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484
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 127/2006 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona
è. 519/2008 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 386/2009 Z. z., zákona è. 119/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 343/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 290/2013 Z. z., zákona è. 346/2013 Z. z. a zákona
è. 388/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 15 znie:
(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom
sa vykonáva zber odpadov, ohranièené plotom alebo
priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takým zariadením nie je miesto
na ukladanie odpadov pod¾a § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu pod¾a § 54a ods. 17, zberné miesto
pod¾a § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu pod¾a
§ 48a ods. 21..

v zmysle tohto zákona (§ 7, 8 a 15). Subjekt, ktorému
bol odpad odovzdaný, sa stane zodpovedným za odpad
a vzahujú sa na neho vetky povinnosti drite¾a odpadu ustanovené v § 19..
9. V § 19 ods. 11 úvodnej vete sa slová v odseku 3
nahrádzajú slovami v odseku 4.
10. V § 19 ods. 12 sa slová pod¾a odseku 10 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 11.
11. V § 19 ods. 14 sa slová v odseku 3 nahrádzajú
slovami v odseku 4.
12. V § 19 ods. 15 sa slová v odseku 3 nahrádzajú
slovami v odseku 4.
13. V § 20 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
14. V § 21 ods. 1 sa vypúa písmeno j).
Doterajie písmená k) a n) sa oznaèujú ako písmená
j) a m).
15. V § 39 ods. 6 sa za slovo kuchyne48f) vkladá èiarka a slová pouitých batérií a akumulátorov, ktoré sú
komunálnym odpadom,.
16. V § 39 ods. 9 sa za slová z domácností (§ 54a
ods. 4) vkladá èiarka a slová zberu pouitých batérií
a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom,.
17. V § 39 ods. 14 písm. a) sa slová odseku 5
písm. c) nahrádzajú slovami odseku 8 písm. c).
18. V § 39 ods. 14 písm. b) sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 6.

2. V § 6 ods. 2 sa slová údajov pod¾a § 5 ods. 4 nahrádzajú slovami ustanovených údajov [§ 68 ods. 3
písm. a)].

19. V § 39 ods. 19 úvodnej vete sa za slová (§ 54ga
ods. 2) vkladajú slová a výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej organizácii (§ 48g ods. 2).

3. V § 6 ods. 3 sa slová údaje pod¾a § 5 ods. 5 nahrádzajú slovami ustanovené údaje [§ 68 ods. 3 písm. a)].

20. V § 39 ods. 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a systém zberu pouitých prenosných batérií
a akumulátorov alebo pouitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových
vozidiel54) nevyuívaných na komerèné úèely vo vlastníctve fyzickej osoby.

4. V § 6 ods. 5 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami
ods. 5.
5. V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová § 48a a 48f nahrádzajú slovami §48a a 48i.
6. V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová § 54a nahrádzajú
slovami § 54a a 54i.
7. V § 19 ods. 1 písm. l) sa slová § 73 nahrádzajú
slovami § 79 ods. 3.
8. V § 19 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo drite¾ odpadu odovzdá
odpad subjektu, ktorý je oprávnený k jeho prevzatiu

21. V § 40 ods. 9 celom texte sa slová v príslunom
odbore nahrádzajú slovami v oblasti nakladania s nebezpeènými odpadmi.
22. V § 40a ods. 13 sa slová ustanovenia § 73 ods. 3
a 4 platia nahrádzajú slovami ustanovenie § 73 ods. 4
platí.
23. iesta èas zákona vrátane nadpisu znie:
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IESTA ÈAS
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
§ 48a
Základné ustanovenia
(1) Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez
oh¾adu na ich tvar, objem, hmotnos, materiálové zloenie alebo pouitie, na spracovanie pouitých batérií
a akumulátorov, na nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania pouitých batérií a akumulátorov sa vzahujú
veobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto èasti
zákona nie je ustanovené inak.
(2) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej
energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjate¾ných èlánkov alebo z jedného alebo
viacerých sekundárnych dobíjate¾ných èlánkov. Batérie a akumulátory sa èlenia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
(3) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov
navzájom prepojených a uzavretých, prepojených alebo uzavretých vo vonkajom obale tak, aby tvorili jeden
celok, ktorý nie je urèený na rozoberanie koneèným pouívate¾om.
(4) Pouitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo
akumulátor, ktoré sú odpadom pod¾a § 2 ods. 1.
(5) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria,
gombíkový èlánok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
a) sú hermeticky uzavreté,
b) môu sa ruène prenáa,
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom
ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(6) Gombíkový èlánok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väèím ako ich
výka, ktoré sa pouívajú na osobitné úèely, najmä
v prístrojoch pre nepoèujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záloných zdrojoch.
(7) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sa pouívajú na tartovanie
motorového vozidla54) a jeho osvetlenie.
(8) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sú urèené výhradne na priemyselné alebo profesionálne pouitie alebo sú pouité
v dopravnom prostriedku poháòanom elektrickou
energiou.
(9) Spracovanie pouitých batérií a akumulátorov
znamená akúko¾vek èinnos vykonávanú na pouitých
batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané
do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na znekodnenie.
(10) Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov je
fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. a).
(11) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez oh¾adu na
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pouitú techniku predaja, vrátane predaja na základe
zmluvy uzatváranej na dia¾ku,54a) uvádza po prvý raz na
trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej
republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov zaèlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
(12) Tretia osoba je osoba, ktorá v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti zabezpeèuje pre výrobcu priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov plnenie povinností pod¾a tohto zákona na základe zmluvy
a ktorá je zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory; za tretiu osobu sa nepovauje osoba, ktorá na
zmluvnom základe zabezpeèuje plnenie povinností
pod¾a tohto zákona pre jedného výrobcu priemyselných
alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní povinnosti pod¾a tohto zákona individuálne.
(13) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti koneènému pouívate¾ovi.
(14) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh v Slovenskej republike je dodávanie alebo sprístupnenie batérií
a akumulátorov za úhradu alebo bezplatne.
(15) Recyklácia pouitých batérií a akumulátorov je
opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný úèel alebo na iné úèely okrem spätného získavania energie.
(16) Prístroj je elektrozariadenie (§ 54a ods. 2), ktoré
je úplne alebo èiastoène napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môe by napájané.
(17) Beznúrový elektrický nástroj je ruèný prístroj
napájaný z batérie alebo akumulátora a urèený na
údrbu, výstavbu alebo záhradnícke èinnosti.
(18) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovate¾ zberného miesta, podnikate¾, ktorý je
oprávnený vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov, a spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov.
(19) Limit pre zber pouitých prenosných batérií
a akumulátorov je percentuálny zberový podiel pre
daný kalendárny rok vypoèítaný tak, e sa celková
hmotnos pouitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí
priemernou hmotnosou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali koneèným pouívate¾om alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov poèas daného
kalendárneho roka a poèas dvoch predchádzajúcich
kalendárnych rokov. Do limitu pre zber sa zapoèítavajú
aj pouité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú
uvádzané na trh ako batérie a akumulátory zaèlenené do prístrojov.
(20) Zberné miesto je miesto urèené na základe zmluvy s výrobcom alebo kolektívnou organizáciou, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti koneèného pouívate¾a, kde môe koneèný pouívate¾ bezplatne
odovzda pouité prenosné batérie a akumulátory do
nádoby urèenej na tento úèel.
(21) Spätný zber pouitých prenosných batérií a aku-
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mulátorov je bezplatný zber pouitých prenosných batérií a akumulátorov od ich drite¾a u distribútora prenosných batérií a akumulátorov a bez viazania tohto
zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo
iného tovaru.
§ 48b
Zákaz uvádzania na trh
(1) Zakazuje sa uvádza na trh
a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú
súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005
hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa nevzahuje na gombíkové èlánky s obsahom ortuti neprevyujúcim dve hmotnostné percentá,
b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých,
ktoré sú súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako
0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz
sa nevzahuje na prenosné batérie a akumulátory urèené na pouitie v núdzových a poplaných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych
prístrojov alebo v beznúrových elektrických nástrojoch,
c) batérie alebo akumulátory, ktoré nespåòajú poiadavky tohto zákona.
(2) Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh
po 26. septembri 2008 a nespåòajú poiadavky uvedené v odseku 1, musia by výrobcom z trhu bezodkladne
stiahnuté.
§ 48c
Povinnosti hospodárskych subjektov
a výrobcov prístrojov
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný doda
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne
na iados spracovate¾a pouitých batérií a akumulátorov chemické a materiálové zloenie batérií a akumulátorov pre potreby urèenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie.
(2) Výrobca batérií a akumulátorov individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie nesie vetky finanèné náklady po odpoèítaní zisku z predaja
zhodnotených materiálov spojené so zberom, spracovaním a recykláciou
a) vetkých pouitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s odsekom 4,
b) vetkých pouitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s odsekom 7 a vetkých
pouitých automobilových batérií a akumulátorov
zozbieraných v súlade s odsekom 8.
(3) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní povinnosti individuálne, môe tak urobi aj prostredníctvom
tretej osoby, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, prièom
zodpovednos výrobcu batérií a akumulátorov zostáva
zachovaná. Tretia osoba plní pre výrobcu batérií a akumulátorov povinnosti pod¾a odsekov 7, 8, 11 a 12.
(4) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov na
vlastné náklady individuálne alebo prostredníctvom
kolektívnej organizácie je povinný zabezpeèi
a) splnenie ustanoveného limitu pre zber pouitých
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prenosných batérií a akumulátorov pod¾a odseku 6
z mnostva prenosných batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh,
b) monos, aby koneèný pouívate¾ mohol pouité prenosné batérie a akumulátory bezodplatne odovzda na
dostupnom zbernom mieste v súlade s odsekom 11,
c) prevzatie zozbieraných pouitých prenosných batérií a akumulátorov bez oh¾adu na mnostvo a splnenie limitu pre zber pouitých prenosných batérií
a akumulátorov,
d) odovzdanie zozbieraných pouitých prenosných batérií a akumulátorov spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov.
(5) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov koneènému pouívate¾ovi uvádza oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
(6) Na úèely zabezpeèenia dosiahnutia cie¾a uvedeného v § 3 ods. 4 sa ustanovuje postupná nábehová krivka minimálneho limitu pre zber pouitých prenosných
batérií a akumulátorov, a to nasledovne:
a) pre rok 2014 je limit pre zber 35 %,
b) pre rok 2015 je limit pre zber 40 %,
c) pre rok 2016 je limit pre zber 45 %.
(7) Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov na
vlastné náklady individuálne, prostredníctvom tretej
osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zabezpeèi
a) zber pouitých priemyselných batérií a akumulátorov od koneèných pouívate¾ov bez oh¾adu na ich
chemické zloenie a pôvod,
b) prevzatie zozbieraných pouitých priemyselných batérií a akumulátorov bez oh¾adu na ich mnostvo,
c) odovzdanie zozbieraných pouitých priemyselných
batérií a akumulátorov spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov.
(8) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov
na vlastné náklady individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zabezpeèi
a) zber pouitých automobilových batérií a akumulátorov od koneèných pouívate¾ov na dostupnom zariadení na zber pouitých automobilových batérií
a akumulátorov v ich blízkosti [§ 68 ods. 3 písm. h)],
ak sa neuskutoèní pod¾a § 52a,
b) prevzatie pouitých automobilových batérií a akumulátorov bez oh¾adu na ich mnostvo,
c) odovzdanie pouitých automobilových batérií a akumulátorov spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov.
(9) Prevzatie pouitej automobilovej batérie a akumulátora pochádzajúcej z motorových vozidiel54) nevyuívaných na komerèné úèely vo vlastníctve fyzickej osoby
nie je moné viaza na úhradu iadneho poplatku ani
na kúpu novej automobilovej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
(10) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie je povinný zabezpeèi informovanie koneèných
pouívate¾ov o zbere, spracovaní a recyklácii pouitých
prenosných batérií a akumulátorov, význame úèasti na
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triedenom zbere, význame symbolu uvedeného na batériách a akumulátoroch, moných úèinkoch látok obsiahnutých v batériách a akumulátoroch na ivotné
prostredie a zdravie ¾udí, dostupných systémoch zberu
a recyklácie a o ich úlohe pri prispievaní k recyklácii
a znáa náklady, ktoré mu vznikli pri organizovaní verejných informaèných kampaní.
(11) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zabezpeèi individuálne, prostredníctvom tretej osoby
alebo kolektívnej organizácie zber pouitých prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov na celom území Slovenskej republiky vrátane zabezpeèenia prevádzkovania najmenej jedného
zberného miesta pre pouité prenosné batérie a akumulátory a najmenej jedného zariadenia na zber pouitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov v kadom okresnom meste.
(12) Výrobca batérií a akumulátorov individuálne,
prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zavies systémy, ktoré zabezpeèia
spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov s pouitím najlepích dostupných techník z h¾adiska ochrany zdravia a ivotného prostredia.
(13) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) poda na ministerstvo iados o zápis do Registra pre
batérie a akumulátory pred uvedením batérií alebo
akumulátorov na trh, v ktorej uvedie
1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om,
3. identifikaèné èíslo,
4. typ batérií a akumulátorov, ktoré zamý¾a uvies
na trh, v èlenení pod¾a §48a ods. 2,
5. ak koná prostredníctvom tretej osoby, uvedie
údaje o tretej osobe uvedené v bodoch 1 a 3,
b) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedol v iadosti pod¾a písmena a) do 30 dní od vzniku zmeny,
c) vies evidenciu o
1. mnostve batérií a akumulátorov, ktoré uviedol
na trh Slovenskej republiky v èlenení batérií
a akumulátorov pod¾a § 48a ods. 2,
2. mnostve pouitých batérií a akumulátorov, pre
ktoré zabezpeèil zber, spracovanie a recykláciu
v èlenení batérií a akumulátorov pod¾a § 48a
ods. 2 a pod¾a katalógových èísiel,
d) ohlasova sám alebo prostredníctvom tretej osoby
ministerstvu do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok v kilogramoch
údaje z evidencie pod¾a písmena c).
(14) Tretia osoba je povinná
a) poda na ministerstvo iados o zápis do Registra batérií a akumulátorov, v ktorej uvedie
1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om,
3. identifikaèné èíslo,
4. zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých plní povinnosti na základe zmluvy,
b) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré

c)

d)

e)
f)
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uviedla v iadosti pod¾a písmena a), do 30 dní od
vzniku zmeny,
zasiela ministerstvu raz roène zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpeèuje plnenie povinností vyplývajúcich z odsekov 7, 8, 11 a 12
s vyznaèenými zmenami, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
vies evidenciu pod¾a odseku 13 písm. c) od výrobcov
batérií a akumulátorov a ohlasova ministerstvu
údaje z nej jednotlivo a súhrnne za vetkých výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpeèuje
nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi,
predklada ministerstvu kadoroène najneskôr do
30. júna nasledujúceho kalendárneho roka správu
o èinnosti tretej osoby,
uzavrie zmluvu s kadým výrobcom batérií a akumulátorov pri splnení veobecných zmluvných podmienok tretej osoby.

(15) Ministerstvo zapíe výrobcu batérií a akumulátorov a tretiu osobu do Registra pre batérie a akumulátory do 30 dní odo dòa doruèenia správne vyplnenej
a kompletnej iadosti pod¾a odsekov 13 a 14 a vydá jej
o tom písomné potvrdenie.
(16) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri pre batérie a akumulátory pod¾a § 68
ods. 2 písm. aa), nesmie uvádza batérie alebo akumulátory na trh.
(17) Výrobca batérií a akumulátorov môe by èlenom iba jednej kolektívnej organizácie pre kadý typ
batérií a akumulátorov pod¾a èlenenia batérií a akumulátorov uvedeného v § 48a ods. 2.
(18) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov
je povinný
a) zabezpeèi bezplatne na svojich predajných miestach spätný zber (§ 48a ods. 21) bez oh¾adu na ich
výrobnú znaèku a na dátum ich uvedenia na trh po
celú prevádzkovú dobu, prièom odobratie pouitých
prenosných batérií a akumulátorov nemono viaza
na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru,
b) informova pouívate¾ov o monosti bezplatného
spätného zberu (§ 48a ods. 21) na vidite¾nom a pre
verejnos prístupnom mieste,
c) neuvádza oddelene náklady na zber, spracovanie
a recykláciu pouitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
d) zabezpeèi odovzdanie zozbieraných pouitých prenosných batérií a akumulátorov prevádzkovate¾ovi
zberného miesta alebo výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje nakladanie s pouitými
prenosnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi.
(19) Distribútor priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov je povinný zabezpeèi odovzdanie
zozbieraných pouitých batérií a akumulátorov prevádzkovate¾ovi zariadenia na zber pouitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov alebo výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje
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nakladanie s pouitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi alebo priemyselnými
batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi.
(20) Podnikate¾, ktorý je oprávnený vykonáva zber
pouitých automobilových a priemyselných batérií
a akumulátorov, je povinný zabezpeèi odovzdanie zozbieraných pouitých automobilových a priemyselných
batérií a akumulátorov osobe oprávnenej na spracovanie a recykláciu [§ 8 ods. 3 písm. a) a odsek 23].
(21) Podnikate¾ môe vykonáva èinnos uvedenú
v odseku 20 iba na základe zmluvy s výrobcom batérií
a akumulátorov alebo kolektívnou organizáciou.
(22) Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý
dodáva priamo koneènému pouívate¾ovi batérie
a akumulátory pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri pre batérie a akumulátory, prechádzajú vo vzahu k týmto batériám
a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov pod¾a tohto
zákona.
(23) Odovzda prevzaté pouité batérie a akumulátory na úèel ich spracovania a recyklácie do iného èlenského tátu Európskej únie alebo mimo územia èlenských tátov Európskej únie je moné, ak ten, kto
zabezpeèuje cezhraniènú prepravu alebo vývoz,45a) preukáe, e preprava alebo vývoz pouitých batérií a akumulátorov je v súlade s osobitným predpisom45) a existuje písomný doklad o tom, e ich spracovanie
a recyklácia sa uskutoèní za podmienok rovnocenných
s podmienkami tohto zákona [§ 68 ods. 3 písm. h)].
(24) Za splnenie povinností pod¾a odseku 4 písm. d),
odseku 7 písm. c) a odseku 8 písm. c) sa povauje potvrdenie o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov aj na území iného èlenského tátu Európskej únie alebo mimo územia èlenských tátov
Európskej únie.
(25) Výrobca prístrojov je povinný
a) zabezpeèi, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na
trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa pouité batérie a akumulátory dali ¾ahko vybra,
b) priloi k prístroju návod, ako mono batérie a akumulátory z prístroja bezpeène vybra.
(26) Povinnosti pod¾a odseku 25 sa nevzahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpeènosti,
výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie
a vyaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
§ 48d
Zber a spracovanie pouitých batérií a akumulátorov
(1) Drite¾ pouitých batérií a akumulátorov je povinný
a) odovzda pouité prenosné batérie a akumulátory
distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov
alebo na dostupnom zbernom mieste,
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b) odovzda pouité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory podnikate¾ovi, ktorý je oprávnený
vykonáva zber pouitých priemyselných alebo
automobilových batérií a akumulátorov, výrobcovi
batérií a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje nakladanie s pouitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje nakladanie s pouitými
automobilovými alebo priemyselnými batériami
a akumulátormi.
(2) Ten, kto vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov na zbernom mieste pouitých prenosných
batérií a akumulátorov alebo v zariadení na zber pouitých automobilových alebo priemyselných batérií
a akumulátorov, je povinný
a) odovzda zozbierané pouité prenosné batérie a akumulátory výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý
zabezpeèuje nakladanie s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi,
b) odovzda zozbierané pouité automobilové alebo
priemyselné batérie a akumulátory výrobcovi batérií
a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje nakladanie s pouitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi, tretej osobe alebo kolektívnej
organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi,
c) odobera pouité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez oh¾adu na ich mnostvo, chemické zloenie a pôvod,
d) vies a uchováva evidenciu o mnostvách zozbieraných pouitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v èlenení batérií a akumulátorov pod¾a § 48a
ods. 2,
e) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena d) tvrroène príslunému okresnému úradu
a výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi.
(3) Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov je
okrem povinností pod¾a § 19 povinný
a) spracováva a recyklova pouité batérie a akumulátory v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod¾a § 7 ods. 1
písm. c), s podmienkami urèenými v autorizácii pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) a dodriava poiadavky na
spracovanie pouitých batérií a akumulátorov [§ 68
ods. 3 písm. h)],
b) zabezpeèi minimálnu recyklaènú efektivitu [§ 68
ods. 3 písm. h)]; na výpoèet recyklaènej efektivity sa
vzahuje osobitný predpis,54aa)
c) zvoli pri výstavbe nových zariadení na spracovanie
a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov alebo
pri modernizácii jestvujúcich zariadení najlepie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranos
výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu pouitých batérií
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e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
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a akumulátorov v súlade s platnou dokumentáciou,
s podmienkami urèenými v súhlase pod¾a § 7 ods. 1
písm. c) a s autorizáciou pod¾a § 8 ods. 3 písm. a),
vykona opatrenia na nápravu uloené prísluným
orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 ods. 2),
vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov [§ 68
ods. 3 písm. h)],
vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpeèuje
nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi,
alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi, tvrroène spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov,
vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova Recyklaènému fondu do konca mesiaca nasledujúceho
po uplynutí kalendárneho tvrroka v èlenení batérií
a akumulátorov pod¾a § 48a ods. 2 a pod¾a katalógových èísiel v kilogramoch
1. mnostvo pouitých batérií a akumulátorov pri
vstupe do zariadenia na spracovanie a recykláciu
pouitých batérií a akumulátorov,
2. mnostvo pouitých batérií a akumulátorov, ktoré spracoval a zrecykloval v zariadení na spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov,
uchováva evidenciu pod¾a písmena g) v písomnej
alebo elektronickej forme najmenej tri roky,
plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
skladova, spracova a recyklova pouité batérie
a akumulátory pod¾a ustanovených technických poiadaviek [§ 68 ods. 3 písm. h)],
oznamova recyklaènú efektivitu ministerstvu pod¾a
osobitného predpisu.54aa)

(4) Spracovate¾ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobra z odpadu z elektrických
a elektronických zariadení pouité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpeèi ich odovzdanie výrobcovi batérií a akumulátorov,
ktorý zabezpeèuje nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá
zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi, a to do iestich mesiacov od prevzatia odpadu.
(5) Zakazuje sa zmieava pouité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.
(6) Pouité batérie a akumulátory mono zbiera len
oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou
elektroodpadu.
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§ 48e
Oznaèovanie
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) oznaèova batérie a akumulátory symbolom uvedeným v prílohe è. 7, ktorý oznaèuje separovaný zber
pre batérie a akumulátory,
b) uvádza údaj o kapacite na automobilových a prenosných batériách a akumulátoroch vidite¾ne, èitate¾ne a neodstránite¾ne pod¾a osobitného predpisu,54ab)
c) oznaèova batérie, akumulátory a gombíkové èlánky
s obsahom ortuti vyím ako 0,0005 % chemickou
znaèkou Hg, s obsahom kadmia vyím ako 0,002 %
chemickou znaèkou Cd alebo s obsahom olova vyím ako 0,004 % chemickou znaèkou Pb; chemická
znaèka uvádzajúca obsah akých kovov sa uvedie
pod symbolom pod¾a písmena a) a musí dosahova
rozmery najmenej tvrtiny ve¾kosti symbolu pod¾a
písmena a),
d) pouíva symbol pod¾a písmena a) tak, aby pokryl
aspoò 3 % najväèej strany batérie, akumulátora
alebo sady batérií, prièom najväèia ve¾kos symbolu je 5 x 5 cm; pri valcových èlánkoch musí symbol
pokry aspoò 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo
akumulátora, prièom ve¾kos symbolu je najviac
5 x 5 cm,
e) oznaèova batérie, akumulátory alebo sady batérií,
ktorých ve¾kos je taká, e symbol pod¾a písmena a)
by bol mení ako 0,5 x 0,5 cm, tak, aby na ich obale
bol vytlaèený symbol s rozmermi najmenej 1 x 1 cm,
f) vytlaèi symbol pod¾a písmena a) zrete¾ným, èitate¾ným a nezmazate¾ným spôsobom.
§ 48f
Príspevok do Recyklaèného fondu
za batérie a akumulátory
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný plati
príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej pod¾a § 56. Táto povinnos sa nevzahuje na prenosné batérie a akumulátory, ktorých výrobca zabezpeèí zber
pouitých prenosných batérií a akumulátorov v rozsahu ustanoveného limitu pre zber (§ 48c ods. 6). Táto povinnos sa nevzahuje rovnako ani na batérie alebo
akumulátory zaèlenené v motorových vozidlách, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu (§ 54).
Ak výrobca batérií a akumulátorov nesplní ustanovený
limit pre zber, platí príspevok do Recyklaèného fondu
v rozsahu nesplnenej èasti ustanoveného limitu.
(2) Príspevok do Recyklaèného fondu platí a za správnos jeho výpoètu zodpovedá výrobca batérií a akumulátorov, ktorý uvádza batérie alebo akumulátory na trh.

(7) Na pouité batérie a akumulátory z domácností,
ktoré sú komunálnym odpadom, sa nevzahujú ustanovenia § 39 okrem odsekov 1, 6 a 8, 10 a 19.

(3) Výrobca batérií a akumulátorov platí príspevok do
Recyklaèného fondu za kalendárny tvrrok. Výku
príspevku urèí pod¾a § 56 zo skutoèného objemu výroby alebo dovozu v spoplatòovanom tvrroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka.

(8) Na prevádzkovanie zberného miesta (§ 48a
ods. 20) sa nevyaduje súhlas pod¾a § 7 ani registrácia
pod¾a § 15.

(4) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zaregistrova sa v Recyklaènom fonde do 30 dní odo dòa zaèatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za

Strana 5132

Zbierka zákonov è. 484/2013

ktoré je povinný plati príspevok, ohlasova Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu v Recyklaènom fonde do 30 dní od vzniku zmeny
a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu jeho registrácie, kontrolu
správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov,
ktoré uvádza na trh v èlenení pod¾a § 48a ods. 2,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena a) tvrroène Recyklaènému fondu.
§ 48g
Kolektívne nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi
(1) Kolektívne nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi je zabezpeèenie nakladania s pouitými batériami a akumulátormi kolektívnou organizáciou pre výrobcov batérií a akumulátorov, s ktorými má
uzatvorenú zmluvu; zodpovednos výrobcov batérií
a akumulátorov zostáva zachovaná.
(2) Kolektívnou organizáciou je právnická osoba zaloená pod¾a osobitného predpisu54ac) výrobcami batérií
a akumulátorov, ktorá je zapísaná v Registri pre batérie
a akumulátory.
(3) iados o zápis do Registra pre batérie a akumulátory sa podáva písomne v tátnom jazyku ministerstvu.
(4) Právnická osoba uvedie v iadosti o zápis do Registra pre batérie a akumulátory
a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikaèné èíslo,
c) druh batérií a akumulátorov, pre ktoré bude kolektívna organizácia zabezpeèova nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi,
d) zoznam minimálne pädesiatich výrobcov batérií
a akumulátorov, pre ktorých bude kolektívna organizácia zabezpeèova kolektívne nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi.
(5) Právnická osoba k iadosti pod¾a odseku 3 priloí
a) zmluvu alebo inú listinu, ktorou bola zaloená,
b) stanovy a iné dokumenty upravujúce jej vnútornú
organizáciu,
c) výpis z obchodného registra alebo z iného registra,
v ktorom je zapísaná, nie starí ako tri mesiace,
d) zmluvné zabezpeèenie nakladania s pouitými batériami a akumulátormi s výrobcami pod¾a odseku 4
písm. d),
e) zmluvné zabezpeèenie spracovania a recyklácie pouitých batérií a akumulátorov so spracovate¾om
pouitých batérií a akumulátorov,
f) zoznam okresov s uvedením konkrétnych obcí,
v ktorých zabezpeèuje zber pouitých prenosných
batérií a akumulátorov a zber pouitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyuívaných na komerèné
úèely vo vlastníctve fyzickej osoby; na vyiadanie ministerstva priloí aj kópie zmlúv s osobami oprávnenými na zber pouitých batérií a akumulátorov.
(6) Ministerstvo zapíe do Registra pre batérie a aku-

Èiastka 108

mulátory právnickú osobu do 30 dní odo dòa
doruèenia správne vyplnenej a kompletnej iadosti pod¾a odsekov 4 a 5 a vydá jej o tom písomné potvrdenie.
(7) Kolektívna organizácia je povinná
a) zabezpeèi pre výrobcu batérií a akumulátorov,
s ktorým má uzatvorenú zmluvu, splnenie limitu
pod¾a § 48c ods. 6,
b) zabezpeèi spoloèné plnenie povinností výrobcov batérií a akumulátorov vyplývajúcich z § 48c ods. 2, 4,
7, 8, 10 a 12, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, na
celom území Slovenskej republiky,
c) zasiela ministerstvu roène zoznam výrobcov, pre
ktorých zabezpeèuje plnenie povinností vyplývajúcich z § 48c ods. 2, 4, 7, 8, 10 a 12 s vyznaèenými
zmenami, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
d) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedla v iadosti pod¾a odseku 4 alebo v prílohách
k iadosti pod¾a odseku 5 do 30 dní odo dòa vzniku
zmeny,
e) vies evidenciu pod¾a § 48c ods. 13 písm. c) od výrobcov batérií a akumulátorov a ohlasova ministerstvu
z nej údaje jednotlivo a súhrnne za vetkých výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpeèuje
nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi,
f) uskutoèni raz roène vykonanie celorepublikovej informaènej kampane a regionálnej informaènej kampane pre obèanov, najmä o spätnom zbere pouitých
prenosných batérií a akumulátorov, o miestach, kde
môu obèania pouité batérie a akumulátory odovzda, a o potrebe a význame ich odborného spracovania a recyklácie,
g) uloi úètovnú závierku potvrdenú audítorskou spoloènosou v registri úètovných závierok54ad) do 30 dní
po jej schválení,
h) predklada ministerstvu kadoroène najneskôr do
30. júna nasledujúceho kalendárneho roka:
1. správu o èinnosti kolektívnej organizácie [§ 68
ods. 3 písm. h)],
2. výkaz ziskov a strát potvrdený tatutárnym orgánom kolektívnej organizácie,
i) uzavrie zmluvu s kadým výrobcom batérií a akumulátorov pri splnení veobecných zmluvných podmienok kolektívnej organizácie,
j) vyui vetky finanèné prostriedky, ktoré získala od
výrobcov batérií a akumulátorov, na pokrytie nákladov na zber, prepravu, spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov.
§ 48h
Zánik kolektívnej organizácie
Kolektívna organizácia zanikne
a) zánikom právnickej osoby, ktorá bola zapísaná do
Registra pre batérie a akumulátory,
b) vyhlásením konkurzného konania.
§ 48i
Výmaz z Registra pre batérie a akumulátory
(1) Ministerstvo vymae výrobcu batérií a akumulátorov z Registra pre batérie a akumulátory, ak
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a) nesplní povinnos pod¾a § 48c ods. 4 písm. a),
b) v urèenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní povinnosti
ustanovené v § 48c ods. 4 písm. b) a d), ods. 7 a 8,
ods. 10 a 12,
c) bol zaregistrovaný na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov uvedených v iadosti (§ 48c
ods. 13) alebo v prílohách k iadosti alebo prestal
spåòa niektorú z podmienok jeho registrácie.
(2) Ministerstvo vymae kolektívnu organizáciu z Registra pre batérie a akumulátory, ak
a) nesplní povinnos pod¾a § 48g ods. 7 písm. a),
b) v urèenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní povinnosti pod¾a tohto zákona s výnimkou povinnosti pod¾a § 48g
ods. 7 písm. a),
c) bola zaregistrovaná na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov uvedených v iadosti (§ 48g
ods. 4) alebo v prílohách k iadosti alebo prestala
spåòa niektorú z podmienok jej registrácie,
d) uvedie nepravdivé údaje v správe o èinnosti kolektívnej organizácie,
e) nastala skutoènos uvedená v § 48h.
(3) Ministerstvo vymae kolektívnu organizáciu z Registra pre batérie a akumulátory aj vtedy, ak o to kolektívna organizácia poiada. iados o výmaz musí by
podaná pred samotným ukonèením èinnosti kolektívnej organizácie s preukázaním splnenia vetkých
zmluvných povinností za svojich výrobcov.
(4) iados o výmaz pod¾a odseku 3 mono poda najskôr po uplynutí 30 dní od doruèenia písomného oznámenia jednotlivým výrobcom batérií a akumulátorov,
pre ktorých zabezpeèuje kolektívne nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi, a ministerstvu
o tom, e kolektívna organizácia chce poda iados
o výmaz a ukonèi svoju èinnos.
(5) Ministerstvo na základe iadosti pod¾a odseku 3
vykoná výmaz z registra do 30 dní odo dòa jej doruèenia, ak kolektívna organizácia preukáe splnenie povinností pod¾a odseku 4. Ministerstvo zároveò zverejní
oznámenie o výmaze kolektívnej organizácie z Registra
pre batérie a akumulátory na svojom webovom sídle.
(6) Ministerstvo vydá kolektívnej organizácii oznámenie o výmaze z Registra pre batérie a akumulátory.
(7) Ministerstvo vymae tretiu osobu z Registra pre
batérie a akumulátory, ak
a) v urèenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní pre zmluvného
výrobcu povinnosti ustanovené v § 48c ods. 7, 8, 11
a 12,
b) bola zaregistrovaná na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov uvedených v iadosti (§ 48c
ods. 14) alebo v prílohách k iadosti alebo prestala
spåòa niektorú z podmienok jej registrácie.
(8) Ministerstvo vymae tretiu osobu z Registra pre
batérie a akumulátory na základe skutoèností pod¾a
odseku 7 a vydá jej o tom písomné oznámenie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a, 54 a 54ad
znejú:

45a) Èl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1418/2007 v platnom znení.
54
) § 2 ods. 2 písm. l) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 5133

54a

) § 9 ods. 1 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích
predpisov.
54aa
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpoètu recyklaènej
efektivity procesov recyklácie pouitých batérií a akumulátorov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
54ab
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1103/2010 z 29. novembra 2010,
ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES urèujú pravidlá týkajúce sa oznaèovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjate¾ných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).
54ac
) § 56 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích
predpisov.
54ad
) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

