eurocenty nadol, pri výpoète základu
dane nezniuje úhrn zdanite¾ných príjmov zo závislej
èinnosti vybraného ústavného èinite¾a.
(3) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, zodpovedá za správnos výpoètu, zrazenia a odvedenia osobitnej dane. Osobitnú daò vybraného ústavného èinite¾a odvedie zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,
správcovi dane v lehote pod¾a § 35 ods. 6 a jej odvedením je osobitná daò vysporiadaná, prièom ak platite¾
dane nevykoná zráku, nezrazí daò v správnej výke
alebo zrazenú daò neodvedie, pouije sa postup uvedený v § 43 ods. 12.
(4) Mzdový list pod¾a § 39 ods. 2 vybraného ústavného èinite¾a obsahuje aj údaj o sume osobitnej dane
z príjmu uvedeného v odseku 1.
(5) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, je povinný oznámi správcovi dane výku sumy osobitnej dane
vybraného ústavného èinite¾a z príjmu zo závislej èinnosti uvedeného v odseku 1 v lehote pod¾a § 49 ods. 2
ustanovenej pre podávanie preh¾adu na tlaèive, ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo.
(6) Uplatnením osobitnej dane z príjmu zo závislej
èinnosti uvedeného v odseku 1 plynúceho vybranému
ústavnému èinite¾ovi nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tohto zákona o príjmoch zo závislej èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 75a znie:

75a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

22. V § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) sa na konci
pripájajú tieto slová: alebo ak je povinný zvýi základ
dane pod¾a § 11 ods. 9.
23. V § 32 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo dodatoène zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané
za daòové výdavky vynaloené v súvislosti s príjmami
pod¾a § 6 a 8..
24. V § 33 ods. 1, 8 a 9 sa za slová § 6 vkladajú slová
ods. 1 a 2.
25. V § 34 ods. 1 a 2 sa suma 1 659,70 eura nahrádza sumou 2 500 eur.
26. V § 35 ods. 2 prvá veta znie: Preddavok na daò zo
zdanite¾nej mzdy zaokrúhlenej pod¾a § 47, zúètovanej
a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaòovacie
obdobie je 19 % z tej èasti zdanite¾nej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného ivot-
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ného minima vrátane a 25 % z tej èasti zdanite¾nej
mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku
platného ivotného minima..
27. § 37 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Na úèely preukazovania nároku pod¾a odsekov 1
a 4, zisovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na zníenie základu
dane, na zamestnaneckú prémiu a na daòový bonus,
na úèely ochrany a domáhania sa práv daòovníka, zamestnávate¾a a správcu dane sú zamestnávate¾, správca dane a ministerstvo oprávnení spracúva osobné
údaje dotknutých osôb. Zamestnávate¾, správca dane
a ministerstvo sú na tieto úèely oprávnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získava jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie
úèelu spracúvania..
28. V § 38 ods. 1 sa za slová § 43 ods. 7, vkladajú
slová alebo ktorý nie je povinný zvýi základ dane
pod¾a § 11 ods. 9.
29. V § 39 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) úhrn vyplatených príjmov v èlenení pod¾a výnimiek
z platenia poistného a príspevkov zamestnanca..
30. V § 39 ods. 5 úvodnej vete sa za slová zdaòovacie
obdobie vkladajú slová vrátane údajov uvedených na
mzdovom liste pod¾a odseku 2 písm. i).
31. V § 39 odsek 9 znie:
(9) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, je povinný predklada miestne príslunému správcovi dane
v lehote pod¾a § 49
a) preh¾ad o zrazených a odvedených preddavkoch na
daò z príjmov zo závislej èinnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daòovom
bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ïalej len
preh¾ad),
b) hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez oh¾adu na to, èi ide o peòané plnenie
alebo nepeòané plnenie za uplynulé zdaòovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daò, o zamestnaneckej prémii a o daòovom bonuse (ïalej len hlásenie); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko
osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné èíslo, nezdanite¾né èasti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daò,
daòový bonus, zamestnaneckú prémiu a daò, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzahujú osobitné spôsoby
vykazovania údajov pod¾a osobitného predpisu.132).
32. V § 43 ods. 1 sa slová pod¾a § 15 nahrádzajú
slovami vo výke 19 %.
33. V § 43 ods. 3 písmeno h) znie:
h) príjem autorov za príspevky do novín, èasopisov,135a)
rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký
výkon136) [§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4], ak daòovník
neuplatní postup pod¾a odseku 15,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 135a znie:

135a) § 2 ods. 1 a § 8 zákona è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií
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a rozmnoenín audiovizuálnych diel v znení neskorích
predpisov..

34. V § 43 ods. 3 písm. i) sa za slovo poukáok vkladá èiarka a slová okrem výnosov zo tátnych dlhopisov
a tátnych pokladnièných poukáok.
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spoloènosti alebo èlenom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, suma na zabezpeèenie dane sa
zráa bez oh¾adu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí zdaòovacieho obdobia..

35. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenami l) a m), ktoré
znejú:
l) výnos zo tátnych dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok, ak plynú daòovníkovi nezaloenému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2),
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
a Národnej banke Slovenska,
m) výnos z predaja dlhopisov a pokladnièných poukáok, ak plynú daòovníkovi nezaloenému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej
banke Slovenska..

42. V § 49 ods. 2 prvá veta pred bodkoèiarkou znie:
Daòové priznanie sa podáva do troch kalendárnych
mesiacov po uplynutí zdaòovacieho obdobia a hlásenie
sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaòovacieho
obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.

36. V § 43 ods. 5 písmeno b) znie:
b) v odseku 3 písm. h) je príjem zníený o zrazený príspevok pod¾a osobitného predpisu,136ad).

(1) Príjmami zahròovanými do samostatného základu dane sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoloènosti alebo drustva vykázanom za zdaòovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých
vyplatení valné zhromadenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoloèníkov verejných obchodných spoloèností a komplementárov komanditných spoloèností. Ide o podiely na zisku
(dividendy) vyplácané
a) daòovníkom pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou na
území Slovenskej republiky [§ 2 písm. d)],
b) daòovníkom pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu daòovníkovi s obmedzenou daòovou povinnosou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. e)],
c) daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou
[§ 2 písm. d)] zo zdrojov v zahranièí.

Poznámka pod èiarou k odkazu 136ad znie:

136ad) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 13/1993
Z. z. o umeleckých fondoch..

37. V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:
c) v odseku 3 písm. m) je výnos z predaja dlhopisov
a pokladnièných poukáok zníený o ich obstarávaciu cenu a poplatky súvisiace s ich obstaraním..
38. § 43 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Z príjmov autorov za príspevky do novín, èasopisov,135a) rozhlasu alebo televízie pod¾a § 6 ods. 2
písm. a), z ktorých sa daò vyberá zrákou pod¾a odseku 3 písm. h), sa táto daò nevyberie, len ak sa o tom vopred písomne dohodne platite¾ dane s autorom. Takúto
dohodu je povinný platite¾ dane oznámi správcovi
dane najneskôr do pätnásteho dòa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá..
39. § 43 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Platite¾om dane122) z príjmov uvedených v odseku 3 písm. l) a m) je daòovník nezaloený alebo nezriadený na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fond národného
majetku Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska. Títo platitelia sú povinní daò odvies správcovi
dane najneskôr do tridsiateho dòa po uplynutí zdaòovacieho obdobia, v ktorom im boli tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech..

43. Za § 51c sa vkladá § 51d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51d
Samostatný základ dane

(2) Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daòovníkovi pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa daò vyberá
zrákou pod¾a § 43, sadzbou dane vo výke 15 %. Na
zdanenie podielov na zisku (dividend) sa uplatní postup pod¾a § 43 a vyplácajúca obchodná spoloènos alebo drustvo sa povauje za platite¾a dane pod¾a § 43, na
ktorého sa vzahujú povinnosti vyplývajúce z tohto
ustanovenia.

40. V § 44 ods. 1 sa slová zodpovedajúcu polovici
sadzby dane pod¾a § 15 nahrádzajú slovami vo výke
9,5 %.

(3) Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daòovníkovi pod¾a odseku 1 písm. c), tieto sú súèasou
samostatného základu dane na zdanenie pri podaní
daòového priznania pod¾a § 32 alebo § 41, prièom
samostatným základom dane je príjem nezníený o výdavky. Sadzba dane zo samostatného základu dane je
vo výke 15 %.

41. V § 44 odsek 2 znie:
(2) Na zabezpeèenie dane zo zdanite¾ných príjmov
okrem príjmov, z ktorých sa daò vyberá zrákou, sú
platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou okrem daòovníka pod¾a § 2
písm. t), povinní zráa sumu vo výke 19 % z peòaného plnenia, okrem príjmov zo závislej èinnosti, z ktorých sa zráa preddavok na daò pod¾a § 35. Ak ide
o podiel daòovníka, ktorý je spoloèníkom verejnej obchodnej spoloènosti, komplementárom komanditnej