24. V § 54b ods. 1 písm. o) prvom bode na konci sa
èiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta, ktorá znie:
Mnostvo elektrozariadení uvedené na trh sa udáva
v kilogramoch vrátane súèiastok, kontrukèných èastí,
doplnkov a spotrebných materiálov s výnimkou obalu,
batérií, návodu na pouitie a manuálov..
25. V § 54e ods. 4 sa slová a 8 nahrádzajú slovami
a 8, 10 a 19 a vypúajú sa slová ktoré sa naò vzahujú primerane a odseku 18.
26. V § 55 ods. 1 písmeno a) znie:
a) pouitých batérií a akumulátorov (§48a a § 48i),.
27. V § 55 ods. 2 písmeno a) znie:
a) pouitých batérií a akumulátorov,.
28. V § 64 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a pouitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom.
29. V 68 ods. 2 písmeno aa) znie:
aa) vedie a aktualizuje Register pre batérie a akumulátory a vydáva potvrdenie o zápise do registra,.
30. V § 68 ods. 2 písmeno ab) znie:
ab) vedie evidenciu údajov ohlásených pod¾a § 48f
ods. 5 písm. b) a § 48c ods. 13 písm. d),.
31. V § 68 sa odsek 2 dopåòa písmenom ad), ktoré
znie:
ad) vedie evidenciu údajov o recyklaènej efektivite
ohlásených pod¾a § 48d ods. 3 písm. l),.
32. V § 68 sa odsek 2 dopåòa písmenom ae), ktoré
znie:
ae) sleduje splnenie urèených limitov zberu pod¾a
§ 48c ods. 6..
33. V § 68 ods. 3 písmeno h) znie:
h) poiadavky na spracovanie a recykláciu pouitých
batérií a akumulátorov, záväzné limity pre zber pouitých batérií a akumulátorov, mieru recyklaènej
efektivity pouitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o evidenènej a ohlasovacej povinnosti výrobcu
batérií a akumulátorov a spracovate¾a batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania
plnenia recyklaènej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných èlenských tátov
Európskej únie, ako aj mimo územia èlenských tá-
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tov Európskej únie, podrobnosti o obsahu správy
o èinnosti kolektívnej organizácie,.
34. V § 68 ods. 3 sa vypúajú písmená x) a y).
Doterajie písmená z) a ab) sa oznaèujú ako písmená x) a z).
35. V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:
c) kadoroène údaje o dosiahnutom zberovom podiele
za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do iestich mesiacov od ukonèenia
kalendárneho roka,.
36. V § 71 písm. f) prvom bode sa slová § 48f ods. 6
písm. b) nahrádzajú slovami §48d ods. 2 písm. e)
a v treom bode sa vypúajú slová § 48f ods. 5 písm. b).
37. V § 72b ods. 1 písmeno a) znie:
a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na úèel kontroly dodriavania povinností
uvedených v § 48b, § 48c ods. 16, § 48c ods. 18
písm. b) a c), § 48c ods. 25 písm. b), § 48e, § 54b
ods. 1 písm. a) a c), f), i) a j) a § 54b ods. 5,.
38. § 73 vrátane nadpisu znie:
§ 73
tátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1) tátny dozor v odpadovom hospodárstve (ïalej len
tátny dozor) je dozor nad dodriavaním povinností
právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov (ïalej
len kontrolovaná osoba) pod¾a tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. tátny dozor u osôb,
ktorým bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 a
14), sa vykonáva najmenej jedenkrát za tyri roky.
(2) Ak orgán tátneho dozoru zistí, e kontrolovaná
osoba poruila povinnos uloenú týmto zákonom, veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie alebo povinnos vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloí jej
pokutu pod¾a § 78.
(3) Orgán tátneho dozoru je oprávnený uloi opatrenie na nápravu tomu, kto znekodòuje odpad z výroby oxidu titanièitého èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním na skládku odpadov pod¾a poloky D1,
vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených
v prílohe è. 3, ak
a) výsledky monitorovania preukazujú, e neboli splnené podmienky súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. o),
b) výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, e boli
prekroèené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c) výsledky monitorovania odhalili zhorovanie situácie v sledovanej oblasti,
d) znekodòovanie èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním na skládku odpadov pod¾a poloky D1, vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe
è. 3 má za následok kodlivý vplyv na rekreaèné aktivity, abu surovín, rastliny, ivoèíchy, lokality, miesta
alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo
na iné vyuívanie dotknutého prostredia.
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(4) Osoba vykonávajúca tátny dozor je pri plnení
svojich úloh oprávnená
a) vo¾ne a kedyko¾vek vstupova na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných
priestorov kontrolovanej osoby,
b) poadova preukázanie totonosti kontrolovanej
osoby, totonosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré
konajú v jej mene,
c) poadova predloenie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliada do nich a poadova ich kópie,
d) vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania
vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poadova potrebné údaje a vysvetlenia.
(5) Osoba vykonávajúca tátny dozor sa preukazuje
sluobným preukazom, na poiadanie umoní do neho
nahliadnu.
(6) Kontrolovaná osoba je povinná
a) strpie výkon tátneho dozoru,
b) osobám vykonávajúcim tátny dozor a prizvaným
osobám umoni vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,
c) preukáza svoju totonos, totonos jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d) predloi originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umoni nahliadanie do nich, vyhotovi
z nich kópie a predloi ich,
e) umoni vykonáva potrebné zisovanie vrátane
odoberania vzoriek, zhotovova fotodokumentáciu
a videodokumentáciu a poskytnú potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením povinností výrobcu a dovozcu vybraných komodít.
(7) Osoba vykonávajúca tátny dozor môe uloi
kontrolovanej osobe za marenie alebo iné saenie výkonu tátneho dozoru pod¾a odseku 4 alebo za nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 6 poriadkovú pokutu;
jej výka je najviac 2 000 eur a v prípade iného saenia
výkonu tátneho dozoru najviac 300 eur. Poriadkovú
pokutu mono uloi aj opakovane.
(8) Policajný zbor poskytne osobe vykonávajúcej tátny dozor na jej iados spoluprácu a ochranu pri vykonávaní tátneho dozoru. O spoluprácu a ochranu mono poiada, ak mono odôvodnene predpoklada
ohrozenie ivota alebo zdravia osoby vykonávajúcej
tátny dozor alebo marenie výkonu tátneho dozoru, ak
je ohrozený ivot alebo zdravie osoby vykonávajúcej
tátny dozor alebo ak je marený výkon tátneho dozoru.
(9) Pri výkone tátneho dozoru sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu,82) ak v odsekoch 1 a 8 nie je
ustanovené inak.
(10) Výnos poriadkovej pokuty je príjmom Environmentálneho fondu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 82 znie:

82) § 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) a j), § 11 ods. 3, § 12 a
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích
predpisov..
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39. V § 74 ods. 2 písm. e) sa slová § 24 ods. 2 nahrádzajú slovami § 25 ods. 2.
40. V § 74 sa odsek 2 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) konanie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)] a konanie o zápise do Registra kolektívnych organizácií (§ 54ga ods. 2),
l) konanie o zápise do Registra pre batérie a akumulátory..
41. V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová § 73
ods. 2 nahrádzajú slovami § 79 ods. 3.
42. V § 78 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo Pokutu
vkladajú slová od 300 eur.
43. V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová § 48f
ods. 6 písm. b),.
44. V § 78 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo Pokutu
vkladajú slová od 600 eur.
45. V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúajú slová § 48f
ods. 6 písm. a),.
46. V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová § 48c ods. 1 a 2
nahrádzajú slovami § 48f ods. 4 a slová § 73 ods. 4
sa nahrádzajú slovami § 73 ods. 6.
47. V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:
x) nesplní povinnos pod¾a § 48c ods. 1, 3 a 5, 7, 8, 10
a 14, 16 a 21, 25, § 48d ods. 1, 2, 4, 6 a § 48e,.
48. V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová § 39 ods. 9, 15
a 16 nahrádzajú slovami § 39 ods. 6, 8, 9, 14 a 17, 19
a 20.
49. V § 78 sa odsek 2 dopåòa písmenami zn) a zo), ktoré znejú:
zn) poruí povinnos pod¾a § 48g ods. 7, § 54ga ods. 6,
zo) nezabezpeèí koneèné zhodnotenie alebo znekodnenie odpadov pod¾a § 19 ods. 2..
50. V § 78 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo Pokutu
vkladajú slová od 900 eur.
51. V § 78 ods. 3 písm. o) sa slová § 48b alebo § 48f
ods. 7 nahrádzajú slovami § 48b ods. 1 a § 48c
ods. 16.
52. V § 78 ods. 3 písmeno p) znie:
p) poruí povinnos pod¾a § 48b ods. 2, § 48c ods. 22,
§ 48d ods. 3,.
53. V § 78 sa odsek 3 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) poruí zákaz pod¾a § 48d ods. 5..
54. V § 80 ods. 1 písmeno h) znie:
h) nakladá s pouitými batériami a akumulátormi
v rozpore s § 48d ods. 1, 5 a 6,.
55. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
§ 80a
Uloením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednos zamestnancov kontrolovanej osoby alebo inej fyzickej osoby za spáchanie trestného èinu pod¾a osobitného predpisu.85) Prísluný orgán tátnej správy

Strana 5135

odpadového hospodárstva alebo obec sú povinní postupova pod¾a osobitného predpisu.86).
Poznámky pod èiarou k odkazom 85 a 86 znejú:

85) Napríklad § 302 Trestného zákona.
86
) § 3 Trestného poriadku..

56. V § 81j ods. 1 sa nad slovom predpisu odkaz
25b) nahrádza odkazom 25c).
57. Za § 81j sa vkladá § 81k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 81k
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2014
(1) Odborná spôsobilos na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeènými odpadmi získaná pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov sa
povauje za odbornú spôsobilos pod¾a tohto zákona.
(2) Kto vykonáva èinnos, na ktorú sa vyaduje registrácia v Registri pre batérie a akumulátory, je povinný
poiada o zápis do tohto registra do 30. júna 2014. Ministerstvo zapíe kolektívnu organizáciu a tretiu osobu
do 30 dní odo dòa doruèenia správne vyplnenej a kompletnej iadosti a vydá jej o tom písomné potvrdenie.
(3) Konanie o uloení pokuty zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov..
Èl. II
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è 171/2005 Z. z., zákona
è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 460/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 343/2012 Z. z. a zákona è. 347/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Doterají text § 40 sa oznaèuje ako odsek 1 a § 40
sa dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Obec môe veobecne záväzným nariadením11)
ustanovi rôznu sadzbu dane pre èasti obce23a) alebo
pre jej jednotlivé katastrálne územia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
v znení zákona è. 453/2001 Z. z..

2. V § 77 odsek 1 znie:
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov,26a) pouitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozloite¾ného kuchynského a retauraèného odpadu.26b).
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Èl. III
Zákon è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie-

Èiastka 108

ktorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 343/2012 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 1
k zákonu è. 119/2010 Z. z.

KRITÉRIÁ PODROBNEJIE DEFINUJÚCE OBAL
Kritérium 1
Výrobok sa povauje za obal bez toho, aby boli dotknuté ïalie funkcie obalu vtedy, ak
a) je oddelite¾nou súèasou výrobku,
b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku poèas jeho ivotnosti a
c) vetky jeho èasti nie sú urèené na spoloèné pouitie, spotrebovanie alebo znekodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 1
Obaly
katu¾ky na sladkosti
Plastový obal na CD obaloch
Obaly pouívané na posielanie katalógov a èasopisov (s èasopisom vo vnútri)
Papierové koíèky na peèenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom
Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pruný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov,
ktoré slúia ako súèas výrobných strojov a ktoré sa nepouívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky
Kvetináèe urèené na pouitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie ivota rastliny
Sklenené f¾aky na injekèné roztoky
Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú urèené na archiváciu CD)
Veiaky na obleèenie (predávané spolu s obleèením)
Zápalkové katu¾ky
Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)
Kapsule pouívané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po pouití prázdne
Znovu naplnite¾né oce¾ové valcové nádoby pouívané na rôzne druhy plynov okrem hasiacich prístrojov
Neobaly
Kvetináèe urèené na celé obdobie ivota rastliny
katule na náradie
Èajové vrecúka
Ochranné voskové vrstvy na syroch
Èrevo z jaterníc
Veiaky na obleèenie (predávané oddelene od obleèenia)
Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúiky z filtrového papiera vyhodené spolu
s pouitým kávovým výrobkom
Náplne do tlaèiarní
Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)
Valcové obaly na CD (predávané prázdne, urèené na archiváciu CD)
Rozpustné vrecúka na detergenty
Svietidlá na hroby (schránky na svieèky)
Mechanický ruèný mlynèek (zároveò predstavujúci znovu naplnite¾nú nádobu, napr. znovu naplnite¾ný mlynèek na
èierne korenie)
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Kritérium 2
Poloky vytvorené na úèel plnenia v mieste predaja a nevratné poloky vytvorené, plnené alebo predané na mieste
predaja sa povaujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Príklady uplatnenia kritéria 2
Obaly
Papierové alebo plastové taky
Jednorazové taniere a álky
Fólie
Desiatové vrecúka
Alobal
Plastová fólia na obleèenie vyèistené v èistiaròach
Neobaly
Palièky na mieanie
Jednorazové príbory
Baliaci papier (predávaný oddelene)
Papierové formy na peèenie (predávané prázdne)
Papierové koíèky na peèenie predávané bez cukrárskeho výrobku
Kritérium 3
Obalové zloky a pomocné prvky zaèlenené do obalu sa povaujú za èas tohto obalu.
Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa povaujú za obal iba vtedy, ak
a) sú oddelite¾nou súèasou výrobku a
b) vetky ich èasti nie sú urèené na spoloèné spotrebovanie a znekodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 3
Obaly
Visiace títky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku
Èasti obalov
Kefka riasenky, ktorá tvorí èas uzáveru
Nálepky pripojené k inej obalovej poloke
Svorky zo zoívaèiek
Plastové obaly na papier
Odmerky, ktoré tvoria èas uzáveru detergentov
Mechanický ruèný mlynèek (zároveò predstavujúci znovu nenaplnite¾nú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynèek na èierne korenie naplnený èiernym korením)
Neobaly
títky na rádiofrekvenènú identifikáciu (RFID).
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2. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 119/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003
z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. L 70, 16. 3. 2005) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009).
2. Smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopåòa príloha 1 k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013)..

ÈI. IV
Zákon è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 36 sa odsek 5 vypúa.
2. V § 37 odsek 4 znie:
(4) Inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi pokutu 20 000
eur, ak prevádzkovate¾ neumonil osobe vykonávajúcej
tátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek
alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do
evidencií a iných písomností o prevádzke..

3. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2014
Konanie o uloení pokuty zaèaté pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích
predpisov..
ÈI. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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485
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 332/2010 Z. z., zákona è. 551/2010 Z. z., zákona
è. 50/2012 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z. a zákona
è. 413/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
b) pre svoje ivotné návyky, spôsob ivota, závislos od
návykových látok alebo návykových kodlivých èinností,.
2. V § 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného
postihnutia, ak ide o diea do siedmich rokov veku,.
Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená
d) a h).
3. V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo alebo nahrádza slovami alebo, ak sa stala obeou správania iných fyzických osôb, alebo.
4. V § 2 ods. 2 písmeno h) znie:
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite
s prítomnosou koncentrovanej a generaène reprodukovanej chudoby..
5. § 2 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Správaním iných fyzických osôb pod¾a odseku 2
písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný èin.
(7) Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite
pod¾a odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou èasou,
obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce
bez základnej obèianskej vybavenosti.
(8) Koncentrovaná a generaène reprodukovaná chudoba pod¾a odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických
osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súèasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveò vzdelanosti,
nedostatoèné hygienické návyky, nedostupnos tova-

rov a sluieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim..
6. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti pod¾a
tohto zákona pri poskytovaní sociálnej sluby..
7. V § 3 ods. 2 úvodná veta znie: Prijímate¾ sociálnej
sluby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna sluba,
a ktorou je.
8. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slová a 40 nahrádzajú
slovami a 39.
9. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak má
táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej
sluby alebo zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby uvedenej v § 34 a 41 s finanènou podporou poskytovania tejto sociálnej sluby z verejných prostriedkov za
podmienok ustanovených týmto zákonom, doruèí obci
alebo vyiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú iados o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, dátum narodenia a adresu
jej pobytu,
b) názov poskytovate¾a sociálnej sluby a miesto poskytovania sociálnej sluby, ktoré si táto fyzická
osoba vybrala,
c) druh sociálnej sluby a formu sociálnej sluby,
d) predpokladaný deò zaèatia poskytovania sociálnej
sluby a èas poskytovania sociálnej sluby a
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
slubu, ak bolo vydané..
10. V § 8 ods. 2, 3 a 5 sa slová o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby nahrádzajú slovami
o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby.
11. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu, obec alebo vyí územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne
fyzickej osobe sociálnu slubu alebo zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v § 34 a 41 pod¾a poradia na základe vopred urèených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6
neustanovuje inak..
12. V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: Za
váne ohrozenie ivota alebo zdravia fyzickej osoby
pod¾a prvej vety sa povauje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá iadnu blízku
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osobu16a) alebo jej blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola
odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpeèenú osobnú starostlivos alebo jej nemono túto
osobnú starostlivos zabezpeèi manelom alebo manelkou, plnoletým dieaom alebo rodièom alebo inou
fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22)
Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpeèení poskytovania sociálnej sluby fyzická osoba uvedie údaje
pod¾a odseku 1 písm. a) a písomnú iados pod¾a odseku 1 predloí dodatoène..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 116 Obèianskeho zákonníka..

13. V § 8 odsek 7 znie:
(7) Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie
sociálnej sluby òou vybraným poskytovate¾om sociálnej sluby, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo zaloená obcou alebo vyím územným celkom, nedoruèuje písomnú iados o zabezpeèenie
poskytovania sociálnej sluby pod¾a odseku 1, ale priamo uvedie tejto obci alebo tejto právnickej osobe zriadenej alebo zaloenej obcou alebo vyím územným
celkom údaje uvedené v § 74 ods. 3 na úèely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a tohto
zákona..
14. V § 8 ods. 8 sa slová e uzatvára zmluvu s budúcim poskytovate¾om sociálnej sluby, v ktorej sa budúci poskytovate¾ sociálnej sluby zaväzuje túto slubu
poskytnú v lehote uvedenej v odseku 4 nahrádzajú
slovami e preukázate¾ným spôsobom poiada budúceho poskytovate¾a sociálnej sluby o poskytovanie tejto sociálnej sluby.
15. V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová § 34 a 40 nahrádzajú slovami § 33 a 40 a 57, vypúa sa slovo rozvojový a druhá veta znie: Ak je prijímate¾ sociálnej sluby fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, súèasou individuálneho plánu je aj program
sociálnej rehabilitácie..
16. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Individuálny plán pod¾a odseku 1 je komplexný,
flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovate¾a sociálnej sluby, prijímate¾a sociálnej
sluby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho
plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímate¾a
sociálnej sluby a spolupráce prijímate¾a sociálnej
sluby a poskytovate¾a sociálnej sluby. Individuálny
plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje
a sprevádza prijímate¾a sociálnej sluby v procese individuálneho plánovania (ïalej len k¾úèový pracovník).
Proces individuálneho plánovania zahàòa identifikáciu
individuálnych potrieb, vo¾bu cie¾ov individuálneho
plánu, vo¾bu metód dosahovania cie¾ov individuálneho
plánu, plán èinností a aktivít napåòania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu..
17. V § 9 ods. 3 sa slová 35 a 39 nahrádzajú slovami 34 a 39.
18. V § 9 odsek 6 znie:
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný plni
podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby pod¾a
prílohy è. 2 písm. A..
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19. V § 9 ods. 11 sa slová § 32 a 33 nahrádzajú slovami § 28 a 32.
20. V § 9 ods. 12 sa slová celoroènej pobytovej sociálnej sluby a týdennej pobytovej sociálnej sluby
nahrádzajú slovami celoroènej pobytovej formy sociálnej sluby a týdennej pobytovej formy sociálnej sluby a slová ak ho o to nahrádzajú slovami ak ho
o úschovu cenných vecí.
21. V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) sociálne sluby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna sluba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej sluby v zariadeniach,
ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integraèné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. noc¾aháreò,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna sluba pre deti a rodinu,
b) sociálne sluby na podporu rodiny s demi, ktorými
sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o diea a podpora
zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota,
2. poskytovanie sociálnej sluby v zariadení doèasnej starostlivosti o deti,
3. sluba vèasnej intervencie,.
22. V § 12 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
2. domáca opatrovate¾ská sluba (ïalej len opatrovate¾ská sluba),.
23. V § 12 ods. 1 písm. e) tvrtý bod znie:
4. podpora samostatného bývania,.
24. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pri
ambulantnej sociálnej slube sa neposkytuje pranie,
ehlenie a údrba bielizne a atstva..
25. V § 13 ods. 3 sa vypúajú slová (ïalej len terénna sociálna sluba) a na konci sa pripájajú tieto slová:
alebo v jej domácom prostredí.
26. V § 13 ods. 4 sa slová Terénnu sociálnu slubu
nahrádzajú slovami Terénnu formu sociálnej sluby.
27. V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo terénnej vkladá slovo formy a v druhej vete sa slová terénna sociálna sluba nahrádzajú slovami terénna forma sociálnej sluby.
28. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a p), ktoré znejú:
k) výchova,
l) preventívna aktivita,
m) pomoc pri pracovnom uplatnení,
n) pomoc pri príprave na kolskú dochádzku a kolské
vyuèovanie a sprevádzanie dieaa do a zo kolského
zariadenia,
o) stimulácia komplexného vývoja dieaa so zdravotným postihnutím,
p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní èasu,
podpora pri zapojení sa do spoloèenského a pracov-
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ného ivota, podpora rozvoja osobných záujmov,
predchádzanie a rieenie krízových situácií a podpora spoloèensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania..
29. V § 16 ods. 3 sa slová b) a e) nahrádzajú slovami
b), e) a o).
30. § 16 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Poskytovate¾ sociálnej sluby nemôe zabezpeèova odborné èinnosti, okrem oetrovate¾skej starostlivosti v zariadení pod¾a odseku 1 písm. f), prostredníctvom inej osoby na základe obèianskoprávneho vzahu
alebo obchodnoprávneho vzahu..
31. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Obsluné èinnosti sú ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, ehlenie, údrba bielizne a atstva
a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej sluby v spoloèných priestoroch..
32. § 17 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Pri poskytovaní sociálnej sluby v zariadení s celoroènou pobytovou sociálnou slubou alebo týdennou pobytovou sociálnou slubou s poskytovaním stravovania je poskytovate¾ sociálnej sluby povinný
poskytova celodenné stravovanie, za ktoré sa povaujú raòajky, obed, veèera a dve ved¾ajie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výivnej diéte
tri ved¾ajie jedlá. Prijímate¾ sociálnej sluby v zariadení s celoroènou pobytovou sociálnou slubou alebo týdennou pobytovou sociálnou slubou s poskytovaním
stravovania je povinný odobra v rámci tejto sociálnej
sluby aspoò dve jedlá denne, z ktorých jedno musí by
obed alebo veèera. Pri poskytovaní sociálnej sluby
v zariadení s ambulantnou sociálnou slubou s poskytovaním stravovania je poskytovate¾ sociálnej sluby
povinný poskytova stravovanie, ktoré zahàòa raòajky,
desiatu, obed a olovrant. Prijímate¾ sociálnej sluby
v zariadení s ambulantnou sociálnou slubou s poskytovaním stravovania je povinný odobra v rámci tejto
sociálnej sluby aspoò jedno jedlo denne.
(5) Povinnos prijímate¾a sociálnej sluby v zariadení
s poskytovaním stravovania odobra v rámci tejto sociálnej sluby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzahuje na prijímate¾a sociálnej sluby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy pod¾a prílohy è. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnos pod¾a prílohy
è. 4 èasti II písm. a) a d) a f), nie je nezaopatreným dieaom, nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
a jeho spôsobilos na právne úkony nebola obmedzená,
ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na
prípravu stravy týmto prijímate¾om sociálnej sluby
alebo tento prijímate¾ sociálnej sluby si stravovanie
zabezpeèí inak..
33. V § 20 sa slová s písomným súhlasom nahrádzajú slovami so súhlasom.
34. V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
s maximálnym vyuitím prirodzených zdrojov v rodine
a komunite.
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35. Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 23a
Preventívna aktivita
Preventívna aktivita je odborná èinnos zameraná na
predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým
situáciám a na ich prekonanie alebo rieenie.
§ 23b
Stimulácia komplexného vývoja dieaa so
zdravotným postihnutím
Stimulácia komplexného vývoja dieaa so zdravotným postihnutím je odborná èinnos zameraná na podporu a rozvoj komplexného vývoja dieaa do siedmich
rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu
zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami èlenov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností èlenov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu
ich sociálneho zaèlenenia..
36. Tretia hlava vrátane nadpisu znie:
TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§ 24
(1) Sociálne sluby krízovej intervencie sa poskytujú
na rieenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h).
(2) Sociálne sluby krízovej intervencie môu ma
nízkoprahový charakter.
(3) Za sociálnu slubu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na úèely tohto zákona povauje sociálna
sluba, ktorá je pre fyzickú osobu ¾ahko dostupná najmä vzh¾adom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdriava, a na výku úhrady za sociálnu slubu. Sociálna
sluba sa poskytuje anonymne bez preukazovania
identity tejto fyzickej osoby dokladom totonosti a bez
oh¾adu na prejavy poitia návykovej látky. Cie¾om sociálnej sluby s nízkoprahovým charakterom je u¾ahèi
fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym slubám alebo k podpore a pomoci
poskytovanej pod¾a osobitných predpisov, a tým podpori jej zaèlenenie do spoloènosti.
§ 24a
Terénna sociálna sluba krízovej intervencie
Terénna sociálna sluba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je
èinnos zameraná na vyh¾adávanie takýchto fyzických
osôb, odborné èinnosti, obsluné èinnosti a ïalie èinnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatòovaní práv a právom
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chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj
stravy alebo výdaj potravín.
§ 24b
Nízkoprahové denné centrum
V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2
písm. a), b) a h) poèas dòa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 24c
Integraèné centrum
V integraènom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. a)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) utvárajú podmienky na
1. pracovnú terapiu,
2. záujmovú èinnos.
§ 24d
Komunitné centrum
(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. h)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na kolskú dochádzku a kolské vyuèovanie a sprevádzanie dieaa do a zo
kolského zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpeèuje záujmová èinnos.
(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná
práca a komunitná rehabilitácia.
(3) Odborné èinnosti uvedené v odseku 1 písm. a)
mono poskytova ambulantnou sociálnou slubou
prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej sluby prostredníctvom terénneho programu.
§ 25
Noc¾aháreò
V noc¾ahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie alebo nemôe doterajie bývanie
uíva,
a) poskytuje
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1. ubytovanie poskytnutím prístreia na úèel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné oatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 26
Útulok
(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie alebo nemôe doterajie bývanie uíva,
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
5. nevyhnutné oatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
(2) Poskytovate¾ sociálnej sluby v útulku poskytuje
túto sociálnu slubu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieaom alebo jednotlivcov s dieaom.
§ 27
Domov na polceste
(1) V domove na polceste sa poskytuje sociálna sluba na urèitý èas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie po skonèení poskytovania sociálnej
sluby v inom zariadení, po skonèení náhradnej starostlivosti alebo po skonèení ochrannej výchovy.15)
(2) V domove na polceste sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) zabezpeèuje
1. pracovná terapia,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
(3) Sociálnu slubu v domove na polceste nemono
poskytova v priestoroch alebo v areáli detského domova.

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 485/2013

§ 28
Nízkoprahová sociálna sluba pre deti a rodinu
(1) Nízkoprahová sociálna sluba pre deti a rodinu sa
poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine.
(2) V rámci nízkoprahovej sociálnej sluby pre deti
a rodinu sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
3. preventívna aktivita,
b) zabezpeèuje
1. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
2. pomoc pri príprave na kolskú dochádzku a kolské vyuèovanie a sprevádzanie dieaa do a zo
kolského zariadenia,
3. záujmová èinnos.
(3) Nízkoprahovú sociálnu slubu pre deti a rodinu
mono poskytova ambulantnou sociálnou slubou
a terénnou formou sociálnej sluby prostredníctvom
terénneho programu.
§ 29
Zariadenie núdzového bývania
(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. g)
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
(2) Ak je potrebné chráni ivot a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2
písm. g), zabezpeèuje sa v zariadení núdzového bývania
utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí
aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. g) poiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totonosti v súvislosti
s pobytom v tomto zariadení na úèely ochrany jej súkromia a rodinného ivota.
(3) Ak je to vhodné a úèelné, sociálnu slubu v zariadení núdzového bývania mono poskytova aj oddelene
len pre niektorú vybranú cie¾ovú skupinu z fyzických
osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).
(4) Zariadenie núdzového bývania môe poskytova
sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila
nepriaznivú sociálnu situáciu pod¾a § 2 ods. 2 písm. g).
Sociálne poradenstvo pod¾a prvej vety nemono poskytova v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna sluba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pod¾a § 2 ods. 2 písm. g).
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§ 30
Ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje
sociálne sluby krízovej intervencie, a je to vhodné
a úèelné, môe vykonáva na základe udelenej akreditácie opatrenia pod¾a osobitného predpisu.20).
37. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
38. V § 31 ods. 1 a 2 sa slová terénna sociálna sluba
nahrádzajú slovami terénna forma sociálnej sluby.
39. § 33 vrátane nadpisu znie:
§ 33
Sluba vèasnej intervencie
(1) Sluba vèasnej intervencie sa poskytuje dieau do
siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieaa.
(2) V rámci sluby vèasnej intervencie sa
a) poskytuje
1. pecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
1. stimulácia komplexného vývoja dieaa so zdravotným postihnutím,
2. preventívna aktivita.
(3) Slubu vèasnej intervencie mono poskytova ambulantnou sociálnou slubou a terénnou formou sociálnej sluby prostredníctvom terénneho programu.
(4) Zdravotné postihnutie pod¾a odseku 1 fyzická
osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24).
40. V § 34 odsek 1 znie:
(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje
sociálna sluba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovàenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy
è. 3 a na doh¾ad, pod ktorým je schopná vies samostatný ivot. Ak fyzická osoba dovài dôchodkový vek poèas
poskytovania sociálnej sluby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna sluba sa jej poskytuje aj
naïalej..
41. § 34 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Sociálnu slubu v zariadení podporovaného bývania mono poskytova v byte alebo rodinnom dome.
Ak sa táto sociálna sluba poskytuje v byte, mono ju
poskytova najviac
a) pre es prijímate¾ov sociálnej sluby v jednom byte
alebo
b) pre dvanás prijímate¾ov sociálnej sluby v dvoch
bytoch na kadý samostatný vchod s orientaèným
èíslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom
dome..
42. V § 35 ods. 2 písm. a) sa vypúa tvrtý bod.
Doterají piaty bod a ôsmy bod sa oznaèujú ako
tvrtý bod a siedmy bod.
43. § 35 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpeèuje aj oetro-
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vate¾ská starostlivos, ak neposkytuje zariadenie pre
seniorov oetrovate¾skú starostlivos pod¾a § 22.

sociálnu slubu najviac pre 40 prijímate¾ov sociálnej
sluby v jednej budove tohto zariadenia..

(4) V zariadení pre seniorov mono poskytova sociálnu slubu najviac pre 40 prijímate¾ov sociálnej sluby
v jednej budove tohto zariadenia..

54. V § 48 sa slovo lekárska nahrádza slovom zdravotná.

44. V § 36 ods. 2 písm. a) sa vypúa tvrtý bod.
Doterají piaty bod a siedmy bod sa oznaèujú ako
tvrtý bod a iesty bod.
45. § 36 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) V zariadení opatrovate¾skej sluby sa zabezpeèuje aj oetrovate¾ská starostlivos, ak neposkytuje zariadenie opatrovate¾skej sluby oetrovate¾skú starostlivos pod¾a § 22..
46. V § 37 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: najdlhie na tri mesiace; túto
lehotu mono predåi len raz, najviac o tri mesiace..
47. V § 38 odsek 1 znie:
(1) V domove sociálnych sluieb sa poskytuje sociálna sluba týdennou pobytovou sociálnou slubou alebo ambulantnou sociálnou slubou fyzickej osobe do
dovàenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeò
odkázanosti je najmenej V pod¾a prílohy è. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeò odkázanosti je najmenej III pod¾a prílohy è. 3..
48. V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúa tvrtý bod.
Doterají piaty bod a deviaty bod sa oznaèujú ako
tvrtý bod a ôsmy bod.
49. V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúa ôsmy bod.
50. § 38 sa dopåòa odsekmi 5 a 8, ktoré znejú:
(5) V domove sociálnych sluieb sa zabezpeèuje aj
oetrovate¾ská starostlivos, ak neposkytuje domov sociálnych sluieb oetrovate¾skú starostlivos pod¾a
§ 22.
(6) Ak fyzická osoba dovài dôchodkový vek poèas
poskytovania sociálnej sluby v domove sociálnych
sluieb, táto sociálna sluba sa jej poskytuje aj naïalej.
(7) V domove sociálnych sluieb mono poskytova
sociálnu slubu najviac pre 40 prijímate¾ov sociálnej
sluby v jednej budove tohto zariadenia.
(8) Sociálnu slubu v domove sociálnych sluieb nemono poskytova ako celoroènú pobytovú sociálnu
slubu..
51. V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo organický psychosyndróm akého stupòa.
52. V § 39 ods. 2 písm. a) sa vypúajú tvrtý bod
a deviaty bod.
Doterají piaty bod a ôsmy bod sa oznaèujú ako
tvrtý bod a siedmy bod.
53. § 39 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) V pecializovanom zariadení sa zabezpeèuje aj
oetrovate¾ská starostlivos, ak neposkytuje pecializované zariadenie oetrovate¾skú starostlivos pod¾a
§ 22.
(5) V pecializovanom zariadení mono poskytova

55. V § 49 celom texte vrátane nadpisu sa slová lekárska posudková èinnos vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami zdravotná posudková èinnos v príslunom tvare a slová lekársky posudok sa
nahrádzajú slovami zdravotný posudok.
56. V § 49 ods. 1 sa slovo lekár nahrádza slovami
zdravotnícky pracovník, ktorý spåòa kvalifikaèné
predpoklady pod¾a § 84 ods. 18 a 19, a slová posudzujúci lekár sa nahrádzajú slovami posudzujúci zdravotnícky pracovník.
57. V § 49 ods. 2 sa slová Posudzujúci lekár nahrádzajú slovami Posudzujúci zdravotnícky pracovník
a na konci sa pripájajú tieto slová: tak, aby výsledky
posúdenia pod¾a odseku 10 neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej èinnosti pod¾a § 50 ods. 7.
58. V poznámke pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa
citácia o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
59. V § 49 ods. 3 a 9 celom texte sa slová posudzujúci lekár nahrádzajú slovami posudzujúci zdravotnícky pracovník.
60. V § 49 ods. 7 druhej vete sa slovo Lekár nahrádza slovami Posudzujúci zdravotnícky pracovník.
61. V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Sociálna posudková èinnos na úèely posúdenia
odkázanosti na sociálnu slubu je posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b) rodinného prostredia fyzickej osoby,
c) prostredia, ktoré ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby do spoloènosti, a
d) odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch pod¾a prílohy è. 3 a prílohy è. 4
èasti II a III.
(2) Výsledkom sociálnej posudkovej èinnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy pod¾a prílohy è. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnos a zoznam základných
sociálnych aktivít pod¾a prílohy è. 4, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého
zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch pod¾a prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci urèeného rozpätia pod¾a prílohy è. 3 písm. B..
62. V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3 v rámci sociálnej posudkovej èinnosti sa postupuje pod¾a § 49
ods. 10. Výsledky posudzovania pod¾a prvej vety nesmú by v rozpore s výsledkami zdravotnej posudkovej
èinnosti pod¾a § 49 ods. 10..
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Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.
63. V § 50 sa vypúa odsek 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 9.
64. V § 51 úvodnej vete sa slovo lekárskeho nahrádza slovom zdravotného.
65. V § 51 písmená b) a c) znejú:
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnos a zoznam základných
sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci urèeného rozpätia pod¾a prílohy è. 3 písm. B,
c) návrh druhu sociálnej sluby s prihliadnutím na
potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50
ods. 9,.
66. V § 54 ods. 3 tretej vete sa slová terénnu sociálnu slubu nahrádzajú slovami terénnu formu sociálnej sluby.
67. V § 54 ods. 5 sa slová terénnou sociálnou slubou nahrádzajú slovami terénnou formou sociálnej
sluby.
68. § 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Podpora samostatného bývania
(1) Podpora samostatného bývania je sociálna sluba
na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestaènosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní èasu, podporu pri
zapojení sa do spoloèenského a pracovného ivota,
podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie
a rieenie krizových situácií, podporu spoloèensky primeraného správania.
(2) V rámci podpory samostatného bývania sa okrem
èinností uvedených v odseku 1
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) vykonáva
1. preventívna aktivita,
2. sociálna rehabilitácia..
69. V § 61 ods. 1 sa vypúa slovo krízovú.
70. V § 61 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
71. V § 61 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: Sociálnu slubu v zariadeniach uvedených v § 34 a 40
nemono poskytova fyzickej osobe, ktorej súd uloil
ochranné lieèenie, ochrannú výchovu, ochranný doh¾ad alebo umiestnenie v detenènom ústave pod¾a osobitného predpisu,28a) a to do skonèenia vykonávania
týchto ochranných opatrení. Poèas doby uvedenej
v druhej vete sa u takejto fyzickej osoby posudková èinnos pod¾a tohto zákona nevykonáva..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) Trestný poriadok..

72. V § 61 ods. 4 sa slová 36, 38 a 39 nahrádzajú
slovami 36 a 39.
73. V § 63 odsek 1 znie:
(1) Fyzická osoba, ktorá iada o zápis do registra,
a fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá iada o zápis do registra, musia by
spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonné. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia by
odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej sluby, ak
nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu pod¾a odseku 3..
74. V § 63 ods. 4 prvá veta znie: Za odbornú spôsobilos pod¾a odsekov 1 a 3 sa povauje na úèely poskytovania sociálnej sluby uvedenej v § 24a a 24d, 27 a
29, 31 a 41, 53 a 55 a 57 získanie vysokokolského
vzdelania druhého stupòa a na úèely poskytovania sociálnej sluby uvedenej v § 25, 26, 42 a 47, 52, 56, 58
a 60 získanie úplného stredného veobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania..
75. V § 63 ods. 6 sa slová poradenstvo alebo sociálnu
rehabilitáciu, nahrádzajú slovami poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu alebo stimuláciu komplexného vývoja dieaa so zdravotným postihnutím,.
76. V § 64 ods. 3 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa za slová do registra, vkladajú slová a fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej
osoby, ktorá iada o zápis do registra,.
77. V § 64 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej
èinnosti, obslunej èinnosti alebo ïalej èinnosti..
78. V § 64 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a ak sa sociálna
sluba má poskytova v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudaèného rozhodnutia..
79. V § 64 odsek 5 znie:
(5) Za údaje o personálnych podmienkach na úèely
odseku 3 písm. c) sa povauje organizaèná truktúra iadate¾a o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie
zamestnancov, ich kvalifikaèné predpoklady pod¾a § 84
a ich poèet osobitne na kadý druh sociálnej sluby..
80. V § 64 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Údaje o hygienických podmienkach na úèely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska prísluného
orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov
do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní
a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny prísluným orgánom verejného zdravotníctva pod¾a
osobitného predpisu.33a).
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona è. 355/2007 Z. z..

81. § 64 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý má záujem
poskytova iný druh sociálnej sluby ako ten, ktorý u
poskytuje, alebo poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý
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má záujem zmeni miesto poskytovania sociálnej sluby, je povinný poda iados o zápis do registra pod¾a
odsekov 1 a 8 a § 63..
82. V § 65 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
sociálna sluba bude poskytova aj v územnom obvode
iného vyieho územného celku alebo vo viacerých vyích územných celkov, vyí územný celok, ktorý vykoná zápis do registra, bezodkladne oznámi vykonanie
zápisu do registra kadému vyiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode bude miesto poskytovania tejto sociálnej sluby; to platí rovnako aj na oznámenie o výmaze z registra a na oznámenie o vykonaní
zmien v registri..
83. V § 65 ods. 6 písm. d) sa za slová priestorové podmienky, vkladajú slová personálne podmienky,.
84. V § 65 sa odsek 6 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) nie sú splnené podmienky ustanovené v § 34 ods. 5,
§ 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5,
g) iados o zápis do registra pod¾a § 64 ods. 2 písm. c)
obsahuje druh sociálnej sluby, ktorým je poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb
s celoroènou pobytovou sociálnou slubou..
85. V § 66 ods. 1 písmeno b) znie:
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, a zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a ich trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt,.
86. V § 66 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: a právny dôvod výmazu z registra pod¾a § 68.
87. § 67 vrátane nadpisu znie:
§ 67
Oznaèenie miesta poskytovania sociálnej sluby
(1) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu v zariadení okrem zariadení uvedených
v § 29 a 34, je povinný miesto poskytovania sociálnej
sluby oznaèi na vhodnom a trvale vidite¾nom mieste.
(2) Miesto poskytovania sociálnej sluby pod¾a odseku 1 musí by oznaèené
a) obchodným menom alebo názvom, ak je poskytovate¾om sociálnej sluby právnická osoba,
b) menom a priezviskom, ak je poskytovate¾om sociálnej sluby fyzická osoba,
c) druhom a formou poskytovanej sociálnej sluby,
d) názvom zariadenia a
e) adresou miesta poskytovania sociálnej sluby..
88. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 67a
Vedenie úètovníctva a výroèná správa o èinnosti
a hospodárení poskytovate¾a sociálnej sluby
(1) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby a poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorým je právnická osoba zaloená obcou alebo vyím územným celkom, sú povinní vypracova a uloi do verejnej èasti registra
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úètovných závierok33b) výroènú správu o èinnosti a hospodárení poskytovate¾a sociálnej sluby (ïalej len
výroèná správa) za predchádzajúci kalendárny rok do
15. júla prísluného kalendárneho roka.
(2) Vyí územný celok vyhodnocuje obsah výroènej
správy na úèel posudzovania, èi poskytovate¾ sociálnej
sluby pod¾a odseku 1 poskytuje sociálnu slubu, na
ktorej poskytovanie bol zapísaný do registra, a èi neprestal spåòa finanèné podmienky ustanovené týmto
zákonom na poskytovanie sociálnej sluby. Kontrolná
pôsobnos iných orgánov týmto nie je dotknutá.
(3) Výroèná správa obsahuje najmä
a) preh¾ad o poskytovaní sociálnej sluby a o inom predmete èinnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,
b) roènú úètovnú závierku a zhodnotenie základných
údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k roènej úètovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) preh¾ad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
e) preh¾ad príjmov v èlenení pod¾a zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
g) ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímate¾a sociálnej sluby pod¾a druhu poskytovanej sociálnej sluby za kalendárny rok.
(4) Roèná úètovná závierka musí by overená audítorom, ak
a) príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je
roèná úètovná závierka zostavená, prekroèia sumu
33 193 eur,
b) vetky príjmy poskytovate¾a sociálnej sluby pod¾a
odseku 1 prekroèia sumu 165 969 eur.
(5) Poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a odseku 1 vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.33c)
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a odseku 1
musí vies vo svojom úètovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej sluby a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady)
spojené s inou èinnosou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33b a 33c znejú:

33b) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
33c
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

89. V § 68 odsek 1 znie:
(1) Vyí územný celok rozhodne o výmaze z registra,
ak poskytovate¾ sociálnej sluby
a) bol zapísaný do registra na základe nepravdivých
údajov alebo neúplných údajov,
b) prestal spåòa podmienky na zápis do registra,
c) nespåòa finanèné podmienky na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a odseku 5; to platí len pre neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby a poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorým je právnická osoba
zaloená obcou alebo vyím územným celkom,
d) v lehote urèenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby v súlade s prílohou è. 2,
e) v lehote urèenej vyím územným celkom nezníil
poèet miest pod¾a § 69 ods. 2,
f) písomne neoznámil vyiemu územnému celku zme-
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ny skutoèností pod¾a § 65 ods. 4, a to ani po písomnej výzve vyieho územného celku v lehote ním urèenej,
g) neposkytoval sociálnu slubu dlhie ako 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov alebo
h) poiadal o výmaz z registra; táto iados musí by podaná najmenej 30 dní pred dòom skonèenia poskytovania sociálnej sluby..
90. V § 68 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby alebo poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorým je právnická osoba
zaloená obcou alebo vyím územným celkom, neuloil výroènú správu do verejnej èasti registra úètovných závierok, a to ani po písomnej výzve vyieho
územného celku v lehote ním urèenej..
91. V § 68 ods. 4 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a) a c).
92. § 68 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Poskytovate¾ sociálnej sluby nespåòa finanèné
podmienky na poskytovanie sociálnej sluby, ak
a) je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b) má evidované daòové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky
na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia..
93. Doterají text § 69 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove
sociálnych sluieb a v pecializovanom zariadení postupuje v rozpore s § 110l ods. 12, vyí územný celok
vyzve tohto poskytovate¾a sociálnej sluby, aby v lehote
do troch mesiacov od doruèenia výzvy zníil poèet miest
v zariadení na poèet miest, ktoré mal pred ich zvýením..
94. V § 71 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa na konci
vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: a z úhrad za
iné èinnosti pod¾a § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej
zmluve pod¾a § 74 ods. 8,.
95. V § 71 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
c) z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej sluby pod¾a odseku 7,
d) z finanèného príspevku poskytnutého z rozpoètu ministerstva na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a odseku 6,.
Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená
e) a i).
96. V § 71 ods. 3 písm. a) sa za slová na prevádzku
vkladajú slová poskytovanej sociálnej sluby.
97. V § 71 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) z finanèného príspevku poskytnutého z rozpoètu ministerstva na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a
§ 78a,.
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Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená
d) a h).
98. V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Do
úhrady za sociálnu slubu nemono zapoèíta úhradu
za vykonávanie, zabezpeèovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných èinností pod¾a § 15
ods. 3..
99. V § 72 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
zníených o príjem z finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6
a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním sociálnej sluby pod¾a § 71
ods. 7.
100. V § 72 odsek 3 znie:
(3) Neverejný poskytovate¾ urèuje sumu úhrady za
sociálnu slubu, spôsob jej urèenia a platenia úhrady
zmluvou pod¾a § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej sluby, ktorý zverejnení na svojom webovom
sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste, najviac
vo výke ekonomicky oprávnených nákladov zníených
o príjem z finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pod¾a § 76, príjem z finanèného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a § 77
a príjem z finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a..
101. V § 72 ods. 4 sa slová ekonomicky oprávnených
nákladov nahrádzajú slovami pod¾a odseku 3.
102. V § 72 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Ekonomicky oprávnené náklady pod¾a odsekov 2
a 3 sú náklady poskytovate¾a sociálnej sluby na èinnosti uvedené v § 16 a 18, ktoré tvoria
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výke,
ktorá zodpovedá výke platu a ostatných osobných
vyrovnaní pod¾a osobitného predpisu,38)
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávate¾om
v rozsahu urèenom pod¾a písmena a),
c) tuzemské cestovné náhrady,
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,
e) výdavky na materiál okrem reprezentaèného vybavenia nových interiérov,
f) dopravné,
g) výdavky na rutinnú údrbu a tandardnú údrbu
okrem jednorazovej údrby objektov alebo ich èastí
a rieenia havarijných stavov,
h) nájomné za prenájom nehnute¾nosti alebo inej veci
okrem dopravných prostriedkov a peciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výke obvyklého nájomného, za aké
sa v tom èase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel veci toho istého druhu alebo
porovnate¾né veci,
i) výdavky na sluby,
j) výdavky na bené transfery v rozsahu vreckového
pod¾a osobitného predpisu,20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pod¾a osobitného predpisu,39)
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
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pod¾a úètovných predpisov, o ktorom poskytovate¾
sociálnej sluby úètuje a odpisuje ho ako úètovná
jednotka;33c) odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory
uívané na úèely poskytovania sociálnych sluieb
v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výke obvyklého nájomného, za aké sa v tom
èase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel veci toho istého druhu alebo porovnate¾né veci.
(6) Prijímate¾ sociálnej sluby neplatí úhradu za
a) tlmoèenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikaèných technológií,
c) podporu samostatného bývania,
d) preventívnu aktivitu,
e) pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených
záujmov,
f) pomoc pri pracovnom uplatnení,
g) pomoc pri príprave na kolskú dochádzku a kolské
vyuèovanie a sprevádzanie dieaa do a zo kolského
zariadenia,
h) stimuláciu komplexného vývoja dieaa so zdravotným postihnutím,
i) sociálne poradenstvo,
j) sociálnu rehabilitáciu,
k) pracovnú terapiu..
103. Poznámka pod èiarou k odkazu 40 sa vypúa.
104. V 72 ods. 8 sa slovo urèenia nahrádza slovom
platenia, slová sa posudzuje pod¾a osobitného predpisu.11) sa nahrádzajú slovami sa posudzuje a zisuje
pod¾a osobitného predpisu,11) ak odsek 18 a § 72a neustanovujú inak a slová o ktorej zabezpeèenie poskytovania sa nahrádzajú slovami o ktorej poskytovanie.
105. V § 72 sa vypúa odsek 10.
Doterajie odseky 11 a 18 sa oznaèujú ako odseky
10 a 17.
106. V § 72 ods. 12 písm. a) sa slová odsek 14 nahrádzajú slovami odsek 13.
107. V § 72 ods. 13 sa slová 35, 38 a 39 nahrádzajú
slovami 35 a 39.
108. V § 72 ods. 14 celom texte sa slová odseku 13
nahrádzajú slovami odseku 12.
109. V § 72 ods. 15 sa slová 11 a 18 posudzujú nahrádzajú slovami 10 a 18 a § 72a posudzujú a zisujú.
110. V § 72 ods. 17 sa slová odsekov 16 a 17 nahrádzajú slovami odsekov 15 a 16.
111. § 72 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu sa
od príjmu posudzovanej fyzickej osoby a fyzickej osoby
uvedenej v § 73 ods. 10 odpoèítava úhrada za
a) iný druh sociálnej sluby alebo jej èas, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 povinná plati poskytovate¾ovi tejto
sociálnej sluby,
b) sociálnu slubu alebo jej èas, ktorú je posudzovaná
fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73
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ods. 10 povinná plati poskytovate¾ovi tejto sociálnej
sluby za prijímate¾a sociálnej sluby, za ktorého má
povinnos plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej
èas pod¾a tohto zákona..
112. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
§ 72a
(1) Príjem na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu sa zisuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna sluba zaène poskytova, ak odsek 2 neustanovuje
inak.
(2) Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na
úèely platenia úhrady za sociálnu slubu zisuje ako
priemerný mesaèný príjem za kalendárny rok, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna
sluba zaène poskytova. Takto zistený príjem sa kadoroène prehodnocuje vdy v júli a platí do konca júna
nasledujúceho kalendárneho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa povauje kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom
sa prehodnocovanie príjmu vykonáva.
(3) Ak sa zmení skutoènos rozhodujúca na platenie
úhrady za sociálnu slubu v priebehu poskytovania sociálnej sluby, príjem na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu sa zisuje ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutoènosti. Táto
zmena skutoènosti rozhodujúcej na platenie úhrady za
sociálnu slubu ovplyvní výku úhrady za sociálnu
slubu a v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(4) Za zmenu skutoènosti, ktorá má rozhodujúci
vplyv na platenie úhrady za sociálnu slubu, sa na úèely tohto zákona nepovauje zníenie mesaèného príjmu
alebo zvýenie mesaèného príjmu najviac o sumu pä
eur. To neplatí, ak sa príjem zisuje pod¾a odseku 2.
(5) Na úèely prehodnocovania príjmu pod¾a odseku 2
poskytovate¾ sociálnej sluby vyzve fyzickú osobu
predloi doklady o výke príjmu.
(6) Pri zisovaní príjmu za kalendárny mesiac sa zapoèítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa
spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú za obdobie kalendárneho mesiaca pod¾a odseku 1.
(7) Pri zisovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní
príjmu za kalendárny rok sa zapoèítavajú príjmy, ktoré
patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe
a osobám, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú za obdobie január a december kalendárneho roka pod¾a odseku 2.
(8) Na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu sa
spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú príjmy u
a) posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej
manela alebo manelky,
b) posudzovaných rodièov s nezaopatreným dieaom12)
príjmy týchto rodièov a príjem nezaopatreného dieaa ijúceho s nimi v domácnosti,40b)
c) posudzovaných rodièov, ktorí sú sami nezaopatrenými demi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich pobe-
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rá iná fyzická osoba a príjem nezaopatreného dieaa ijúceho s nimi v domácnosti,40b)
d) posudzovaného nezaopatreného dieaa jeho príjem
a príjem jeho rodièov, ak s ním ijú v domácnosti,40b)
a ak toto diea ije v domácnosti len s jedným rodièom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieaa, príjem rodièa a príjem, ktorý na diea
poberá iná fyzická osoba,
e) posudzovaného zaopatreného neplnoletého dieaa
jeho príjem.
(9) Pri zisovaní zostatku z príjmu pod¾a § 73, ktorý
musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta mesaène
z jeho príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu slubu, sa
na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu pouije
suma ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom41) platná v èase
zisovania príjmu alebo v èase prehodnocovania príjmu.
(10) Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu
osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène
zapoèítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby
len èas kalendárneho mesiaca, za ktorý sa zisuje príjem pod¾a odseku 1, zapoèítava sa ich príjem za celý kalendárny mesiac, v ktorom patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène
zapoèítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(11) Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu
osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène
zapoèítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby
len èas kalendárneho roka, za ktorý sa zisuje príjem
alebo prehodnocuje príjem pod¾a odseku 2, zapoèítava
sa ich príjem len za èas kalendárneho roka, poèas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoloène
posudzujú a spoloène zapoèítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(12) Pri zisovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní
príjmu posudzovanej fyzickej osoby na úèely platenia
úhrady za sociálnu slubu pod¾a odseku 2 sa prihliada
na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoloène
posudzujú a spoloène zapoèítavajú, ku ktorým dolo po
uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisuje príjem
alebo prehodnocuje príjem pod¾a odseku 2.
(13) Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa urèí tak,
e súèet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov
osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène
zapoèítavajú pod¾a odseku 8, sa vydelí poètom osôb,
ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú pod¾a odseku 8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b znie:

40b) § 115 Obèianskeho zákonníka..

113. V § 73 ods. 1 sa za slovami opatrovate¾skú slubu vypúa èiarka a slová prepravnú slubu a slová
1,3 násobku sa nahrádzajú slovami 1,4-násobku.
114. V § 73 ods. 2 sa slová najmenej 20 % nahrádzajú slovami najmenej 25 % a na konci sa pripája
táto veta: Po zaplatení úhrady za celoroènú pobytovú
sociálnu slubu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta mesaène
z jeho príjmu najmenej 75 % sumy ivotného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41).
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115. V § 73 ods. 3 sa slová najmenej 50 % nahrádzajú slovami najmenej 60 % a na konci sa pripája
táto veta: Po zaplatení úhrady za týdennú pobytovú
sociálnu slubu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta mesaène
z jeho príjmu najmenej 85 % sumy ivotného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41).
116. V § 73 ods. 4 sa slová najmenej 70 % sumy  nahrádzajú slovami najmenej suma.
117. V § 73 ods. 5 sa slová 1,3 násobku nahrádzajú
slovami 1,4-násobku.
118. V § 73 odsek 8 znie:
(8) Ak sa príjem prijímate¾a sociálnej sluby spoloène posudzuje a spoloène zapoèítava s príjmami osôb,
ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu slubu musí
prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta suma uvedená
v odsekoch 2 a 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa
spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú s príjmom
prijímate¾a sociálnej sluby, musí zosta mesaène z ich
príjmu najmenej 1,65-násobok sumy ivotného minima ustanovenej osobitným predpisom.42).
119. V § 73 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Ak pod¾a odsekov 1 a 5 nevznikne prijímate¾ovi
sociálnej sluby povinnos plati úhradu za sociálnu
slubu alebo jej èas, prechádza táto povinnos postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodièov, ak sa ich príjem
spoloène neposudzuje a spoloène nezapoèítava s príjmom prijímate¾a sociálnej sluby; zaopatreným plnoletým deom alebo rodièom po zaplatení úhrady za sociálnu slubu musí mesaène zosta 1,65-násobok sumy
ivotného minima ustanovenej osobitným predpisom.42)
Na úèely povinnosti plati úhradu za sociálnu slubu
alebo jej èas u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 10, 12 a 14 rovnako. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodièia môu uzatvori s poskytovate¾om
sociálnej sluby písomnú zmluvu o platení úhrady za
sociálnu slubu pod¾a osobitného predpisu.13)
(11) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy pod¾a odseku
10 medzi poskytovate¾om sociálnej sluby a zaopatrenými plnoletými demi alebo rodièmi, obec alebo vyí
územný celok vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplati úhradu tomuto poskytovate¾ovi sociálnej sluby za sociálnu
slubu alebo jej èas za prijímate¾a sociálnej sluby,
ktorému nevznikne povinnos plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas. Na úèely rozhodovania pod¾a
prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté diea, rodiè
a poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a prvej vety postavenie úèastníka konania. Prijímate¾ sociálnej sluby
má na úèely tohto rozhodovania postavenie zúèastnenej osoby..
120. V § 73 sa vypúa odsek 12.
Doterajie odseky 13 a 20 sa oznaèujú ako odseky
12 a 19.
121. V § 73 ods. 12 sa slová rodièom alebo deom
a prijímate¾ sociálnej sluby zomrie, nahrádzajú slovami zaopatreným plnoletým deom alebo rodièom,.
122. V § 73 ods. 13 sa slová Odseky 1 a 13 nahrá-
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dzajú slovami Odseky 1 a 12 a slová o zabezpeèenie
poskytovania ktorej sa nahrádzajú slovami o poskytovanie ktorej.
123. V § 73 ods. 16 sa slová § 25 a 29, 32, 56 a 57
nahrádzajú slovami § 24b a 29, 32 a 56.
124. V § 73 ods. 17 sa slová ods. 11 a 15 nahrádzajú slovami ods. 10 a 14.
125. V § 73 ods. 18 sa za slovo posudzujú vkladajú
slová a zisujú, slová 11 a 18, sa nahrádzajú slovami 10 a 18 a § 72a, a slová ods. 18 sa nahrádzajú
slovami ods. 17.
126. V § 73 ods. 19 sa slová Odseky 1 a 19 nahrádzajú slovami Odseky 1 a 18.
127. V § 74 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Zmluvné strany sa môu odchýli od ustanovení tohto
zákona uvedených pre túto zmluvu, len ak tento zákon
takúto monos výslovne pripúa. Zmluva o poskytovaní sociálnej sluby uzatvorená písomnou formou nesmie ma charakter zmieanej zmluvy..
128. V § 74 ods. 2 písmeno b) znie:
b) sociálna sluba na podporu rodiny s demi v zariadení doèasnej starostlivosti o deti,.
129. V § 74 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v odseku 2, je povinná poskytovate¾ovi sociálnej sluby na úèely uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby uvies tieto údaje
a predloi tieto potvrdenia a doklady:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, dátum narodenia a adresu
jej pobytu,
b) miesto poskytovania sociálnej sluby,
c) druh sociálnej sluby a formu sociálnej sluby,
d) deò zaèatia poskytovania sociálnej sluby a èas poskytovania sociálnej sluby a
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, a osôb, ktorých príjmy sa s òou spoloène
posudzujú a spoloène zapoèítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude plati úhradu najmenej vo
výke ekonomicky oprávnených nákladov.
(4) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v odseku 2 písm. e) a h), nie je
povinná uvies údaje uvedené v odseku 3 písm. e).
(5) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v odseku 2 písm. c) a d), je povinná predloi aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu slubu; to neplatí pre fyzickú
osobu, ktorej sa má poskytova sociálna sluba bezodkladne pod¾a § 8 ods. 6, fyzickú osobu uvedenú v § 35
ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude plati úhradu najmenej vo výke ekonomicky oprávnených nákladov..
130. V § 74 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) poèet odoberaných jedál pod¾a § 17 ods. 4 a 5, ak ide
o poskytovanie sociálnej sluby v zariadení s poskytovaním stravovania,.
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Doterajie písmená d) a j) sa oznaèujú ako písmená
e) a k).
131. V § 74 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) sumu úhrady za sociálnu slubu po uplatnení § 73
ods. 1 a 7 a spôsob jej urèenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúètovania a lehotu na jej zúètovanie,.
Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená
j) a l).
132. V § 74 ods. 7 písmeno k) znie:
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a.
133. V § 74 ods. 7 písm. l) sa slová ods. 13 nahrádzajú slovami ods. 12.
134. V § 74 odsek 8 znie:
(8) Suma úhrady za sociálnu slubu pod¾a odseku 7
písm. h) a i) musí obsahova sumu úhrady za jednotlivé
odborné èinnosti, jednotlivé obsluné èinnosti a jednotlivé ïalie èinnosti. Ak poskytovate¾ sociálnej sluby vykonáva, zabezpeèuje alebo utvára podmienky na
vykonávanie iných èinností pod¾a § 15 ods. 3, sumu
úhrady za tieto iné èinnosti obsahuje osobitná zmluva.13).
135. V § 74 ods. 10 sa slová o zabezpeèenie poskytovania nahrádzajú slovami o poskytovanie a slová
ods. 3 a 4 sa nahrádzajú slovami ods. 2 a 4.
136. V § 74 ods. 12 sa slová na urèenie úhrady za sociálnu slubu pod¾a § 73, nahrádzajú slovami na urèenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu slubu,.
137. V § 74 ods. 14 úvodnej vete sa za slovom sluby vypúa èiarka a slovo ak sa nahrádza slovami
len z týchto dôvodov:.
138. V § 74 ods. 14 písm. a) sa slová ktoré narúajú
nahrádzajú slovami èím narúa a na konci sa èiarka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri
poskytovaní opatrovate¾skej sluby sa za poruenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy povauje aj hrubé poruenie dobrých mravov, ktoré narúa obèianske spoluitie, ktorého sa dopustí manel, manelka, rodiè
alebo plnoleté diea prijímate¾a tejto sociálnej sluby vo
vzahu k pracovníkovi opatrovate¾skej sluby,.
139. V § 74 ods. 20 sa slová c) a d) nahrádzajú slovami c) a e) alebo rozhodne o zákaze poskytova sociálnu slubu pod¾a § 69 ods. 1.
140. V § 75 ods. 1 a 5, 8 a 9 sa slová o zabezpeèenie
poskytovania nahrádzajú slovami o poskytovanie.
141. V § 75 ods. 6 sa slová osobných údajov uvedených v § 94 ods. 4 písm. a) a c) nahrádzajú slovami
osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a)
a c).
142. V § 75 ods. 7 písmeno j) znie:
j) terénna sociálna sluba krízovej intervencie,.
143. V § 75 sa odsek 7 dopåòa písmenami k) a m),
ktoré znejú:
k) sociálna sluba v komunitnom centre,
l) sluba vèasnej intervencie,
m) podpora samostatného bývania..
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144. V § 75 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ministerstvo pod¾a § 78a.
145. V § 75 ods. 13 sa slová § 29, 31, 32 a § 34 a 42
nahrádzajú slovami § 31, 32 a § 34 a 42.
146. V § 75 ods. 14 sa slová § 25 a 28, § 33, § 44
a 57 nahrádzajú slovami § 24a a 29, § 44 a 57.
147. V § 75 sa vypúa odsek 16.
Doterají odsek 17 sa oznaèuje ako odsek 16.
148. V § 75 odsek 16 znie:
(16) Finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby a finanèný príspevok na prevádzku sa
poskytuje neverejnému poskytovate¾ovi pobytovej sociálnej sluby v plnej výke aj vtedy, ak sa prijímate¾ovi
sociálnej sluby neposkytuje sociálna sluba najviac
30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu neprítomnosti
prijímate¾a sociálnej sluby..
149. § 77 vrátane nadpisu znie:
§ 77
Finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej sluby
(1) Finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej sluby sa urèí pod¾a druhu sociálnej sluby,
a ak ide o sociálnu slubu poskytovanú v zariadení, aj
pod¾a formy sociálnej sluby a kapacity zariadenia,
v prepoète na poèet prijímate¾ov sociálnej sluby, na
poèet hodín sociálneho poradenstva, na poèet hodín
opatrovate¾skej sluby, na poèet kilometrov prepravnej
sluby, na poèet hodín sprievodcovskej sluby a predèitate¾skej sluby, na poèet hodín tlmoèenia alebo na inú
jednotku výkonu.
(2) Výka finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a odseku 1 sa urèí na prísluný rozpoètový rok vo výke rozdielu medzi priemernými benými výdavkami na poskytovanie tejto
sociálnej sluby v pôsobnosti obce alebo vyieho
územného celku za predchádzajúci rozpoètový rok a
a) sumou finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy pod¾a § 76 poskytnutého neverejnému
poskytovate¾ovi sociálnej sluby na prísluný rozpoètový rok a
b) priemernými skutoène dosiahnutými príjmami
z platenia úhrad za túto sociálnu slubu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyieho územného celku za predchádzajúci rozpoètový rok.
(3) Obec a vyí územný celok zisujú priemerné bené výdavky a priemerné skutoène dosiahnuté príjmy
z platenia úhrady za sociálnu slubu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyieho územného celku za predchádzajúci rozpoètový rok, v èlenení pod¾a jednotlivých
druhov poskytovaných sociálnych sluieb, a ak ide
o sociálne sluby poskytované v zariadení, aj pod¾a formy sociálnej sluby a kapacity zariadenia, v prepoète
na prijímate¾a sociálnej sluby, na hodinu sociálneho
poradenstva, na hodinu opatrovate¾skej sluby, na kilometer prepravnej sluby, na hodinu sprievodcovskej
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sluby a predèitate¾skej sluby, na hodinu tlmoèenia
alebo na inú jednotku výkonu. Na úèely prvej vety sa
priemerné bené výdavky a priemerné skutoène dosiahnuté príjmy zisujú v závislosti od toho, èi kapacita
zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo nad
100 miest. Priemerné bené výdavky a priemerné skutoène dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu
slubu pod¾a prvej vety a druhej vety obec a vyí územný celok zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej
tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyom územnom
celku obvyklým a musia by kadému prístupné na
obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja najneskôr do konca februára prísluného rozpoètového
roka.
(4) Ak neboli v predchádzajúcom rozpoètovom roku
uhradené bené výdavky, ktoré vznikli za obdobie január a december predchádzajúceho rozpoètového roka,
pri zisovaní priemerných bených výdavkov na poskytovanie sociálnej sluby v pôsobnosti obce alebo vyieho územného celku pod¾a odseku 3 sa tieto bené výdavky zapoèítavajú na úèely urèenia výky finanèného
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby
pod¾a odseku 1 na nasledujúci rozpoètový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci bených výdavkov.
(5) Ak neboli v predchádzajúcom rozpoètovom roku
skutoène zaplatené úhrady za sociálnu slubu, ktoré
mali by prijaté za obdobie január a december predchádzajúceho rozpoètového roka, pri zisovaní priemerných skutoène dosiahnutých príjmov z platenia
úhrad za sociálnu slubu v pôsobnosti obce alebo vyieho územného celku pod¾a odseku 3 sa príjmy z platenia týchto úhrad zapoèítavajú na úèely urèenia výky
finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a odseku 1 a na nasledujúci rozpoètový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na
vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci platenia
úhrady za sociálnu slubu.
(6) Za sumu finanèného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy pod¾a § 76 sa povauje suma tohto finanèného príspevku pod¾a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí
finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
na prísluný rozpoètový rok.
(7) Ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu, ktorú obec alebo vyí územný celok v predchádzajúcom rozpoètovom roku neposkytovali alebo nezabezpeèovali prostredníctvom právnickej
osoby, ktorú zriadili alebo zaloili, za priemerné bené
výdavky sa povaujú skutoèné bené výdavky neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby za predchádzajúci
rozpoètový rok a za priemerné skutoène dosiahnuté
príjmy sa povaujú skutoène dosiahnuté príjmy neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby z platenia
úhrad za túto sociálnu slubu za predchádzajúci rozpoètový rok; ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby
neposkytoval túto sociálnu slubu v predchádzajúcom
rozpoètovom roku, za priemerné bené výdavky sa povaujú predpokladané bené výdavky neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby na prísluný rozpoètový
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rok a za priemerné skutoène dosiahnuté príjmy sa povaujú predpokladané príjmy neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby z platenia úhrad za túto sociálnu
slubu na prísluný rozpoètový rok.
(8) Do priemerných bených výdavkov, do skutoèných bených výdavkov a do predpokladaných bených
výdavkov na poskytovanie sociálnej sluby sa nezapoèítajú bené výdavky a predpokladané bené výdavky
na vykonávanie, zabezpeèovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných èinností pod¾a § 15
ods. 3.
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(4) Obec môe z príjmov rozpoètu obce poskytova finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby na
prísluný rozpoètový rok za podmienok uvedených
v odsekoch 1 a 3 neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý ju o poskytnutie tohto príspevku poiada, a tento príspevok neverejnému poskytovate¾ovi
sociálnej sluby na tento rozpoètový rok ministerstvo
neposkytlo.
§ 78b

(9) Do priemerných skutoène dosiahnutých príjmov,
do skutoène dosiahnutých príjmov a do predpokladaných príjmov z platenia úhrad za sociálnu slubu sa
nezapoèítajú skutoène dosiahnuté príjmy a predpokladané príjmy z platenia úhrad za vykonávanie, zabezpeèovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie
iných èinností pod¾a § 15 ods. 3.

(1) Finanèný príspevok na financovanie sociálnej
sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 sa poskytuje na prísluný rozpoètový rok na základe písomnej iadosti
uvedenej v prílohe è. 7 a finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a sa poskytuje na
prísluný rozpoètový rok na základe písomnej iadosti
uvedenej v prílohe è. 8.

(10) Ak je èas trvania poskytovania sociálnej sluby
neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby kratí ne
rozpoètový rok, urèí sa výka finanèného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pomerne.

(2) Prílohy k iadostiam pod¾a odseku 1 sú:
a) výpis z registra, nie starí ako tri mesiace,
b) doklad o tom, e poskytovate¾ sociálnej sluby v zariadení, na ktoré je finanèný príspevok urèený,
nemá evidované daòové nedoplatky, nedoplatky na
poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, nie starí ako tri mesiace.

(11) Ak skutoène dosiahnuté príjmy z platenia úhrad
za sociálnu slubu poskytovanú neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby sú v príslunom rozpoètovom
roku vyie ako priemerné skutoèné dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu slubu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyieho územného celku za predchádzajúci rozpoètový rok, výka finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a
odseku 2 sa zníi o rozdiel medzi skutoène dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu slubu poskytovanú neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby v príslunom rozpoètovom roku a priemernými
skutoène dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za
sociálnu slubu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo
vyieho územného celku za predchádzajúci rozpoètový rok..
150. § 78a vrátane nadpisu a § 78b znejú:
§ 78a
Finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby
(1) Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby
neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý
neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk,
a poskytuje sociálnu slubu v zariadení, ktorým je
a) noc¾aháreò,
b) zariadenie pre seniorov,
c) zariadenie opatrovate¾skej sluby,
d) denný stacionár.
(2) Ministerstvo poskytuje finanèný príspevok na
poskytovanie sociálnej sluby, ak ho neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby o poskytnutie tohto finanèného
príspevku písomne poiada.
(3) Finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej
sluby sa poskytuje vo výke uvedenej v prílohe è. 6
pod¾a druhu sociálnej sluby a poètu miest v zariadení
zapísanom v registri.

(3) Písomnú iados pod¾a odseku 1 spolu s prílohami
pod¾a odseku 2 na prísluný rozpoètový rok obec alebo
neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby podáva ministerstvu v termíne od 1. augusta do 30. septembra predchádzajúceho rozpoètového roka. Ak obec alebo neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby nepodá ministerstvu
písomnú iados spolu s prílohami v termíne pod¾a prvej
vety, právo na poskytnutie finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71
ods. 6 na prísluný rozpoètový rok a finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a na
prísluný rozpoètový rok po 30. septembri predchádzajúceho rozpoètového roka zanikne.
(4) Zmluva o poskytnutí finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71
ods. 6, ktorú uzatvára ministerstvo s obcou, a zmluva
o poskytnutí finanèného príspevku na poskytovanie
sociálnej sluby pod¾a § 78a, ktorú uzatvára ministerstvo s neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby, obsahujú
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) predmet zmluvy a úèel, na ktorý sa poskytuje finanèný príspevok na financovanie sociálnej sluby
v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèný príspevok na
poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a,
c) termíny vyplácania a spôsob vyplácania finanèného
príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèného príspevku na
poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a, podmienky ich èerpania a ich sumu,
d) podmienky zúètovania finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71
ods. 6 a finanèného príspevku na poskytovanie so-
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ciálnej sluby pod¾a § 78a a podmienky vrátenia
týchto príspevkov,
záväzok obce alebo neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby vies u poskytovate¾a sociálnej sluby
evidenciu poètu neobsadených miest na úèely odsekov 6 a 7,
spôsob kontroly hospodárneho a úèelného pouitia
finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a,
vymedzenie èasu, na ktorý sa zmluva uzatvára,
lehotu, v ktorej mono poui finanèný príspevok na
financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71
ods. 6 a finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a a lehotu na ich zúètovanie a
ïalie dohodnuté náleitosti pod¾a tohto zákona.