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa neuplatnia, ak sa
tento príjem vypláca
a) daòovníkovi so sídlom v inom èlenskom táte Európskej únie, ktorý má v èase výplaty, poukázania alebo
pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoò
10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu,
od ktorého mu takýto príjem plynie,
b) daòovníkovi pod¾a § 2 písm. d) od subjektu, ktorý má
sídlo v inom èlenskom táte Európskej únie a tento
daòovník má v èase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoò 10 %
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priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.
(5) Pri zdanení podielov na zisku (dividend) pod¾a odseku 4 sa neuplatní postup pod¾a § 52 ods. 24..
44. V § 52i ods. 1 sa èíslo 2012 nahrádza èíslom
2013.
45. V § 52i ods. 2 sa slová 2013 a 31. decembra
2015 nahrádzajú slovami 2014 a 31. decembra
2016.
46. V § 52i ods. 3 sa èíslo 2016 nahrádza èíslom
2017.
47. Za § 52s sa vkladá § 52t, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52t
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Na zdanenie príjmov zo závislej èinnosti zúètovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich roèného zúètovania sa pouijú ustanovenia zákona úèinného do 31. decembra
2012.
(2) Ustanovenie § 15 v znení úèinnom od 1. januára
2013 sa prvýkrát pouije za zdaòovacie obdobie, ktoré
sa zaèína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10.
(3) Ustanovenia § 7 ods. 4 a 7, § 8 ods. 3 a 12 a § 9
ods. 2 písm. i) v znení úèinnom od 1. januára 2013 sa
pouijú po prvýkrát pri podaní daòového priznania po
31. decembri 2012.
(4) Do zaèatia preddavkového obdobia pod¾a § 34
v roku 2013 platia daòovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daò vypoèítané pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012.
(5) Ustanovenie § 39 ods. 9 v znení úèinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát pouije pri podávaní hlásenia
za zdaòovacie obdobie 2012 a pri podávaní preh¾adu za
mesiac január 2013.
(6) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení úèinnom od 1. januára 2013 sa pouijú po prvýkrát pri podaní daòového priznania po 31. decembri 2012.
(7) Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepouijú
pri podaní daòového priznania, ktorého posledný deò
lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013.
Daòovníkovi, ktorý je povinný poda daòové priznanie
po uplynutí zdaòovacieho obdobia v lehote pod¾a § 49
ods. 2 a súèasou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo
zdrojov v zahranièí okrem daòovníka v konkurze alebo
v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslunému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania pod¾a § 49 ods. 2 predluje lehota na podanie daòového priznania najviac o tri
kalendárne mesiace, prièom koniec tejto predåenej lehoty musí by stanovený na posledný deò jedného
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z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daòovník
v oznámení uvedie skutoènos o príjmoch zo zdrojov
v zahranièí a predåenú lehotu pod¾a druhej vety; v tejto
predåenej lehote je daò aj splatná.
(8) Lehotu pod¾a odseku 7 mono v odôvodnených
prípadoch opätovne predåi najviac o tri kalendárne
mesiace na základe iadosti daòovníka podanej príslunému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predåenej lehoty na podanie daòového priznania pod¾a odseku 7. Ak daòovník do uplynutia
predåenej lehoty na podanie daòového priznania pod¾a
odseku 7 neobdrí rozhodnutie správcu dane o opätovnom predåení lehoty na podanie daòového priznania,
je povinný daòové priznanie poda v lehote na podanie
daòového priznania uvedenej v oznámení pod¾a odseku 7. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predåení
lehoty na podanie daòového priznania, v tejto opätovne
predåenej lehote je daò aj splatná.
(9) Ak pod¾a daòového priznania podaného v lehote
pod¾a odseku 7 alebo odseku 8 daòovník nedosiahol
príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí, daòové priznanie
sa povauje za podané po lehote pod¾a § 49 ods. 2
a správca dane uplatní postup pod¾a osobitného predpisu.132a)
(10) Daòovník, ktorého zdaòovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý zaèal v kalendárnom roku 2012
a ktorý skonèí v roku 2013, vypoèíta svoju daòovú povinnos ako súèet
a) súèinu pomernej èasti základu dane za poèet mesiacov od zaèiatku zdaòovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výke 19 %; táto pomerná
èas základu dane sa vypoèíta ako súèin podielu základu dane zníeného o daòovú stratu a poètu mesiacov tohto zdaòovacieho obdobia, a poètu mesiacov od zaèiatku zdaòovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a
b) súèinu pomernej èasti základu dane za poèet mesiacov od zaèiatku kalendárneho roka 2013 do konca
zdaòovacieho obdobia a sadzby dane vo výke 23 %;
táto pomerná èas základu dane sa vypoèíta ako súèin podielu základu dane zníeného o daòovú stratu
a poètu mesiacov tohto zdaòovacieho obdobia,
a poètu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaòovacieho obdobia.
(11) Ustanovenie § 51d v znení úèinnom od 1. januára 2013 sa pouije na podiely na zisku (dividendy) vyplatené najneskôr do 31. decembra 2013..
48. V prílohe è. 2 tretí bod znie:
3. Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra
2011 o spoloènom systéme zdaòovania uplatòovanom v prípade materských spoloèností a dcérskych
spoloèností v rozlièných èlenských tátoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 345, 29. 12. 2011)..
Èl. II
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisov-
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níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
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è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z. a zákona è. 252/2012 Z. z. sa mení
takto:
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 5 ods. 1 písm. a) a h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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396
ZÁKON
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Základné ustanovenia
(1) Zriaïuje sa Fond na podporu vzdelávania (ïalej
len fond) ako netátny úèelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave,
ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou èinnosou fondu je poskytovanie pôièiek pod¾a § 10 a 14. Fond vykonáva svoju èinnos vo
verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôièiek pod¾a
tohto zákona sa nevyaduje povolenie pod¾a osobitného predpisu.2)

nutie pôièky pod¾a tohto zákona, ani sprostredkúva
pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom.
§3
Rada fondu
(1) Rada fondu je najvyím orgánom fondu a riadi
jeho èinnos.
(2) Rada fondu má piatich èlenov, z ktorých
a) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
(ïalej len minister) a
b) dvoch èlenov vymenúva a odvoláva tudentská rada
vysokých kôl.

(4) Podrobnosti o èinnosti fondu upraví tatút fondu
a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizaèný
poriadok fondu.

(3) Za èlena rady fondu môe by vymenovaná fyzická
osoba, ktorá má ukonèené vysokokolské vzdelanie,
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.

§2

(4) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia slobody. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace. Cudzinec
preukazuje bezúhonnos dokladom vydaným orgánom
verejnej moci na to oprávneným v príslunom táte,
ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie by starí ako tri mesiace od jeho vydania a musí
by predloený spolu s úradne osvedèeným prekladom
do tátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslunom
táte nevydáva, bezúhonnos sa preukazuje èestným
vyhlásením.

Orgány fondu
(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riadite¾ fondu a
c) dozorná rada.
(2) Funkcia èlena rady fondu je nezluèite¾ná s funkciou èlena dozornej rady.
(3) Zamestnanec fondu nesmie by èlenom rady fondu ani èlenom dozornej rady.
(4) Èlenovi rady fondu a èlenovi dozornej rady patrí
mesaène odmena najviac vo výke jednej dvanástiny
priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemono poskytnú, ak jej poberanie
zakazuje osobitný predpis.3) Výku odmeny a termín
vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5) Èlenovi rady fondu a èlenovi dozornej rady patrí
poèas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za
ubytovanie pod¾a osobitného predpisu.4)

(5) Minister vymenúva
a) jedného èlena rady fondu zo tátnych zamestnancov
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a
b) dvoch èlenov rady fondu z návrhov predloených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a z návrhov predloených
právnickými osobami, ktoré zastupujú zriaïovate¾ov kôl.

(6) Èlen rady fondu a èlen dozornej rady nesmie vstupova do zmluvných vzahov s fondom, iada o poskyt-

(6) Ministerstvo oznámi monos predkladania návrhov pod¾a odseku 5 písm. b) na svojom webovom sídle

1

) § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad § 61 ods. 7 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
4
) § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
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najmenej 60 dní pred skonèením funkèného obdobia
èlena rady fondu. Ak zanikne funkcia èlena rady fondu
pod¾a odseku 8, ministerstvo oznámi monos predkladania týchto návrhov do piatich dní odo dòa, kedy sa
ministerstvo o tejto skutoènosti dozvie. Súèasou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do
rady fondu, ivotopis a doklady preukazujúce splnenie
podmienok pod¾a odseku 3.
(7) Funkèné obdobie èlena rady fondu je dvojroèné;
zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa
skonèilo èlenstvo èlena rady fondu v predchádzajúcom
funkènom období. Tá istá osoba môe by vymenovaná
za èlena fondu najviac na tri po sebe nasledujúce funkèné obdobia. Èlenstvo v rade fondu je nezastupite¾né.
(8) Výkon funkcie èlena rady fondu sa skonèí uplynutím jeho funkèného obdobia. Pred uplynutím funkèného obdobia výkon funkcie èlena rady fondu zanikne
a) vzdaním sa funkcie èlena rady fondu,
b) odvolaním z funkcie èlena rady fondu; odvolanie sa
oznamuje aj riadite¾ovi fondu spolu s uvedením dôvodu pod¾a odseku 10 do desiatich pracovných dní
od tejto skutoènosti,
c) smrou èlena rady fondu alebo
d) skonèením tátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak ide o zamestnanca ministerstva vymenovaného pod¾a odseku 5 písm. a).
(9) Èlen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie èlena rady fondu riadite¾ovi fondu, ktorý o tom bezodkladne informuje toho, kto èlena rady fondu vymenoval. Funkcia èlena rady fondu zaniká dòom, ktorý
nasleduje po dni doruèenia oznámenia o vzdaní sa
funkcie èlena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený
neskorí deò vzdania sa funkcie.
(10) Minister alebo tudentská rada vysokých kôl odvolá èlena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za nedbanlivostný trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia slobody,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos na právne úkony bola
obmedzená,
c) riadne nevykonáva svoju funkciu èlena rady fondu
pod¾a tatútu fondu alebo
d) jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvola dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(11) Nového èlena rady fondu do funkcie vymenúva
osoba pod¾a odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie èlena rady fondu. Funkèné obdobie nového èlena rady
fondu trvá do konca funkèného obdobia èlena, ktorému funkcia zanikla pod¾a odseku 8.
(12) Rada fondu volí zo svojich èlenov predsedu rady
fondu.
(13) Rada fondu je schopná uznáa sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovièná väèina vetkých jej
èlenov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný
5
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súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jej èlenov. Na
prijatie tatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizaèného poriadku fondu je potrebný súhlas
tvorpätinovej väèiny vetkých èlenov rady fondu.
(14) Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo a trvalý pobyt
èlena rady fondu s uvedením dòa vzniku jeho èlenstva
v rade fondu a po jeho skonèení deò skonèenia èlenstva
v rade fondu.
§4
Pôsobnos rady fondu
(1) Do pôsobnosti rady fondu patrí
a) schva¾ovanie pôièiek,
b) vo¾ba a odvolanie predsedu rady fondu,
c) schva¾ovanie tatútu fondu, rokovacieho poriadku
rady fondu, organizaèného poriadku fondu a iných
vnútorných predpisov fondu, ak ich schva¾ovanie
nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
d) vymenovanie a odvolanie riadite¾a fondu a urèenie
jeho mzdy pod¾a Zákonníka práce,
e) schva¾ovanie rozpoètu fondu,
f) schva¾ovanie výroènej správy fondu,
g) schva¾ovanie stratégie rozvoja fondu a udrate¾nosti
èinností fondu,
h) schva¾ovanie roènej úètovnej závierky fondu overenej audítorom,6)
i) rozhodovanie o iadosti o odpustenie dlhu alebo jeho
èasti,
j) rozhodovanie o odklade splátok pôièky a o predåení lehoty splatnosti pôièky, ak na odklad splátok
pôièky nie je zákonný nárok,
k) vyjadrovanie sa k ïalím otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy
fondu.
(2) Rada fondu môe schváli odpustenie dlhu alebo
jeho èasti pod¾a odseku 1 písm. i), ak by vymáhanie
jeho splatenia nebolo hospodárne. Podrobnosti upraví
vnútorný predpis fondu.
§5
Riadite¾ fondu
(1) Riadite¾ fondu je tatutárnym orgánom fondu,
ktorý koná v mene fondu vo vetkých veciach, ak nie sú
týmto zákonom alebo vnútorným predpisom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2) Riadite¾ fondu je zamestnancom fondu.
(3) Do pôsobnosti riadite¾a fondu patrí
a) vypracovanie návrhu rozpoètu fondu a hospodárenie fondu pod¾a schváleného rozpoètu,
b) zostavenie roènej úètovnej závierky fondu a jej predloenie rade fondu a dozornej rade,
c) vypracovanie návrhu výroènej správy fondu a jej
predloenie rade fondu a dozornej rade,

) § 2 ods. 1 písm. a) a e) zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 24/2007 Z. z.
6
) § 19 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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d) riadne vedenie úètovníctva fondu,7)
e) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v èinnosti fondu,
f) plnenie rozhodnutí rady fondu,
g) vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
h) vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich
schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
i) uzatváranie zmlúv o pôièke s osobami, ktoré splnili
podmienky pod¾a tohto zákona,
j) kontrola dodriavania zmluvných podmienok poèas
platnosti zmluvy o pôièke,
k) zabezpeèovanie vymáhania poh¾adávok fondu,
l) vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udrate¾nosti
èinností fondu,
m) podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov
a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
n) ïalie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(4) Riadite¾ fondu zodpovedá za svoju èinnos rade
fondu.
(5) Riadite¾a fondu, ak nie je vymenovaný, zastupuje
v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanec fondu,
ktorého urèí rada fondu.
§6
Výberové konanie na riadite¾a fondu
(1) Riadite¾a fondu vymenúva rada fondu na základe
výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania uverejní fond najneskôr 60 dní pred
uskutoènením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond do 15 dní od
uvo¾nenia funkcie riadite¾a fondu.
(2) Za riadite¾a fondu môe by vymenovaná fyzická
osoba, ktorá
a) sa prihlásila do výberového konania na funkciu riadite¾a fondu (ïalej len kandidát),
b) má ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa,
c) je bezúhonná pod¾a § 3 ods. 4,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e) má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3) K prihláke kandidát prikladá
a) kópiu dokladu o najvyom dosiahnutom vzdelaní,
b) èestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu,
c) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
d) profesijný truktúrovaný ivotopis a motivaèný list,
e) stratégiu rozvoja fondu a
f) ïalie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4) Po uplynutí lehoty na predkladanie iadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu
predloené iadosti kandidátov z formálneho a obsahového h¾adiska; kandidátov, ktorí spåòajú podmienky
pod¾a odsekov 2 a 3, pozve rada fondu na osobný pohovor.
7

) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Rada fondu vymenuje za riadite¾a fondu kandidáta, ktorý získal najlepie hodnotenie na základe výsledkov výberového konania po dohodnutí pracovných
podmienok.
(6) Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu
riadite¾a fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri
hodnotení upraví vnútorný predpis fondu, ktorý schva¾uje rada fondu na návrh predsedu rady fondu.
§7
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.
(2) Dozorná rada má troch èlenov, ktorých vymenúva
a odvoláva minister.
(3) Za èlena dozornej rady môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukonèené vysokokolské vzdelanie, spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a je
bezúhonná pod¾a § 3 ods. 4.
(4) Funkèné obdobie èlena dozornej rady je trojroèné;
zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni, v ktorom sa
skonèilo èlenstvo èlena dozornej rady v predchádzajúcom funkènom období. Tá istá osoba môe by vymenovaná za èlena dozornej rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia. Èlenstvo v dozornej rade je
nezastupite¾né.
(5) Výkon funkcie èlena dozornej rady sa skonèí uplynutím jeho funkèného obdobia. Pred uplynutím funkèného obdobia výkon funkcie èlena dozornej rady zanikne
a) vzdaním sa funkcie èlena dozornej rady,
b) odvolaním z funkcie èlena dozornej rady; odvolanie
sa oznamuje aj riadite¾ovi fondu spolu s uvedením
dôvodu pod¾a § 3 ods. 10 do desiatich pracovných
dní od tejto skutoènosti alebo
c) smrou èlena dozornej rady.
(6) Èlen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa
funkcie èlena dozornej rady ministrovi. Funkcia èlena
dozornej rady zaniká dòom, ktorý nasleduje po dni doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie èlena dozornej
rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie.
(7) Minister odvolá èlena dozornej rady z dôvodov
uvedených v § 3 ods. 10.
(8) Nového èlena dozornej rady do funkcie vymenúva
minister do 30 dní od zániku funkcie èlena dozornej
rady. Funkèné obdobie nového èlena dozornej rady trvá
do konca funkèného obdobia èlena, ktorému funkcia
zanikla pod¾a odseku 5.
(9) Dozorná rada
volí zo svojich èlenov predsedu dozornej rady,
schva¾uje rokovací poriadok dozornej rady,
kontroluje hospodárenie fondu,
urèuje audítora na overovanie úètovnej závierky fondu,
e) vyjadruje sa k výroènej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a

a)
b)
c)
d)
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f) vypracúva správu o stave fondu.
(10) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení zisova
stav a spôsob hospodárenia fondu, najmä nazera do
dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia fondu a poadova vysvetlenia od zamestnancov fondu
a od èlenov rady fondu.
(11) Dozorná rada vypracúva najmenej raz roène
správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.
(12) Dozorná rada oznamuje poruenia veobecne
záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov
fondu do desiatich pracovných dní od ich zistenia rade
fondu, ministerstvu a tudentskej rade vysokých kôl.
§8
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) splátky pôièiek poskytnutých z fondu,
b) úroky z prostriedkov fondu uloených v tátnej pokladnici,
c) úroky z poskytnutých pôièiek,
d) sankcie za poruenie zmluvných podmienok,
e) poplatky a náhrady pod¾a podmienok fondu urèených v zmluve o pôièke,
f) dotácie zo tátneho rozpoètu,8)
g) dary a príspevky od iných osôb,
h) prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a
i) iné príjmy.
§9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1) Fond hospodári pod¾a schváleného rozpoètu, ktorý zverejòuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riadite¾ fondu.
(3) Prostriedky fondu mono poui na
a) poskytovanie pôièiek a
b) správu fondu.
(4) Prostriedky fondu vedie fond v tátnej pokladnici.
(5) Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od
prostriedkov na poskytovanie pôièiek.
(6) Prostriedky urèené na poskytovanie pôièiek pod¾a § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôièiek a úrokov z nich, nie je moné poui na poskytovanie pôièiek pod¾a § 14.
(7) Prostriedky urèené na poskytovanie pôièiek po8
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d¾a § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôièiek
a úrokov z nich, nie je moné poui na poskytovanie
pôièiek pod¾a § 10.
(8) Fond môe za úhradu vykonáva èinnosti slúiace
na úèelnejie vyuitie ¾udských zdrojov a majetku fondu. Náklady na tieto èinnosti sú hradené z výnosov
z nich a získané prostriedky pouíva fond na vykonávanie svojej hlavnej èinnosti.
(9) Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekroèi 3,5 % roène z nesplatenej istiny pôièiek a prísluenstva poskytnutých fondom pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho
roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento úèel nezapoèítavajú náklady na daò z príjmu a náklady na zníenie istiny pod¾a § 16 ods. 3.
(10) Roènú úètovnú závierku fondu overuje audítor.6)
Pôièka pre tudentov
§ 10
(1) O pôièku pre tudentov z prostriedkov fondu môe poiada tudent vysokej koly9) alebo fyzická osoba,
ktorej túdium je pod¾a rozhodnutia ministerstva10)
svojím rozsahom a úrovòou postavené na roveò túdia
na vysokej kole v Slovenskej republike (ïalej len tudent).
(2) tudent iadajúci o pôièku musí
a) ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,11)
b) by v postavení Slováka ijúceho v zahranièí12) alebo
c) by obèanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho
rodinným prísluníkom.13)
§ 11
iados o pôièku
(1) Fond poskytne pôièku tudentovi na základe iadosti o pôièku, ak spåòa podmienky ustanovené týmto
zákonom.
(2) Fond poskytuje pôièky do vyèerpania prostriedkov fondu urèených na pôièky pre tudentov.
(3) Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôièiek vetkým tudentom, ktorí podali iados
o pôièku pod¾a odseku 5 alebo odseku 6, fond prednostne poskytne pôièku v nasledujúcom poradí tudentovi, ktorý
a) mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo
má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne tipendium14) alebo je poberate¾om dávky

) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
9
) § 69 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) § 10 ods. 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
11
) § 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 63 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) § 65 a § 67 zákona è. 404/2011 Z. z.
14
) § 96 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,15)
je tudentom so pecifickými potrebami,16)
tuduje v dennej forme túdia,
dosahuje lepie tudijné výsledky ako iní tudenti,
je nezaopatreným dieaom,17)
má tyri alebo viac detí alebo pochádza zo tyroch
alebo viac detí,
doposia¾ nemal poskytnutú pôièku na túdium rovnakého stupòa.
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splatnosti pôièky len na základe odôvodnenej iadosti
dlníka, najviac vak na 20 rokov; rozhodnutie rada
fondu odôvodòuje.

(4) tudijné výsledky sa posudzujú pod¾a váeného
tudijného priemeru známok, ktoré tudent dosiahol
v roku túdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa
poskytuje pôièka, za podmienky, e má vykonané vetky skúky predpísané tudijným poriadkom do podania
iadosti o pôièku; to platí primerane aj pri túdiu v zahranièí. U tudentov v prvom roku túdia a v prvom
stupni sa posudzuje priemer známok z maturitného vysvedèenia.

(3) Dlník fondu pod¾a § 12 ods. 4 má nárok na odklad splátok,
a) ak je tudentom tudijného programu na vysokej
kole v Slovenskej republike alebo rovnocenného
túdia v zahranièí a neukonèil vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
b) poèas iestich mesiacov od riadneho skonèenia vysokokolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c) poèas dvoch mesiacov od riadneho skonèenia vysokokolského vzdelávania v druhom stupni, preruenia túdia alebo od iného skonèenia túdia,20) alebo
d) poèas trvania materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky, ak dlník do jedného mesiaca od
preruenia túdia oznámi fondu, e je na materskej
dovolenke alebo rodièovskej dovolenke; odklad splátok je moný celkovo najviac na pä rokov.

(5) iados o pôièku sa doruèuje fondu do 31. októbra
akademického roka,18) v ktorom sa pôièka poskytuje.

(4) Poèas odkladu splátok pod¾a odseku 3 lehota
splatnosti neplynie.

(6) Ak prostriedky fondu nie sú vyèerpané, fond informuje o monosti dodatoèného poskytnutia pôièky
a o dodatoènej lehote na podanie iadosti o pôièku na
svojom webovom sídle.