(5) Finanèný príspevok na financovanie sociálnej
sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a sa vyplácajú tvrroène vo výke 25 % zo sumy uvedenej
v zmluve pod¾a odseku 4 písm. c). Podmienkou vyplatenia finanèných príspevkov pod¾a prvej vety na kadý
nasledujúci tvrrok prísluného rozpoètového roka je,
e poskytovate¾ sociálnej sluby nemá evidované daòové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, inak nárok na vyplatenie týchto
finanèných príspevkov na prísluný tvrrok zaniká.
(6) Obec alebo neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby je
povinný vráti finanèný príspevok na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a alebo ich
pomernú èas za obdobie, v ktorom mal poskytovate¾ sociálnej sluby neobsadené miesto v zariadení.
(7) Za neobsadené miesto v zariadení na úèely zúètovania a vrátenia finanèných príspevkov pod¾a odseku 4
písm. d) a odseku 6 sa povauje kadé miesto v zariadení, na ktorom sa poèas 30 a viac po sebe nasledujúcich
dní neposkytuje sociálna sluba.
(8) Nárok na finanèný príspevok na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 nevzniká na
miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo
dávku toho istého druhu vypláca prijímate¾ovi sociálnej sluby alebo na tohto prijímate¾a sociálnej sluby
prísluná intitúcia iného tátu.
(9) Nárok na finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímate¾ovi sociálnej sluby alebo
na tohto prijímate¾a sociálnej sluby prísluná intitúcia iného tátu..
151. V § 79 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a l) sa oznaèujú ako písmená
g) a k).
152. V § 79 ods. 1 sa písmeno g) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. pokute za správne delikty,.
153. V § 79 ods. 2 sa slová na svojej internetovej
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stránke nahrádzajú slovami na svojom webovom sídle, slová písm. j) sa nahrádzajú slovami písm. i)
a slová písm. k) sa nahrádzajú slovami písm. j).
154. V § 79 ods. 3 písm. e) a f) sa slová registra a dátum výmazu z registra nahrádzajú slovami registra,
dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra pod¾a § 68,.
155. V § 79 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) poèet miest v zariadení,.
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).
156. V § 79 ods. 4 úvodnej vete sa slová písm. j) nahrádzajú slovami písm. i).
157. V § 79 ods. 4 písm. c) sa slovo obsah nahrádza
slovom rozsah.
158. V § 79 ods. 5 úvodnej vete sa slová písm. k) nahrádzajú slovami písm. j).
159. V § 79 odsek 6 znie:
(6) Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto
zákonom v rámci finanènej podpory obce a neverejného
poskytovate¾a sociálnej sluby
a) poskytuje
1. finanèný príspevok na financovanie sociálnej
sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6,
2. finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej
sluby pod¾a § 78a,
b) uzatvára
1. zmluvu pod¾a § 78b ods. 4 s obcou o poskytnutí finanèného príspevku na financovanie sociálnej
sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6,
2. zmluvu pod¾a § 78b ods. 4 s neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby o poskytnutí finanèného
príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a
§ 78a,
c) kontroluje hospodárenie s finanèným príspevkom
na financovanie sociálnej sluby v zariadení pod¾a
§ 71 ods. 6 a finanèným príspevkom na poskytovanie
sociálnej sluby pod¾a § 78a a úèelnos ich pouitia,
d) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene c) a kontroluje ich plnenie..
160. V § 80 písm. c) tvrtý bod znie:
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodièov plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas
pod¾a § 73 ods. 11,.
161. V § 80 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:
1. sociálnej sluby v nízkoprahovom dennom centre,
noc¾ahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovate¾skej sluby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej sluby pre deti a rodinu,.
162. V § 80 písm. h) sa vypúa tretí bod.
163. V § 80 písm. i) sa slová nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu nahrádzajú slovami nízkoprahovú sociálnu slubu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou slubou.
164. V § 80 písmeno k) znie:
k) môe poskytnú finanèný príspevok pod¾a § 78a
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ods. 4 na základe písomnej zmluvy pod¾a osobitného
predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,.
165. V § 80 písm. o) sa èiarka za slovom sebaobsluhy nahrádza slovami a s a vypúajú sa slová a s finanèným príspevkom pod¾a § 78a.
166. V § 80 sa vypúa písmeno v).
167. V § 81 písm. b) tvrtý bod znie:
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodièov plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas
pod¾a § 73 ods. 11,.
168. V § 81 písm. d) prvom bode sa slová pol ceste
nahrádzajú slovom polceste a za prvý bod sa vkladá
nový druhý bod, ktorý znie:
2. podpory samostatného bývania,.
Doterají druhý bod sa oznaèuje ako tretí bod.
169. V § 81 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:
a sluby vèasnej intervencie.
170. V § 81 písm. h) sa vypúa tretí bod.
171. V § 81 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová:
vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,.
172. V § 82 ods. 3 sa vypúa tretia veta.
173. V § 84 ods. 4 písm. b) sa za slová na sociálnu
prácu, vkladajú slová sociálne sluby a poradenstvo,.
174. V § 84 ods. 5 písm. a) sa za slová na sociálnu
prácu vkladajú slová alebo sociálne sluby a poradenstvo.
175. V § 84 ods. 7 sa za slová druhom stupni vkladajú slová alebo v treom stupni.
176. V § 84 ods. 12 sa slová raz za dva roky nahrádzajú slovami raz za pä rokov.
177. V § 84 ods. 16 sa za slová Sociálny pracovník
vkladá èiarka a slová peciálny pedagóg.
178. V § 84 odsek 18 znie:
(18) Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3 vykonáva
a) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo,48)
b) lekár zaradený do pecializaèného túdia v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo,
c) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo49) alebo lekár so pecializáciou
v pecializaènom odbore pediatria,50) ktorý je zaradený do certifikaènej prípravy v certifikovanej pracovnej èinnosti posudkové lekárstvo,51)
d) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ktorý má odbornú prax v zdravotníckom zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desa
rokov, alebo
e) sestra s vysokokolským vzdelaním druhého stupòa
v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desa rokov a pecializáciu v pecializaènom odbore oetrovate¾ská
starostlivos v komunite, ak ide o posudzovanie plnoletej fyzickej osoby, alebo sestra s vysokokol-
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ským vzdelaním druhého stupòa v tudijnom odbore oetrovate¾stvo, ktorá má odbornú prax
v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desa rokov a pecializáciu
v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii, ak ide o posudzovanie neplnoletej fyzickej osoby..
Poznámky pod èiarou k odkazom 48 a 51 znejú:

48) Príloha è. 3 èas A písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
49
) Príloha è. 3 èas A písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
50
) Príloha è. 3 èas A písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
51
) Príloha è. 3 èas A písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov..

179. § 86 a 88 vrátane nadpisu nad § 88 znejú:
§ 86
(1) Písomná iados o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu
formu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia,
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
ktorá iada o udelenie akreditácie,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt
1. fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom
právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2. zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
c) preh¾ad o doterajej èinnosti osoby, ktorá iada
o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
d) kópiu dokladu o tom, e právnická osoba má v predmete svojej èinnosti vykonávanie vzdelávania, alebo
kópiu dokladu o tom, e fyzická osoba má v predmete svojej èinnosti vykonávanie vzdelávania, ak vykonáva podnikate¾skú èinnos,
e) projekt vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje názov, druh, formu, metódy vyuívané pri vzdelávaní,
rozsah vzdelávacieho programu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý osoba, ktorá iada o udelenie
akreditácie, bude vykonáva; vzdelávací program
môe by èlenený na moduly,
f) doklady o materiálno-technickom zabezpeèení vzdelávacieho programu,
g) kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo
zmluvy o výpoièke,33) ktorých predmetom je nájom
alebo výpoièka priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonáva,
h) predpokladaný rozpoèet vzdelávacieho programu
a spôsob jeho financovania a
i) zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podie¾a na
vzdelávaní, kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o praxi a ich súhlas so zaradením do zoznamu
fyzických osôb, ktoré sa budú podie¾a na vzdelávaní.
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(2) Zodpovedný zástupca pod¾a odseku 1 písm. b)
druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia tatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo na základe
poverenia fyzickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, za odborné vykonávanie
vzdelávacieho programu. Za odborne spôsobilú fyzickú
osobu pod¾a prvej vety sa povauje fyzická osoba, ktorá
má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo
úplné stredné veobecné vzdelanie.
(3) Za obsah vzdelávacieho programu pod¾a odseku 1
písm. e) sa povauje náplò teoretickej èasti a praktickej
èasti vzdelávacieho programu. Ak si to charakter vzdelávacieho programu vyaduje, súèasou obsahu je aj
prax v zariadeniach alebo v zariadeniach pod¾a osobitného predpisu.24) Pri kadej èasti vzdelávacieho programu je potrebné uvies meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktorá sa bude podie¾a na vzdelávaní v tejto èasti.
(4) Za modul vzdelávacieho programu pod¾a odseku 1
písm. e) sa povauje samostatná, ucelená, záväzná, èasová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho
programu, ktorá zodpovedá minimálne 20 vyuèovacím
hodinám.
(5) Materiálno-technické zabezpeèenie vzdelávacieho
programu pod¾a odseku 1 písm. f) sa preukazuje zoznamom hnute¾ného majetku a zoznamom pomôcok vyuívaných pri vzdelávacom programe.
(6) Fyzické osoby, ktoré sa budú podie¾a na vzdelávaní, musia spåòa odbornú spôsobilos pod¾a odseku
2 a najmenej tri roky praxe v oblasti, ktorá je obsahom
vzdelávania.
(7) Odborná spôsobilos a kvalifikaèné predpoklady
pod¾a odsekov 2 a 6 sa preukazujú dokladmi pod¾a osobitného predpisu.23)
§ 87
(1) Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho
programu obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu
formu právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
fyzickej osoby,
b) názov, druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho
programu, na ktorý sa ude¾uje akreditácia,
c) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu a
d) èas platnosti akreditácie.
(2) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, vedie dokumentáciu vzdelávacieho
programu a evidenciu vydaných osvedèení o absolvovaní vzdelávacieho programu a ich fotokópie.
(3) Za dokumentáciu vzdelávacieho programu sa povauje najmä
a) prihláka do vzdelávacieho programu,
b) prezenèné listiny o dochádzke fyzických osôb, ktoré
sa zúèastòujú na vzdelávaní, a fyzických osôb, ktoré
sa podie¾ajú na vzdelávaní,
c) èasový a vecný harmonogram vzdelávania,
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d) potvrdenie o absolvovaní praktickej èasti vzdelávacieho programu fyzickou osobou, ktorá sa zúèastòuje na vzdelávaní,
e) protokol o vykonanej skúke fyzickou osobou, ktorá
sa zúèastòuje na vzdelávaní,
f) závereèný protokol, ktorého obsahom sú výsledky
o skúke vetkých fyzických osôb, ktoré sa jej zúèastnili.
(4) Èas platnosti akreditácie pod¾a odseku 1 písm. d)
zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni, ktorým nadobudlo právoplatnos rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu.
Akreditácia na odbornú èinnos
§ 88
(1) pecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stimulácia komplexného vývoja dieaa so
zdravotným postihnutím ako samostatné odborné èinnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú
èinnos.
(2) Písomná iados o udelenie akreditácie na odbornú èinnos sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu
formu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia
a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
ktorá iada o udelenie akreditácie,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt
1. fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom
právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
2. zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej
èinnosti,
c) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
d) kópiu dokladu o bezúhonnosti tatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
e) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej èinnosti a kópie dokladov o jeho pracovnoprávnom vzahu s osobou, ktorá iada o udelenie
akreditácie na odbornú èinnos,
f) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré budú odbornú èinnos
priamo vykonáva, a kópie dokladov o ich pracovnoprávnom vzahu s osobou, ktorá iada o udelenie
akreditácie na odbornú èinnos,
g) druh odbornej èinnosti, ktorú osoba, ktorá iada
o udelenie akreditácie, bude vykonáva,
h) preh¾ad o doterajej èinnosti osoby, ktorá iada
o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
i) kópiu dokladu o tom, e právnická osoba alebo fyzická
osoba má v predmete svojej èinnosti vykonávanie odbornej èinnosti, na ktorú iada udelenie akreditácie,
j) projekt odbornej èinnosti, ktorý obsahuje metódy,
techniky a postupy odbornej èinnosti, ktorými sa
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bude odborná èinnos vykonáva pre vybranú cie¾ovú skupinu,
k) doklady o materiálno-technickom zabezpeèení vykonávania odbornej èinnosti a
l) kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo
zmluvy o výpoièke,33) ktorých predmetom je nájom
alebo výpoièka priestorov, v ktorých sa bude odborná èinnos vykonáva.
(3) Zodpovedný zástupca pod¾a odseku 2 písm. b)
druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia tatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos alebo na základe poverenia
fyzickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na
odbornú èinnos, za odborné vykonávanie odbornej
èinnosti. Na úèely posúdenia bezúhonnosti fyzických
osôb pod¾a odseku 2 písm. c) a f) platí § 63 ods. 2 rovnako.
(4) Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických
osôb uvedených v odseku 2 písm. c), e) a f) platí § 84
ods. 1, 5, 6, 16 a 17 rovnako v závislosti od druhu odbornej èinnosti. Odborná spôsobilos pod¾a prvej vety
sa preukazuje aj znalosou tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí
súvisiacich s vykonávanou odbornou èinnosou. Preukazovanie znalostí a odborných vedomostí pod¾a prvej
vety a druhej vety sa preukazuje ústnym pohovorom
s èlenmi akreditaènej komisie..
180. V § 89 ods. 1 písm. b) sa slová ktorá má by vykonávaná nahrádzajú slovami na ktorú sa ude¾uje
akreditácia.
181. V § 89 ods. 1 písm. e) sa slová zodpovednú osobu nahrádzajú slovami meno a priezvisko zodpovedného zástupcu.
182. § 89 sa dopåòa sa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Èas platnosti akreditácie pod¾a odseku 1 písm. f)
zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni, keï nadobudlo právoplatnos rozhodnutie o udelení akreditácie
na odbornú èinnos..
183. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
§ 89a
(1) Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie
vzdelávacieho programu, ak
a) v lehote urèenej v písomnej výzve iadate¾ o udelenie
akreditácie vzdelávacieho programu nedoplní iados o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu
alebo nepredloí chýbajúce doklady,
b) iados o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nepredloil tatutárny orgán právnickej osoby,
c) vzdelávací program, ktorému má by udelená akreditácia, nie je vzh¾adom na druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu a cie¾ovú skupinu, pre
ktorú sa bude vzdelávací program vykonáva, vzdelávacím programom v oblasti sociálnych sluieb zameraným na vykonávanie vybraných pracovných
èinností a na ïalie vzdelávanie,
d) na vykonávanie vzdelávacieho programu nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmien-
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ky, materiálno-technické podmienky, personálne
podmienky alebo finanèné podmienky.
(2) Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie na
odbornú èinnos, ak
a) v lehote urèenej v písomnej výzve iadate¾ o udelenie
akreditácie na odbornú èinnos nedoplní iados
o udelenie akreditácie na odbornú èinnos alebo nepredloí chýbajúce doklady,
b) iados o udelenie akreditácie na odbornú èinnos
nepredloil tatutárny orgán právnickej osoby,
c) odborná èinnos, na ktorú má by udelená akreditácia, nie je vzh¾adom na druh, metódy, techniky a postupy odbornej èinnosti a cie¾ovú skupinu, pre ktorú
sa bude odborná èinnos vykonáva, pecializovaným sociálnym poradenstvom, sociálnou rehabilitáciou alebo stimuláciou komplexného vývoja dieaa
so zdravotným postihnutím, ako samostatnou odbornou èinnosou pod¾a tohto zákona,
d) na vykonávanie odbornej èinnosti nie sú vytvorené
odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky alebo personálne podmienky..
184. V § 90 ods. 2 sa slová o dva roky nahrádzajú
slovami o pä rokov.
185. V § 90 ods. 3 sa slová formy vzdelávacieho programu nahrádzajú slovami formy vzdelávacieho programu, rozsahu vzdelávacieho programu.
186. V § 90 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak ministerstvo rozhodne o predåení platnosti
akreditácie vzdelávacieho programu alebo o predåení platnosti akreditácie na odbornú èinnos, èas predåenia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu
alebo akreditácie na odbornú èinnos zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnos akreditácie vzdelávacieho programu alebo platnos akreditácie na odbornú èinnos..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
187. V § 90 ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak akreditovaný subjekt nepoiadal o predåenie jej platnosti pod¾a odseku 2,.
188. V § 91 ods. 1 sa slová na zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb nahrádzajú slovami krízovej intervencie a na konci sa pripája táto veta: Veobecný
predpis o správnom konaní sa nevzahuje na iados
o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby pod¾a § 8
ods. 1..
189. V § 91 ods. 3 sa za slová vo veciach vkladajú
slová odkázanosti na sociálnu slubu, nezapísania do
registra, zákazu poskytova sociálnu slubu, výmazu
poskytovate¾a sociálnej sluby z registra,.
190. V § 91 ods. 4 sa slová a 103 nahrádzajú slovami a 102.
191. V § 92 odsek 5 znie:
(5) Miestna príslunos obce a vyieho územného
celku na úèely § 73 ods. 11 sa spravuje pod¾a miesta
poskytovania sociálnej sluby poskytovate¾om sociálnej sluby..

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 485/2013

192. V § 92 ods. 6 sa slová o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby nahrádzajú slovami
o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby.
193. V § 92 odsek 7 znie:
(7) iados o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanos na sociálnu slubu sa má posudzova,
dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav,
tátne obèianstvo, druh sociálnej sluby, formu sociálnej sluby, potvrdenie poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá iada o posúdenie odkázanosti na sociálnu slubu. Okrem
skutoèností pod¾a prvej vety obsahuje iados, ktorú
podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), aj povolenie prísluného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávate¾a alebo koly, u ostatných cudzincov povolenie prísluného orgánu na pobyt a u Slováka ijúceho
v zahranièí aj potvrdenie o splnení podmienky pod¾a
§ 3 ods. 2 písm. l)..
194. V § 92 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Obec alebo vyí územný celok doruèí
fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu slubu
rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu slubu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. a na konci sa pripája táto veta:
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu slubu
môe obec alebo vyí územný celok poui ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
slubu posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyím územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyím územným celkom o odkázanosti na inú sociálnu
slubu na úèel posúdenia stupòa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby..
195. V § 93 ods. 1 sa slová urèenie sumy nahrádzajú slovom platenie.
196. V § 93 ods. 3 sa slovo lekárom nahrádza slovami zdravotníckym pracovníkom.
197. V § 93 ods. 4 sa slová urèenie sumy nahrádzajú slovom platenie a slová poskytovate¾ sociálnej
sluby nie je povinný pri urèení sumy úhrady za sociálnu slubu postupova pod¾a § 73 ods. 1 a 5 sa nahrádzajú slovami § 73 ods. 1 a 8 a 10 sa na úèely platenia
úhrady za sociálnu slubu nepouije.
198. § 94 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Spracúvanie osobných údajov
§ 94
(1) Osobné údaje na úèely tohto zákona spracúva
obec, vyí územný celok, poskytovate¾ sociálnej sluby a ministerstvo.
(2) Obec, vyí územný celok, poskytovate¾ sociálnej
sluby a ministerstvo poskytujú osobné údaje, ktoré
spracúvajú, orgánu verejnej moci na základe písomnej
iadosti, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh pod¾a
osobitného predpisu.
(3) Obec na úèely pod¾a § 94a ods. 1, vyí územný celok na úèely pod¾a § 94b ods. 1, poskytovate¾ sociálnej
sluby na úèely pod¾a § 94c ods. 1 a ministerstvo na
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úèely pod¾a § 94d ods. 1 môu získava bez súhlasu
dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
na nosiè informácií..
199. Za § 94 sa vkladajú § 94a a 94d, ktoré znejú:
§ 94a
(1) Obec spracúva osobné údaje pod¾a odseku 3
o osobách pod¾a odseku 2 na úèely a v rozsahu potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach pod¾a § 80 písm. c),
b) vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu
slubu pod¾a § 51 a § 80 písm. d),
c) poskytnutie alebo zabezpeèenie poskytovania sociálnych sluieb pod¾a § 80 písm. e) a g),
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby pod¾a § 80 písm. h) druhého bodu a § 80
písm. m) a n),
e) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finanèného príspevku pod¾a § 78a ods. 4 a § 80 písm. k),
f) vedenie evidencie pod¾a § 80 písm. q).
(2) Obec spracúva osobné údaje o
a) iadate¾ovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu a prijímate¾ovi sociálnej sluby a ich zákonných zástupcoch,
b) zaopatrených plnoletých deoch a rodièoch prijímate¾a sociálnej sluby a fyzických osobách, ktorých
príjmy sa s nimi spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú pod¾a § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o zabezpeèenie
poskytovania sociálnej sluby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, a ich zákonných zástupcoch,
d) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o poskytnutie finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby,
e) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om o poskytnutie finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby.
(3) Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických
osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. a) a c) okrem zákonných zástupcov,
e) tátne obèianstvo,
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a c) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. b) okrem zákonných zástupcov,
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h) údaje o hnute¾nom majetku, nehnute¾nom majetku
a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu poskytovania sociálnej sluby
u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a c)
okrem zákonných zástupcov,
j) údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) èíslo úètu banky alebo poboèky zahraniènej banky
a kód banky alebo kód poboèky zahraniènej banky
fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. d),
m) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracúvania
a sú nevyhnutné na úèel poskytovania sociálnej
sluby, zabezpeèenia poskytovania sociálnej sluby
a poskytnutia finanèného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby.
§ 94b
(1) Vyí územný celok spracúva osobné údaje pod¾a
odseku 3 o osobách pod¾a odseku 2 na úèely a v rozsahu potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach pod¾a § 81 písm. b),
b) vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu
slubu pod¾a § 51 a § 81 písm. c),
c) poskytovanie alebo zabezpeèenie poskytovania sociálnych sluieb pod¾a § 81 písm. d) a g),
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby pod¾a § 81 písm. h) prvého bodu a § 81
písm. m) a n),
e) vedenie registra a vykonávanie zmien v registri pod¾a § 81 písm. o) a q),
f) vedenie evidencie pod¾a § 81 písm. v).
(2) Vyí územný celok spracúva osobné údaje o
a) iadate¾ovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu a prijímate¾ovi sociálnej sluby a ich zákonných zástupcoch,
b) zaopatrených plnoletých deoch a rodièoch prijímate¾a sociálnej sluby a fyzických osobách, ktorých
príjmy sa s nimi spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú pod¾a § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o zápis do registra,
d) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om o zápis do registra,
e) navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v
§ 63 ods. 3,
f) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o zabezpeèenie
poskytovania sociálnej sluby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, a ich zákonných zástupcoch,
g) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o poskytnutie fi-

h)

i)
j)
k)
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nanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby,
fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om o poskytnutie finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby,
fyzickej osobe, ktorá je zapísaná v registri,
fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je zapísaná v registri,
zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 63 ods. 3.

(3) Osobné údaje, ktoré vyí územný celok spracúva
o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
e) tátne obèianstvo,
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h) údaje o hnute¾nom majetku, nehnute¾nom majetku
a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu poskytovania sociálnej sluby
u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a f)
okrem zákonných zástupcov,
j) údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených
v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) èíslo úètu banky alebo poboèky zahraniènej banky
a kód banky alebo kód poboèky zahraniènej banky
fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. g),
m) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracúvania
a sú nevyhnutné na úèel poskytovania sociálnej
sluby, zabezpeèenia poskytovania sociálnej sluby
a poskytnutia finanèného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby.
§ 94c
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby spracúva osobné
údaje pod¾a odseku 3 o osobách pod¾a odseku 2 na úèely a v rozsahu potrebnom na
a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby
pod¾a § 74,
b) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu
slubu pod¾a § 73 ods. 9 a 10,
c) vedenie registra obmedzení pod¾a § 10,
d) ubytovanie pre èlena rodiny, partnera alebo fyzickú
osobu, ktorú si prijímate¾ sociálnej sluby sám urèí
pod¾a § 61 ods. 4,
e) oznaèenie miesta poskytovania sociálnej sluby
pod¾a § 67,
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f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu slubu
uvedenú v § 31, 34 a 41 pod¾a § 72, 72a a 73,
g) vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom
agentúry osobnej asistencie,
h) vykonávanie tlmoèníckej sluby prostredníctvom
agentúry tlmoèníckej sluby,
i) vedenie evidencie prijímate¾ov sociálnej sluby pod¾a § 95.
(2) Poskytovate¾ sociálnej sluby spracúva osobné
údaje o
a) iadate¾ovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby a prijímate¾ovi sociálnej sluby a ich
zákonných zástupcoch,
b) fyzických osobách, ktorých príjmy sa so iadate¾om
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby
alebo s prijímate¾om sociálnej sluby spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú pod¾a § 72a ods. 8,
a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu slubu
za prijímate¾a sociálnej sluby alebo jej èas pod¾a
§ 73 ods. 9,
d) zaopatrených plnoletých deoch a rodièoch prijímate¾a sociálnej sluby a fyzických osobách, ktorých
príjmy sa s nimi spoloène posudzujú a spoloène zapoèítavajú pod¾a § 72a ods. 8 a § 73 ods. 10, a ich zákonných zástupcoch,
e) èlenovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímate¾ sociálnej sluby sám urèí pri jej ubytovaní pod¾a § 61,
f) fyzickej osobe, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby pri oznaèení miesta poskytovania sociálnej
sluby pod¾a § 67,
g) fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu
prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmoènícku slubu
prostredníctvom agentúry tlmoèníckej sluby.
(3) Osobné údaje, ktoré poskytovate¾ sociálnej sluby
spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem
fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
e) tátne obèianstvo okrem fyzickej osoby uvedenej
v odseku 2 písm. f),
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
h) údaje o hnute¾nom majetku, nehnute¾nom majetku
a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných
zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu poskytovania sociálnej sluby
u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
j) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa
okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
k) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracúvania
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a sú nevyhnutné na úèel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, platenia úhrady za
sociálnu slubu a poskytovania sociálnej sluby.
§ 94d
(1) Ministerstvo spracúva osobné údaje pod¾a odseku 3 o osobách pod¾a odseku 2 na úèely a v rozsahu
potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach pod¾a § 79 ods. 1 písm. g),
b) výkon doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb pod¾a § 79 ods. 1 písm. d),
c) hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby pod¾a § 79 ods. 1 písm. e),
d) vedenie registra poskytovate¾ov sociálnej sluby
pod¾a § 79 ods. 1 písm. h),
e) vedenie zoznamu osôb pod¾a § 79 ods. 1 písm. i),
f) vedenie zoznamu osôb pod¾a § 79 ods. 1 písm. j),
g) poskytovanie finanèného príspevku na financovanie
sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a § 79
ods. 6 písm. a) prvého bodu,
h) poskytovanie finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a a § 79 ods. 6 písm. a)
druhého bodu,
i) prijímanie oznámení o pouití prostriedkov obmedzenia pod¾a § 10 ods. 6.
(2) Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
b) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om o akreditáciu vzdelávacieho programu,
c) fyzických osobách, ktoré sa budú podie¾a na vzdelávaní,
d) navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom
v § 86 ods. 2,
e) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
f) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
g) fyzických osobách, ktoré budú odbornú èinnos
priamo vykonáva,
h) navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom
v § 88 ods. 3,
i) fyzickej osobe, ktorá je úèastníkom konania o pokute za správne delikty,
j) fyzickej osobe, ktorá vykonáva èinnosti, ktoré majú
charakter odborných èinností, obsluných èinností
alebo ïalích èinností pod¾a § 16 a 18 alebo súboru
týchto èinností, za úhradu pri výkone doh¾adu nad
poskytovaním sociálnych sluieb,
k) fyzickej osobe, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby, pri výkone doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb,
l) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone doh¾adu nad poskytovaním
sociálnych sluieb,
m) fyzickej osobe, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby,
n) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom práv-
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nickej osoby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby,
o) fyzickej osobe, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby pri zápise do centrálneho registra,
p) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, pri zápise do centrálneho registra,
q) zodpovedného zástupcu poskytovate¾a sociálnej
sluby uvedeného v § 63 ods. 3 pri zápise do centrálneho registra,
r) fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu pod¾a
§ 79 ods. 1 písm. i),
s) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu pod¾a § 79
ods. 1 písm. i),
t) fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia na
odbornú èinnos pri zápise do zoznamu pod¾a § 79
ods. 1 písm. j),
u) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú èinnos pri zápise do zoznamu pod¾a § 79
ods. 1 písm. j),
v) zodpovednej osoby za vykonávanie odbornej èinnosti pri zápise do zoznamu pod¾a § 79 ods. 1 písm. j),
w) fyzickej osobe, ktorá je iadate¾om o poskytnutie finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a,
x) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom obce,
ktorá je iadate¾om o poskytnutie finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení
pod¾a § 71 ods. 6,
y) prijímate¾ovi sociálnej sluby, u ktorého boli pouité
prostriedky obmedzenia pod¾a § 10 ods. 5.
(3) Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav u fyzických osôb uvedených v odseku 2
písm. y),
e) tátne obèianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu doh¾adu nad poskytovaním
sociálnych sluieb u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. y),
h) telefónne èíslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
i) ïalie údaje, ktoré sú v súlade s úèelom spracúvania
a sú nevyhnutné na úèel výkonu doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb, hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby, poskytovanie finanèného príspevku na financovanie
sociálnej sluby v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a poskytovania finanèného príspevku na poskytovanie
sociálnej sluby pod¾a § 78a.
(4) Ministerstvo spracúva o osobách uvedených
v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2
osobné údaje v rozsahu ustanovenom v § 94a ods. 3,
§ 94b ods. 3, § 94c ods. 3, § 94d ods. 3 na analytické
úèely a na tatistické úèely..
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200. Poznámka pod èiarou k odkazu 53 sa vypúa.
201. V § 95 ods. 1 a 2 sa slová pod¾a § 94 ods. 4 nahrádzajú slovami pod¾a § 94c ods. 3 a v ods. 7 sa slová
pod¾a § 94 ods. 4 písm. a) a c) nahrádzajú slovami
pod¾a § 94c ods. 3 písm. a) a c).
202. V § 95 ods. 2 sa slová návyky a spôsob ivota,
fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, alebo fyzickú osobu, ktorá je obeou obchodovania s ¾uïmi, nahrádzajú slovami návyky, pre spôsob ivota alebo pre
závislos od návykových látok alebo návykových kodlivých èinností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosou
koncentrovanej a generaène reprodukovanej chudoby
alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním
iných fyzických osôb, alebo sa stala obeou správania
iných fyzických osôb,.
203. V § 97 ods. 1 sa slová § 94 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3 a § 94d
ods. 3.
204. V § 97 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky,
zdravotné poisovne a Sociálna poisovòa sú na poiadanie ministerstva povinné na úèely preukázania vzniku nároku obce alebo neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby pod¾a § 78b ods. 5 na vyplatenie
finanèného príspevku na financovanie sociálnej sluby
v zariadení pod¾a § 71 ods. 6 a finanèného príspevku na
poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a na druhý a
tvrtý tvrrok prísluného rozpoètového roka, najneskôr posledný deò kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza druhému a tvrtému tvrroku prísluného
rozpoètového roka, vyda a doruèi ministerstvu o poskytovate¾ovi sociálnej sluby v zariadení, pre ktoré je
tento finanèný príspevok urèený, doklad pod¾a § 78b
ods. 2 písm. b); tento doklad sa vydáva bezplatne..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
205. V poznámke pod èiarou k odkazu 55 sa slová
Zákon è. nahrádzajú slovami § 18 ods. 1 písm. b) zákona è..
206. V § 100 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová
a 78a ods. 4.
207. § 100 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Pri vykonávaní kontroly pod¾a § 79 ods. 6 písm. c)
a d) ministerstvo postupuje pod¾a osobitného predpisu.57) Kontrolná pôsobnos iných orgánov týmto nie je
dotknutá.57a) .
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a znie:

57a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky
v
znení
neskorích
predpisov,
zákon
è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

208. Nadpis dvanástej èasti znie: SPRÁVNE DELIKTY.
209. V § 101 úvodnej vete sa za slovom sluby vypúa èiarka a vypúajú sa slová ktorým je právnická
osoba,.
210. V § 101 písm. d) sa slová § 72 a § 73 ods. 1 a 9
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nahrádzajú slovami § 72 a 72a a pri platení úhrady za
sociálnu slubu neuplatòuje § 73 ods. 1 a 10.
211. V § 102 odsek 1 znie:
(1) Ak ministerstvo zistí, e poskytovate¾ sociálnej
sluby sa dopustil správneho deliktu, uloí poskytovate¾ovi sociálnej sluby pokutu vo výke do 2 000 eur..
212. § 103 sa vypúa.
213. V § 104 ods. 1 sa slová I a III nahrádzajú slovami I a IV.
214. V § 104 ods. 2 sa slová èasti II nahrádzajú slovami èasti III a slová 16 bodov z jednotlivých úrovní
kvality sa nahrádzajú slovami 33 bodov z jednotlivých kritérií kvality a maximálny poèet dosiahnutých
bodov bude 147.
215. V § 104 odsek 3 znie:
(3) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a prílohy
è. 2 èasti C dosiahne percentuálne vyhodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej sluby vo výke menej ako 60 %, nespåòa podmienky kvality poskytovanej
sociálnej sluby..
216. V § 104 ods. 5 sa vypúajú slová bakalárskom
tudijnom programe alebo a na konci sa pripája táto
veta: Ak ministerstvo zistí, e poskytovate¾ sociálnej
sluby nespåòa podmienky kvality pod¾a odseku 3, urèí
poskytovate¾ovi sociálnej sluby lehotu na ich splnenie; ak v tejto lehote poskytovate¾ sociálnej sluby nesplnil podmienky kvality pod¾a odseku 3, ministerstvo
môe poda podnet vyiemu územnému celku na výmaz tohto poskytovate¾a sociálnej sluby z registra..
217. V § 105 ods. 1 sa za slovo slubu vkladajú slová alebo o poskytovanie sociálnej sluby alebo o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby,.
218. § 110e vrátane nadpisu znie:
Prechodné ustanovenia úèinné
od 1. januára 2014
§ 110e
O iadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu podaných do 31. decembra 2013, o ktorých sa
do 31. decembra 2013 právoplatne nerozhodlo, sa po
31. decembri 2013 rozhoduje pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2014..
219. Za § 110e sa vkladajú § 110f a 110u, ktoré znejú:
§ 110f
Fyzická osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej
sluby, ktorá k 31. decembru 2013 bola odborne spôsobilá pod¾a § 63 ods. 4 zákona úèinného do 31. decembra 2013, povauje sa aj po 31. decembri 2013 za odborne spôsobilú pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014.
§ 110g
Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa od 1. januára
2014 neuplatòujú, ak poskytovate¾ sociálnej sluby
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v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou
sociálnou slubou, ktorý poskytoval túto sociálnu slubu k 31. decembru 2013,
a) zmení v domove sociálnych sluieb poèet miest tak,
e v tomto objekte zariadenia zaène poskytova po
1. januári 2014 aj sociálnu slubu v zariadení pre
seniorov alebo sociálnu slubu v pecializovanom
zariadení alebo tieto druhy sociálnych sluieb súèasne, a nepresiahne poèet miest, ktoré mal v domove sociálnych sluieb pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013, alebo
b) skonèí poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb a v tomto objekte zariadenia zaène
po 1. januári 2014 poskytova sociálnu slubu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu slubu v pecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych
sluieb súèasne, a nepresiahne poèet miest, ktoré
mal v domove sociálnych sluieb pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013.
§ 110h
iados o finanèné prostriedky na úhradu výdavkov
na finanèný príspevok na zabezpeèenie poskytovania
sociálnej sluby pod¾a § 78a zákona úèinného do
31. decembra 2013, ktorá bola podaná obcou na rozpoètový rok 2014 pod¾a § 78b zákona úèinného
do 31. decembra 2013, sa povauje za iados o finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a
§ 78a na rozpoètový rok 2014 podanú neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby pod¾a § 78b zákona
úèinného od 1. januára 2014 a ministerstvo rozhodne
o tejto iadosti pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014. Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby v zariadení, za ktoré obec podala iados pod¾a prvej vety, je povinný najneskôr do 31. januára 2014 predloi ministerstvu doklad o tom, e poskytovate¾ sociálnej sluby
v zariadení, na ktoré je finanèný príspevok urèený,
nemá evidované daòové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na
poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starí ako
tri mesiace, bankové spojenie, èíslo úètu a kód banky
neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby a èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby, e vetky údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky
sa pouijú na úèel, na ktorý sa poskytnú, inak právo na
poskytnutie finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a na rozpoètový rok 2014 zanikne.
§ 110i
Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby a poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorým je právnická osoba zaloená obcou alebo vyím územným celkom, ktorí poskytujú sociálnu slubu k 31. decembru 2013, sú povinní
vypracova a uloi do verejnej èasti registra úètovných
závierok výroènú správu pod¾a § 67a zákona úèinného
od 1. januára 2014 prvý raz za kalendárny rok 2014 do
15. júla 2015.
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§ 110j
(1) Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala
èinnosti, ktoré majú charakter odborných èinností, obsluných èinností a ïalích èinností v komunitnom
centre pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014, je
povinná poiada o zápis do registra do 30. júna 2014
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014.
(2) Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala
èinnosti, ktoré majú charakter odborných èinností, obsluných èinností a ïalích èinností v rámci terénnej
sociálnej sluby krízovej intervencie pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2014, je povinná poiada o zápis do registra do 30. júna 2014 pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2014.
§ 110k
Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 1. januára 2014
pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podali iados o zápis do registra po 31. decembri 2013 pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014.
§ 110l
(1) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby v domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania a v domove sociálnych sluieb poskytoval do 31. decembra 2013 na základe zmluvy
o poskytovaní tejto sociálnej sluby sociálnu slubu
prijímate¾ovi sociálnej sluby, ktorý po 31. decembri
2013 nespåòa podmienky na poskytovanie tejto sociálnej sluby pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014,
je tento poskytovate¾ sociálnej sluby povinný naïalej
tomuto prijímate¾ovi sociálnej sluby poskytova túto
sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014 do doby platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný bezodkladne upozorni prijímate¾a sociálnej sluby na skutoènosti uvedené v prvej vete.
(2) Ak sa sociálna sluba v domove sociálnych sluieb
a v pecializovanom zariadení poskytuje k 1. januáru
2014 dieau s nariadenou ústavnou starostlivosou,
ktorému sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna
sluba pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013,
poskytuje sa tomuto dieau vreckové a vecné dary
pod¾a osobitného predpisu.20) Ak sa sociálna sluba
v zariadení s celoroènou pobytovou sociálnou slubou
poskytuje k 1. januáru 2014 dieau s nariadenou
ústavnou starostlivosou, na úèely urèenia sumy úhrady za túto sociálnu slubu pre toto diea sa po 1. januári 2014 postupuje pod¾a osobitného predpisu.20)
(3) Poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou, ktorý poskytoval túto sociálnu slubu k 31. decembru 2013, je oprávnený poskytova túto sociálnu
slubu aj po 1. januári 2014.
(4) Poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a odseku 3 môe po 1. januári 2014
zaèa poskytova sociálnu slubu celoroènou pobytovou sociálnou slubou na neobsadenom mieste v rámci
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poètu miest pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013
fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovàenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeò
odkázanosti je najmenej V pod¾a prílohy è. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeò odkázanosti je najmenej III pod¾a prílohy è. 3.
(5) Sociálna sluba v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou pod¾a odsekov 3
a 4 sa poskytuje pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014. Ustanovenia § 38 ods. 2 a 6, § 61 ods. 4 a § 72
ods. 13 sa na právne vzahy pri poskytovaní sociálnej
sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou pod¾a odsekov 3 a 4 pouijú
rovnako.
(6) Povinnos dodriava maximálny poèet prijímate¾ov sociálnej sluby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov
na celkovom poète zamestnancov pod¾a prílohy è. 1 zákona úèinného do 31. decembra 2013 je poskytovate¾
sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou pod¾a odsekov 3 a 4,
ktorý poskytoval sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, povinný splni do 31. decembra 2015.
(7) Poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb s celoroènou pobytovou sociálnou slubou pod¾a odsekov 3 a 4, ktorý neposkytoval sociálnu
slubu pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008,
je povinný dodriava maximálny poèet prijímate¾ov sociálnej sluby na jedného zamestnanca a minimálny
percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom poète zamestnancov pod¾a prílohy è. 1 zákona
úèinného do 31. decembra 2013.
(8) Ak sa sociálna sluba v zariadení podporovaného
bývania poskytuje k 31. decembru 2013 pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2013, § 34 ods. 5 sa neuplatòuje.
(9) Ak sa sociálna sluba v zariadení pre seniorov
poskytuje k 31. decembru 2013 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013, § 35 ods. 4 sa neuplatòuje.
(10) Ak sa sociálna sluba v domove sociálnych sluieb
poskytuje k 31. decembru 2013 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013, § 38 ods. 7 sa neuplatòuje.
(11) Ak sa sociálna sluba v pecializovanom zariadení
poskytuje k 31. decembru 2013 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013, § 39 ods. 5 sa neuplatòuje.
(12) Poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a odsekov 8 a
11 nie je oprávnený od 1. januára 2014 zvýi poèet
miest nad hranicu poètu miest ustanovenú týmto zákonom pre daný druh sociálnej sluby.
(13) Poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a odseku 3 môe od 1. januára 2014
do 31. decembra 2014 zaèa poskytova sociálnu slubu celoroènou pobytovou sociálnou slubou na neobsadenom mieste v rámci poètu miest pod¾a stavu registra k 31. decembru 2013 aj fyzickej osobe, ktorá je na
základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu slubu vydaného
a) do 31. decembra 2013 odkázaná na poskytovanie
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sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb, a táto
fyzická osoba po 31. decembri 2013 nespåòa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014, alebo
b) od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 odkázaná
na poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb, a táto fyzická osoba nespåòa z dôvodu
veku podmienky na poskytovanie sociálnej sluby
v domove sociálnych sluieb pod¾a § 38 zákona úèinného od 1. januára 2014.
(14) Poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a odseku 13 je
povinný prijímate¾ovi tejto sociálnej sluby poskytova
sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014 do platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby.
(15) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu slubu v domove sociálnych sluieb od 1. januára 2014 do
31. decembra 2014 a pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka èakate¾ov na poskytovanie starostlivosti
v domove sociálnych sluieb od 1. januára 2014
do 31. decembra 2014 sa povauje podmienka veku na
úèely posudzovania odkázanosti na sociálnu slubu
v domove sociálnych sluieb za splnenú.
(16) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu v domove sociálnych sluieb vydané do
31. decembra 2013 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013 fyzickej osobe pod¾a odseku 13 písm. a)
stratí platnos 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba
na základe tohto rozhodnutia nepoiada vyí územný
celok o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby
v domove sociálnych sluieb do 31. decembra 2014 alebo nepoiada poskytovate¾a sociálnej sluby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby v domove
sociálnych sluieb do 31. decembra 2014.
(17) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu v domove sociálnych sluieb vydané
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 fyzickej osobe pod¾a odseku 13 písm. b) stratí platnos 1. januára
2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepoiada vyí územný celok o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb
do 31. decembra 2014 alebo nepoiada poskytovate¾a
sociálnej sluby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb do 31. decembra 2014.
(18) Vyí územný celok, ktorý rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu v domove sociálnych sluieb
fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 16 a 17 vydal, je povinný bezodkladne písomne oznámi tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súèasne poskytnú základné sociálne poradenstvo o monostiach
poskytovania iného druhu sociálnej sluby. Posudok,
ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia pod¾a prvej vety, môe pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 16 a 17 na inú
sociálnu slubu po 31. decembri 2014 obec alebo vyí
územný celok poui ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na túto inú sociálnu slubu na
úèel posúdenia stupòa odkázanosti tejto fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby.
(19) Podmienka veku na úèely poskytovania sociál-
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nej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a § 38
zákona úèinného od 1. januára 2014 sa povauje za
splnenú u fyzickej osoby, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka èakate¾ov
na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych
sluieb pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013
alebo je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka èakate¾ov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych sluieb od 1. januára 2014
do 31. decembra 2014, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2014 nespåòa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb pod¾a § 38 zákona úèinného od 1. januára 2014.