(5) Podmienky uplatnenia odkladu splátok pod¾a odseku 3 upraví zmluva o pôièke.

g)

§ 12
Poskytnutie pôièky
(1) Fond môe poskytnú pôièku tudentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2) Fond poskytne tudentovi pôièku najviac poèas
iestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledova po sebe.
(3) Ak má tudent uzavretú s fondom zmluvu o pôièke a rada fondu mu schváli ïaliu pôièku, uzavrie
s ním novú zmluvu, ktorou sa zruí predchádzajúca
zmluva; istina pôièky pozostáva z výky nesplatenej
èasti istiny pod¾a zruenej zmluvy a poskytnutej pôièky na základe novej iadosti tudenta. Nesplatené úroky pod¾a zruenej zmluvy sa stávajú nesplatenými
úrokmi pod¾a novej zmluvy.
(4) Uzavretím zmluvy o pôièke sa tudent stáva dlníkom fondu.
§ 13
Splatnos pôièky
(1) Lehotu splatnosti pôièky mono dohodnú najviac na desa rokov.
(2) Rada fondu môe rozhodnú o predåení lehoty
15

)
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)

Pôièka pre pedagógov
§ 14
(1) O pôièku pre pedagógov z prostriedkov fondu
môe poiada pedagogický zamestnanec,21) odborný
zamestnanec22) alebo tudent doktorandského tudijného programu v dennej forme túdia (ïalej len pedagóg).
(2) Fond poskytne pôièku pedagógovi na základe
jeho iadosti, ak spåòa podmienky ustanovené týmto
zákonom.
(3) Fond poskytuje pôièky do vyèerpania prostriedkov fondu urèených na pôièky pre pedagógov.
(4) Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôièiek vetkým pedagógom, ktorí podali iados
o pôièku pod¾a odseku 5 alebo odseku 6, fond prednostne poskytne pôièku v nasledujúcom poradí pedagógovi, ktorý
a) doposia¾ nemal poskytnutú pôièku pre pedagógov,
b) riadne skonèil vysokokolské túdium druhého
stupòa v posledných piatich rokoch, okrem tudenta doktorandského tudijného programu,
c) vykonáva pedagogickú èinnos alebo odbornú èinnos na ustanovený týdenný pracovný èas,
d) vykonal dizertaènú skúku, ak ide o tudenta doktorandského tudijného programu,

§ 10 a 14 zákona è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 100 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 9 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 61 ods. 1 zákona è. 131/2002 Z. z.
§ 65 zákona è. 131/2002 Z. z.
§ 66 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
§ 3 ods. 1 zákona è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22
) § 4 ods. 1 zákona è. 317/2009 Z. z.
16
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e) je osobou uznanou za invalidnú pod¾a osobitného
predpisu23)
f) má manela alebo manelku, ktorý alebo ktorá je
tie pedagógom.
(5) iados o pôièku sa doruèuje fondu do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje iados o pôièku.
(6) Ak prostriedky fondu nie sú vyèerpané, fond informuje o monosti dodatoèného poskytnutia pôièky
a o dodatoènej lehote na podanie iadosti o pôièku na
svojom webovom sídle.
§ 15
Poskytnutie pôièky
(1) Pôièku pre pedagógov mono poskytnú z prostriedkov fondu opakovane; celková istina poskytnutých pôièiek pre jedného pedagóga nesmie presiahnu
sumu 30 000 eur.
(2) Fond môe poskytnú pôièku pedagógovi v jednom kolskom roku len raz.
(3) Fond poskytne pedagógovi pôièku len do výky,
ktorej splátka nepresiahne jednu tretinu jeho èistého
funkèného platu24) alebo doktorandského tipendia25)
v mesiaci, v ktorom podal iados o pôièku.
(4) Uzavretím zmluvy o pôièke sa pedagóg stáva dlníkom fondu.
§ 16
Splatnos pôièky
(1) Lehotu splatnosti pôièky mono dohodnú najviac na 15 rokov.
(2) Rada fondu môe rozhodnú o predåení lehoty
splatnosti pôièky len na základe odôvodnenej iadosti
dlníka, najviac vak na 20 rokov; rozhodnutie rada
fondu odôvodòuje.
(3) Ak dlník fondu pod¾a § 15 ods. 4 preukáe výkon
pedagogickej èinnosti26) na ustanovený týdenný pracovný èas poèas najmenej piatich rokov od poskytnutia
pôièky pre pedagógov, nesplatená istina pôièky sa
zníi o jednu pädesiatinu. Istina pôièky sa zniuje
o ïaliu pädesiatinu za kadý ïalí preukázaný rok
výkonu pedagogickej èinnosti na ustanovený týdenný
pracovný èas.
(4) Do èasu odpracovaných rokov na uplatnenie nároku pod¾a odseku 3 sa zapoèítava èas trvania invalidity.23) Do èasu odpracovaných rokov na uplatnenie nároku pod¾a odseku 3 sa nezapoèítava trvanie materskej
dovolenky a rodièovskej dovolenky.
(5) Ak dlník fondu pod¾a § 15 ods. 4 prestane by pedagógom, je povinný túto skutoènos oznámi fondu do
30 dní od vzniku tejto skutoènosti.
23
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(6) Ak dlník pod¾a odseku 5 nepreukáe fondu, e je
opä pedagógom do iestich mesiacov odo dòa, kedy
prestal by pedagógom, alebo e je vysokokolským
uèite¾om,27) úroková sadzba pôièky pre pedagógov sa
mu zvýi o tyri percentuálne body roène od prvého dòa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
(7) Úroková sadzba pod¾a odseku 6 sa zníi o tyri
percentuálne body od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dlník preukáe, e sa opätovne stal pedagógom, ktorý u nie je v skúobnej dobe.
(8) Dlník fondu pod¾a § 15 ods. 4 môe splati pôièku a úroky alebo ich èas predèasne bez úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predèasným splatením pôièky alebo jej èasti.
Spoloèné ustanovenia
§ 17
(1) Fond zverejòuje na svojom webovom sídle objem
prostriedkov urèených na pôièky dva mesiace pred
termínom predkladania iadostí v roku, v ktorom sa
podávajú iadosti o pôièku.
(2) Na poskytnutie pôièky z fondu nie je právny nárok.
(3) Fond upraví vo vnútornom predpise postup pre
poskytovanie pôièiek, najmä
a) konkrétne podmienky poskytovania pôièiek, maximálnu výku pôièky, poiadavky na zabezpeèenie
pôièky, vzor iadosti o pôièku vrátane jej povinných príloh,
b) vzor zmluvy o pôièke schválený radou fondu,
c) sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôièky,
d) pravidlá na posudzovanie iadostí o pôièku a na zoraïovanie osôb, ktoré podali iados o pôièku pod¾a
tohto zákona.
(4) Lehota na rozhodnutie o iadosti o pôièku je 60
dní odo dòa uplynutia lehoty na podanie iadosti o pôièku.
(5) Osobe, ktorej bolo poskytnutie pôièky schválené,
fond zale návrh zmluvy a vyzve ju, aby návrh zmluvy
podpísala a zaslala fondu spä. Ak sa podpísaná zmluva nedoruèí fondu spä do 30 dní od doruèenia návrhu
zmluvy, povauje sa zmluva za neplatnú.
(6) Pôièka sa poukazuje na úèet dlníka fondu vedený v banke alebo poboèke zahraniènej banky, ktorý dlník fondu uviedol v zmluve o pôièke, jednorazovo do
14 dní od nadobudnutia úèinnosti zmluvy o pôièke.
(7) Lehota splatnosti pôièky zaèína plynú prvým
dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola pôièka poskytnutá.
(8) Fond zverejòuje na svojom webovom sídle do 90
dní od termínu na podanie iadosti o pôièku zoznam

) § 71 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 29 ods. 3 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
25
) § 54 ods. 18 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
26
) § 3 ods. 2 zákona è. 317/2009 Z. z.
27
) § 75 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
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schválených pôièiek, ktorý musí obsahova meno
a priezvisko dlníka fondu, dlnú sumu, lehotu splatnosti, dátum uzavretia zmluvy o pôièke a menný zoznam osôb, ktorým fond pôièku neposkytol.
(9) Pri ruèení za pôièku môe by ruèite¾om len osoba so spôsobilosou na právne úkony v plnom rozsahu
a s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá má
v èase ruèenia pracovný pomer na neurèitý èas alebo
iný preukázate¾ný pravidelný zdroj príjmu.
(10) Úroková sadzba pôièky pod¾a § 10 a 14 je priemerná roèná úroková sadzba výnosov slovenského
tátneho dlhopisu so splatnosou desa rokov za predchádzajúci kalendárny rok. Výka úrokovej sadzby
pod¾a prvej vety nesmie prekroèi 4,5 % roène. Úroková
sadzba pôièky sa mení k 1. februáru beného roka.
(11) Fond zvýi úrokovú sadzbu pôièky o dva percentuálne body dlníkovi fondu, ktorý
a) sa oneskoril so splácaním pôièky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b) inak závane poruil ustanovenia zmluvy o pôièke.
(12) Dlníkovi fondu pod¾a odseku 11 sa ïalia pôièka z fondu neposkytne.
(13) tudent doktorandského tudijného programu,
ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôièke pod¾a
§ 14, nespåòa podmienky na uzatvorenie zmluvy o pôièke pod¾a § 10.
(14) Dlník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti,
nemá odklad splátok a ktorý do 30 dní od nástupu na
materskú dovolenku alebo rodièovskú dovolenku písomne oznámi fondu túto skutoènos, je povinný poèas
tejto doby uhrádza len úroky z istiny.
(15) Fond zverejòuje na svojom webovom sídle aktuálne znenie vnútorných predpisov schva¾ovaných radou
fondu alebo dozornou radou .
§ 18
(1) iados o pôièku obsahuje
a) meno a priezvisko, rodné priezvisko tudenta alebo
pedagóga ( ïalej len iadate¾),
b) dátum a miesto narodenia iadate¾a,
c) rodné èíslo, ak bolo iadate¾ovi v Slovenskej republike pridelené,
d) tátnu príslunos iadate¾a,
e) adresu trvalého pobytu iadate¾a, korepondenènú
adresu iadate¾a, ak sa líi od adresy trvalého pobytu,
f) kontaktné údaje iadate¾a ako email a telefónne èíslo iadate¾a,
g) ïalie údaje urèené fondom.
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(4) Fond je oprávnený spracúva osobné údaje28) uvedené v iadosti o pôièku pod¾a odseku 1 písm. a) a f)
a v dokladoch pod¾a odsekov 2 a 3 na úèel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôièky, prípravy návrhu
zmluvy o pôièke a zabezpeèenia plnenia zmluvných
podmienok medzi fondom a dlníkom fondu.
(5) Fond vykoná likvidáciu osobných údajov
a) iadate¾a, ktorému nebola pôièka poskytnutá, po
troch rokoch od takéhoto rozhodnutia,
b) dlníka fondu po piatich rokoch od vyrovnania vetkých jeho záväzkov voèi fondu.
§ 19
Zmluva o pôièke obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu dlníka fondu,
b) výku istiny,
c) úrokovú sadzbu pôièky,
d) osobitné podmienky èerpania pôièky,
e) výku splátok, termíny ich splatnosti a spôsob ich
úhrady,
f) sankcie za poruenie zmluvných podmienok,
g) zabezpeèenie pôièky,
h) èíslo bankového úètu dlníka fondu.
§ 20
(1) Fond je oprávnený získava údaje pre svoju èinnos
z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom29) na základe dohody pod¾a odseku 4.
(2) Ministerstvo poskytne fondu údaje pod¾a odseku 1 na základe identifikaèných údajov iadate¾a o pôièku poskytnutých fondom v rozsahu
a) informácií o túdiu: zápis na túdium, preruenie
túdia a ukonèenie túdia, názov tudijného programu, stupeò túdia, vysoká kola, na ktorej sa túdium uskutoèòuje,
b) informácie o poskytovaní sociálneho tipendia v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku,
c) informácie, e ide o tudenta so pecifickými potrebami a
d) informácie o rozsahu, zaèiatku a skonèení pracovného pomeru pedagóga.

(2) Ak ide o iadate¾a o pôièku pod¾a § 10, iadate¾
predkladá spolu so iadosou aj doklady potrebné na
vyhodnotenie nároku pod¾a § 11 ods. 3.

(3) Fond poskytuje ministerstvu identifikaèné údaje
pod¾a odseku 2 v rozsahu
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo,
c) dátum narodenia,
d) miesto narodenia,
e) identifikátor fyzickej osoby, ktorý jej bol pridelený
v centrálnom registri prevádzkovanom ministerstvom.29)

(3) Ak ide o iadate¾a o pôièku pod¾a § 14, iadate¾
predkladá spolu so iadosou aj doklady potrebné na
vyhodnotenie nároku pod¾a § 14 ods. 4 a doklady o príjme pod¾a § 15 ods. 3.

(4) Dohoda medzi ministerstvom a fondom upraví
najmä formát výmeny údajov, frekvenciu poskytovania
údajov a pravidlá zabezpeèenia ochrany osobných údajov.

28
29

) § 6 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
) Napríklad § 73 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 58 a 59 zákona è. 317/2009 Z. z. v znení zákona è. 390/2011 Z. z.
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§ 21
(1) Fond zverejòuje výroènú správu fondu na svojom
webovom sídle do 31. marca nasledujúceho roku.
(2) Fond poskytuje svoju výroènú správu na informáciu ministerstvu, tudentskej rade vysokých kôl a Národnej rade Slovenskej republiky.
(3) Výroèná správa fondu obsahuje
a) identifikaèné údaje fondu,
b) informácie o obsadení orgánov fondu,
c) údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
d) roènú úètovnú závierku fondu,
e) poèty iadate¾ov o jednotlivé pôièky, poèty iadate¾ov, ktorým sa vyhovelo, sumu poadovaných pôièiek a poskytnutých pôièiek pod¾a jednotlivých typov,
f) ïalie údaje ustanovené týmto zákonom alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi,
g) ïalie údaje urèené radou fondu alebo dozornou radou,
h) výku odmien èlenov rady fondu a èlenov dozornej
rady,
i) správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou.
§ 22
Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.30)
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1) tudentský pôièkový fond a Pôièkový fond pre
zaèínajúcich pedagógov pod¾a doterajích predpisov sa
k 1. januáru 2013 zruujú.
(2) Právnym nástupcom tudentského pôièkového
fondu a Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov
je od 1. januára 2013 fond.
(3) Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré
uzatvorili tudentský pôièkový fond a Pôièkový fond
pre zaèínajúcich pedagógov pod¾a doterajích predpisov vrátane tých práv a povinností, záväzkov a poh¾adávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôièke alebo vznikli
na základe týchto zmlúv, prechádzajú na fond pod¾a
tohto zákona k 1. januáru 2013.
(4) O nevybavených iadostiach o pôièku podaných
do 31. decembra 2012 rozhodne fond pod¾a doterajích
predpisov.
(5) Finanèné prostriedky a majetok vo vlastníctve
tudentského pôièkového fondu a finanèné prostriedky a majetok vo vlastníctve Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na
fond.
(6) Príjmy tudentského pôièkového fondu a príjmy
Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov pod¾a
doterajích predpisov sa k 1. januáru 2013 povaujú za
príjmy fondu, prièom tieto môe fond poui iba pod¾a
30
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schváleného rozpoètu jednotlivých fondov a do prijatia rozpoètu fondu pod¾a tohto zákona.
(7) Finanèné prostriedky a príjmy získané prevodom
zo tudentského pôièkového fondu sú prostriedkami
urèenými na poskytovanie pôièiek pod¾a § 10.
(8) Finanèné prostriedky a príjmy získané prevodom
z Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov sú
prostriedkami urèenými na poskytovanie pôièiek pod¾a § 14.
(9) Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu pre rok 2013 nesmú prekroèi 3,5 % roène z objemu nesplatených istín pôièiek a prísluenstva poskytnutých tudentským pôièkovým fondom
a Pôièkovým fondom pre zaèínajúcich pedagógov pod¾a stavu k 31. decembru 2012 pod¾a doterajích predpisov.
(10) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov a iných právnych vzahov k zamestnancom tudentského pôièkového fondu a Pôièkového
fondu pre zaèínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na fond.
(11) Rada tudentského pôièkového fondu a Rada
Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov sa zruujú a funkèné obdobie vetkých èlenov zaniká k 1. januáru 2013.
(12) Do vymenovania rady fondu pod¾a tohto zákona
minister vymenuje päèlennú radu fondu na obdobie
najviac iestich mesiacov na zabezpeèenie prijatia vnútorných predpisov fondu pod¾a tohto zákona.
(13) Dozorná rada tudentského pôièkového fondu
a dozorná rada Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov sa zruujú a funkèné obdobie vetkých èlenov
zaniká k 1. januáru 2013.
(14) Funkcia riadite¾a tudentského pôièkového fondu a funkcia riadite¾a Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov zaniká k 1. januáru 2013. Funkciu riadite¾a fondu vykonáva do vymenovania riadite¾a fondu
pod¾a tohto zákona riadite¾ tudentského pôièkového
fondu.
(15) Ak má tudent s fondom uzavretú zmluvu alebo
viac zmlúv o pôièke pod¾a doterajích predpisov a fond
tudentovi poskytne pôièku pre tudentov pod¾a tohto
zákona, uzavrie s ním novú zmluvu pod¾a tohto zákona, ktorou sa zruia predchádzajúce zmluvy o pôièke.
(16) Prvé zasadnutie rady fondu pod¾a tohto zákona
zvolá minister do 15 dní od vymenovania vetkých èlenov rady fondu a urèí èlena rady fondu, ktorý bude riadi rokovanie rady fondu a do zvolenia predsedu rady
fondu.
(17) Prvé zasadnutie dozornej rady vymenovanej pod¾a
tohto zákona zvolá minister a urèí èlena dozornej rady,
ktorý bude riadi rokovanie dozornej rady a do zvolenia predsedu dozornej rady.
(18) Riadite¾ fondu pod¾a odseku 14 je povinný do 60
dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona rade fondu predloi návrh rozpoètu fondu na rok 2013, návrh

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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tatútu fondu, návrh organizaèného poriadku fondu
a návrh rokovacieho poriadku rady fondu.
(19) Vnútorné predpisy prijaté pod¾a doterajích
predpisov sa uplatòujú a do dòa schválenia nových
vnútorných predpisov pod¾a tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona. V sporných prípadoch rozhodne riadite¾ fondu, èi sa bude postupova
pod¾a vnútorných predpisov tudentského pôièkového fondu alebo Fondu pre zaèínajúcich pedagógov.
(20) Fond je oprávnený prijíma splátky pôièiek
a prísluenstva na základe zmlúv uzatvorených pred
31. decembrom 2012 aj na úèet vedený v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky. Finanèné prostriedky
z tohto úètu prevedie najmenej raz za tvrrok na úèet
v tátnej pokladnici okrem povinného minimálneho
zostatku.
(21) Výroèná správa fondu za rok 2012 bude obsahova informácie o èinnosti a hospodárení tudentského
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pôièkového fondu a Pôièkového fondu pre zaèínajúcich pedagógov do 31. decembra 2012.
§ 24
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 200/1997 Z. z. o tudentskom pôièkovom fonde v znení zákona è. 231/2000 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z. a zákona è. 69/2012 Z. z.,
2. zákon è. 471/2002 Z. z. o Pôièkovom fonde pre zaèínajúcich pedagógov v znení zákona è. 462/2008 Z. z.
§ 25
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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397
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 290/2008 Z. z.
o zdravotných poiadavkách na ivoèíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných ivoèíchov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slová Európskom spoloèenstve (ïalej len spoloèenstvo) nahrádzajú slovami
Európskej únii.

Èl. I

§ 47

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 290/2008
Z. z. o zdravotných poiadavkách na ivoèíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných ivoèíchov sa mení a dopåòa takto:

2. § 47 vrátane nadpisu znie:

Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 6..
3. V prílohe è. 3 èas II znie:

Zoznam chorôb
Exotické choroby
Ryby
Mäkkýe

Kôrovce

Ryby

Choroba
epizootická hematopoetická nekróza

Vnímavé druhy
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a ostrie zelenkavý
(Perca fluviatilis)
bonamióza (Bonamia exitiosa)
Ostrea angasi a ustrica èílska (O. chilensis)
perkinsóza (Perkinsus marinus)
Crassostrea gigas a Crassostrea virginica
mikrocytóza (Microcytos mackini)
Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila
a ustrica jedlá (Ostrea edulis)
syndróm Taura
golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá
kreveta (Penaeus stylirostris) a tichomorská biela kreveta
(Penaeus vannamei)
choroba ltých hláv
golfská hnedá kreveta (Penaeus aztecus), golfská ruová
kreveta (Penaeus duorarum), kreveta Kuruma (Penaeus
japonicus), kreveta èierna obrovská (Penaeus monodon),
golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá
kreveta (Penaeus stylirostris) a tichomorská biela kreveta
(Penaeus vannamei)
Neexotické choroby
Choroba
Vnímavé druhy
vírusová hemoragická septikémia sleï (Clupea spp.), síh (Coregonus sp.), uka severná (Esox
(VHS)
lucius), treska jednokvrnná (Gadus aeglefinus), treska
aljaská (Gadus macrocephalus), treska kvrnitá (Gadus
morhua), losos (Oncorhynchus spp.), pstruh dúhový
(Oncorhynchus mykiss), Onos mustelus, pstruh jazerný
a potoèný (Salmo trutta), kambala ve¾ká (Scophthalmus
maximus), prota, lipeò tymiánový (Thymallus thymallus)
a platesa japonská (Paralichthys olivaceus)
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infekèná
(IHN)

Mäkkýe

Kôrovce

Strana 2701

hematopoetická

nekróza keta losos (Oncorhynchus keta), strieborný losos
(O. kisutch), japonský losos (O. masou), pstruh dúhový
(O. mykiss), losos nerka (O. nerka), O. rhodurus, krá¾ovský
losos (O. tshawytscha) a losos atlantický (Salmo salar)
herpesviróza kaprov koi (KHV)
kapor obyèajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio)
infekèná anémia lososov (ISA)
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), losos atlantický
(Salmo salar), pstruh jazerný a potoèný (Salmo trutta)
marteilióza (Marteilia refringens)
Ostrea angasi, ustrica èílska (O. chilensis), ustrica jedlá
(O. edulis), O. puelchana, slávka jedlá (Mytilus edulis) a M.
galloprovencialis
bonamióza (Bonamia ostreae)
Ostrea angasi, ustrica èílska (O. chilensis), O. conchaphila, O.
denselammellosa, ustrica jedlá (Ostrea edulis), O. puelchana
ichtyoftirióza (choroba bielych kvàn) vetky desanoce (rad desanoce)

4. V nadpise prílohy è. 6 sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami právne
záväzných aktov Európskej únie.
5. Príloha è. 6 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Vykonávacia smernica Komisie 2012/31/EÚ
z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopåòa príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokia¾ ide
o zoznam druhov rýb vnímavých na vírusovú hemoragickú septikémiu a vypustenie poloky týka-

júcej sa epizootického ulcerózneho syndrómu
(Ú. v. EÚ L 297, 26. 10. 2012)..
6. V celom texte nariadenia vlády sa slovo spoloèenstvo vo vetkých tvaroch nahrádza slovami Európska
únia v príslunom tvare.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2013.