§ 110m
Na úèely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu
slubu sa pri zisovaní príjmu a pri prehodnocovaní
príjmu fyzických osôb, ktorým sa zaèala sociálna sluba poskytova najneskôr do 31. decembra 2013, postupuje do 30. júna 2014 pod¾a zákona úèinného do 31.
decembra 2013. Ak bola iados o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby podaná do 31. decembra 2013 a sociálna sluba sa nezaèala poskytova do
31. decembra 2013, postupuje sa pri zisovaní príjmu
a pri prehodnocovaní príjmu pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2014.

§ 110n
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu zriadené pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013 sa
povauje za nízkoprahovú sociálnu slubu pre deti
a rodinu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2014.

§ 110o
Zmluvy s budúcim poskytovate¾om sociálnej sluby
o zabezpeèení poskytovania sociálnej sluby pod¾a § 8
ods. 8 uzatvorené do 31. decembra 2013 pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2013 zostávajú v platnosti
aj po 31. decembri 2013 a povaujú sa za splnenie podmienok ustanovených v § 8 ods. 8 zákona úèinného od
1. januára 2014.

§ 110p
Ak poskytovate¾ sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb po podaní iadosti o finanèný príspevok
pod¾a § 71 ods. 6 alebo § 78a na rozpoètový rok 2014,
rozpoètový rok 2015 alebo na rozpoètový rok 2016
zmení v domove sociálnych sluieb poèet miest tak, e
v tomto objekte zariadenia zaène poskytova aj sociálnu slubu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu slubu v pecializovanom zariadení na základe zápisu do
registra vykonaného do lehoty na zúètovanie finanèného príspevku a pritom zachová pôvodný poèet miest,
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ktoré mal v domove sociálnych sluieb, ministerstvo takému poskytovate¾ovi sociálnej sluby poskytne finanèný príspevok pod¾a § 71 ods. 6 alebo § 78a na rovnaký poèet miest a v rovnakej sume, ako boli
dohodnuté v zmluve o poskytnutí finanèného príspevku uzatvorenej na rozpoètový rok 2014, rozpoètový rok
2015 alebo na rozpoètový rok 2016 pod¾a § 78b ods. 4,
prièom úèel, na ktorý sa poskytuje tento finanèný príspevok, sa povauje za splnený. Zmenu poètu miest
v domove sociálnych sluieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej sluby pod¾a prvej vety je poskytovate¾
sociálnej sluby povinný bezodkladne oznámi ministerstvu spolu s predloením výpisov z registra preukazujúcich prísluné zápisy do registra. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj vtedy, ak poskytovate¾
sociálnej sluby skonèí poskytovanie sociálnej sluby
v domove sociálnych sluieb na základe výmazu z registra vykonaného do lehoty na zúètovanie finanèného
príspevku pod¾a § 71 ods. 6 alebo § 78a a v tomto objekte zaène poskytova sociálnu slubu v pecializovanom zariadení alebo sociálnu slubu v zariadení pre seniorov na základe zápisu do registra vykonaného do
lehoty na zúètovanie tohto finanèného príspevku a pritom zachová pôvodný poèet miest, ktoré mal v domove
sociálnych sluieb. Toto skonèenie poskytovania sociálnej sluby v domove sociálnych sluieb a zmenu
druhu poskytovanej sociálnej sluby je poskytovate¾
sociálnej sluby povinný bezodkladne oznámi ministerstvu spolu s predloením výpisov z registra preukazujúcich prísluné zápisy do registra.

§ 110r
Na stavby, ktoré majú by uívané na úèely zariadení
uvedených v § 34, 35, 38 a 39 a sú realizované výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou alebo dostavbou, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2013, sa ustanovenia § 34
ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 5 a § 65 ods. 6
písm. f) a g) neuplatòujú. Po zaèatí poskytovania sociálnej sluby v zariadení uvedenom v prvej vete poskytovate¾ sociálnej sluby nie je oprávnený zvýi poèet
miest nad hranicu poètu miest ustanovenú týmto zákonom pre tento druh sociálnej sluby.
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§ 110s
Poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý poskytuje sociálnu slubu v zariadení k 31. decembru 2013 a ktorý
zmení miesto alebo druh poskytovanej sociálnej sluby
v rámci realizácie Stratégie deintitucionalizácie systému sociálnych sluieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky, nie je povinný splni povinnos dodriava
maximálny poèet prijímate¾ov sociálnej sluby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny
podiel odborných zamestnancov na celkovom poète zamestnancov pod¾a prílohy è. 1 poèas realizácie schváleného transformaèného plánu.

§ 110t
Povinnos dodriava maximálny poèet prijímate¾ov
sociálnej sluby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov
na celkovom poète zamestnancov pod¾a prílohy è. 1 je
poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 27 a 34, ktorý poskytoval sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008, povinný splni do 31. decembra
2015.

§ 110u
Lekársky posudok vydaný do 31. decembra 2013
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013 sa povauje za zdravotný posudok pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2014..
220. V prílohe è. 1 tabu¾ke pri druhu zariadenia sociálnych sluieb, ktorým je domov sociálnych sluieb,
v ktorom sa sociálna sluba poskytuje plnoletej fyzickej
osobe, sa v prvom ståpci vypúajú slová celoroèná pobytová sociálna sluba, druhom ståpci vypúajú slová
2,0 a v treom ståpci vypúajú slová 60 % a pri druhu zariadenia sociálnych sluieb, ktorým je domov sociálnych sluieb, v ktorom sa sociálna sluba poskytuje
dieau, sa v prvom ståpci vypúajú slová celoroèná
pobytová sociálna sluba, druhom ståpci vypúajú
slová 1,7 a v treom ståpci vypúajú slová 60 %.
221. Príloha è. 2 znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 448/2008 Z. z.
v znení zákona è. 485/2013 Z. z.
A. Podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby

Váha kritéria/
poèet bodov

Maximálny
poèet bodov

I. Oblas: Dodriavanie základných ¾udských práv a slobôd
1.1 Kritérium: Základné ¾udské práva a slobody
4
12
tandard: Sociálne sluby sú poskytované v súlade so základnými ¾udskými právami a slobodami,
prirodzenou ¾udskou dôstojnosou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka,
viery a náboenstva, èi iného zmý¾ania národného alebo sociálneho pôvodu, príslunosti k národnosti alebo
etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímate¾a sociálnej sluby a sú poskytované
v prostredí, ktoré si prijímate¾ sociálnej sluby vybral.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracované postupy, pravidlá
3
a podmienky dodriavania základných ¾udských práv a slobôd a aktívne
zabezpeèuje ich dodriavanie v súlade s prirodzenou ¾udskou dôstojnosou
a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímate¾ sociálnej sluby
vybral. Poskytovate¾ sociálnej sluby predovetkým aktívne zabezpeèuje
ochranu pred diskrimináciou, ne¾udským zaobchádzaním alebo
poniujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisovaním, násilím
a zneuívaním. Poskytovate¾ sociálnej sluby vytvára podmienky na
uplatòovanie základných ¾udských práv a slobôd pod¾a medzinárodných
dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracované postupy, pravidlá
2
a podmienky dodriavania základných ¾udských práv a slobôd, ale
nezabezpeèuje ich dodriavanie v súlade s prirodzenou ¾udskou dôstojnosou
a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímate¾ sociálnej sluby
vybral. Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène zabezpeèuje ochranu pred
diskrimináciou, ne¾udským zaobchádzaním alebo poniujúcim
zaobchádzaním, trestaním, vykorisovaním, násilím a zneuívaním.
Poskytovate¾ sociálnej sluby len vo vybraných prípadoch vytvára podmienky
na uplatòovanie základných ¾udských práv a slobôd pod¾a medzinárodných
dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá písomne vypracované postupy, pravidlá
0
a podmienky dodriavania základných ¾udských práv a slobôd a nezabezpeèuje
ich dodriavanie v súlade s prirodzenou ¾udskou dôstojnosou a princípmi
nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímate¾ sociálnej sluby vybral.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje, alebo len èiastoène zabezpeèuje
ochranu pred diskrimináciou, ne¾udským zaobchádzaním alebo poniujúcim
zaobchádzaním, trestaním, vykorisovaním, násilím a zneuívaním. Poskytovate¾
sociálnej sluby nevytvára podmienky na uplatòovanie základných ¾udských
práv a slobôd pod¾a medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky
a tohto zákona.
1.2 Kritérium: Sociálny status prijímate¾a sociálnej sluby
4
12
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby repektuje a podporuje rozvoj schopností, zruèností a vedomostí
prijímate¾a sociálnej sluby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti,
individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímate¾ovi sociálnej sluby.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby repektuje a aktívne podporuje zachovanie
3
identity prijímate¾a sociálnej sluby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti,
individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpeèuje právo na vzdelávanie,
prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracované postupy podpory
rozvoja schopností, zruèností a vedomostí prijímate¾a sociálnej sluby
a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovate¾ sociálnej sluby
vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o kadom
prijímate¾ovi sociálnej sluby aj smerom k nemu, smerom k ostatným
prijímate¾om sociálnej sluby a smerom k verejnosti.
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Poskytovate¾ sociálnej sluby repektuje zachovanie identity prijímate¾a
sociálnej sluby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej
rozmanitosti a èiastoène zabezpeèuje právo na vzdelávanie, prípravu na
zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovate¾
sociálnej sluby má èiastoène písomne vypracované postupy podpory
rozvoja schopností, zruèností a vedomostí prijímate¾a sociálnej sluby
a èiastoène ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovate¾ sociálnej
sluby v niektorých prípadoch podporuje vytváranie pozitívneho obrazu
o prijímate¾ovi sociálnej sluby aj smerom k nemu, smerom k ostatným
prijímate¾om sociálnej sluby a smerom k verejnosti.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nerepektuje a nepodporuje zachovanie
identity prijímate¾a sociálnej sluby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti,
individuálnej rozmanitosti a nezabezpeèuje alebo iba vo vybraných
prípadoch zabezpeèuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie
a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá
vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zruèností a vedomostí
prijímate¾a sociálnych sluieb, ale nerealizuje ich aktívne a na individuálnej
úrovni. Poskytovate¾ sociálnej sluby nepodporuje vytváranie pozitívneho
obrazu o prijímate¾ovi sociálnej sluby aj smerom k nemu, smerom
k ostatným prijímate¾om sociálnej sluby a smerom k verejnosti.
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1.3 Kritérium: Vzahy, rodina a komunita
4
12
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby podporuje prijímate¾a sociálnej sluby v plnom a úèinnom zapojení sa
a zaèlenení sa do spoloènosti s repektovaním jeho prirodzených vzahov v rámci jeho rodiny a komunity
v súlade s právom na rovnos príleitostí.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracované postupy a stratégie podpory
3
prijímate¾a sociálnej sluby zamerané na jeho plné a úèinné zapojenie sa
a zaèlenenie sa do spoloènosti a aktívne ich realizuje, prièom v plnej miere
repektuje jeho prirodzené vzahy v rámci jeho rodiny a komunity.
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne dodruje právo na rovnos príleitostí.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène vypracované postupy a stratégie 2
podpory prijímate¾a sociálnej sluby zamerané na jeho plné a úèinné
zapojenie sa a zaèlenenie sa do spoloènosti a vo vybraných prípadoch ich
realizuje, prièom repektuje jeho prirodzené vzahy, jeho rodinu
a komunitu. Poskytovate¾ sociálnej sluby dodruje zásadu rovnakého
zaobchádzania.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracované postupy a stratégie
0
podpory prijímate¾a sociálnej sluby zamerané na jeho plné a úèinné
zapojenie sa a zaèlenenie sa do spoloènosti a nepracuje na zaèlenení
prijímate¾a sociálnej sluby do spoloènosti. Poskytovate¾ sociálnej sluby
pri poskytovaní sociálnej sluby nerepektuje prirodzené vzahy prijímate¾a
sociálnej sluby, ktoré má vytvorené v rodine a v komunite. Poskytovate¾
sociálnej sluby nedodruje právo na rovnos príleitostí.
II. Oblas: Procedurálne podmienky
4
12
2.1 Kritérium: Vymedzenie úèelu a obsahu poskytovania sociálnej
sluby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímate¾ovi
sociálnej sluby
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na
podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb a má vypracovanú stratégiu, plán
a úèel poskytovania sociálnej sluby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zruèností
prijímate¾a sociálnej sluby vies samostatný ivot a na podporu jeho zaèlenenia do spoloènosti. Poskytovate¾
sociálnej sluby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímate¾ovi sociálnej sluby, ktorý
vedie prijímate¾a sociálnej sluby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocòovaniu a objavuje
hodnotu terajieho a potencionálneho prínosu prijímate¾a sociálnej sluby pre spoloènos.
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Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má v písomnej forme presne definovanú
3
a zverejnenú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán
poskytovania sociálnej sluby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb
prijímate¾ov sociálnych sluieb a aktívne ju napåòa a realizuje. Poskytovate¾
sociálnej sluby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý
vedie prijímate¾a sociálnej sluby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu
a splnomocòovaniu a objavuje hodnotu terajieho a potencionálneho
prínosu prijímate¾a sociálnej sluby pre spoloènos. Poskytovate¾ sociálnej
sluby vytvára priestor pre prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodinu a iné
fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby
mohli vyjadrova k strategickej vízii, cie¾om, stratégii a plánu poskytovania
sociálnej sluby a takto podporili zabezpeèenie súladu úèelu a obsahu
sociálnych sluieb s potrebami prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má definovanú strategickú víziu (poslanie
2
a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej sluby, ktoré
vychádzajú z individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb, ale
napåòa a realizuje ju len èiastoène. Poskytovate¾ sociálnej sluby vo
vybraných prípadoch presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý
vedie prijímate¾a sociálnej sluby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu
a splnomocòovaniu. Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène vytvára priestor
pre prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby
sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrova
k strategickej vízii, cie¾om, stratégii a plánu poskytovania sociálnej sluby
a takto podporili zabezpeèenie súladu úèelu a obsahu sociálnych sluieb
s potrebami prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá definovanú strategickú víziu (poslanie
0
a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej sluby, ktoré majú
vychádza z individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nepresadzuje partnerský a individuálny
prístup k prijímate¾ovi sociálnej sluby.
2.2 Kritérium: Urèenie postupov a podmienok (vrátane miesta a èasu)
4
12
poskytovania sociálnej sluby a aj jej rozsahu a formy
tandard: Druh, forma, rozsah, miesto a èas poskytovania sociálnej sluby zodpovedajú potrebám prijímate¾a
sociálnej sluby so zoh¾adnením jeho prirodzených vzahov, rodiny a komunity a sú urèované v súlade
s princípmi subsidiarity.
Indikátory:
Druh, forma, rozsah, miesto a èas poskytovania sociálnych sluieb plne
3
zodpovedajú potrebám prijímate¾a sociálnej sluby so zoh¾adnením jeho
prirodzených vzahov, rodiny a komunity a sú urèované v súlade
s princípmi subsidiarity.
Druh, forma, rozsah, miesto a èas poskytovania sociálnych sluieb
2
èiastoène zodpovedajú potrebám prijímate¾a sociálnej sluby so
zoh¾adnením jeho prirodzených vzahov, rodiny a komunity a sú urèované
v súlade s princípmi subsidiarity.
Druh, forma, rozsah, miesto a èas poskytovania sociálnych sluieb
0
nezodpovedajú potrebám prijímate¾a sociálnej sluby a nezoh¾adòujú jeho
prirodzené vzahy, rodinu a komunitu.
2.3 Kritérium: Urèenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní
2
6
sociálnej sluby
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímate¾a sociálnej
sluby zrozumite¾ný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a § 74.
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Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný transparentný a pre
prijímate¾a sociálnej sluby zrozumite¾ný urèený postup pri uzatváraní
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby na
základe vnútorných pravidiel prostredníctvom urèeného zodpovedného
zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumite¾ne informuje vetkých
potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej slube a o vetkých
právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu slubu zo zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu
poskytovania sociálnej sluby a výky úhrady za jej poskytnutie.
Poskytovate¾ sociálnej sluby vedie dokumentáciu o procese zaèatia
poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má urèený postup pri uzatváraní zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby informuje
vetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej slube
a o vetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu
slubu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby vyplynú, vrátane druhu,
formy, rozsahu poskytovania sociálnej sluby a výky úhrady za jej
poskytnutie. Poskytovate¾ sociálnej sluby vedie dokumentáciu o procese
zaèatia poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracovaný a urèený postup pri
uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby alebo zmluvy uzatvára na
základe typovej zmluvy bez uplatnenia individuálneho prístupu k fyzickej
osobe, ktorá je budúcim úèastníkom zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby neinformuje vetkých záujemcov
o ponúkanej sociálnej slube a súèasne o vetkých právach
a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu slubu zo zmluvy
o poskytovaní sluby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania
sluby a výky úhrady za jej poskytnutie. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nevedie dokumentáciu o procese zaèatia poskytovania sociálnej sluby.
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2.4 Kritérium: Urèenie postupov a pravidiel na dosiahnutie úèelu
a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej sluby
prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad
poskytovania sociálnej sluby
tandard: Postupy a pravidlá na dosiahnutie úèelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej sluby sa
vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom
humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych sluieb. Sú pouívané
cielene a transparentne, sú orientované na zabezpeèenie individuálnych potrieb prijímate¾a sociálnej sluby,
na dodriavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej úèasti a spolurozhodovania.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má v písomnej forme definované a zverejnené
3
postupy a pravidlá na dosiahnutie úèelu a odborného zamerania
poskytovania sociálnej sluby, ktoré sa vykonávajú odborne
prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, peciálnej pedagogiky,
oetrovate¾stva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi
zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom
o stave a vývoji poskytovania sociálnych sluieb, a aktívne ich realizuje.
Poskytovate¾ sociálnej sluby uplatòuje inovatívne overené vedecké
poznatky a flexibilne ich vyuíva. Odborné postupy sú pouívané cielene
a transparentne, sú orientované na zabezpeèenie individuálnych potrieb
prijímate¾a sociálnej sluby, na dodriavanie holistického (celostného)
prístupu, na podporu jeho aktívnej úèasti a spolurozhodovania.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène definované postupy a pravidlá
2
na dosiahnutie úèelu poskytovania sociálnej sluby, ktoré sa vykonávajú
odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, peciálnej
pedagogiky, oetrovate¾stva a iných pomáhajúcich vedných disciplín,
a realizuje ich. Odborné postupy sú pouívané cielene a transparentne, sú
orientované na zabezpeèenie individuálnych potrieb prijímate¾a sociálnej
sluby, na dodriavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu
jeho aktívnej úèasti a spolurozhodovania.
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Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá definované postupy a pravidlá na
dosiahnutie úèelu poskytovania sociálnej sluby, ktoré sa majú vykonáva
odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, peciálnej
pedagogiky, oetrovate¾stva a iných pomáhajúcich vedných disciplín,
a nerealizuje ich. Odborné postupy nie sú pouívané cielene
a transparentne, nie sú orientované na zabezpeèenie individuálnych potrieb
prijímate¾a sociálnej sluby, na dodriavanie holistického (celostného)
prístupu, na podporu jeho aktívnej úèasti a spolurozhodovania.
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2.5 Kritérium: Urèenie postupov a pravidiel na vypracovanie,
realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímate¾a sociálnej
sluby alebo urèenie postupov a pravidiel práce s prijímate¾om
sociálnej sluby
tandard: Sociálne sluby (§ 33 a 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý
vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cie¾ov prijímate¾a sociálnej sluby. Individuálny plán je
nástrojom na spoluprácu medzi prijímate¾om sociálnej sluby a zamestnancami poskytovate¾a sociálnej sluby.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný 3
individuálny plán pre kadého prijímate¾a sociálnej sluby, tak aby bol
zrozumite¾ný aj prijímate¾ovi sociálnej sluby a jeho rodine a komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje, aby individuálny plán bol
plánom prijímate¾a sociálnej sluby, ktorý sa aktívne zúèastòuje na jeho
tvorbe a realizácii. Úèas na individuálnom plánovaní je slobodnou vo¾bou
prijímate¾a sociálnej sluby, ktorý ju musí vyjadri písomnou formou.
Poskytovate¾ sociálnej sluby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh
poskytovania sociálnej sluby spoloène s prijímate¾om sociálnej sluby
s oh¾adom na jeho osobné ciele a monosti. Ak je prijímate¾om sociálnej
sluby maloleté diea, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa
vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímate¾a sociálnej sluby.
Cie¾om individuálneho plánu je vytvori takú podporu, aby mohol prijímate¾
sociálnej sluby i zmysluplný a èo najsamostatnejí ivot.
Poskytovate¾ sociálnej sluby urèí k¾úèového pracovníka, ktorého si
prijímate¾ sociálnej sluby vybral na základe osobnej preferencie v procese
individuálneho plánovania. Poèet individuálnych plánov koordinovaných
jedným k¾úèovým pracovníkom poskytovate¾a sociálnej sluby zoh¾adòuje
mieru intenzity potrebnej podpory prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Proces vypracovania individuálneho plánu musí vychádza z týchto zásad:
1. Identifikácia individuálnych potrieb prijímate¾a sociálnej sluby, jeho
rodiny a prirodzených zdrojov podpory.
2. Vo¾ba cie¾ov  ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej sluby
vychádzajú z individuálnych potrieb prijímate¾a sociálnej sluby a jeho
rodiny. Ciele individuálneho plánu sú ciele prijímate¾a sociálnej sluby a sú
definované v spolupráci s k¾úèovým pracovníkom ako ciele spolupráce. Pri
práci s prijímate¾mi sociálnych sluieb, ktorí potrebujú pomoc pri
verbalizovaní a definovaní cie¾ov sociálnych sluieb, je potrebné venova
pozornos peciálnym technikám komunikácie a mapovania potrieb
prijímate¾a sociálnej sluby.
2.1. Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od veobecných
cie¾ov ku konkrétnym cie¾om.
2.2. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu
k osobnosti èloveka.
2.3. Konkrétne ciele (najniia úroveò cie¾ov, na ktorú sa vypracovávajú
konkrétne metódy) musia spåòa tieto podmienky:
a) pecifickos, konkrétnos cie¾a,
b) merate¾nos cie¾a,
c) akceptovate¾nos cie¾a prijímate¾om sociálnej sluby,
d) reálnos cie¾a a
e) èasové vymedzenie dosiahnutia cie¾a.
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3. Vo¾ba a popis metód  metódy spolupráce s prijímate¾om sociálnej sluby
sú akceptované prijímate¾om sociálnej sluby a jeho rodinou a inými
osobami. Metódy spolupráce s prijímate¾om sociálnej sluby musia by
jasne a zrozumite¾ne popísané a musí by dodraný princíp tímovej
a multidisciplinárnej spolupráce.
4. Plán èinnosti  poskytovate¾ sociálnej sluby musí ma v písomnej forme,
pred zaèiatkom realizácie konkrétnych cie¾ov individuálneho plánu,
naplánované konkrétne miesto, èas, metódu realizácie a urèené zodpovedné
osoby, ktoré budú prijímate¾ovi sociálnej sluby poskytova vopred
dohodnutú mieru podpory.
5. Hodnotenie  plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený
individuálne na základe spolupráce a potrieb prijímate¾a sociálnej sluby,
uskutoèòuje sa minimálne raz za polroka.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène písomne alebo audiovizuálne
vypracovaný individuálny plán pre kadého prijímate¾a sociálnej sluby, tak
aby bol zrozumite¾ný aj prijímate¾ovi sociálnej sluby, jeho rodine a komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby formálne realizuje individuálne plánovanie.
Vo vybraných prípadoch zabezpeèuje, aby individuálny plán bol plánom
prijímate¾a sociálnej sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby plánuje, realizuje
a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej sluby bez úèasti prijímate¾a
sociálnej sluby. Cie¾om individuálneho plánu nie je vytvorenie takej
podpory, aby mohol prijímate¾ sociálnej sluby i zmysluplný a èo
najsamostatnejí ivot.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracovaný individuálny plán pre
kadého prijímate¾a sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nerealizuje individuálne plánovanie
s prijímate¾mi sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby realizuje
a uskutoèòuje iba skupinové aktivity bez individuálneho prístupu
k prijímate¾om sociálnej sluby a metódy práce bez zoh¾adnenia
individuálnych potrieb jednotlivých prijímate¾ov sociálnych sluieb.