Robert Fico v. r.
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398
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 81 ods. 1
písm. a), c), d), f) a g) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov
nariaïuje:

stavu povrchových vôd sa zoh¾adòujú pozaïové koncentrácie nesyntetických pecifických látok.

Èl. I

1) § 4a ods. 4 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona
è. 384/2009 Z. z.
1a
) § 10 ods. 7 písm. a) a b) vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky è. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona.
1b
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
1c
) § 11 ods. 5 písm. a) a b) vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky è. 418/2010 Z. z..

Nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd sa mení a dopåòa takto:
1. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Klasifikácia dobrého ekologického stavu,
dobrého chemického stavu a dobrého ekologického
potenciálu útvarov povrchových vôd
(1) Útvar povrchových vôd je klasifikovaný v dobrom
ekologickom stave, ak prvky kvality1) hodnotenia ekologického stavu sú zaèlenené vo ve¾mi dobrom ekologickom stave alebo dobrom ekologickom stave.1a) Limitné hodnoty urèenia ekologického stavu pre jednotlivé
prvky kvality a typy vodných útvarov povrchových vôd
sú uvedené v prílohe è. 12 èasti A. Postup hodnotenia
ekologického stavu je uvedený v prílohe è. 12 èasti B.
(2) Útvar povrchových vôd je klasifikovaný v dobrom
chemickom stave, ak hodnoty koncentrácií prioritných
látok a niektorých ïalích zneèisujúcich látok v útvare povrchových vôd nepresahujú environmentálne normy kvality.1b) Postup hodnotenia chemického stavu
útvarov povrchových vôd je uvedený v prílohe è. 14.
(3) Výrazne zmenený vodný útvar alebo umelý vodný
útvar je klasifikovaný v dobrom ekologickom potenciáli, ak je zaèlenený v maximálnom ekologickom potenciáli alebo dobrom ekologickom potenciáli.1c) Postup
urèovania ekologického potenciálu pre výrazne zmenené vodné útvary alebo umelé vodné útvary je uvedený
v prílohe è. 13.
(4) Pri hodnotení ekologického stavu a chemického

(5) Hodnotenie ekologického stavu a hodnotenie chemického stavu a urèovanie ekologického potenciálu sa
vzahuje na reprezentatívne monitorované miesta..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1c znejú:

2. V § 7 ods. 1 sa nad slovom látky odkaz 4) nahrádza odkazom 1b) a poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa
vypúa.
3. V prílohe è. 1 èasti B poznámka pod tabu¾kou k odkazu 1 znie:
1) K uvedeným hodnotám je potrebné pripoèíta hodnoty pozaïových koncentrácií akých kovov, ktoré sú odvodené pre
kadý vodný útvar. Hodnoty sa vzahujú na filtrované vzorky..

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 221/2005 Z. z. nahrádza citáciou Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 418/2010 Z. z..
5. V prílohe è. 5 èasti B poznámka pod tabu¾kou k odkazu 1 znie:
1) K uvedeným hodnotám je potrebné pripoèíta hodnoty pozaïových koncentrácií akých kovov, ktoré sú odvodené pre
kadý vodný útvar. Hodnoty sa vzahujú na filtrované vzorky..
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6. V prílohe è. 6 èasti B bod 7.7 znie:
7.7 Výroba TiO2
Ukazovate¾
Sírany
Chloridy
Chloridy
Chloridy
Chloridy

Oznaèenie
SO4 2−
ClClClCl-

Jednotka
kg/t1)
kg/t2)
kg/t3)
kg/t4)
kg/t5)

Limitná hodnota
550
130
228
330
450

Poznámky:
1

) pecifická produkcia z vypúania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri sulfátovom procese výroby na tonu vyrobeného produktu.
2
) pecifická produkcia z vypúania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri chloridovom procese výroby na báze neutrálneho rutenilu na tonu vyrobeného produktu.
3
) pecifická produkcia z vypúania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri chloridovom procese výroby na báze syntetického rutenilu na tonu vyrobeného produktu.
4
) pecifická produkcia z vypúania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri chloridovom procese výroby na báze trosky na tonu vyrobeného produktu.
5
) pecifická produkcia z vypúania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd do slanej vody v ústí riek, pobrených vodách alebo na otvorenom mori pri chloridovom procese výroby na báze trosky na tonu vyrobeného produktu.

Pre zariadenia, ktoré pouívajú chloridový proces a viac ako jeden druh rudy, platia limitné hodnoty emisií pre ukazovate¾ chloridy pod¾a pomeru mnostva pouitých rúd..
7. V prílohe è. 6 èasti B tabu¾ke 9.3 Spa¾ovne odpa Tálium a jeho zlúèeniny

Tl a zl.

8. V prílohe è. 10 prvom bode pecifické opatrenia
pre ortu1) CAS2) è. 7439-97- 6 text pod tabu¾kou znie:
Poznámky:
1

) Ortu znamená chemický prvok ortu alebo ortu obsiahnutú
v ktorejko¾vek jej zlúèenine.
2
) Chemical Abstract Service.
3
) Mnostvo ortuti na 1 t intalovanej výrobnej kapacity vinylchloridu.
4
) Mnostvo ortuti na l t intalovanej výrobnej kapacity chlóru.
5
) Koncentrácia ortuti v odpadovej vode z intalovanej výrobnej
kapacity chlóru.

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hodnotám uvedeným v tabu¾ke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria tvornásobok mesaèných
hodnôt uvedených v tabu¾ke.
Ak priemyselný podnik, ktorý nepouíva chlóralkalickú elektrolýzu, nevypúa viac ako 7,5 kg ortuti za rok,
môe sa zavies zjednoduený postup monitorovania..
9. V prílohe è. 10 druhom bode pecifické opatrenia
pre kadmium6) CAS è. 7440-43-9 text pod tabu¾kou
znie:
Poznámky:
6

dov a zariadenia na spoluspa¾ovanie9) ukazovate¾ Tálium a jeho zlúèeniny znie:

) Kadmium znamená chemický prvok kadmium alebo kadmium
obsiahnuté v ktorejko¾vek jeho zlúèenine.
7
) Limitné hodnoty nie sú urèené z dôvodu neexistencie ekonomicky vhodných metód na systematické vyaenie kadmia z odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe kyseliny fosforeènej alebo pri výrobe fosforeèných hnojív z hornín obsahujúcich
fosfáty.

mg/l

0,05

..

Priemerné denné limitné hodnoty kadmia sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených
v tabu¾ke.
Ak priemyselná prevádzka nevypúa viac ako 10 kg
kadmia za rok, môe sa zavies zjednoduený spôsob
monitorovania pod¾a prílohy è. 4.
Ak je v priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou celkový objem elektrolytických nádrí
mení ako 1,5 m3, môe sa zavies zjednoduený spôsob monitorovania..
10. V prílohe è. 10 treom bode pecifické opatrenia
pre HCH8) CAS è. 608-73-1 text pod tabu¾kou znie:
Poznámky:
8
9

) HCH znamená izomér 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.
) Lindán znamená produkt obsahujúci najmenej 99 %
γ -izoméru 1,2,3,4,5,6- hexachlórcyklohexánu.

Priemerné denné limitné hodnoty zneèistenia sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených
v tabu¾ke.
Ak priemyselná prevádzka nevypúa viac ako 3 kg
HCH za rok, môe sa zavies zjednoduený postup monitorovania.
Ak je pri priemyselných prevádzkach na povrchovú
úpravu elektrolýzou celkový objem elektrolytických
nádrí mení ako 1,5 m3, môe sa zavies zjednoduený
spôsob monitorovania.
Meranie prietoku sa vykonáva s presnosou ±20 %..
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11. Nadpis prílohy è. 12 znie:

LIMITNÉ HODNOTY URÈENIA
EKOLOGICKÉHO STAVU PRE JEDNOTLIVÉ
PRVKY KVALITY A TYPY VODNÝCH ÚTVAROV
POVRCHOVÝCH VÔD A SPÔSOB ICH
HODNOTENIA.
12. V prílohe è. 12 èasti A sa pod nadpis LIMITNÉ

Èiastka 98

HODNOTY PRE URÈENIE EKOLOGICKÉHO STAVU
PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VODNÝCH ÚTVAROV POVRCHOVÝCH VÔD vkladajú tieto slová:
I  ve¾mi dobrý ekologický stav
II  dobrý ekologický stav
III  priemerný ekologický stav
IV  zlý ekologický stav
V  ve¾mi zlý ekologický stav.

TABU¼KA 12.1.4 BIOLOGICKÉ PRVKY KVALITY  BENTICKÉ BEZSTAVOVCE PRE TYPY P1V, K2V A K3V
TYP
Trieda
PEK1)
Sapróbny index2)
Oligo taxa (%)3)
BMWP skóre4)
Metaritral (%)10)
Rhithron Type
index5)
Biocoenotic Region
index6)
Akal+Lital
+Psamal (%)8)
EPT taxa9)

R2(P1V), I1(P1V), B1(P1V)
II
III
IV
>0,6
>0,4
>0,2
<2,30
<2,70
<3,10



>85,00
>57,00
>29,00



>5,20
>3,50
>1,70,

V
≤ 0,2
≥ 3,10

≤ 29,00

≤ 1,70

I
>0,8
<2,10
>26,10
>95,60
>31,40
>9,10

<5,10

<5,80

<6,60

<7,30

≤ 7,30

<4,50

<5,50

<6,40

<7,40

≥ 7,40

>54,00

>40,50

>27,00

>13,50

≤ 13,50

>62,30

>46,70

>31,20

>15,60











>16

>12

>8

>4

I
>0,8
<1,83

>113,00

>6,90

V2 (K2V), H2(K2V), R1(K2V), H1(K2V)
II
III
IV
V
>0,6
>0,4
>0,2
≤ 0,2
<2,45
<2,80
<3,15
≥ 3,15
>19,60
>13,00
>6,50
≤ 6,50
>72,00
>48,30
>24,70
≤ 24,70
>23,60
>15,70
>7,90
≤ 7,90
>6,80
>4,60
>2,30
≤ 2,30

V1(K3V), P1(K3V), P2(K3V)
II
III
IV
>0,6
>0,4
>0,2
<2,15
<2,60
<3,05
>30,80
>20,50
>10,30
>97,00
>65,00
>33,00
>32,90
>22,00
>11,00
>10,70
>7,10
>3,60

V
≤ 0,2
≥ 3,05
≤ 10,30
≤ 33,00
≤ 11,00
≤ 3,60

<3,20

<4,50

<5,80

<7,10

≥ 7,10

≤ 15,60

>69,20

>51,90

>34,60

>17,30

≤ 17,30

≤4

>26

>20

>13

>7

≤7

I
>0,8
<1,70
>41,00
>129,00
>43,90
>14,20
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Poznámky:
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
8
)
9
)
10
)
2

PEK je pomer ekologickej kvality.
Sapróbny index pod¾a Zelinku & Marvana.
Oligo taxa je zastúpenie oligosapróbnych taxónov.
Biotický index predstavuje súèet bodov pridelených jednotlivým èe¾adiam pod¾a ich citlivosti na organické zneèistenie.
Rhithron Type index odráa zastúpenie ritrálových taxónov.
Biocoenotic Region index zoh¾adòuje zastúpenie taxónov preferujúcich jednotlivé zóny toku od krenálu po potamál.
Akal+Lital+Psamal vyjadruje percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich substráty akál, litál a psamál.
EPT taxa je poèet taxónov podeniek (Ephemeroptera), povatiek (Plecoptera) a potoèníkov (Trichoptera).
Metarhithral udáva percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich metaritrál.