Èiastka 108

2

0

4
12
2.6 Kritérium: Urèenie postupov a pravidiel prevencie krízových
situácií. Urèenie postupov a pravidiel pri pouívaní prostriedkov
netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracované postupy a pravidlá rieenia krízových situácií
a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej sluby
má urèené postupy a pravidlá pouívania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne
definovaných prípadoch nutnosti ich vyuitia.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú
3
dodriavané základné ¾udské práva a slobody, a má písomne vypracované
vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich poruovaniu.
Poskytovate¾ sociálnej sluby spolu s prijímate¾om sociálnych sluieb, jeho
rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej
intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá
na rieenie krízy u prijímate¾a sociálnej sluby a zabezpeèenie vhodných
sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène zistené rizikové oblasti,
2
v ktorých nie sú dodriavané základné ¾udské práva a slobody, vypracované
vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich poruovaniu.
Poskytovate¾ sociálnej sluby len vo vybraných prípadoch spolu
s prijímate¾om sociálnej sluby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje,
dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových
situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na rieenie krízy u prijímate¾a
sociálnej sluby a zabezpeèenie vhodných sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá zistené oblasti, v ktorých nie sú
0
dodriavané základné ¾udské práva a slobody, a nemá vypracované vnútorné
preventívne opatrenia na predchádzanie ich poruovaniu. Poskytovate¾
sociálnej sluby nemá postupy a pravidlá na zvládanie krízových situácií.
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2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu slubu
a prijímate¾om sociálnej sluby v im zrozumite¾nej forme, pod¾a ich
individuálnych potrieb, schopností
tandard: Záujemcovi o sociálnu slubu, prijímate¾ovi sociálnej sluby a jeho rodine a iným osobám
poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumite¾né a pravdivé informácie im
dostupným a zrozumite¾ným spôsobom komunikácie, pod¾a ich individuálnych potrieb, schopností.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu 3
slubu a prijímate¾om sociálnej sluby a vyuíva formy verbálnej,
neverbálnej komunikácie a vyuíva alternatívne spôsoby a metódy
komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva
a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne informuje záujemcu sociálnej sluby
alebo prijímate¾a sociálnej sluby o aktuálnej situácii a podmienkach
poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje, aby zamestnanci priameho
kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zoh¾adòujúce
individuálne potreby prijímate¾a sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje, aby záujemca o sociálnu slubu,
prijímate¾ sociálnej sluby, jeho rodina boli informovaní o najnovích
trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej sluby, druhoch sociálnych
sluieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne zabezpeèuje, aby informácie osobného
charakteru boli záujemcovi sociálnej sluby a prijímate¾ovi sociálnej sluby
podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom èase a na vhodnom mieste
a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène komunikuje so záujemcom
2
o sociálnu slubu a prijímate¾om sociálnej sluby a vo vybraných prípadoch
vyuíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a vyuíva alternatívne
spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia èiastoène prebieha na
princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovate¾ sociálnej sluby vo vybraných prípadoch informuje záujemcu
sociálnej sluby alebo prijímate¾a sociálnej sluby o aktuálnej situácii
a podmienkach poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène zabezpeèuje, aby zamestnanci
priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zoh¾adòujúce
individuálne potreby prijímate¾a sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène zabezpeèuje, aby záujemca o sociálnu
slubu, prijímate¾ sociálnej sluby, jeho rodina boli informovaní o najnovích
trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej sluby, druhoch sociálnych
sluieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby vo vybraných prípadoch zabezpeèuje, aby
informácie osobného charakteru boli záujemcovi a prijímate¾ovi sociálnej
sluby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom èase a na vhodnom
mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
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Poskytovate¾ sociálnej sluby nekomunikuje so záujemcom o sociálnu
slubu a prijímate¾om sociálnej sluby a nevyuíva alternatívne spôsoby
a metódy komunikácie a komunikácia èiastoène prebieha na princípoch
partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovate¾ sociálnej sluby neinformuje záujemcu sociálnej sluby alebo
prijímate¾a sociálnej sluby o aktuálnej situácii a podmienkach
poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje, aby zamestnanci priameho
kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zoh¾adòujúce
individuálne potreby prijímate¾a sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje, aby záujemca o sociálnu
slubu, prijímate¾ sociálnej sluby, jeho rodina boli informovaní o najnovích
trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej sluby, druhoch sociálnych
sluieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje, aby informácie osobného
charakteru boli záujemcovi a prijímate¾ovi sociálnej sluby podávané
vhodným spôsobom, vo vhodnom èase a na vhodnom mieste a k tomu
zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
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2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímate¾ovi sociálnej sluby pri
sprostredkovaní a vyuívaní inej verejnej sluby pod¾a jeho potrieb
a schopností a cie¾ov
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne vytvára podmienky na uplatòovanie práva prijímate¾a
sociálnej sluby na sprostredkovanie, vyuívanie a pomoc pri vyuívaní dostupných verejných sluieb, pri
kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné sluby, a pri kontakte s jeho
rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopností a cie¾ov.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje, aby boli prijímate¾ovi sociálnej
3
sluby poskytnuté vetky potrebné informácie o prevádzkovate¾och bene
dostupných verejných sluieb v komunite. Poskytovate¾ sociálnej sluby
aktívne vytvára podmienky na to, aby prijímate¾ sociálnej sluby mohol
vyuíva iné sluby verejného charakteru v komunite. Poskytovate¾
sociálnych sluieb aktívne podporuje prijímate¾a sociálnej sluby vo
vyuívaní tých sluieb, ktoré sú verejne bene dostupné v komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje realizáciu práva prijímate¾a
sociálnej sluby na sprievod pri vyuívaní bene dostupných verejných
sluieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so pecializovanými
externými organizáciami.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène zabezpeèuje, aby boli prijímate¾ovi
2
sociálnej sluby poskytnuté vetky potrebné informácie
o prevádzkovate¾och bene dostupných verejných sluieb v komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène vytvára podmienky na to, aby
prijímate¾ sociálnej sluby mohol vyuíva iné sluby verejného charakteru
v komunite. Poskytovate¾ sociálnych sluieb vo vybraných prípadoch
podporuje prijímate¾a sociálnej sluby vo vyuívaní tých sluieb, ktoré sú
verejne bene dostupné v komunite. Poskytovate¾ sociálnej sluby vo
vybraných prípadoch zabezpeèuje realizáciu práva prijímate¾a sociálnej
sluby na sprievod pri vyuívaní bene dostupných verejných sluieb
v komunite a práva na kontakt s rodinou a so pecializovanými externými
organizáciami.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje, aby boli prijímate¾ovi sociálnej
0
sluby poskytnuté vetky potrebné informácie o prevádzkovate¾och bene
dostupných verejných sluieb v komunite. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nevytvára podmienky na to, aby prijímate¾ sociálnej sluby mohol vyuíva
iné sluby verejného charakteru v komunite, a nahrádza bene dostupné
verejné sluby v rámci poskytovania sociálnej sluby. Poskytovate¾
sociálnych sluieb nepodporuje prijímate¾a sociálnej sluby vo vyuívaní tých
sluieb, ktoré sú verejne bene dostupné v komunite. Poskytovate¾ sociálnej
sluby nezabezpeèuje realizáciu práva prijímate¾a sociálnej sluby na
sprievod pri vyuívaní bene dostupných verejných sluieb v komunite
a práva na kontakt s rodinou a so pecializovanými externými organizáciami.
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2.9 Kritérium: Urèenie postupov a pravidiel na zisovanie spokojnosti
prijímate¾ov sociálnych sluieb so vetkými zlokami poskytovanej
sociálnej sluby (prostredie, starostlivos, strava a pod.) a vyuívanie
zistených skutoèností pri zvyovaní kvality poskytovanej sociálnej
sluby a urèenie spôsobu podávania sanosti súvisiacej
s poskytovaním sociálnej sluby
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby repektuje právo prijímate¾a sociálnej sluby na vyjadrenie spokojnosti
alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpeèovaných sociálnych sluieb. Vyjadrenie nespokojnosti
so sociálnymi slubami prijímate¾om sociálnej sluby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov,
ktoré by prijímate¾ovi sociálnej sluby spôsobili akúko¾vek ujmu. Poskytovate¾ sociálnej sluby sa pravidelne
zaujíma o názor prijímate¾a sociálnej sluby na poskytované sociálne sluby. Osoba, ktorá sa domnieva, e práva
a právom chránené záujmy prijímate¾a sociálnej sluby boli poruené èinnosou alebo neèinnosou poskytovate¾a
sociálnej sluby alebo zriaïovate¾a sociálnej sluby, môe poda sanos.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný a vytvorený systém
3
na podávanie saností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite
oh¾adom sociálnych sluieb, s vánosou sa nimi zaoberá a má vytvorený
systém opatrení na ich aktívne rieenie. Poskytovate¾ sociálnej sluby má
písomne vypracované vnútorné pravidlá na podávanie a rieenie saností
osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej sluby, pod¾a týchto
pravidiel postupuje. Vnútorné pravidlá sú vypracované v podobe
zrozumite¾nej pre prijímate¾a sociálnej sluby (pravidlá ¾ahko èitate¾ného
textu). Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracované primerané formy
aktívneho zisovania spätnej väzby od prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich
rodín a iných osôb. Na zisovanie spokojnosti poskytovate¾ sociálnej sluby
vyuíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímate¾a
sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne reaguje na
pripomienky vyjadrujúce nespokojnos prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich
rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje
a realizuje zmeny v jednotlivých zlokách poskytovanej sociálnej sluby.
Pripomienky a námietky vníma poskytovate¾ sociálnej sluby ako zdroj pre
ïalie skvalitòovanie ním poskytovaných sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnych sluieb má vytvorený systém na podávanie
2
saností, pripomienok, námietok a návrhov oh¾adom kvality sociálnych
sluieb a má vytvorený systém opatrení na ich rieenie.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracované vnútorné pravidlá na
podávanie a rieenie saností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania
sociálnej sluby, pod¾a týchto pravidiel postupuje. Poskytovate¾ sociálnej
sluby má len èiastoène vypracovaný postup zisovania spätnej väzby od
prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodín a iných osôb. Poskytovate¾
sociálnej sluby len vo vybraných prípadoch reaguje na pripomienky
vyjadrujúce nespokojnos prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodín a iných
osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny
v jednotlivých zlokách poskytovanej sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vytvorený systém na podávanie
0
saností, pripomienok, námietok, podnetov a návrhov oh¾adom kvality
sociálnych sluieb a nemá vytvorený systém opatrení na ich rieenie.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vnútorné pravidlá na podávanie
a rieenie saností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej sluby.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracovaný postup zisovania spätnej
väzby od prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodín a iných osôb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nereaguje na pripomienky vyjadrujúce
nespokojnos prijímate¾ov sociálnych sluieb, ich rodín a iných osôb,
nevyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich neplánuje a nerealizuje
zmeny v jednotlivých zlokách poskytovanej sociálnej sluby.
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2.10 Kritérium: Hodnotenie poskytovate¾a sociálnej sluby, èi je
spôsob poskytovania sociálnej sluby v súlade s potrebami prijímate¾a
sociálnej sluby a v súlade s cie¾mi poskytovanej sociálnej sluby
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby pravidelne hodnotí, èi druh, forma, rozsah a podmienky poskytovania
sociálnej sluby sú v súlade s úèelom a cie¾mi poskytovanej sociálnej sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby
pravidelne analyzuje a prehodnocuje, èi monosti ním poskytovanej sociálnej sluby nelimitujú realizáciu
cie¾ov individuálnych plánov prijímate¾ov sociálnych sluieb, a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto
oblasti povauje za podnet na zmeny.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracované vnútorné postupy
3
hodnotenia poskytovania sociálnych sluieb a aktívne ich realizuje.
Pravidelná supervízia na vetkých úrovniach (supervízia organizácie,
riadiaca supervízia pre manament, individuálna a skupinová supervízia
pre vetkých zamestnancov) má u poskytovate¾a sociálnej sluby stabilnú
pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania moností uèiacej sa
organizácie. Poskytovate¾ sociálnej sluby pravidelne sleduje, z poh¾adu
odbornosti, vývoj metód a postupov sociálnej práce, aktívne vyh¾adáva
a ponúka monosti stáových pobytov v domácich organizáciách
a zahranièných organizáciách. Umoòuje svojim zamestnancom
zúèastòova sa stáových pobytov v súlade s individuálnym plánom
ïalieho vzdelávania zamestnancov. Poskytovate¾ sociálnej sluby spätne
konfrontuje úroveò ním poskytovaných sociálnych sluieb s podnetmi
získanými túdiom a záitkovým uèením. Poskytovate¾ sociálnej sluby
vyuíva skutoènosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych sluieb
na zavádzanie zmien smerujúcich k vyej spokojnosti prijímate¾ov
sociálnych sluieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce
k zmenám sú prístupné prijímate¾om sociálnych sluieb, jeho rodine
a komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène vypracované vnútorné postupy
2
hodnotenia poskytovania sociálnych sluieb a aktívne ich realizuje. Supervízia je
realizovaná nepravidelne. Poskytovate¾ sociálnej sluby nepravidelne sleduje,
z poh¾adu odbornosti, vývoj metód a postupov sociálnej práce a sporadicky
vyh¾adáva a ponúka monosti stáových pobytov v domácich organizáciách
a zahranièných organizáciách. Poskytovate¾ sociálnej sluby vo vybraných
prípadoch spätne konfrontuje úroveò ním poskytovaných sociálnych sluieb
s podnetmi získanými túdiom a záitkovým uèením. Poskytovate¾ sociálnej
sluby èiastoène vyuíva skutoènosti zistené z hodnotenia poskytovania
sociálnych sluieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyej spokojnosti
prijímate¾ov sociálnych sluieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedú
k èiastoèným zmenám, sú prístupné prijímate¾om sociálnych sluieb, jeho rodine
a komunite.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracované vnútorné postupy hodnotenia 0
poskytovania sociálnych sluieb. Supervízia nie je realizovaná. Poskytovate¾
sociálnej sluby nesleduje vývoj metód a postupov sociálnej práce.
Nevyh¾adáva a neponúka monosti stáových pobytov v domácich
organizáciách a zahranièných organizáciách. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nekonfrontuje úroveò ním poskytovaných sociálnych sluieb s podnetmi
získanými túdiom a záitkovým uèením. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nevyuíva skutoènosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych sluieb
na zavádzanie zmien smerujúcich k vyej spokojnosti prijímate¾ov sociálnych
sluieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia nevedú k zmenám a nie sú
prístupné prijímate¾om sociálnych sluieb, jeho rodine a komunite.
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3.1 Kritérium: Vypracovanie truktúry a poètu pracovných miest,
kvalifikaèných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s urèením
truktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, poèet
zamestnancov je primeraný poètu prijímate¾ov sociálnych sluieb a ich
potrebám
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovanú truktúru zamestnancov a poèet
pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cie¾om organizácie a aktuálnemu
poètu prijímate¾ov sociálnych sluieb. Kvalifikaèné poiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie
musia by v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpeèením napåòania individuálnych
potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnych sluieb má vytvorené podmienky na
individuálnu spoluprácu s prijímate¾mi sociálnych sluieb, neprekraèuje maximálny poèet prijímate¾ov
sociálnych sluieb na jedného odborného zamestnanca a dodriava minimálny percentuálny podiel odborných
zamestnancov na celkovom poète zamestnancov.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne a priebene oboznamuje vetkých
3
zamestnancov a dobrovo¾níkov so strategickou víziou, poslaním, cie¾mi,
organizaènou truktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.
Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne vytvára podmienky na zabezpeèenie
vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napåòanie
individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb v zmysle veobecne
platných právnych predpisov. Poskytovate¾ sociálnej sluby cie¾avedome
a aktívne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií,
spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cie¾om zvyovania kvality
sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby uplatòuje aktívnu
multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi vetkými organizaènými
zlokami s cie¾om napåòania individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych
sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby má odborne a písomne vypracované
podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzahu k poètu
a k miere odkázanosti prijímate¾a sociálnej sluby na pomoc inej fyzickej
osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène oboznamuje zamestnancov
2
a dobrovo¾níkov so strategickou víziou, poslaním, cie¾mi, organizaènou
truktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami. Poskytovate¾
sociálnej sluby sa snaí o vytváranie podmienok na zabezpeèenie vhodného
podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napåòanie
individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb v zmysle veobecne
platných právnych predpisov. Poskytovate¾ sociálnej sluby len èiastoène
vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií,
spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cie¾om zvyovania kvality
sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby len vo vybraných
prípadoch uplatòuje spoluprácu medzi vetkými organizaènými zlokami
s cie¾om napåòania individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène vypracované podklady na
plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzahu k poètu a k miere
odkázanosti prijímate¾a sociálnej sluby na pomoc inej fyzickej osoby
a aktuálnym potrebám podpory prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby neoboznamuje zamestnancov a dobrovo¾níkov
0
so strategickou víziou, poslaním, cie¾mi, organizaènou truktúrou
a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nevytvára podmienky na zabezpeèenie vhodného podielu zamestnancov
a odborných zamestnancov na napåòanie individuálnych potrieb prijímate¾ov
sociálnych sluieb v zmysle veobecne platných právnych predpisov.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nevytvára podmienky na spoluprácu rôznych
profesií zamestnancov, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cie¾om
zvyovania kvality sociálnych sluieb. Poskytovate¾ sociálnej sluby
neuplatòuje spoluprácu medzi vetkými organizaènými zlokami s cie¾om
napåòania individuálnych potrieb prijímate¾ov sociálnych sluieb. Poskytovate¾
sociálnej sluby nemá vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu
zamestnancov vo vzahu k poètu a k miere odkázanosti prijímate¾a sociálnej
sluby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory
prijímate¾ov sociálnych sluieb.
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3
3.2 Kritérium: Urèenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie
zamestnancov, zako¾ovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so
veobecne záväznými právnymi predpismi
tandard: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovate¾a sociálnych
sluieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanos pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné
predpoklady zamestnanca. Zako¾ovanie zamestnancov poskytovate¾a sociálnych sluieb prebieha v súlade so
veobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umoòuje poskytovate¾ sociálnej sluby
získava nevyhnutné odborné vedomosti a zruènosti v rozsahu svojej pracovnej èinnosti a odborne ho vedie
poèas adaptaèného procesu.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracovaný písomný postup na
3
adaptáciu nového zamestnanca poskytovate¾a sociálnych sluieb
a zabezpeèí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený
zamestnanec poskytovate¾a sociálnych sluieb, ktorý ho podporuje
a pomáha mu v adaptaènom procese minimálne poèas troch kalendárnych
mesiacov. Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje, aby po nástupe
novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný
individuálny plán jeho zakolenia a adaptaèného procesu. Poskytovate¾
sociálnej sluby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu
tohto plánu.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má postup na adaptáciu nového zamestnanca 2
poskytovate¾a sociálnych sluieb a zabezpeèí, aby k tomuto zamestnancovi
bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovate¾a sociálnych sluieb,
ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptaènom procese minimálne poèas
troch kalendárnych mesiacov.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá postup na adaptáciu nového
0
zamestnanca poskytovate¾a sociálnych sluieb a nezabezpeèuje, aby
k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec
poskytovate¾a sociálnych sluieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu
v adaptaènom procese minimálne poèas troch kalendárnych mesiacov.
2
6
3.3 Kritérium: Urèenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj
ïalieho vzdelávania a zvyovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
poskytovate¾a sociálnej sluby, ktoré sú v súlade so veobecne
záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré
zahàòajú vypracovanie osobných cie¾ov, úloh a potrebu ïalieho
vzdelávania a spôsob ich naplnenia
tandard: Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ïalieho
vzdelávania a zvyovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorý vytvára
podmienky na optimálne naplòovanie cie¾ov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie
zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cie¾ov a oblastí ich pracovnej èinnosti, úrovne ich spolupráce
s prijímate¾mi sociálnych sluieb a sú prínosom pre personálny manament, posilòujú zvyovanie kvality
sociálnych sluieb a efektívne vyuívanie ekonomických zdrojov.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný plán rozvoja ïalieho
3
vzdelávania a zvyovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Poskytovate¾
sociálnej sluby má vypracovaný pre kadého odborného zamestnanca
písomný individuálny plán ïalieho vzdelávania, zvyovania odbornej
spôsobilosti a supervízie (ïalej len individuálny plán ïalieho vzdelávania
zamestnanca). Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne vytvára pre
zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ïalieho
vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom
vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz roène. Poskytovate¾ sociálnej
sluby aktívne zabezpeèuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií
o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich
s poskytovanou sociálnou slubou a preukázate¾ne ich upozoròuje na
pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych sluieb. Umoòuje
svojim zamestnancom zúèastòova sa ïalieho vzdelávania v súlade
s individuálnym plánom ïalieho vzdelávania zamestnancov.
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Poskytovate¾ sociálnej sluby má èiastoène písomne vypracovaný plán
rozvoja ïalieho vzdelávania a zvyovania odbornej spôsobilosti
zamestnancov. Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracovaný pre vybraných
odborných zamestnancov písomný individuálny plán ïalieho vzdelávania
zamestnanca. Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène vytvára pre
zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ïalieho
vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom
vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz roène. Poskytovate¾ sociálnej
sluby èiastoène zabezpeèuje pre zamestnancov prístup k zdrojom
informácii o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach
súvisiacich s poskytovanou sociálnou slubou a upozoròuje zamestnancov
na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych sluieb.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracovaný plán rozvoja ïalieho
vzdelávania a zvyovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Poskytovate¾
sociálnej sluby nemá pre odborných zamestnancov vypracovaný písomný
individuálny plán ïalieho vzdelávania zamestnanca. Poskytovate¾ sociálnej
sluby nevytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho
plánu ïalieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so
zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz roène.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nezabezpeèuje pre zamestnancov prístup
k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych
podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou slubou.
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3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovate¾a sociálnej sluby
4
12
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracovaný systém externej supervízie a internej supervízie
poskytovania sociálnej sluby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne
poskytovaná na skupinovej úrovni a individuálnej úrovni, ale aj na úrovni organizácie.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný komplexný plán
3
supervízie. Poskytovate¾ sociálnej sluby aktívne vytvára podmienky na
realizovanie povinnej, pravidelnej, externej a internej supervízie na vetkých
úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manament,
individuálnej a skupinovej supervízie pre vetkých zamestnancov
poskytovate¾a sociálnej sluby priameho kontaktu s prijímate¾om sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje prostredníctvom inej
osoby pravidelnú externú supervíziu organizácie minimálne raz roène.
Individuálna spolupráca s prijímate¾om sociálnej sluby prebieha pod
priebenou supervíziou pod¾a potreby zamestnancov.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má vypracovaný plán supervízie. Poskytovate¾ 2
sociálnej sluby len èiastoène vytvára podmienky na realizovanie externej
alebo internej supervízie na vetkých úrovniach: supervízie organizácie,
riadiacej supervízie pre manament, individuálnej a skupinovej supervízie
pre vetkých zamestnancov priameho kontaktu s prijímate¾om sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby zabezpeèuje externú supervíziu
organizácie minimálne raz roène.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá vypracovaný plán supervízie.
0
Poskytovate¾ sociálnej sluby nevytvára podmienky na realizovanie povinnej,
pravidelnej, externej a internej supervízie. Poskytovate¾ sociálnej sluby
nezabezpeèuje pravidelnú externú supervíziu organizácie minimálne raz
roène. Individuálna spolupráca s prijímate¾om sociálnej sluby neprebieha
pod priebenou supervíziou pod¾a potreby zamestnancov poskytovate¾a
sociálnej sluby.
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IV. Oblas: Prevádzkové podmienky
2
6
4.1 Kritérium: Zabezpeèenie prevádzkových podmienok (najmä
prístupnos v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne
vybavenie, vybavenos sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná
pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej sluby
a potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb v súlade so veobecne
záväznými právnymi predpismi
tandard: Miesto poskytovania sociálnej sluby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej sluby
(priestorové podmienky, prístupnos v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenos
sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú poètu prijímate¾ov sociálnej sluby, druhu
poskytovanej sluby, potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.
Indikátory:
Priestorové podmienky zodpovedajú poètu prijímate¾ov sociálnej sluby,
3
druhu poskytovanej sluby a potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna sluba poskytovaná, je
v súlade s potrebami prijímate¾ov sociálnej sluby a s platnými právnymi
predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania. Materiálne
vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna sluba
poskytovaná, je primerané druhu poskytovanej sociálnej sluby, potrebám
prijímate¾ov sociálnych sluieb. Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých
je sociálna sluba poskytovaná, umoòujú prijímate¾ovi sociálnej sluby
uplatòova si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne
prispôsobujú potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb a vytvárajú vhodné
podmienky na napåòanie cie¾ov individuálnych plánov prijímate¾ov
sociálnych sluieb. Vzh¾ad priestorov pobytovej sociálnej sluby a ich
vybavenie (úèelnos, útulnos, disponibilita) pripomína vybavenie benej
domácnosti. Prijímate¾ sociálnej sluby, ktorému sa poskytuje sociálna
sluba pobytovou formou, má monos zariadi si priestory izby vlastným
vybavením, tak aby toto vybavenie spåòalo predpoklady na podporu jeho
zdravia a bezpeèia a neobmedzovalo iných prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Priestorové podmienky zodpovedajú poètu prijímate¾ov sociálnej sluby,
2
druhu poskytovanej sluby a potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna sluba poskytovaná, je
len èiastoène v súlade s potrebami prijímate¾ov sociálnych sluieb
a s platnými právnymi predpismi. Materiálne vybavenie a zariadenie
priestorov, v ktorých je sociálna sluba poskytovaná, je èiastoène
primerané charakteru sociálnej sluby, potrebám a veku prijímate¾ov
sociálnych sluieb. Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna
sluba poskytovaná, umoòujú prijímate¾ovi sociálnej sluby len vo
vybraných prípadoch uplatòova si právo na súkromie. Prevádzkové
podmienky sa len èiastoène prispôsobujú potrebám prijímate¾ov sociálnych
sluieb a vytvárajú vhodné podmienky na napåòanie cie¾ov individuálnych
plánov prijímate¾ov sociálnych sluieb len èiastoène. Prijímate¾ sociálnej
sluby, ktorému sa poskytuje sociálna sluba pobytovou formou, má
monos len èiastoène si zariadi priestory izby vlastným vybavením a tak,
aby toto vybavenie spåòalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpeèia
a neobmedzovalo iných prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Priestorové podmienky zodpovedajú poètu prijímate¾ov sociálnej sluby,
0
druhu poskytovanej sluby a potrebám prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna sluba poskytovaná, nie
je v súlade s potrebami prijímate¾ov sociálnych sluieb a s platnými
právnymi predpismi. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov,
v ktorých je sociálna sluba poskytovaná, nie je primerané charakteru
sociálnej sluby, potrebám a veku prijímate¾ov sociálnych sluieb. Priestory
a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna sluba poskytovaná,
neumoòujú prijímate¾ovi sociálnej sluby uplatòova si právo na
súkromie. Prevádzkové podmienky sa neprispôsobujú potrebám
prijímate¾ov sociálnych sluieb a nevytvárajú vhodné podmienky na
napåòanie cie¾ov individuálnych plánov prijímate¾ov sociálnych sluieb.
Prijímate¾ sociálnej sluby, ktorému sa poskytuje sociálna sluba
pobytovou formou, nemá monos ani èiastoène zariadi si priestory izby
vlastným vybavením.
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3
4.2 Kritérium: Urèenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania
informácií o poskytovanej sociálnej slube (informaèná stratégia),
ktoré sú dostupné prijímate¾ovi sociálnej sluby, jeho rodine, komunite
a verejnosti v prijate¾nej a zrozumite¾nej forme (písomná podoba,
audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka)
tandard: Pre prijímate¾a sociálnej sluby, jeho rodinu, komunitu a verejnos poskytuje poskytovate¾ sociálnej
sluby také informácie o sociálnej slube, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumite¾nej forme.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný postup a spôsob
3
spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej slube na mieste, na
ktorom sú sociálne sluby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti
a pod¾a neho postupuje. Poskytovate¾ sociálnej sluby vytvára podmienky
na zapojenie prijímate¾ov sociálnych sluieb do spôsobu spracúvania,
dopåòania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej
slube. Informácie o sociálnej slube sú spracované aj formou ¾ahko
èitate¾ného textu. Na poskytovanie informácií o sociálnej slube sú pouité
v súèasnosti bene dostupné informaèné technológie. Poskytovate¾ sociálnej
sluby si overuje dostupnos, úplnos a zrozumite¾nos informácií
o poskytovaných sociálnych slubách a získané poznatky aktívne premieta
do informaènej stratégie.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má postup a spôsob spracúvania
2
a poskytovania informácií o sociálnej slube na mieste, na ktorom sú
sociálne sluby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a pod¾a
neho postupuje. Poskytovate¾ sociálnej sluby èiastoène vytvára podmienky
na zapojenie prijímate¾ov sociálnych sluieb do spôsobu spracúvania,
dopåòania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej
slube. Na poskytovanie informácií o sociálnej slube sú pouité
v súèasnosti bene dostupné informaèné technológie. Poskytovate¾ sociálnej
sluby si èiastoène overuje dostupnos, úplnos a zrozumite¾nos informácií
o poskytovaných sociálnych slubách.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá postup a spôsob spracúvania
0
a poskytovania informácií o sociálnej slube na mieste, na ktorom sú
sociálne sluby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nevytvára podmienky na zapojenie
prijímate¾ov sociálnych sluieb do spôsobu spracúvania, dopåòania,
finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej slube. Na
poskytovanie informácii o sociálnej slube nie sú pouité v súèasnosti bene
dostupné informaèné technológie.
4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výroènej správy v súlade
1
3
s týmto zákonom alebo hodnotenie závereèného úètu
tandard: Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby a poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorým je právnická osoba
zaloená obcou alebo vyím územným celkom, má písomne vypracovanú výroènú správu v súlade s § 67a.
Poskytovate¾, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená obcou alebo vyím územným celkom, má
písomne vypracovaný závereèný úèet v súlade so veobecne záväznými predpismi (§ 16 zákona
è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy). Výroèná správa alebo závereèný úèet sú
verejne prístupné, zverejnené v urèenom termíne a sú v zrozumite¾nej forme.
Indikátory:
Výroèná správa alebo závereèný úèet poskytuje prijímate¾ovi sociálnej
3
sluby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumite¾né
a hodnoverné informácie o èinnosti a hospodárení poskytovate¾a sociálnej
sluby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Poskytovate¾
sociálnej sluby má presne definovaný proces prípravy a spracovania
výroènej správy v súlade so zákonom a urèených zamestnancov
zodpovedných za tento proces. Výroèná správa alebo závereèný úèet sú
dostupné v tlaèenej podobe na obvyklom a veobecne prístupnom mieste
v priestoroch poskytovate¾a sociálnej sluby a v elektronickej podobe na
webovom sídle poskytovate¾a sociálnej sluby.
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Výroèná správa alebo závereèný úèet poskytuje prijímate¾ovi sociálnej
sluby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumite¾né
a hodnoverné informácie o èinnosti a hospodárení poskytovate¾a sociálnej
sluby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Výroèná správa
alebo závereèný úèet sú dostupné v tlaèenej podobe.
Výroèná správa alebo závereèný úèet neposkytuje prijímate¾ovi sociálnej
sluby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumite¾né
a hodnoverné informácie o èinnosti a hospodárení poskytovate¾a sociálnej
sluby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka alebo výroèná
správa alebo závereèný úèet nie sú dostupné.
4.4 Kritérium: Urèenie pravidiel prijímania darov
tandard: Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracované postupy a
a zverejòovania peòaných darov a nepeòaných darov.
Indikátory:
Poskytovate¾ sociálnej sluby prijíma peòaný dar alebo nepeòaný dar
výluène na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na
základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovate¾a sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby má presne a písomne definované
oblasti moných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peòaného
daru alebo nepeòaného daru a urèené úèinné opatrenia na predchádzanie
ich vzniku. Poskytovate¾ sociálnej sluby má písomne vypracovaný spôsob
transparentného zverejòovania prijatých peòaných darov a nepeòaných
darov, darovacích zmlúv a úèelu pouitia peòaného daru alebo
nepeòaného daru.
Poskytovate¾ sociálnej sluby prijíma peòaný dar alebo nepeòaný dar
výluène na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom uzatvorenej na
základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovate¾a sociálnej
sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby má len èiastoène urèené oblasti
moných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peòaného daru alebo
nepeòaného daru a urèené úèinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.
Poskytovate¾ sociálnej sluby má len èiastoène písomne vypracovaný
spôsob transparentného zverejòovania prijatých peòaných darov
a nepeòaných darov, darovacích zmlúv a úèelu pouitia peòaného daru
alebo nepeòaného daru.
Poskytovate¾ sociálnej sluby prijíma dary bez darovacej zmluvy s darcom.
Poskytovate¾ sociálnej sluby nemá urèené oblasti moných konfliktov
záujmov vyplývajúcich z prijatia peòaného daru alebo nepeòaného daru
a urèené úèinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovate¾
sociálnej sluby nemá písomne vypracovaný spôsob transparentného
zverejòovania prijatých peòaných darov a nepeòaných darov, darovacích
zmlúv a úèelu pouitia peòaného daru alebo nepeòaného daru.
SPOLU ZÍSKANÝCH BODOV/PERCENT:
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B. Hodnotiaca kála plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby
Váha kritéria:
4  kritérium s maximálnou dôleitosou a významom pre prijímate¾a sociálnej sluby
2  kritérium ve¾mi dôleité pre prijímate¾a sociálnej sluby a poskytovate¾a sociálnej sluby
1  kritérium dôleité pre prijímate¾a sociálnej sluby a poskytovate¾a sociálnej sluby
Bodové hodnotenie indikátora:
3  spåòa úplne
2  spåòa èiastoène
0  nespåòa
C. Vyhodnotenie plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby
Poèet dosiahnutých bodov
u poskytovate¾a,
ktorý je
právnickou osobou
180  162
161  135
134  108
107  0

Poèet dosiahnutých bodov
u poskytovate¾a,
ktorý je fyzickou
osobou
147  132
131  110
109  88
87  0

Percentuálne
vyhodnotenie
úrovne kvality
poskytovanej
sociálnej sluby
100  90 %
89  75 %
74  60 %
59  0 %

Úroveò kvality
poskytovanej
sociálnej sluby

Celkové hodnotenie
podmienok kvality
poskytovanej
sociálnej sluby

3
2
1
0

spåòa výborne
spåòa ve¾mi dobre
spåòa dostatoène
nespåòa

222. V prílohe è. 4 sa èas I dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) dodriavanie lieèebného reimu
1. v domácom prostredí
1.1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
1.2. kontrola glykémie glukomerom,
1.3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty,
1.4. aplikácia lieèiva subkutánne (napríklad inzulínu),
1.5. polohovanie,
2. v zariadení
2.1. nákup liekov,
2.2. polohovanie..

223. Nadpis prílohy è. 4a znie: Výka finanèného
príspevku na financovanie sociálnej sluby v zariadení
pod¾a § 71 ods. 6.
224. Nadpis prílohy è. 6 znie: Výka finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a.

225. V nadpise prílohy è. 7 sa konci pripájajú tieto
slová: pod¾a § 71 ods. 6.

.
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226. Príloha è. 8 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 8
k zákonu è. 448/2008 Z. z.
v znení zákona è. 485/2013 Z. z.

Vzor
iados
o finanèný príspevok na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a § 78a
Identifikácia iadate¾a  neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby
Obchodné meno alebo názov, ak je poskytovate¾om sociálnej sluby právnická osoba:
Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak je poskytovate¾om sociálnej
sluby fyzická osoba:
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
PSÈ
Obec
Okres
Kraj
Èíslo telefónu
Èíslo faxu
Webové sídlo
E-mailová adresa
Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Èíslo úètu a kód banky
Názov zariadenia
Druh sociálnej sluby
Poèet miest v zariadení
Právna forma
IÈO
Sídlo (adresa)
Okres
Èíslo telefónu
Webové sídlo
Meno, priezvisko a titul tatutárneho zástupcu

Kraj
Èíslo faxu
E-mailová adresa

Poadovaná suma finanèného príspevku na poskytovanie sociálnej sluby
Celkový poèet miest v zariadení
Celková poadovaná suma finanèného príspevku na
poskytovanie sociálnej sluby

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 485/2013

Strana 5183

Èestné vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné a finanèné prostriedky sa pouijú na
úèel, na ktorý sa poskytnú.
V ......................................... dòa .............................................
Vlastnoruèný podpis tatutárneho
zástupcu iadate¾a
Meno, priezvisko a titul tatutárneho
zástupcu iadate¾a

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

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

..
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486
ZÁKON
z 29. novembra 2013
o presadzovaní práv duevného vlastníctva colnými orgánmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky a postup pri presadzovaní práv duevného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení
proti poruovaniu práv duevného vlastníctva
pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ïalej len opatrenie na domácom trhu),
b) niektoré vzahy súvisiace s presadzovaním práv duevného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním
opatrení proti poruovaniu práv duevného
vlastníctva1) pri tovare pod colným doh¾adom (ïalej
len opatrenie pri tovare pod colným doh¾adom),
c) spôsob nakladania s tovarom, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva,2)
alebo ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva a je pod colným doh¾adom alebo sa nachádza na
domácom trhu,
d) priestupky a iné správne delikty na úseku poruovania práv duevného vlastníctva v súvislosti s tovarom pod colným doh¾adom a s tovarom nachádzajúcim sa na domácom trhu.
§2
Na úèely tohto zákona
a) oprávnenou osobou je drite¾ práva duevného
vlastníctva alebo iná osoba pod¾a osobitného predpisu,3)
b) drite¾om rozhodnutia je
1. osoba pod¾a osobitného predpisu,4) ak ide o prijímanie opatrenia pri tovare pod colným doh¾adom,
2. osoba, ktorá je drite¾om rozhodnutia o prijatí
opatrenia na domácom trhu, ak ide o prijímanie
opatrení na domácom trhu,
c) tovarom pod colným doh¾adom je tovar, ktorý sa nachádza v niektorej zo situácií pod¾a osobitného predpisu,5)
1

d) domácim trhom je trh v Slovenskej republike, na
ktorom sa nachádza tovar, ktorý nie je tovarom pod
colným doh¾adom,
e) drite¾om tovaru je
1. osoba pod¾a osobitného predpisu,6) ak ide o prijímanie opatrení pri tovare pod colným doh¾adom,
2. osoba, ktorá tovar, ktorým sa poruuje právo
duevného vlastníctva, alebo tovar, pri ktorom je
podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu.
DRUHÁ ÈAS
OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
§3
iados o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1) Oprávnená osoba môe poiada o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(2) iados o prijatie opatrenia na domácom trhu podáva oprávnená osoba Finanènému riadite¾stvu Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo) písomne v dvoch vyhotoveniach alebo elektronicky. Ak sa
táto iados podáva elektronicky, treba ju doplni písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na iados,
ktorá nebola doplnená v tejto lehote, sa neprihliada.
iados o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva na tlaèive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a
§ 40 písm. a).
(3) Prílohou iadosti pod¾a odseku 2 sú:
a) doklad, ktorým sa preukazuje, e iadate¾ je oprávnenou osobou,
b) doklad preukazujúci oprávnenie kona ako zástupca, ak sa iados podáva prostredníctvom zástupcu.
(4) Podaním iadosti pod¾a odseku 2 oprávnená osoba za podmienok uvedených v tejto iadosti preberá
zodpovednos za kodu, ktorá môe vzniknú drite¾ovi
tovaru pri prijímaní opatrení na domácom trhu a zaväzuje sa uhradi colným orgánom náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu.

) Èl. 2 bod 1 písm. a) a k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duevného
vlastníctva colnými orgánmi a zruení nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
2
) Èl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
3
) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
4
) Èl. 2 bod 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
5
) Èl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
6
) Èl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
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(5) iados pod¾a odseku 2 sa podáva v tátnom jazyku;7) to platí aj pre doklady pod¾a odseku 3 a pre ïalie
údaje, ktoré je oprávnená osoba povinná poskytnú finanènému riadite¾stvu. Ak sú tieto doklady a údaje
v inom jazyku ako v tátnom jazyku, oprávnená osoba
pripojí ich úradne osvedèený preklad do tátneho jazyka.
(6) Ak iados pod¾a odseku 2 podáva fyzická osoba,
v iadosti je povinná uvies osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne èíslo, èíslo faxu a e-mailová adresa a ak ide o fyzickú
osobu  podnikate¾a, je povinná v iadosti uvies údaje
v rozsahu obchodné meno, adresa miesta podnikania,
telefónne èíslo, èíslo faxu a e-mailová adresa.
(7) Oprávnená osoba môe v iadosti pod¾a odseku 2
urèi zástupcu oprávneného zastupova ju pri úkonoch
súvisiacich s prijímaním opatrení na domácom trhu na
základe rozhodnutia pod¾a § 4 ods. 1.
§4
Rozhodnutie o iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1) Ak iados o prijatie opatrenia na domácom trhu
spåòa vetky náleitosti ustanovené týmto zákonom
a iados obsahuje vetky údaje, ktoré má oprávnená
osoba v iadosti uvies, finanèné riadite¾stvo vyznaèí
schválenie iadosti na oboch vyhotoveniach iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis fyzickej osoby konajúcej v mene finanèného riadite¾stva a odtlaèok úradnej peèiatky. Schválená iados
o prijatie opatrenia na domácom trhu sa povauje za
vykonate¾né rozhodnutie. Finanèné riadite¾stvo jedno
vyhotovenie rozhodnutia doruèí oprávnenej osobe
a o vydaní rozhodnutia bezodkladne informuje colné
úrady.
(2) Colné úrady na základe rozhodnutia pod¾a odseku 1 prijímajú opatrenia na domácom trhu poèas
dvoch rokov odo dòa jeho vydania; colné úrady vak
opatrenia na domácom trhu neprijmú, ak nastali skutoènosti pod¾a odseku 10 písm. b) a c). Na základe iadosti drite¾a rozhodnutia mono túto dobu predåi
o ïalie dva roky, a to aj opakovane; na iados o predåenie doby prijímania opatrenia na domácom trhu
a rozhodnutie o tejto iadosti sa odseky 1 a 3 a 7, § 3
a § 39 ods. 3 a 4 pouijú primerane. iados o predåenie doby uplatòovania rozhodnutia sa podáva na tlaèive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo pod¾a § 40
písm. b).
(3) Ak iados o prijatie opatrenia na domácom trhu
nespåòa náleitosti pod¾a odseku 1 alebo neobsahuje
údaje pod¾a odseku 1, finanèné riadite¾stvo písomne
vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy iados doplnila.
(4) Doplnenie iadosti pod¾a odseku 3 sa vykoná podaním novej iadosti o prijatie opatrenia na domácom
trhu, ktorá nahradí pôvodnú iados; ak sa výzva na
doplnenie iadosti pod¾a odseku 3 týka len jej prílohy,
7
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doplnenie iadosti sa vykoná predloením novej prílohy. Lehota na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 7 a
do doplnenia iadosti neplynie.
(5) Finanèné riadite¾stvo rozhodne o zamietnutí iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ak
a) oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 3 alebo spôsobom pod¾a odseku 4 nedoplní iados,
b) oprávnená osoba podala iados do jedného roka
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým pod¾a odseku 10 písm. e) finanèné riadite¾stvo zruilo predchádzajúce rozhodnutie, ktorého
drite¾om bola oprávnená osoba, alebo
c) oprávnená osoba podala iados do jedného roka
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o tom, e sa oprávnená osoba dopustila priestupku
alebo iného správneho deliktu pod¾a § 22 písm. g).
(6) Vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 5 sa vyznaèí
na iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis fyzickej osoby konajúcej v mene finanèného riadite¾stva a odtlaèok úradnej peèiatky. Finanèné riadite¾stvo rozhodnutie doruèí oprávnenej osobe
spolu s jedným vyhotovením iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(7) Finanèné riadite¾stvo vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 alebo odseku 5 do 30 pracovných dní odo dòa
podania iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(8) Rozhodnutie pod¾a odseku 5 písm. a) nie je prekákou opätovného podania iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(9) Drite¾ rozhodnutia je povinný bezodkladne písomne oznámi finanènému riadite¾stvu
a) zánik práva duevného vlastníctva, ktorého sa týka
rozhodnutie uvedené v odseku 1,
b) to, e u nie je oprávnenou osobou,
c) zmenu údajov uvedených v iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(10) Finanèné riadite¾stvo rozhodnutie pod¾a odseku 1 zruí, ak
a) o to poiada drite¾ rozhodnutia,
b) právo duevného vlastníctva, o ktorého ochranu
oprávnená osoba poiadala, zaniklo,
c) drite¾ rozhodnutia u nie je oprávnenou osobou,
d) drite¾ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti
neuhradil náklady v súvislosti s prijatím opatrenia
na domácom trhu pod¾a § 10 ods. 1, alebo
e) bolo právoplatne rozhodnuté, e drite¾ rozhodnutia
sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu pod¾a § 22 písm. g).
(11) Finanèné riadite¾stvo zaène konanie o zruení
rozhodnutia bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutoènostiach uvedených v odseku 10 písm. b), c), d) alebo písm. e).
(12) Zruenie rozhodnutia finanèné riadite¾stvo bezodkladne oznámi colným úradom.

) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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§5
Oprávnenia colného úradu
pri prijímaní opatrení na domácom trhu
(1) Pri prijímaní opatrení na domácom trhu je colný
úrad okrem vyuívania oprávnení a prostriedkov pod¾a
osobitného predpisu8) oprávnený
a) vstupova do prevádzkových priestorov, skladov
a iných objektov, o ktorých má podozrenie, e sa
v nich nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, alebo prísluná dokumentácia; oprávnený je tie vstupova
do obydlia, o ktorom má podozrenie, e sa v òom nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, alebo prísluná
dokumentácia, ak sa obydlie pouíva aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej èinnosti,
b) vyadova od drite¾a tovaru predloenie príslunej
dokumentácie a poskytnutie informácií a vyjadrení,
c) overova totonos drite¾a tovaru a osoby oprávnenej kona v jeho mene a oprávnenie tejto osoby kona
v mene drite¾a tovaru,
d) bez súhlasu dotknutej osoby vyhotovova kópie dokladov alebo zadra originály dokladov.
(2) Drite¾ tovaru a osoba konajúca v mene drite¾a
tovaru sú povinné poskytnú colnému úradu potrebnú
súèinnos.
(3) Ak pri prijímaní opatrení na domácom trhu colný
úrad zistí tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania
práva duevného vlastníctva, je oprávnený pred zaistením takéhoto tovaru poiada drite¾a rozhodnutia
o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie
tohto podozrenia.
§6
(1) Drite¾ rozhodnutia môe finanènému riadite¾stvu písomne oznámi, e nemá záujem o postup pod¾a
§ 7, ak mnostvo tovaru, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, neprekroèí
mnostvo uvedené v tomto oznámení. Finanèné riadite¾stvo bezodkladne informuje o tejto skutoènosti colné
úrady.
(2) Ak colný úrad zistí tovar, pri ktorom má podozrenie z poruovania práv duevného vlastníctva, v mnostve, ktoré neprekraèuje mnostvo uvedené v oznámení
pod¾a odseku 1, postup pod¾a § 7 neuplatní.
§7
Zaistenie tovaru po vydaní rozhodnutia
o iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1) Colný úrad je oprávnený zaisti tovar, pri ktorom
má podozrenie z poruovania práv duevného vlastníctva.
(2) O zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveò vyzve drite¾a tovaru, aby sa
v lehote desiatich pracovných dní alebo, ak ide o tovar
podliehajúci rýchlej skaze, v lehote troch pracovných
8
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dní od doruèenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, èi súhlasí so znièením tovaru; v pouèení zároveò informuje drite¾a tovaru o postupe pod¾a § 9
ods. 1 a pouèí ho o právnych následkoch pod¾a § 11
ods. 3 a 4.
(3) Rozhodnutie o zaistení tovaru colný úrad oznámi
drite¾ovi tovaru bezodkladne po jeho vydaní.
(4) Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru môe drite¾
tovaru v lehote troch pracovných dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o zaistení tovaru poda odvolanie; odvolanie nemá odkladný úèinok.
(5) Ak colný úrad zaistil tovar pod¾a odseku 1, bezodkladne to písomne, a ak je to moné aj elektronicky,
oznámi drite¾ovi rozhodnutia. Colný úrad zároveò
oznámi drite¾ovi rozhodnutia údaje o mnostve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený.
(6) Colný úrad v oznámení pod¾a odseku 5 vyzve drite¾a rozhodnutia, aby v lehote desiatich pracovných dní
alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci
rýchlej skaze, odo dòa doruèenia písomného oznámenia
a) sa písomne vyjadril, èi bolo jeho právo duevného
vlastníctva poruené a èi súhlasí so znièením tovaru
alebo
b) preukázal, e podal na súd návrh na zaèatie konania
vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje
jeho právo duevného vlastníctva.
(7) Colný úrad v oznámení pod¾a odseku 5 informuje
drite¾a rozhodnutia o postupe pod¾a § 9 ods. 1 a pouèí
ho o právnych následkoch pod¾a § 11 ods. 4.
(8) Ak drite¾ tovaru v lehote pod¾a odseku 2 písomne
oznámi, e so znièením tovaru nesúhlasí, colný úrad
túto skutoènos bezodkladne písomne, a ak je to moné
aj elektronicky, oznámi drite¾ovi rozhodnutia.
(9) Colný úrad môe na základe písomnej iadosti drite¾a rozhodnutia predåi lehotu uvedenú v odseku 6
o desa pracovných dní. Ak ide o tovar podliehajúci
rýchlej skaze, lehotu pod¾a odseku 6 nemono predåi.
Proti rozhodnutiu o predåení lehoty nemono poda
odvolanie.
(10) Colný úrad na základe písomnej iadosti oznámi
drite¾ovi rozhodnutia identifikaèné údaje o drite¾ovi
tovaru a umoní mu prezrie si zaistený tovar. Ak je
drite¾om tovaru fyzická osoba, colný úrad oznámi
osobné údaje tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu a ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, colný úrad oznámi údaje v rozsahu obchodné
meno a adresa miesta podnikania. Colný úrad je povinný pritom zabezpeèi ochranu osobných údajov a obchodného tajomstva; povinnos pod¾a osobitného
predpisu8) tým nie je dotknutá.
(11) Drite¾ rozhodnutia je oprávnený informácie získané pod¾a odseku 10 poui len na úèely
a) podania na súd návrhu na zaèatie konania vo veci
urèenia, èi sa poruilo právo duevného vlastníctva,
a v priebehu takéhoto konania,

) Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) podania oznámenia o skutoènostiach, e bol spáchaný trestný èin alebo na úèely trestného konania,
c) uplatnenia práva pod¾a osobitného predpisu,9)
d) uplatnenia práva na náhradu nákladov pod¾a § 10
ods. 1,
e) dohody s drite¾om tovaru, e sa tovar znièí.
(12) Colný úrad môe na základe písomnej iadosti
drite¾a rozhodnutia odobra vzorky zo zaisteného tovaru a poskytnú ich drite¾ovi rozhodnutia na úèely
vykonania analýzy. Analýza poskytnutých vzoriek sa
vykoná na náklady a zodpovednos drite¾a rozhodnutia. Drite¾ rozhodnutia je povinný po ukonèení analýzy
vráti vzorky tovaru colnému úradu. Ak to nie je moné,
drite¾ rozhodnutia je povinný do siedmich pracovných
dní od ukonèenia analýzy písomne o tejto skutoènosti
informova colný úrad s uvedením dôvodov, pre ktoré
nie je moné vzorky tovaru ani sèasti vráti.
(13) Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol
zaistený, ak
a) drite¾ rozhodnutia v lehote pod¾a odseku 6 alebo
odseku 9 nepreukázal, e podal na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým
sa poruuje jeho právo duevného vlastníctva a nie
sú splnené podmienky na postup pod¾a § 9 ods. 1,
b) súd právoplatne zamietol návrh na zaèatie konania
vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje
právo duevného vlastníctva, alebo
c) súd právoplatne zastavil konanie vo veci urèenia, èi
ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného
vlastníctva.
§8
Zaistenie tovaru
pred vydaním rozhodnutia o iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1) Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí
podozrenie, e ide o tovar, ktorým sa poruuje právo
duevného vlastníctva, prièom iados o prijatie opatrenia na domácom trhu ete nebola podaná alebo iados o prijatie opatrenia na domácom trhu bola podaná, ale finanèné riadite¾stvo o nej ete nerozhodlo,
colný úrad je oprávnený takýto tovar zaisti. O zaistení
tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom
zároveò vyzve drite¾a tovaru, aby sa v lehote desiatich
pracovných dní od doruèenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, èi súhlasí so znièením tovaru.
V pouèení zároveò informuje drite¾a tovaru o postupe
pod¾a § 9 ods. 1 a pouèí ho o právnych následkoch pod¾a § 11 ods. 3 a 4; ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa pouijú
primerane. Colný úrad zároveò o zaistení tovaru bezodkladne informuje finanèné riadite¾stvo.
(2) Postup pod¾a odseku 1 sa neuplatní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze.
(3) Colný úrad bezodkladne písomne oznámi osobe,
ktorá by mohla by oprávnenou osobou, e zaistil tovar,
pri ktorom je podozrenie z poruenia jej práva duevného vlastníctva s uvedením údajov o mnostve a druhu
9
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tovaru, ktorý bol zaistený. Colný úrad ju v tomto oznámení zároveò vyzve, aby
a) v lehote desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia
tohto oznámenia
1. sa tomuto colnému úradu písomne vyjadrila, èi
bolo právo duevného vlastníctva poruené a èi
súhlasí so znièením tovaru alebo
2. preukázala, e podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje jej právo duevného vlastníctva a
b) v lehote tyroch pracovných dní odo dòa doruèenia
tohto oznámenia
1. podala finanènému riadite¾stvu iados o prijatie
opatrenia na domácom trhu alebo
2. oznámila finanènému riadite¾stvu, e iados
o prijatie opatrenia na domácom trhu u podala.
(4) Colný úrad v oznámení pod¾a odseku 3 zároveò
informuje osobu, ktorá by mohla by oprávnenou osobou, o postupe pod¾a § 9 ods. 1 a pouèí ju o právnych
následkoch pod¾a § 11 ods. 4.
(5) Colný úrad môe na základe písomnej iadosti
osoby pod¾a odseku 3 rozhodnú o predåení lehoty
uvedenej v odseku 3 písm. a) o desa pracovných dní.
(6) Na iados pod¾a odseku 3 písm. b) a rozhodovanie o nej sa § 3 a § 4 ods. 1, 2, 5 a 6 pouijú primerane.
(7) Ak oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 3
písm. b) podala finanènému riadite¾stvu iados o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo oznámila finanènému riadite¾stvu, e takúto iados u podala, finanèné riadite¾stvo oznámi oprávnenej osobe svoje
rozhodnutie pod¾a § 4 ods. 1 alebo ods. 5 v lehote dvoch
pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti alebo doruèenia oznámenia.
(8) Finanèné riadite¾stvo rozhodne o zamietnutí iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ak
a) iados neobsahuje vetky poadované náleitosti,
alebo
b) sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 4 ods. 5
písm. b) alebo písm. c).
(9) Finanèné riadite¾stvo o vydaní rozhodnutia pod¾a
§ 4 ods. 1 alebo ods. 5 bezodkladne informuje colný
úrad, ktorý tovar zaistil.
(10) Ak finanèné riadite¾stvo informovalo colné úrady
o vydaní rozhodnutia o schválení iadosti, na ïalí postup pri prijímaní opatrení na domácom trhu sa pouijú ustanovenia § 7 ods. 8 a 10 a 12.
(11) Ak oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 3
písm. b) nepodala iados o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo neoznámila finanènému riadite¾stvu, e
takúto iados u podala, finanèné riadite¾stvo túto
skutoènos bezodkladne oznámi colnému úradu, ktorý
tovar zaistil.
(12) Colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený,
a) ak finanèné riadite¾stvo informovalo colný úrad o vydaní rozhodnutia pod¾a odseku 8,

) Napríklad § 27 ods. 2 zákona è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona è. 84/2007 Z. z., § 28 ods. 2 zákona è. 517/2007 Z. z. o úitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 4 zákona è. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
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b) ak finanèné riadite¾stvo informovalo colný úrad pod¾a odseku 11,
c) ak oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 3 písm. a)
druhého bodu alebo odseku 5 nepreukázala, e podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje jej právo duevného vlastníctva a nie sú splnené podmienky na
postup pod¾a § 9 ods. 1, alebo
d) z dôvodov uvedených v § 7 ods. 13 písm. b) alebo
písm. c).

hodnutia uvedie konkrétne informácie o tovare, pri
ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného
vlastníctva a o jeho umiestnení alebo o osobách, ktoré
takýto tovar vlastnia, vyrábajú, ponúkajú, predávajú,
skladujú, prepravujú alebo prechovávajú. O takomto
podnete sa nevydáva rozhodnutie.
(4) Ustanovenia osobitného predpisu10) sa pouijú
rovnako.
§ 11

§9

Osobitné ustanovenia

Znièenie tovaru, pri ktorom je podozrenie
z poruovania práva duevného vlastníctva

(1) Na úèely prijímania opatrení na domácom trhu sa
tovarom rozumejú aj hnute¾né hmotné veci vyrobené
na colnom území Európskej únie.11)

(1) Colný úrad zabezpeèí znièenie zaisteného tovaru,
ak
a) drite¾ rozhodnutia v lehote pod¾a § 7 ods. 6 alebo
ods. 9 alebo § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 písomne
vyhlásil, e právo duevného vlastníctva bolo poruené,
b) drite¾ rozhodnutia v lehote pod¾a § 7 ods. 6 alebo
ods. 9 alebo § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 písomne
súhlasil so znièením tovaru a
c) drite¾ tovaru v lehote pod¾a § 7 ods. 2 alebo § 8
ods. 1 súhlasil so znièením tovaru.
(2) O znièení tovaru colný úrad spíe záznam. Colný
úrad pred znièením tovaru môe odobra vzorky, ktoré
sa môu poui na vzdelávacie úèely; takáto vzorka
môe by kedyko¾vek znièená.

(2) Colný úrad postup pod¾a § 7 a 9 nepouije, ak
a) mnostvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedèuje, e ide o tovar
na obchodné úèely,
b) sa tovar vyrobil so súhlasom drite¾a práv duevného vlastníctva, ale na domácom trhu sa nachádza
bez jeho súhlasu, alebo
c) sa tovar vyrobil so súhlasom drite¾a práv duevného vlastníctva, ale nad dohodnuté mnostvo.
(3) Ak drite¾ tovaru v lehote pod¾a § 7 ods. 2 alebo § 8
ods. 1 písomne nevyjadrí súhlas so znièením tovaru
a písomne nevyjadrí ani svoj nesúhlas so znièením tovaru, povauje sa to za súhlas so znièením tovaru.

§ 10

(4) Súhlas so znièením tovaru nemono vzia spä
a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemono uplatni námietky voèi znièeniu tovaru.

Náklady v súvislosti s prijatím opatrenia
na domácom trhu

TRETIA ÈAS

(1) Drite¾ rozhodnutia je povinný uhradi colným orgánom vetky náklady, ktoré im vznikli v súvislosti so
zaistením tovaru pod¾a § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1, vrátane skladného a nákladov na zaobchádzanie s tovarom,
náklady na znièenie tovaru pod¾a § 9 ods. 1 alebo § 35
ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a náklady na úkony
pod¾a § 35 ods. 1 písm. b); tým nie je dotknuté právo drite¾a rozhodnutia na náhradu týchto nákladov od drite¾a tovaru.
(2) Drite¾ rozhodnutia nemá povinnos pod¾a odseku 1, ak v lehote pod¾a § 7 ods. 6 alebo ods. 9 alebo v lehote pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 nepotvrdí, e
právo duevného vlastníctva bolo poruené, a ani nepreukáe, e podal na súd návrh na zaèatie konania vo
veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje jeho
právo duevného vlastníctva; to neplatí, ak k zaisteniu
tovaru pod¾a § 7 ods. 1 dolo na základe podnetu drite¾a rozhodnutia.
(3) Podnetom drite¾a rozhodnutia sa na úèely odseku 2 rozumie písomný podnet drite¾a rozhodnutia na
zaistenie tovaru pod¾a § 7 ods. 1, v ktorom drite¾ roz10
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OPATRENIA PRI TOVARE
POD COLNÝM DOH¼ADOM
§ 12
Prísluný colný útvar
Colným útvarom prísluným na prijímanie a spracúvanie iadostí pod¾a osobitného predpisu12) je finanèné
riadite¾stvo.
§ 13
Podanie iadosti
(1) iados o prijatie opatrenia pri tovare pod colným
doh¾adom, iados o predåenie platnosti rozhodnutia
o schválení iadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod
colným doh¾adom a iados o zmenu rozhodnutia
o schválení iadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod
colným doh¾adom podáva pod¾a osobitného predpisu13)
oprávnená osoba finanènému riadite¾stvu písomne. Ak
sa táto iados podáva elektronicky, treba ju doplni písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na iadosti,

) Èl. 29 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
) Èl. 3 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
12
) Èl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
13
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
11
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ktoré neboli takto doplnené v tejto lehote, sa neprihliada.

osobitného predpisu19) a pouèí drite¾a rozhodnutia
o právnych následkoch pod¾a § 17 ods. 2.

(2) iados pod¾a odseku 1 sa podáva v tátnom jazyku.7) Ak je iados podaná v inom jazyku ako v tátnom
jazyku, k iadosti sa pripojí jej úradne osvedèený preklad do tátneho jazyka. To platí aj pre doklady, ktoré
tvoria prílohu iadosti, a pre ïalie údaje, ktoré je
oprávnená osoba povinná poskytnú finanènému riadite¾stvu.

(5) Pri zaistení tovaru colný úrad postupuje pod¾a
osobitného predpisu,22) ak odseky 1 a 4 a § 19 neustanovujú inak.

§ 14
Výzva na doplnenie iadosti
Výzvu na doplnenie iadosti o prijatie opatrenia pri
tovare pod colným doh¾adom14) o chýbajúce informácie
doruèí finanèné riadite¾stvo v písomnej forme. Vo výzve
finanèné riadite¾stvo upozorní oprávnenú osobu, e lehota na vydanie rozhodnutia neplynie a do doruèenia
poadovaných informácií a pouèí ju o právnych následkoch nedoplnenia iadosti.15)
§ 15
Postup colného úradu pri zistení tovaru,
pri ktorom je podozrenie z poruovania práva
duevného vlastníctva
(1) O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení
tovaru pod¾a osobitného predpisu16) colný úrad vydá
písomné rozhodnutie, v ktorom zároveò vyzve
deklaranta17) alebo drite¾a tovaru, aby sa v lehote
ustanovenej osobitným predpisom18) písomne vyjadril,
èi súhlasí so znièením tovaru. V pouèení colný úrad
uvedie informácie pod¾a osobitného predpisu19) a pouèí
deklaranta alebo drite¾a tovaru o právnych následkoch pod¾a § 17 ods. 1 a 2.
(2) Rozhodnutie o zaistení tovaru colný úrad oznámi
deklarantovi alebo drite¾ovi tovaru v lehote pod¾a osobitného predpisu.20)
(3) Proti rozhodnutiu o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutiu o zaistení tovaru môe deklarant alebo drite¾ tovaru v lehote troch pracovných dní
odo dòa doruèenia rozhodnutia poda odvolanie; odvolanie nemá odkladný úèinok.
(4) Colný úrad vyzve v oznámení o pozastavení prepustenia tovaru alebo v oznámení o zaistení tovaru pre
podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva
drite¾a rozhodnutia, aby sa v lehote pod¾a osobitného
predpisu21) písomne vyjadril, èi bolo právo duevného
vlastníctva poruené a èi súhlasí so znièením tovaru.
V tomto oznámení colný úrad uvedie informácie pod¾a
14

)
)
16
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
25
)
15

(6) Na postup colného úradu pri zistení tovaru, pri
ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného
vlastníctva a na ktorý ete nebola podaná iados o prijatie opatrenia pri tovare pod colným doh¾adom, sa odseky 1 a 5 pouijú primerane. Skutoènosti pod¾a odseku 4 sa v tomto prípade oznamujú osobe, ktorá by
mohla by oprávnenou osobou.
(7) Ak ide o tovar v malých zásielkach,23) odseky 1
a 3 a 5 sa pouijú primerane.
§ 16
(1) Ak drite¾ rozhodnutia nemôe po ukonèení analýzy vráti vzorky tovaru24) colnému úradu, je povinný
do siedmich pracovných dní od ukonèenia analýzy písomne o tejto skutoènosti informova colný úrad s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je moné vzorky tovaru
ani sèasti vráti.
(2) Na uskladnenie tovaru v èase pozastavenia prepustenia tovaru, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, alebo v èase zaistenia
tovaru, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva
duevného vlastníctva, sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu o doèasnom uskladnení tovaru.25)
§ 17
(1) Ak deklarant alebo drite¾ tovaru v lehote pod¾a
osobitného predpisu18) písomne nepotvrdí súhlas so
znièením tovaru a ani nevyjadrí námietky voèi znièeniu
tovaru, povauje sa to za súhlas so znièením tovaru.
(2) Súhlas so znièením tovaru nemono vzia spä
a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemono uplatni námietky voèi znièeniu tovaru.
(3) O znièení tovaru colný úrad spíe záznam.
§ 18
(1) Informáciu o tom, e deklarant alebo drite¾ tovaru písomne vyjadril nesúhlas so znièením tovaru, colný
úrad zale drite¾ovi rozhodnutia elektronicky.
(2) Informáciu o tom, e deklarant alebo drite¾ tovaru písomne vyjadril nesúhlas so znièením tovaru v ma-

Èl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 4 bod 18 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
Èl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 17 ods. 3 tvrtý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 17 ods. 3 prvý pododsek a èl. 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 23 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
§ 64 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Èl. 19 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
Napríklad èl. 50 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92.
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lých zásielkach, colný úrad zale drite¾ovi rozhodnutia písomne a ak je to moné aj elektronicky.
§ 19
Okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom,26) colný úrad zaistený tovar vráti alebo pokraèuje
v colnom konaní z dôvodov uvedených v § 7 ods. 13
písm. b) alebo písm. c).
§ 20
Prílohou iadosti o skorie prepustenie tovaru27) je
rovnopis písomnej dohody drite¾a rozhodnutia a deklaranta alebo drite¾a tovaru o sume záruky.
§ 21
Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu je tovar,
pri ktorom bolo vydané rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru pod¾a § 15 ods. 1, tovarom, ktorým sa
poruuje právo duevného vlastníctva, colný úrad zamietne návrh na prepustenie tovaru do vo¾ného obehu,
do colného reimu vývoz, do colného reimu s podmieneèným oslobodením, alebo zamietne spätný vývoz alebo umiestnenie tovaru do slobodného pásma alebo do
slobodného skladu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa
primerane pouijú ustanovenia o colnom konaní pod¾a
osobitného predpisu.28)
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c) dovezie alebo vyvezie tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva,
d) vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa poruuje
právo duevného vlastníctva,
e) neposkytne colnému úradu súèinnos pod¾a § 5
ods. 2 alebo na vyiadanie pod¾a § 5 ods. 1 písm. b)
poskytne colnému úradu nepravdivé alebo neúplné
informácie,
f) nedodrí podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným pod¾a tohto zákona alebo nedodrí podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne úèely pod¾a tohto zákona,
g) pouije informácie o tovare alebo o drite¾ovi tovaru
získané od colného úradu alebo pri prehliadke tovaru v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,30)
h) nevráti vzorky zaisteného tovaru alebo neinformuje
colný úrad pod¾a § 7 ods. 12 alebo § 16 ods. 1,
i) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 4 ods. 9 alebo pod¾a osobitného predpisu.31)
§ 23
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruila tento zákon alebo osobitný predpis32) niektorým zo
spôsobov uvedených v § 22, ak nejde o trestný èin.

ZODPOVEDNOS ZA PORUENIE POVINNOSTÍ

(2) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednávajú colné orgány. Na priestupky a na prejednanie priestupkov
sa pouije veobecný predpis o priestupkoch,33) ak § 24
a 28 neustanovujú inak.

Priestupky a iné správne delikty

Sankcie za priestupky

§ 22

§ 24

Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí
ten, kto
a) podá colné vyhlásenie na prepustenie tovaru, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, do
vo¾ného obehu, do colného reimu vývoz alebo do
niektorého z reimov s podmieneèným oslobodením
od dovozného cla, alebo podá iados na ich spätný
vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
b) dosiahne poruením colných predpisov29) prepustenie tovaru, ktorým sa poruuje právo duevného
vlastníctva, do vo¾ného obehu, do colného reimu
vývoz, do niektorého z colných reimov s podmieneèným oslobodením od dovozného cla, alebo podá iados na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

Za priestupok pod¾a § 23 mono uloi tieto sankcie:
a) pokutu,
b) prepadnutie tovaru.

TVRTÁ ÈAS

26

§ 25
(1) Za priestupok mono uloi pokutu
a) od 200 eur do 3 400 eur za poruenie tohto zákona
alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným
v § 22 písm. a) a d) a g),
b) od 300 eur do 5 100 eur za opakované poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom
uvedeným v § 22 písm. a) a d) a g) alebo za poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) vo
väèom rozsahu spôsobom uvedeným v § 22 písm. a)
a d) a g),

) Èl. 23 ods. 1 druhý pododsek a èl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
) Èl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
28
) Nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
Zákon è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
) § 2 písm. a) zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 672/2006 Z. z.
30
) Èl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
31
) Èl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
32
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
33
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
27
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c) od 500 eur do 6 800 eur za poruenie tohto zákona
alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným
v § 22 písm. a) a d) a g) opakovane vo väèom rozsahu,
d) od 50 eur do 1 700 eur za poruenie tohto zákona
alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným
v § 22 písm. e), f), h) a i).
(2) Opakovaným poruením tohto zákona alebo osobitného predpisu32) je také poruenie, ku ktorému dolo v lehote dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola fyzickej osobe
uloená pod¾a tohto zákona sankcia za poruenie tohto
zákona alebo osobitného predpisu.32)
(3) Poruením tohto zákona alebo osobitného
predpisu32) vo väèom rozsahu je konanie, pri ktorom
dolo k porueniu práva oprávnenej osoby, ak
a) colná hodnota dováaného tovaru presahuje 34 000
eur alebo
b) cena vyváaného tovaru alebo tovaru zaisteného
pod¾a § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1 urèená pod¾a osobitného predpisu34) presahuje 34 000 eur.
(4) Pokutu za priestupok mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad o priestupku dozvedel,
najneskôr vak do iestich rokov odo dòa spáchania
priestupku.
(5) Pokuta uloená za priestupok pod¾a tohto zákona
je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(6) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 26
(1) Prepadnutie tovaru mono uloi, ak tovar patrí
fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar
bol
a) pouitý alebo urèený na spáchanie priestupku alebo
b) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.
(2) Prepadnutie tovaru pod¾a odseku 1 mono uloi
do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad o spáchaní
priestupku dozvedel, najneskôr vak do iestich rokov
odo dòa spáchania priestupku.
(3) Prepadnutie tovaru mono uloi samostatne alebo spolu s pokutou.
(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva tát.
Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý prepadnutie tovaru uloil.
§ 27
(1) Ak za priestupok nebola uloená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyaduje bezpeènos osôb alebo
majetku alebo iný veobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe,
ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemono za priestupok stíha, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe,
34
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ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je
známa.
(2) O zhabaní tovaru nemono rozhodnú, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.
(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva tát.
Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý rozhodol
o zhabaní tovaru.
§ 28
Na prejednanie priestupku je prísluný colný úrad,
v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa
dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná
priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol
priestupok zistený.
§ 29
Iné správne delikty
Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá konaním alebo
opomenutím poruí tento zákon alebo osobitný
predpis32) niektorým zo spôsobov uvedených v § 22, ak
nejde o trestný èin.
Sankcie za iné správne delikty
§ 30
Za iný správny delikt pod¾a § 29 mono uloi tieto
sankcie:
a) pokutu,
b) prepadnutie tovaru.
§ 31
(1) Pokutu za iný správny delikt mono uloi
a) od 3 000 eur do 67 000 eur za poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) a d) a g),
b) od 5 000 eur do 100 000 eur za opakované poruenie
tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) a d) a g) alebo za poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32)
vo väèom rozsahu spôsobom uvedeným v § 22
písm. a) a d) a g),
c) od 5 000 eur do 135 000 eur za poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) a d) a g) opakovane vo väèom
rozsahu,
d) od 500 eur do 34 000 eur za poruenie tohto zákona
alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným
v § 22 písm. e), f), h) a i).
(2) Opakovaným poruením tohto zákona alebo osobitného predpisu32) je také poruenie, ku ktorému dolo v lehote dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola právnickej osobe
alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi uloená pod¾a toh-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
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to zákona sankcia za poruenie tohto zákona alebo osobitného predpisu.32)
(3) Poruením tohto zákona alebo osobitného
predpisu32) vo väèom rozsahu je konanie, pri ktorom
dolo k porueniu práva oprávnenej osoby, ak
a) colná hodnota dováaného tovaru presahuje 34 000
eur alebo
b) cena vyváaného tovaru alebo tovaru zaisteného
pod¾a § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1 urèená pod¾a osobitného predpisu34) presahuje 34 000 eur.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliadne na závanos, spôsob, dåku trvania a následky protiprávneho
konania.
(5) Pokutu za iný správny delikt mono uloi do
dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr vak do iestich rokov odo dòa spáchania iného správneho deliktu.

Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý rozhodol
o zhabaní tovaru.
§ 34
(1) Na prejednanie iného správneho deliktu je prísluný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba  podnikate¾ miesto podnikania alebo právnická osoba sídlo.
(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo
miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie iného správneho deliktu je prísluný colný úrad,
v ktorého územnom obvode bol iný správny delikt zistený.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(6) Pokuta uloená za iný správny delikt pod¾a tohto
zákona je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(7) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 32
(1) Prepadnutie tovaru mono uloi, ak tovar patrí
právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, a tovar bol
a) pouitý alebo urèený na spáchanie iného správneho
deliktu alebo
b) získaný iným správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný iným správnym deliktom.
(2) Prepadnutie tovaru pod¾a odseku 1 mono uloi
do dvoch rokov odo dòa, keï sa colný úrad o spáchaní
iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr vak do
iestich rokov odo dòa spáchania iného správneho deliktu.
(3) Prepadnutie tovaru mono uloi samostatne alebo spolu s pokutou.
(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva tát.
Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý prepadnutie tovaru uloil.
§ 33
(1) Ak za iný správny delikt nebola uloená sankcia
prepadnutia tovaru a ak si to vyaduje bezpeènos osôb
alebo majetku alebo iný veobecný záujem, colný úrad
rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí fyzickej
osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá sa
dopustila iného správneho deliktu, alebo ak osoba,
ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, nie je známa.
(2) O zhabaní tovaru nemono rozhodnú, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynulo es rokov.
(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva tát.
35
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§ 35
(1) Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu ide
o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo
zhabaní pod¾a tohto zákona a nepostupuje sa pod¾a
§ 37, colný úrad
a) rozhodne o znièení tohto tovaru a zabezpeèí jeho znièenie; o znièení tohto tovaru colný úrad spíe záznam alebo
b) prijme iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej
osoby, ktoré zbaví deklaranta alebo drite¾a tovaru
ekonomického prospechu z obchodnej operácie
s týmto tovarom.
(2) Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva a ak nepostupuje pod¾a § 37, zabezpeèí
a) jeho znièenie,
b) odstránenie ochranných známok z tohto tovaru alebo
c) vykonanie úprav tovaru iných ako uvedených v písmene b) bez poruenia práv duevného vlastníctva.
§ 36
(1) Náklady pod¾a § 10 ods. 1 alebo pod¾a osobitného
predpisu35) oznámi colný úrad drite¾ovi rozhodnutia
rozhodnutím po
a) znièení zaisteného tovaru,
b) vrátení zaisteného tovaru osobe, ktorej bol tovar zaistený,
c) poskytnutí tovaru na humanitárne úèely pod¾a § 37
alebo
d) právoplatnosti rozhodnutia, na základe ktorého zaistený tovar prepadol v prospech tátu alebo bol zhabaný.
(2) Colný úrad môe jedným rozhodnutím oznámi
drite¾ovi rozhodnutia súhrnné náklady vo vzahu
k viacerým prípadom zaistenia tovaru, pri ktorých na-

) Èl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
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stali skutoènosti pod¾a odseku 1 za obdobie jedného
mesiaca, tvrroka, polroka alebo roka.
(3) Drite¾ rozhodnutia je povinný uhradi náklady
do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2; odvolanie nemá odkladný úèinok.
§ 37
(1) Ak sú splnené podmienky na znièenie tovaru pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu13) alebo ak
ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu, a colný
úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tohto tovaru, colný úrad môe za podmienok ustanovených týmto
zákonom a osobitnými predpismi36) takýto tovar bezodplatne poskytnú na humanitárne úèely. Poskytnutím
tovaru na humanitárne úèely sa rozumie poskytnutie
tovaru na èinnosti uskutoèòované s cie¾om zaisti základné potreby obyvate¾stva, ktoré sa ocitlo v akej ivotnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté
mimoriadnou udalosou.
(2) Colný úrad môe tovar pod¾a odseku 1 poskytnú
iba
a) Správe tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len Správa rezerv),
b) poskytovate¾ovi sociálnych sluieb,37) zariadeniam
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately38)
alebo zdravotníckym zariadeniam,39) alebo
c) neziskovej organizácii40) alebo inej právnickej osobe,
ktorá nie je podnikate¾om,41) ak tieto osoby preukázate¾ne poèas najmenej jedného kalendárneho roka
poskytovali starostlivos v zariadeniach uvedených
v písmene b).
(3) Na úèely pod¾a odsekov 1 a 2 finanèné riadite¾stvo
zverejòuje ponuky o tovare pod¾a odseku 1 na svojom
webovom sídle. Colný úrad poskytne tovar osobám
uvedeným v odseku 2 (ïalej len nadobúdate¾) pod¾a
poradia doruèených iadostí okrem Správy rezerv, ktorej colný úrad poskytne tovar prednostne.
(4) Nadobúdate¾ uvedený v odseku 2 písm. b) a c) je
povinný
a) za podmienok urèených colným úradom a na svoje
vlastné náklady zabezpeèi odstránenie ochranných
známok pod¾a § 35 ods. 2 písm. b) alebo vykonanie
iných úprav spôsobom uvedeným v § 35 ods. 2
36
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písm. c), znièenie odstránených ochranných známok, odpadu a zvykov po týchto úpravách,
b) poui tovar len na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovenými alebo v zmluve dohodnutými
podmienkami,
c) prija opatrenia na zabránenie zneuitiu tovaru a jeho opätovnému uvedeniu do obehu,
d) evidova a uchováva vetky doklady o prijatí tovaru
a o spôsobe naloenia s týmto tovarom, a to po dobu
troch rokov odo dòa poskytnutia tovaru; tým nie sú
dotknuté ustanovenia o evidencii pod¾a osobitných
predpisov.42)
(5) Správa rezerv je pri poskytnutom tovare povinná
na vlastné náklady zabezpeèi odstránenie ochranných
známok pod¾a § 35 ods. 2 písm. b) alebo vykonanie
iných úprav spôsobom uvedeným v § 35 ods. 2 písm. c),
znièenie odstránených ochranných známok, odpadu
a zvykov po týchto úpravách. Na ïalie nakladanie
s tovarom poskytnutým Správe rezerv sa vzahuje osobitný predpis.43)
(6) O poskytnutí tovaru pod¾a odsekov 1 a 2 colný
úrad uzavrie s nadobúdate¾om uvedeným v odseku 2
písm. b) a c) písomnú zmluvu,44) ktorá obsahuje najmä
a) druh a mnostvo poskytnutého tovaru,
b) úèel, na ktorý má nadobúdate¾ tovar poui,
c) podmienky, za ktorých sa tovar pod¾a odsekov 1 a 2
poskytuje, vrátane povinností uvedených v odseku 4,
d) upozornenie o následkoch poruenia povinností
ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo zmluvou.
(7) O poskytnutí tovaru pod¾a odsekov 1 a 2 colný
úrad uzavrie so Správou rezerv písomnú zmluvu o poskytnutí tovaru44) alebo zmluvu pod¾a osobitného predpisu,45) ktorá obsahuje najmä
a) druh a mnostvo poskytnutého tovaru,
b) úèel, na ktorý má Správa rezerv tovar poui.
(8) Colný úrad je oprávnený kontrolova u nadobúdate¾a uvedeného v odseku 2 písm. b) a c) plnenie podmienok, ku ktorým sa nadobúdate¾ zmluvne zaviazal.
Nadobúdate¾ je povinný takýto výkon kontroly umoni
a poskytnú potrebnú súèinnos. Na výkon kontroly sa
primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.46)

) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
37
) § 3 ods. 3 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
38
) § 45 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
39
) § 7 ods. 1 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 653/2007 Z. z.
40
) § 2 ods. 1 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002
Z. z.
41
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
42
) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
43
) Zákon è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
44
) § 51 Obèianskeho zákonníka.
45
) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
46
) § 6 a 8 zákona è. 199/2004 Z. z.
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§ 38
Drite¾ rozhodnutia o schválení iadosti pod¾a § 3
ods. 1 a 2 a drite¾ rozhodnutia, ktorým finanèné riadite¾stvo v plnom rozsahu alebo èiastoène schváli iados
pod¾a § 13, nemá právo na náhradu kody pod¾a osobitného predpisu,47) ak colný úrad
a) nezistí pri tovare pod colným doh¾adom, e ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva,
b) prepustí tovar uvedený v písmene a) do vo¾ného obehu, do colného reimu vývoz, do colného reimu
s podmieneèným oslobodením, povolí jeho spätný
vývoz alebo jeho umiestnenie do slobodného pásma
alebo do slobodného skladu,
c) pri prijímaní opatrení na domácom trhu nezistí tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva
duevného vlastníctva,
d) neprijme iadne opatrenie na zaistenie tovaru uvedeného v písmenách a) a c).
§ 39
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis13) neustanovuje inak, na konanie pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu13) sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.48)
(2) Úèastníkom konania o iadosti pod¾a § 3 alebo
§ 13 je osoba, ktorá takúto iados podala.
(3) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia pod¾a § 4
ods. 1 a na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým
sa iados o prijatie opatrenia pri tovare pod colným doh¾adom alebo iados o predåenie platnosti rozhodnutia o schválení iadosti o prijatie opatrenia pri tovare
pod colným doh¾adom schva¾uje v plnom rozsahu, sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.48)
(4) Proti rozhodnutiu pod¾a § 4 ods. 1 a proti rozhodnutiu, ktorým sa iados pod¾a § 13 schva¾uje v plnom
rozsahu, nemono poda odvolanie.
(5) Ak colné orgány rozhodnutie pod¾a § 15 ods. 1 alebo oznámenie pod¾a § 15 ods. 4 alebo ods. 6 doruèujú
prostredníctvom potového podniku,49) za deò doruèenia tohto rozhodnutia alebo oznámenia adresátovi sa
povauje deò nasledujúci po odovzdaní tohto rozhodnutia alebo oznámenia na potovú prepravu.
(6) Lehota pod¾a § 7 ods. 2, lehota pod¾a § 8 ods. 1
a lehota pod¾a osobitného predpisu50) je zachovaná, ak
písomné vyjadrenie deklaranta alebo drite¾a tovaru, èi
súhlasí so znièením tovaru, je doruèené colnému úradu najneskôr v posledný deò lehoty.
(7) Lehota pod¾a § 7 ods. 6 písm. a) alebo ods. 9, lehota pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) prvého bodu alebo ods. 5
a lehota pod¾a osobitného predpisu21) je zachovaná, ak
47

Èiastka 108

písomné vyjadrenie drite¾a rozhodnutia alebo oprávnenej osoby, èi právo duevného vlastníctva bolo poruené a èi súhlasí so znièením tovaru, je doruèené colnému úradu najneskôr v posledný deò lehoty.
(8) Lehota pod¾a § 7 ods. 6 písm. b) alebo ods. 9, lehota pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) druhého bodu alebo
ods. 5 a lehota pod¾a osobitného predpisu51) je zachovaná, ak podanie, ktorým drite¾ rozhodnutia preukazuje, e podal na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje jeho právo
duevného vlastníctva, je doruèené colnému úradu
najneskôr v posledný deò lehoty.
(9) Lehota pod¾a § 8 ods. 3 písm. b) prvého bodu a lehota pod¾a osobitného predpisu52) je zachovaná, ak je
iados doruèená finanènému riadite¾stvu najneskôr
v posledný deò lehoty.
(10) Lehota pod¾a § 8 ods. 3 písm. b) druhého bodu je
zachovaná, ak oznámenie je doruèené finanènému riadite¾stvu najneskôr v posledný deò lehoty.
§ 40
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) vzor tlaèiva na podávanie iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu,
b) vzor tlaèiva na podávanie iadosti o predåenie doby
uplatòovania rozhodnutia o iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu,
c) výku skladného.
Prechodné ustanovenia
§ 41
Na konanie zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa pouijú doterajie predpisy.
§ 42
Rozhodnutia finanèného riadite¾stva o prijatí opatrenia vydané pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
alebo vydané pod¾a § 40, sa uplatòujú po dobu ich platnosti pod¾a doterajích predpisov.
§ 43
Lehoty, ktoré zaèali plynú pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie
práv pod¾a doterajích predpisov, aj keï zaènú plynú
po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona, sa posudzujú
pod¾a doterajích predpisov.