TABU¼KA 12.1.5 BIOLOGICKÉ PRVKY KVALITY  BENTICKÉ BEZSTAVOVCE PRE VYBRANÉ TYPY P1V
D1 (P1V), D2(P1V)

TYP
Trieda
PEK1)
Sapróbny index2)
Oligo taxa (%)3)
BMWP skóre4)
Rhithron Type index5)
Biocoenotic Region
index6)
Akal+Lital+Psamal (%)8)
EPT taxa9)
1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

V3 (P1V)

I
>0,8
<2,30
>17,70
>57,40
>5,80
<5,40

II
>0,6
<2,60
>13,30
>43,30
>4,40
<6,20

III
>0,4
<2,90
>8,80
>29,20
>2,90
<6,90

IV
>0,2
<3,20
>4,40
>15,10
>1,50
<7,70

V
≤ 0,2
≥ 3,20
≤ 4,40
≤ 15,10
≤ 1,50
≥ 7,70

I
>0,8
<1,83
>17,50
>113,00
>6,90
<5,10

II
>0,6
<2,30
>13,10
>85,00
>5,20
<5,80

III
>0,4
<2,70
>8,80
>57,00
>3,50
<6,60

IV
>0,2
<3,10
>4,40
>29,00
>1,70
<7,30

V
≤ 0,2
≥ 3,10
≤ 4,40
≤ 29,00
≤ 1,70
≥ 7,30

I
>0,8
<1,83
>17,50
>113,00
>6,90
<5,10

II
>0,6
<2,30
>13,10
>85,00
>5,20
<5,80

III
>0,4
<2,70
>8,80
>57,00
>3,50
<6,60

IV
>0,2
<3,10
>4,40
>29,00
>1,70
<7,30

V
≤ 0,2
≥ 3,10
≤ 4,40
≤ 29,00
≤ 1,70
≥ 7,30

>54,00


>40,50


>27,00


>13,50


≤ 13,50


>54,00
>15,00

>40,50
>11,00

>27,00
>8,00

>13,50
>4,00

≤ 13,50
≤ 4,00

>54,00


>40,50


>27,00


>13,50


≤ 13,50


PEK je pomer ekologickej kvality.
Sapróbny index pod¾a Zelinku & Marvana.
Oligo taxa je zastúpenie oligosapróbnych taxónov.
Biotický index predstavuje súèet bodov pridelených jednotlivým èe¾adiam pod¾a ich citlivosti na organické zneèistenie.
Rhithron Type index odráa zastúpenie ritrálových taxónov.
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Poznámky:

M1 (P1V)
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13. V prílohe è. 12 èasti A tabu¾ky 12.1.4 a 12.1.5 znejú:
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6

) Biocoenotic Region index zoh¾adòuje zastúpenie taxónov preferujúcich jednotlivé zóny toku od krenálu po potamál.
) Akal+Lital+Psamal vyjadruje percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich substráty akál, litál a psamál.
9
) EPT taxa je poèet taxónov podeniek (Ephemeroptera), povatiek (Plecoptera) a potoèníkov (Trichoptera)..
8

14. V prílohe è. 12 èasti A tabu¾ka 12.3 znie:
TABU¼KA 12.3 BIOLOGICKÉ PRVKY KVALITY  MAKROFYTY
TYP
Trieda

PEK1)
IBMR index13)

I

P1M, P1S, D1(P1V), D2(P1V), V3(P1V), R(P1V), I1(P1V), B1(P1V)
II
III
IV

>0,8
>10,48

>0,6
>7,86

>0,4
>5,24

>0,2
>2,62

V

I

II

K2S, K2V, K3V, P2M
III

IV

V

≤ 0,2

>0,8
>11,30

>0,6
>8,48

>0,4
>5,65

>0,2
>2,83

≤ 0,2

≤ 2,62

≤ 2,83

Poznámky:
1

13

) PEK je pomer ekologickej kvality.
) IBMR index je biologický index pre makrofyty..

15. V prílohe è. 12 èasti A tabu¾ka 12.4.1 znie:

TYP
Trieda
PEK1)
CEE index14)
EPI-D index15)
IPS index16)
Prítomnos vláknitých baktérií
(stupeò hojnosti)

Poznámky:
1

)
)
15
)
16
)
14

P1S, P1M, M1(P1V), V3(P1V), R2(P1V), I1(P1V),
B1(P1V)
I
II
III
IV
V
>0,9
>0,7
>0,5
>0,3
≤ 0,3
>12,4
>10,1
>7,8
>5,5
≤ 5,5
>12,4
>10,1
>7,8
>5,5
≤ 5,5
>14,7
>11,9
>9,0
>6,1
≤ 6,1
1
2
3
4
5

P2M, K2M, K2S, V2(K2V), H2(K2V), H1(K2V),
R1(K2V)
I
II
III
IV
V
>0,9
>0,7
>0,5
>0,3
≤ 0,3
>13,4
>10,9
>8,3
>5,8
≤ 5,8
>13,6
>11,0
>8,4
>5,8
≤ 5,8
>15,7
>12,6
>9,5
>6,4
≤ 6,4
1
2
3
4
5

D1 (P1V), D2 (P1V)
I
>0,9
>13,1
>13,1
>15,5
1

II
>0,7
>11,1
>11,1
>13,1
2

III
>0,5
>8,4
>8,4
>9,7
3

IV
>0,3
>6,2
>6,2
>6,9
4

V
≤ 0,3
≤ 6,2
≤ 6,2
≤ 6,9
5

Zbierka zákonov è. 398/2012

TABU¼KA 12.4.1 BIOLOGICKÉ PRVKY KVALITY  FYTOBENTOS PRE TYPY P1S, P1M, D1(P1V), D2(P1V), M1(P1V), V3(P1V), R2(P1V),
I1(P1V), B1(P1V), P2M, K2M, K2S, V2(K2V), H2(K2V), H1(K2V) a R1(K2V)

PEK je pomer ekologickej kvality.
CEE index odráa reakciu rozsievok na celkové zneèistenie (Descy&Coste,1991).
EPI-D index detekuje eutrofizaèné procesy v tokoch (DellUomo et al., 1999).
IPS index odráa celkové zneèistenie vody (Coste in Cemagref, 1982)..
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16. V prílohe è. 12 èasti A tabu¾ke 12.6.1 sa vypúa
odkaz a poznámka pod tabu¾kou k odkazu 2 a poznámka
pod tabu¾kou k odkazu 1 znie:

1) K uvedeným hodnotám je potrebné pripoèíta hodnoty pozaïových koncentrácií akých kovov. Výsledné hodnoty sú prepoèítané pre vetky vodné útvary povrchových vôd Slovenska. Hodnoty sa vzahujú na filtrované vzorky..

17. V prílohe è. 12 èasti B prvom a treom bode sa nad
slovom predpise odkaz 6) nahrádza odkazom 9).
18. V prílohe è. 12 èasti B siedmy bod znie:
7. Pri hodnotení obsahu nesyntetických pecifických
látok relevantných pre Slovensko sa zoh¾adòujú pozaïové koncentrácie akých kovov, ktoré sú na Slovensku odvodené pre kadý vodný útvar.
Ak sa pri hodnotení syntetických a nesyntetických pecifických látok relevantných pre Slovensko urèí súlad s en-
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vironmentálnymi normami kvality vyjadrenými ako
roèný priemer (RP-ENK) a ako najvyia prípustná
koncentrácia (NPK-ENK), ekologický stav je ve¾mi
dobrý alebo dobrý.
Ak sa pri hodnotení syntetických a nesyntetických
pecifických látok relevantných pre Slovensko urèí
nesúlad s environmentálnymi normami kvality vyjadrenými ako roèný priemer (RP-ENK) a ako najvyia prípustná koncentrácia (NPK-ENK), ekologický
stav je priemerný alebo zlý..
19. V prílohe è. 12 èasti B deviaty bod znie:
9. Pri urèení celkového ekologického stavu sa pouije pravidlo najhoria hodnota zatrieïuje,
prièom rozhodujúce sú biologické prvky kvality..
20. Príloha è. 13 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 13
k nariadeniu vlády è. 269/2010 Z. z.

POSTUP URÈOVANIA EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU
PRE VÝRAZNE ZMENENÉ VODNÉ ÚTVARY ALEBO UMELÉ VODNÉ ÚTVARY
1. Ekologický potenciál výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa urèuje ako maximálny, dobrý, priemerný, zlý a ve¾mi zlý.
2. Pri urèovaní ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa vychádza z typovo pecifických klasifikaèných schém uvedených v prílohe è. 12 pre jednotlivé prvky kvality pre prirodzené vodné útvary.
3. Pri urèovaní ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa
zoh¾adòujú informácie o konkrétnom vodnom útvare a moné vplyvy hydromorfologických zmien na biologické
prvky kvality a fyzikálno-chemické prvky kvality..

21. Nadpis prílohy è. 14 znie:

zo dòa 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola zneèisovania ivotného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010)..

POSTUP HODNOTENIA CHEMICKÉHO
STAVU ÚTVAROV POVRCHOVÝCH VÔD.

22. V prílohe è. 14 druhom bode sa nad slovom predpise odkaz 6) nahrádza odkazom 9).
23. Príloha è. 15 sa dopåòa dvanástym bodom, ktorý
znie:
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Robert Fico v. r.
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399
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie stavebnotechnických poiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhláky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 444/2007 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 36
ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie
stavebnotechnických poiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhláky
è. 444/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b) sa za slová zariadení civilnej ochrany vkladá bodka a vypúajú sa slová na utváranie
predpokladov na zniovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v èase vojny a vojnového
stavu.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
2. V § 2 sa vypúa písmeno d).
3. § 3 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
4. V § 4 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
5. V § 4 ods. 2 písm. f) sa slová prvej èasti písmena C
piateho bodu, nahrádzajú slovami tvrtej èasti písmena A.,.
6. V § 4 ods. 2 písm. g) sa za slovami mikroklimatické podmienky bodkoèiarka nahrádza èiarkou a vypúajú sa slová miestnosti, ktoré majú povahu trvalého
pobytu osôb, musia by vybavené zariadením na nútené vetranie,.
7. V § 4 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúajú slová na
ochranné stavby a slová v územných obvodoch.
8. V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová orgánov miestnej
tátnej správy a samosprávy nahrádzajú slovami vyích územných celkov, miest a obcí.
9. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) v bytových budovách pre navrhovaný poèet osôb..

10. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Ochranné stavby sa navrhujú pod¾a analýzy územia z h¾adiska moných mimoriadnych udalostí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
11. V § 7 sa vypúa písmeno c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.
12. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak po vyhlásení mimoriadnej situácie nemono
uvies ochrannú stavbu do stavu technickej pripravenosti na príjem osôb, postupuje sa pod¾a prílohy è. 2..
13. § 11 ods. 4 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) signalizaèným zariadením na signalizáciu ich polohy
pri zavalení..
14. V § 12 sa vypúa odsek 5.
15. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
§ 14
Kontrola bezpeènosti technického zariadenia
ochrannej stavby
Kontrolu bezpeènosti technického zariadenia
ochrannej stavby upravuje osobitný predpis.9)
§ 15
Údrba a prevádzka ochrannej stavby
(1) Údrba ochrannej stavby sa vykonáva pod¾a roèného plánu údrby ochrannej stavby.
(2) Pri údrbe ochrannej stavby sa postupuje pod¾a
prílohy è. 6 písm. A. a B. a prílohy è. 9.
(3) Pri prevádzke ochrannej stavby sa postupuje pod¾a prílohy è. 6 písm. C., D. a E. a prílohy è. 8.
(4) Dokumentácia údrby ochrannej stavby a dokumentácia prevádzky ochrannej stavby sa vedie pod¾a
prílohy è. 6 písm. F. a príloh è. 7, 8, 10 a 11..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrický-
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mi a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia..

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
16. V prílohe è. 1 prvej èasti písmene C. sa vypúa
prvý bod.
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2.2 Vzduchotechnické zariadenie musí by napojené
na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie..

Doterají druhý bod a piaty bod sa oznaèujú ako
prvý bod a tvrtý bod.

22. V prílohe è. 1 tretej èasti bode II. písmene A.
bod 2.2 znie:
2.2 priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa pre muov a eny..

17. V prílohe è. 1 prvej èasti písmene C. sa vypúa
tvrtý bod.

23. V prílohe è. 1 tretej èasti bode II. písmene C. sa
vypúa druhý bod.

18. V prílohe è. 1 druhej èasti písmene B. bode 1.1 sa
za slovom regenerácia bodka nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: ak ochranná stavba je
v mieste, kde môe vzniknú nadmerné zamorenie nebezpeènou látkou..
19. V prílohe è. 1 tretej èasti bode I. písmene A. bode
2.2 sa vypúajú slová 1 záchodová misa pre muov aj
eny v ochrannej stavbe s kapacitou do 50 ukrývaných
osôb..
20. V prílohe è. 1 tretej èasti bode I. písmene C. bode
2.1 sa slová poui filtraèné a ventilaèné zariadenie
s typovým oznaèením FVZ-50, FVZ-100, FVKP-1
a FVKP-2. nahrádzajú slovami vyui vzduchotechnické zariadenie..
21. V prílohe è. 1 tretej èasti bode I. písmene C. bod
2.2 znie:

24. V prílohe è. 1 tvrtej èasti sa vkladá nové písmeno A., ktoré znie:
A. Kapacita ochrannej stavby je súèet miest na sedenie
a leanie ukrývaných osôb, prièom miest na leanie
musí by 20 % a 30 % z navrhovaného poètu
miest..
Doterajie písmená A. a D. sa oznaèujú ako písmená B. a E.
25. V prílohe è. 1 tvrtej èasti sa vypúa písmeno D.
Doterajie písmeno E. sa oznaèuje ako písmeno D.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Robert Kaliòák v. r.
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400
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 9. októbra 2012 boli na
zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie è. 296/1991 Zb.) v znení neskorích zmien (oznámenie è. 529/1992 Zb., oznámenie
è. 291/1995 Z. z., oznámenie è. 292/1995 Z. z., oznámenie è. 346/1998 Z. z., oznámenie è. 47/2001 Z. z., oznámenie
è. 288/2001 Z. z., oznámenie è. 257/2002 Z. z., oznámenie è. 29/2003 Z. z., oznámenie è. 30/2003 Z. z., oznámenie
è. 574/2003 Z. z., oznámenie è. 83/2004 Z. z., oznámenie è. 97/2005 Z. z., oznámenie è. 123/2006 Z. z., oznámenie
è. 156/2007 Z. z., oznámenie è. 157/2007 Z. z., oznámenie è. 244/2008 Z. z., oznámenie è. 248/2008 Z. z., oznámenie è. 628/2008 Z. z., oznámenie è. 629/2008 Z. z., oznámenie è. 127/2009 Z. z., oznámenie è. 265/2010 Z. z., oznámenie è. 157/2011 Z. z. a oznámenie è. 167/2012 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. januára 2013. Týmto dòom nadobudnú platnos aj pre Slovenskú republiku.
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K oznámeniu è. 400/2012 Z. z.

ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Pravidlo 4
iados (Obsah)
4.1 a 4.14 (bez zmeny)
4.15 Podpis
iados musia podpísa prihlasovate¾ alebo, ak je
viac ako jeden prihlasovate¾, vetci prihlasovatelia.
(b) (zruené)
4.16 a 4.19 (bez zmeny)
Pravidlo 51bis

nie si priority skorej prihláky [pravidlo 51 bis.
1(a) (iii)], ak je vyhlásenie o tejto záleitosti v súlade s pravidlom 4.17 (iii) obsiahnuté v iadosti alebo je priamo podané na urèený úrad,
(iv) obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51 bis.1 (a) (iv)], ak je vyhlásenie
o pôvodcovstve v súlade s pravidlom 4.17 (iv) obsiahnuté v iadosti alebo je priamo podané na urèený úrad.
(b) (i) a (iii) (zruené)
(c) (zruené)
51bis.3 (bez zmeny)

Niektoré národné poiadavky
prípustné pod¾a èlánku 27
51bis.1 Niektoré prípustné národné poiadavky
(a) S výhradou pravidla 51bis.2 môe národné zákonodarstvo aplikované urèeným úradom v súlade
s èlánkom 27 iada prihlasovate¾a o predloenie
najmä
(i) a (iii) (bez zmeny)
(iv) ak medzinárodná prihláka urèuje tát, ktorého
národné zákonodarstvo vyaduje [k dátumu rozhodnutia Zhromadenia o zmene tohto pravidla]
predloenie prísahy alebo vyhlásenia o pôvodcovstve, akýko¾vek dokument, ktorý obsahuje prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve,
(v) a (vii) (bez zmeny)
(b) a (f) (bez zmeny)
51bis.2 Urèité okolnosti, pri ktorých sa nemusia vyadova dokumenty alebo dôkazy
(a) Urèený úrad nebude vyadova iadne dokumenty
alebo dôkazy, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti daných údajov a vyhlásení,
(i) týkajúce sa totonosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1
(a) (i)] (iné ne dokument obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51bis.1
(a) (iv)], ak sú údaje o pôvodcovi v súlade s pravidlom 4.6 zahrnuté v iadosti alebo ak vyhlásenie
o totonosti pôvodcu je v súlade s pravidlom 4.17
(i) zahrnuté v iadosti alebo je priamo podané na
urèený úrad,
(ii) (bez zmeny)
(iii) týkajúce sa prihlasovate¾ovho práva tak ako pri
dátume medzinárodného podania na nárokova-

Pravidlo 53
Návrh
53.1 a 53.7 (bez zmeny)
53.8 Podpis
Návrh musí podpísa prihlasovate¾ alebo, ak je viac
ako jeden prihlasovate¾, vetci prihlasovatelia, ktorí
návrh vypracovali.
(b) (zruené)
(i) (zruené)
(ii) (zruené)
53.9 (bez zmeny)
Pravidlo 90bis
Spävzatia
90bis.1 a 90bis.4 (bez zmeny)
90bis.5 Podpis
Kadé oznámenie o spävzatí pod¾a pravidiel 90bis.1
a 90bis.4 musí podpísa prihlasovate¾. Ak sú dvaja
alebo viac prihlasovate¾ov, vyaduje sa podpis vetkých. Prihlasovate¾, ktorý sa povauje za spoloèného
splnomocnenca pod¾a pravidla 90.2(b), nie je oprávnený podpísa takéto oznámenie v mene ostatných prihlasovate¾ov.
(b) (zruené)
(i) (zruené)
(ii) (zruené)
(iii) (zruené)
90bis.6 a 90bis.7 (bez zmeny)
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K oznámeniu è. 400/2012 Z. z.

AMENDMENTS
to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)
Adopted on October 9, 2012, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union
(PCT Union) at its forty-third (25th Extraordinary) session held from October 1 to 9, 2012 with effect
from January 1, 2013
Rule 4
The Request (Contents)
4.1 to 4.14 [No change]
4.15 Signature
The request shall be signed by the applicant or, if
there is more than one applicant, by all of them.
4.16 to 4.19 [No change]
Rule 51bis
Certain National Requirements
Allowed under Article 27
51bis.1 Certain National Requirements Allowed
(a) Subject to Rule 51bis.2, the national law applicable
by the designated Office may, in accordance with
Article 27, require the applicant to furnish, in
particular:
(i) t o (iii) [no change]
(iv) where the international application designates
a State whose national law requires, on [date of
the Assembly decision to amend this Rule] the
furnishing of an oath or declaration of
inventorship, any document containing an oath
or declaration of inventorship,
(v) to (vii) [no change]
(b) to (f) [No change]
51bis.2 Certain Circumstances in Which Documents
or Evidence May Not Be Required
(a) The designated Office shall not, unless it may
reasonably doubt the veracity of the indications or
declaration concerned, require any document or
evidence:
(i) relating to the identity of the inventor (Rule
51bis.1(a)(i)) (other than a document containing
an oath or declaration of inventorship
(Rule 51bis.1(a)(iv)), if indications concerning the
inventor, in accordance with Rule 4.6, are
contained in the request or if a declaration as to
the identity of the inventor, in accordance with

Rule 4.17(i), is contained in the request or is
submitted directly to the designated Office;
[Rule 51bis.2(a), continued]
(ii) [no change]
(iii) relating to the applicants entitlement, as at the
international filing date, to claim priority of an
earlier application (Rule 51bis.1(a)(iii)), if
a declaration as to that matter, in accordance
with Rule 4.17(iii), is contained in the request or
is submitted directly to the designated Office;
(iv) containing an oath or declaration of inventorship
(Rule 51bis.1(a)(iv)), if a declaration of
inventorship, in accordance with Rule 4.17(iv), is
contained in the request or is submitted directly
to the designated Office.
51bis.3 [No change]
Rule 53
The Demand
53.1 to 53.7 [No change]
53.8 Signature
The demand shall be signed by the applicant or, if
there is more than one applicant, by all applicants
making the demand.
53.9 [No change]
Rule 90bis
Withdrawals
90bis.1 to 90bis.4 [No change]
90bis.5 Signature
Any notice of withdrawal referred to in Rules 90bis.1
to 90bis.4 shall be signed by the applicant or, if there
are two or more applicants, by all of them. An applicant
who is considered to be the common representative
under Rule 90.2(b) shall not be entitled to sign such
a notice on behalf of the other applicants.
90bis.6 and 90bis.7 [No change]
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