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
48
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
49
) § 7 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50
) Èl. 23 ods. 1 písm. c) a èl. 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
51
) Èl. 23 ods. 5 a èl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
52
) Èl. 5 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013.
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§ 44
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vzahy vzniknuté pred 1. januárom 2014. Vznik týchto
právnych vzahov, ako aj práva a povinnosti z nich
vzniknuté pred 1. januárom 2014 sa vak posudzujú
pod¾a doterajích predpisov.
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proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona
è. 116/2006 Z. z., èl. XV zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 476/2009 Z. z., èl. III zákona è. 508/2010 Z. z.
a èl. IV zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 46

§ 45
Zruovacie ustanovenie

Úèinnos

Zruuje sa zákon è. 200/2004 Z. z. o opatreniach

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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487
ZÁKON
z 5. decembra 2013
o protifaistickom odboji, postavení a pôsobnosti
Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov

Národná rada Slovenskej republiky vedená vô¾ou vyjadri úctu osobám, ktoré s nasadením vlastného ivota, osobnej slobody vystupovali v protifaistickom
a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom
povstaní, partizánskom hnutí, v zahraniènom odboji
a ktoré sa stali obeami faizmu a nacizmu, perzekúcie,
väznenia a núteného výkonu vojnových prác, sa uzniesla na tomto zákone:

d)

§1

e)

Protifaistický odboj, ako národný boj za oslobodenie, ktorý sa zaèal formova v roku 1939 a skonèil po
poráke nacistického Nemecka a oslobodením posledných èastí Èeskoslovenska v roku 1945, má nezastupite¾né miesto v histórii Slovenskej republiky. Protifaistický odboj sa delí na domáci, pôsobiaci na území
Protektorátu Èechy a Morava a vojnovej Slovenskej republiky, a zahranièný.

f)

§2
(1) Slovenský zväz protifaistických bojovníkov (ïalej len zväz) je nezávislá právnická osoba1) so sídlom
v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.
(2) Zväz pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými veobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými
zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
§3
(1) Zväz plní najmä tieto úlohy:
a) presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipaèného hnutia zaèatého túrovcami, ktorého proces pokraèujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie
a proti faizmu vyvrcholil Slovenským národným
povstaním,
b) dbá na pravdivé vysvet¾ovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti faizmu a nacizmu,
c) organizuje pietne a spomienkové akcie pri príleitosti významných historických výroèí a pamätných dní
Slovenskej republiky, najmä osláv Slovenského ná1

g)

h)

rodného povstania, osláv víazstva nad faizmom,
osláv oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých
regiónoch, Dòa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich uèite¾ov,
iniciuje v orgánoch tátnej správy a územnej samosprávy stálu starostlivos o ochranu a údrbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabú¾ a vojnových
hrobov padlých hrdinov národného boja za oslobodenie,
udriava, nadväzuje a rozvíja priate¾ské vzahy s odbojovými organizáciami v zahranièí,
verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, ovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofaizmus, neonacizmus, neo¾udáctvo
a xenofóbiu,
dbá o sociálne zabezpeèenie, sociálne poistenie
a zdravotnú starostlivos èlenov zväzu, najmä priamych úèastníkov národného boja za oslobodenie,
drite¾ov osvedèenia vydaného pod¾a osobitného
predpisu,2) ako aj vdov a vdovcov po týchto osobách,
vykonáva ediènú a vydavate¾skú èinnos.
§4

Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie
zväzu a poskytuje mu pomoc a súèinnos pri plnení
jeho úloh. Slovenská republika finanène podporuje
èinnos zväzu.
§5
(1) Zväz tvoria základné organizácie, kluby, skupiny
a oblastné organizácie.
(2) Podrobnosti o vnútornej organizácii zväzu, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzahoch jeho
orgánov, právach a povinnostiach èlenov zväzu a zásadách hospodárenia upravujú stanovy.
§6
(1) Zväz samostatne hospodári so svojím majetkom
a v súlade s osobitným predpisom3) môe spravova aj
majetok tátu.
(2) Zväz získava prostriedky na svoju èinnos najmä
z èlenských príspevkov, z výnosov z vlastnej èinnosti

) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 255/1946 Zb. o prísluníkoch èeskoslovenskej armády v zahranièí a o niektorých iných úèastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona è. 101/1964 Zb.
3
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
2
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a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedièstva.
(3) Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpoètovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
kadoroène príspevok zo tátneho rozpoètu v súlade so
zákonom o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový
rok na svoju èinnos a na plnenie úloh pod¾a § 3.
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(4) Slovenská republika môe poskytova zväzu dotácie pod¾a osobitného predpisu.4)
§7
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2014.

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

4

) Napríklad zákon è. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona
è. 214/2013 Z. z., zákon è. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.

Strana 5198

Zbierka zákonov è. 488/2013

Èiastka 108

488
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje výber úhrady dia¾niènej
známky za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic
a rýchlostných ciest (ïalej len vymedzené úseky ciest),
práva a povinnosti uívate¾ov vymedzených úsekov
ciest, pôsobnos orgánov tátnej správy, pôsobnos
správcu výberu úhrady dia¾niènej známky, výkon kontroly, zodpovednos a sankcie za poruenie povinností
ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na výber mýta pod¾a
osobitného predpisu.1)
§2
Základné ustanovenia
(1) Vymedzené úseky ciest oznaèené dopravnými
znaèkami mono uíva po zaplatení úhrady dia¾niènej
známky za ich uívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými
vozidlami kategórie M1 bez oh¾adu na ich najväèiu
prípustnú celkovú hmotnos (ïalej len vozidlo).
b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4)
a N1G5) bez oh¾adu na najväèiu prípustnú hmotnos jazdnej súpravy (ïalej len jazdná súprava).
(2) Výka úhrady dia¾niènej známky sa urèí z najväèej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla
a prípojného vozidla. Úhrada dia¾niènej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez
oh¾adu na poèet vykonaných jázd.
(3) Dia¾nièná známka má elektronickú podobu alebo
podobu papierovej nálepky.
(4) Finanèné prostriedky získané z výberu úhrady
dia¾niènej známky sú príjmom Národnej dia¾niènej
1

spoloènosti, a.s., ktorá je povinná poui tieto finanèné
prostriedky na plnenie úloh pod¾a osobitného predpisu.6)
(5) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
výku úhrady dia¾niènej známky za uívanie vymedzených úsekov ciest.
§3
Platnos dia¾niènej známky
(1) Dia¾nièná známka s roènou platnosou je platná
od 1. januára prísluného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Dia¾nièná známka s 30-dòovou platnosou je
platná 30 dní vrátane dòa urèeného uívate¾om vymedzených úsekov ciest.
(3) Dia¾nièná známka s 10-dòovou platnosou je
platná 10 dní vrátane dòa urèeného uívate¾om vymedzených úsekov ciest.
Úhrada dia¾niènej známky
§4
(1) Povinnos úhrady dia¾niènej známky má vodiè vozidla alebo vodiè jazdnej súpravy.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla alebo prevádzkovate¾
jazdnej súpravy7) je povinný zabezpeèi, aby pri uívaní
vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnos úhrady dia¾niènej
známky.
§5
Úhrada dia¾niènej známky v elektronickej podobe
(1) Pri úhrade dia¾niènej známky v elektronickej podobe sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje
a) krajina registrácie vozidla,
b) evidenèné èíslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,

) Zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
5
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona è. 725/2004 Z. z.
6
) § 12 ods. 1 zákona è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
7
) § 2 písm. am) zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona è. 144/2010 Z. z.
2
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c) typ vozidla a to, èi ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d) platnos dia¾niènej známky a zaèiatok jej platnosti.

(2) Pri úhrade dia¾niènej známky v podobe papierovej
nálepky sa do elektronického systému správne a úplne
zadajú údaje pod¾a § 5 ods. 1.

(2) Dia¾niènú známku v elektronickej podobe mono
uhradi
a) na predajných miestach v hotovosti, platobnou kartou alebo s pouitím iných platobných prostriedkov,
ktoré prijíma správca výberu úhrady dia¾niènej
známky,
b) prostredníctvom internetového portálu platobnou
kartou alebo s pouitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady dia¾niènej
známky,
c) ïalími spôsobmi, ktoré urèí správca výberu úhrady
dia¾niènej známky vo veobecných obchodných podmienkach.

(3) Dia¾niènú známku v podobe papierovej nálepky
mono uhradi spôsobmi pod¾a § 5 ods. 2.

(3) O úhrade dia¾niènej známky v elektronickej podobe sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje
a) miesto a èas predaja dia¾niènej známky,
b) krajinu registrácie vozidla,
c) evidenèné èíslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d) typ vozidla a to, èi ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e) platnos dia¾niènej známky, zaèiatok a koniec jej
platnosti,
f) názov a sídlo správcu výberu úhrady dia¾niènej
známky.
(4) Sluby súvisiace najmä s kúpou alebo výmenou
dia¾niènej známky, opravou údajov a výku servisných
poplatkov urèí správca výberu úhrady dia¾niènej
známky vo veobecných obchodných podmienkach.
§6
Úhrada dia¾niènej známky
v podobe papierovej nálepky
(1) Vozidlá alebo jazdné súpravy musia by po úhrade
dia¾niènej známky v podobe papierovej nálepky pri prejazde vymedzených úsekov ciest oznaèené nálepkou.
Úhrada dia¾niènej známky sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna èas s vyznaèením doby
platnosti je nalepená celou plochou na prednom skle
vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy a druhú
èas tvorí oddelite¾ný kontrolný kupón. Umiestnenie
nálepky na prednom skle vozidla alebo prvého vozidla
jazdnej súpravy, vzor papierovej nálepky a jej rozmery
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
8

(4) Na oddelite¾nom kontrolnom kupóne musí by
v èase uívania vymedzených úsekov ciest vyznaèený
údaj o evidenènom èísle vozidla,8) ktoré má vozidlo alebo vetky vozidlá jazdnej súpravy.
(5) Vodiè vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý pouíva
vymedzený úsek ciest, je povinný na poiadanie predloi prísluníkovi Policajného zboru oddelite¾ný kontrolný kupón.
§7
Oslobodenie od úhrady dia¾niènej známky
(1) Od úhrady dia¾niènej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky urèených rozpoètových organizácií a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo obrany) vrátane rozpoètových organizácií v jeho pôsobnosti urèených ministerstvom obrany,
c) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie
severoatlantickej zmluvy,
d) ozbrojených síl alebo civilných zloiek vysielajúceho
tátu na úèel plnenia sluobných povinností,9)
e) základných záchranných zloiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasièských zborov, obecnej polície a Slovenského èerveného kría,
f) správcov dia¾nic a ciest vo vlastníctve tátu okrem
koncesionára,
g) Zboru väzenskej a justiènej stráe,
h) ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je drite¾om
parkovacieho preukazu,10)
i) ktorých prevádzkovate¾om je osoba, ktorá pouíva
vozidlo na poskytovanie sociálnej sluby pod¾a osobitného predpisu11) a neposkytuje sociálnu slubu
s cie¾om dosiahnu zisk a o tomto vozidle úètuje pod¾a osobitného predpisu,12)
j) ktorých prevádzkovate¾om je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu,13)
k) cudzích tátnych prísluníkov oslobodených pod¾a
medzitátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
l) historické,14)

) § 123 a 124 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúca sa na
tatút ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi tátmi,
ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 566/2004 Z. z.).
10
) § 17 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 50/2012 Z. z.
12
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14
) § 2 písm. d) zákona è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
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m) finanènej správy,15)
n) Národného bezpeènostného úradu,
o) Slovenskej informaènej sluby.
(2) Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady dia¾niènej známky pod¾a odseku 1 písm. e), f), h) a
m) sa zaregistrujú u správcu výberu úhrady dia¾niènej
známky pred zaèatím uívania vymedzených úsekov
ciest. Pri registrácii predloí prevádzkovate¾ vozidla
alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady dia¾niènej známky doklady preukazujúce osobu prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od
úhrady dia¾niènej známky a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia. Ak je oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady dia¾niènej známky èasovo obmedzené, prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy
uvedie èas, na ktorý sa vzahuje oslobodenie vozidla
alebo jazdnej súpravy od úhrady dia¾niènej známky.
(3) Pri registrácii pod¾a odseku 2 poskytne prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od
úhrady dia¾niènej známky najmä tieto údaje:
a) obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je
prevádzkovate¾om vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba podnikate¾; ak je prevádzkovate¾om vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, tátnu príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je
prevádzkovate¾om vozidla alebo jazdnej súpravy
právnická osoba,
c) evidenèné èíslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo
alebo jazdná súprava registrované,
d) kontaktné údaje prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy, najmä kontaktné telefónne èíslo, faxové
èíslo a adresu elektronickej poty, ak ich má.
(4) Ministerstvo obrany je povinné zaregistrova
u správcu výberu úhrady dia¾niènej známky pred zaèatím uívania vymedzených úsekov ciest vozidlo alebo
jazdnú súpravu oslobodené od úhrady dia¾niènej
známky pod¾a odseku 1 písm. d).
(5) Pri registrácii pod¾a odseku 4 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a) plánovanú trasu,
b) miesto a èas vstupu na územie Slovenskej republiky a
miesto a èas opustenia územia Slovenskej republiky,
c) evidenèné èíslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo
registrované.
(6) Ak bezprostredne pred zaèatím uívania alebo poèas uívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo
jazdnou súpravou oslobodenou pod¾a odseku 1
písm. d) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných pod¾a odseku 5, ministerstvo obrany je povinné
poskytnú zmenený údaj na zaregistrovanie správcovi
15

)
)
17
)
18
)
19
)
16
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výberu úhrady dia¾niènej známky do piatich dní odo
dòa vzniku zmeny.
§8
Správca výberu úhrady dia¾niènej známky
(1) Správcom výberu úhrady dia¾niènej známky je
Národná dia¾nièná spoloènos, a.s. Správca výberu
úhrady dia¾niènej známky je oprávnený výkonom èinností pod¾a tohto zákona poveri inú osobu.
(2) Správca výberu úhrady dia¾niènej známky je povinný zabezpeèi predajné miesta, na ktorých mono
vykona úhradu dia¾niènej známky a zabezpeèi ich
prístupnos aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3) Na úèely tohto zákona a osobitného predpisu16)
správca výberu úhrady dia¾niènej známky v elektronickej podobe elektronickým zariadením zhromaïuje,
spracúva, vyuíva a uchováva údaje pod¾a § 5 a 7, fotografické zobrazenie vozidla alebo jazdnej súpravy
a spracúva pod¾a osobitného predpisu17) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy.18)
(4) Správca výberu úhrady dia¾niènej známky alebo
ním poverená osoba pod¾a odseku 1 nie sú oprávnení
zhromaïova, spracúva, vyuíva a uchováva údaje
pod¾a odseku 3 o vozidlách alebo jazdných súpravách
oslobodených od úhrady dia¾niènej známky pod¾a § 7
ods. 1 písm. a), b), c), g), n) a o) a o ich prevádzkovate¾och.
(5) Správca výberu úhrady dia¾niènej známky a osoba poverená pod¾a odseku 1 sú povinní Policajnému
zboru, Slovenskej informaènej slube, finanènej správe
a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh pod¾a
osobitných predpisov19) umoni nepretritý a priamy
prístup k informáciám zhromadeným elektronickým
zariadením pod¾a odseku 3.
§9
Kontrola
(1) Kontrolu dodriavania povinností prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy a vodièa vozidla alebo
jazdnej súpravy pod¾a tohto zákona vykonávajú osoby
poverené výkonom kontroly v súèinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky.
(2) Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a) zamestnanci správcu výberu úhrady dia¾niènej
známky,
b) zamestnanci osoby poverenej správcom výberu
úhrady dia¾niènej známky pod¾a § 8 ods. 1.
(3) Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje
na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totonosti v rozsahu

§ 2 ods. 2 zákona è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov, zákon è. 333/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 488/2013

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a èíslo obèianskeho preukazu. Ministerstvo vydá
veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly
a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.
(4) Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom
kontroly vedie ministerstvo. Na úèely vedenia evidencie
preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúva pod¾a osobitného
predpisu17) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a èíslo obèianskeho preukazu.
(5) Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená
na úèel kontroly dodriavania tohto zákona
a) získava a zaznamenáva údaje pod¾a § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpeèova dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytova ich okresným
úradom na úèely konaní pod¾a § 10 a 13,
c) poadova od vodièa vozidla alebo jazdnej súpravy
vysvetlenie, ktoré môe prispie k objasneniu skutoèností dôleitých pre odhalenie priestupku alebo
správneho deliktu.
(6) Ak vodiè vozidla pri plnení sluobných úloh alebo
v súvislosti s nimi preukáe svoju príslunos pod¾a
osobitného predpisu20), osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodièa vyadova len evidenèné
èíslo sluobného preukazu.
(7) Prísluník Policajného zboru pri výkone kontroly
je oprávnený
a) usmeròova vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné
miesta,
b) zakáza vodièovi vozidla alebo jazdnej súpravy pokraèova v jazde alebo prikáza smer jazdy, ak nie je
za kontrolované vozidlo alebo jazdnú súpravu zaplatená úhrada dia¾niènej známky,
c) prikáza vodièovi vozidla alebo jazdnej súpravy jazdu na urèené miesto a prikáza, aby na nevyhnutne
potrebný èas zotrval s vozidlom alebo jazdnou súpravou na urèenom mieste,
d) poui technické prostriedky na zabránenie odjazdu
dopravného prostriedku,
e) poadova predloenie osvedèenia o evidencii vozidla alebo jazdnej súpravy, technický preukaz alebo
iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla
a najväèiu prípustnú celkovú hmotnos vozidla
a najväèiu prípustnú hmotnos jazdnej súpravy.
(8) Oprávnenia prísluníka Policajného zboru pod¾a odseku 7 sa nevzahujú na vodièa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpeènosti tátu.21)
20
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(9) Osoba poverená výkonom kontroly je povinná
vyhotovi doklad o kontrole.
(10) Na úèely rozkazného konania pod¾a § 11 a 13
môe správca výberu úhrady dia¾niènej známky alebo
osoba poverená pod¾a § 8 ods. 1 alebo osoba poverená
výkonom kontroly vykonáva kontrolu dodriavania
povinností prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy a vodièa vozidla alebo jazdnej súpravy pod¾a tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami
a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu úhrady dia¾niènej známky alebo osoby poverenej
pod¾a § 8 ods. 1 bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súèinnosti orgánov Policajného zboru.
(11) Na úèely rozkazného konania pod¾a § 11 a 13
správca výberu úhrady dia¾niènej známky alebo osoba
poverená pod¾a § 8 ods. 1 je oprávnená
a) získava a zaznamenáva údaje pod¾a § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpeèova dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytova ich okresným
úradom.
§ 10
Priestupok
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodiè vozidla
alebo jazdnej súpravy pouije vymedzené úseky ciest
bez úhrady dia¾niènej známky.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 sa uloí pokuta od 100
eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.
(3) Na priestupok a jeho prejednanie sa vzahuje veobecný predpis.22)
(4) Priestupok prejednáva prísluný okresný úrad.
V blokovom konaní priestupok prejednáva orgán Policajného zboru.
(5) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o priestupku pod¾a odseku 1 rozhoduje prísluný okresný úrad v sídle kraja.
(6) Výnos pokút uloených za priestupky je príjmom
tátneho rozpoètu.
Osobitné ustanovenia o správnom
delikte prevádzkovate¾a vozidla
alebo jazdnej súpravy
§ 11
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy poruí povinnos pod¾a § 4 ods. 2.

) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona è. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorích predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 46/1993 Z. z., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov, § 70 ods. 6 zákona
è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad zákon è. 124/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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(2) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu úhrady dia¾niènej známky alebo
osobou poverenou pod¾a § 8 ods. 1 alebo osobou poverenou výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného
zboru spáchanie správneho deliktu pod¾a odseku 1
a nie je dôvod na odloenie veci pod¾a § 12 ods. 1, bezodkladne bez ïalieho konania vydá rozkaz o uloení
pokuty vo výke 300 eur. Pokuta pod¾a predchádzajúcej vety zvýená o 100 eur sa uloí tomu, kto sa dopustí
poruenia povinností pod¾a odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(3) Správny delikt prevádzkovate¾a vozidla alebo
jazdnej súpravy pod¾a odseku 1 mono prejedna
a uloi zaòho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní
správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením, ktoré pouíva správca výberu úhrady dia¾niènej známky alebo osoba poverená
pod¾a § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly alebo orgány Policajného zboru.
(4) Konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 2 mono
zaèa do iestich mesiacov odo dòa, v ktorom sa okresný úrad dozvedel o poruení povinnosti pod¾a § 4 ods.
2; najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu
povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 dolo.
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozkaz o
jej uloení nadobudol právoplatnos. Ak do 15 dní od
doruèenia rozkazu uhradí prevádzkovate¾ vozidla alebo
jazdnej súpravy dve tretiny z uloenej výky pokuty,
pokuta sa povauje za uhradenú v plnej výke.
(6) Pokuta pod¾a odseku 2 a trovy konania pod¾a § 13
ods. 8 sa musia uhradi formou platby na platobný úèet.23)
(7) Výnos pokút uloených za správne delikty pod¾a
odseku 2 je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 12
(1) Okresný úrad vec odloí, ak
a) nemono zisti prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy,
b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené poruenie povinnosti pod¾a § 4 ods. 2,
c) zodpovednos za poruenie povinnosti pod¾a § 4
ods. 2 zanikla,
d) bolo v èase poruenia povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabu¾ka s evidenèným èíslom vozidla,
e) ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od
úhrady dia¾niènej známky pod¾a § 7.
(2) Rozhodnutie o odloení veci sa nevydáva.
O odloení veci sa prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej
súpravy neupovedomuje.
§ 13
(1) Rozkaz vydaný pod¾a § 11 ods. 2 má rovnaké
náleitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uve23

Èiastka 108

dené inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovate¾ovi
vozidla alebo jazdnej súpravy zale aj fotografia o poruení povinnosti pod¾a § 4 ods. 2. Rozkaz nemono doruèi verejnou vyhlákou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy
môe proti rozkazu poda do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor na okresný úrad, ktorý rozkaz vydal.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
neobsahuje predpísané náleitosti,
bol podaný oneskorene,
bol podaný neoprávnenou osobou,
bol podaný pod¾a odseku 7 a neobsahuje údaje o vodièovi pod¾a odseku 7,
e) bola pokuta u uhradená.

a)
b)
c)
d)

(4) O odmietnutí odporu sa prevádzkovate¾ vozidla
alebo jazdnej súpravy upovedomí.
(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a
odseku 3, sa rozkaz zruuje a okresný úrad pokraèuje
v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla
alebo jazdnej súpravy, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie
je ustanovené inak.
(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody
pod¾a § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7) Ak prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy
v odpore proti rozkazu o uloení pokuty za poruenie
povinnosti pod¾a § 4 ods. 2 uvedie údaje o vodièovi, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v èase poruenia
v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, okresný
úrad konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy preruí a zaène konanie
o priestupku vodièa pod¾a § 10. Ak bolo konanie o priestupku vodièa pod¾a § 10 zastavené z dôvodu, e skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, okresný
úrad pokraèuje v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla; inak okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné
odvolanie.
(8) Prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorému je po podaní odporu pod¾a odseku 2 uloená
pokuta za správny delikt pod¾a § 11 ods. 1, okresný
úrad uloí povinnos uhradi tátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výke 30 eur. Úhrada
trov konania je príjmom tátneho rozpoètu.
(9) Rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor pod¾a
odseku 2, alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný odpor
odmietnutý, má úèinky právoplatného rozhodnutia.
(10) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o zastavení
konania pod¾a odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o preruení
konania pod¾a odseku 7 môu obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej
peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy sa
môe vies aj v elektronickej podobe.

) § 2 ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z.
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§ 14
(1) Konanie o priestupku vodièa pod¾a § 10, ku ktorému dolo v dôsledku poruenia povinnosti prevádzkovate¾om vozidla alebo jazdnej súpravy pod¾a § 4 ods. 2,
nemono zaèa alebo v u zaèatom konaní pokraèova
poèas konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy za poruenie povinnosti
pod¾a § 4 ods. 2; to neplatí, ak je konanie preruené
pod¾a § 13 ods. 7.
(2) Ak je totonos vodièa vozidla pod¾a odseku 1 zistená pred zaèatím konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy pod¾a § 11
ods. 1, konanie vodièa sa prejedná pod¾a § 10; konanie
o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy nie je v tomto prípade prípustné.
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy uloená
pokuta za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla alebo
jazdnej súpravy pod¾a § 11 ods. 1, nemono zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 10, ku ktorému dolo
v dôsledku poruenia povinností pod¾a § 4 ods. 2; ak
také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad
konanie zastaví.
(4) Prevádzkovate¾ vozidla alebo jazdnej súpravy má
voèi fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril
vozidlo v èase poruenia povinnosti pod¾a § 4 ods. 2,
nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej èasti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom
delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy.
§ 15
Evidencia správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel alebo jazdných súprav
(1) Evidencia správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel alebo jazdných súprav je informaèný systém ministerstva pod¾a osobitného predpisu,24) ktorý sa vedie na
úèely rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovate¾ov vozidiel alebo jazdných súprav pod¾a § 11 ods. 1.
(2) V evidencii správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel alebo jazdných súprav sa vedú
a) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý poruil povinnos pod¾a § 4 ods. 2, v rozsahu
1. meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos,
èíslo dokladu totonosti, ak prevádzkovate¾om vozidla alebo jazdnej súpravy je fyzická osoba,
2. názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo
prevádzkarne, oznaèenie organizaènej zloky a jej
umiestnenie a identifikaèné èíslo, ak prevádzkovate¾om vozidla je právnická osoba,
b) údaje o vozidle, ktorým bola poruená povinnos pod¾a § 4 ods. 2 v rozsahu základného technického opisu,
c) evidenèné èíslo vozidla,
d) opis poruenia povinnosti,
e) miesto, dátum a èas poruenia povinnosti,
24
25
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f) fotodokumentácia poruenia povinnosti pod¾a § 4
ods. 2,
g) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej súpravy,
h) údaje o odloených veciach s dôvodmi ich odloenia,
i) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekuèných
konaniach.
(3) Okresný úrad, ktorý rozhodol o uloení pokuty
za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla alebo jazdnej
súpravy, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia túto skutoènos zaznamená v evidencii
správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel alebo
jazdných súprav.
(4) Okresný úrad a správca výberu úhrady dia¾niènej známky je na úèely tohto zákona oprávnený zhromaïova, spracúva, vyuíva a uchováva údaje pod¾a § 5 a 7, fotografické zobrazenie vozidla a je
oprávnený pod¾a osobitného predpisu,17) spracúva
údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy pod¾a osobitného predpisu;18) tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutoènosti.
(5) Údaje z evidencie pod¾a odseku 2 sa poskytujú
dia¾kovým, nepretritým a priamym prístupom správcovi výberu úhrady dia¾niènej známky na úèely plnenia
úloh pod¾a tohto zákona.
(6) Informácie z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel alebo jazdných súprav sa poskytujú tátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy
v rozsahu ich pôsobnosti.
(7) Prevádzkovate¾ovi vozidla alebo jazdnej súpravy
sa na základe iadosti podanej pod¾a odseku 9
v poadovanom rozsahu poskytne písomná informácia
o údajoch, ktoré sa o òom uchovávajú v evidencii
správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel alebo
jazdných súprav.
(8) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 6 a 7, sa
poskytne informácia z evidencie správnych deliktov
prevádzkovate¾ov vozidiel alebo jazdných súprav, ak na
to vopred udelí písomný súhlas osoba, ktorej sa informácia týka.
(9) iados o informáciu pod¾a odsekov 7 a 8 sa podáva okresnému úradu príslunému pod¾a miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej
sa informácia týka.
(10) Informácia z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel alebo jazdných súprav, ktorej
obsah je predmetom utajovanej skutoènosti, sa môe
poskytnú len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.25)
(11) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné
údaje z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel alebo jazdných súprav poskytla, smie takú informáciu poui len na úèely, na ktoré ju iadala,
a musí zabezpeèi jej ochranu pred zneuitím a pred jej
sprístupnením neoprávnenej osobe.

) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 16
Vzah k správnemu poriadku
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 18
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 444/2010
Z. z., ktorým sa ustanovuje výka úhrady za uívanie
vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest pre
motorové vozidlá a jazdné súpravy v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 417/2011 Z. z.
2. Vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 410/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest, ktorých uívanie podlieha
úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na
motorovom vozidle v znení vyhláky è. 358/2012 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z, zákona
è. 343/1999 Z. z, zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 395/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 368/2013 Z. z. a zákona
è. 388/2013 Z. z. sa mení takto:
1. § 6 vrátane nadpisu znie:

stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju pokodzova alebo zneèisova.
(2) Veobecné uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu pod¾a osobitných predpisov.2e)
(3) Spoplatnenie sa urèí pod¾a typu motorového vozidla a
a) prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch
dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II.
triedy a ciest III. triedy (ïalej len mýto)2f) alebo
b) èasového obdobia uívania vymedzených úsekov
dia¾nic a rýchlostných ciest (ïalej len úhrada dia¾niènej známky).2g)
(4) Za veobecné uívanie vymedzených úsekov ciest
podliehajúcich spoplatneniu nemono súèasne uloi
povinnos plati mýto a úhradu dia¾niènej známky.
(5) Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho
mosta sa vykonáva za úhradu pod¾a osobitného predpisu.2h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2e a 2h znejú:

2e) Zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov.
2f
) Zákon è. 488/2013 Z. z.
2g
) Zákon è. 488/2013 Z. z.
2h
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorích predpisov..

2. V § 22c ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
3. V § 22c ods. 2 sa slová písm. h) nahrádzajú slovami písm. g).
4. V § 22c ods. 3 sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. h).
5. V § 22c sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
6. V § 22c ods. 4 sa vypúajú slová s tým, e priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú aj orgány Policajného zboru.
7. V § 24 sa vypúa odsek 1.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 2.
8. V § 24 sa vypúa písmeno l).
Doterajie písmená m) a o) sa oznaèujú ako l) a n).
Èl. III

§ 6
Veobecné uívanie
(1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie kadý uíva
dia¾nice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na úèely, na ktoré sú urèené (ïalej len veobecné uívanie). Uívate¾ sa musí prispôsobi stavebnému
26
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Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 664/2007 Z. z.,
zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 232/2008 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona è. 317/2012 Z. z. a zákona è. 474/2013 Z. z. sa mení takto:

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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1. V § 8 ods. 1 sa slová výrobu, distribúciu a predaj
nálepiek nahrádzajú slovami výber úhrady dia¾nièných známok.
2. V § 8 ods. 2 slová z predaja nálepiek nahrádzajú
slovami z vybraných úhrad dia¾nièných známok.
Èl. IV
a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
317/2012 Z. z., zákona è. 357/2012 Z. z., zákona
42/2013 Z. z., zákona è. 98/2013 Z. z., zákona
180/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
290/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z. a zákona
474/2013 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 71 ods. 1 a 3 a § 107 ods. 2 písm. e) sa slová za
uívanie dia¾nic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy nahrádzajú slovami dia¾niènej známky za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest.
2. V § 72 ods. 1 písmeno k) znie:
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu dia¾niènej známky
za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest,40).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:
40) Zákon è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov..

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015 okrem èl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. decembra 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 488/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187,
20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6.
2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ
z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
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489
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o po¾ovníctve v znení neskorích predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 82 ods. 1 zákona
è. 274/2009 Z. z. o po¾ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 180/2013 Z. z.
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o po¾ovníctve v znení vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 227/2010 Z. z. a vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 125/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. n) sa slová druhoch a kvalifikácii nahrádzajú slovami druhoch, potrebnom poète a kvalifikácii.
2. V § 1 písm. o) sa slovo raticovej nahrádza slovom
ulovenej.
3. V § 2 ods. 5 sa za slovo zver vkladajú slová alebo
líka hrdzavá a za slovo zveri sa vkladá èiarka a slovo
brlohovanie.
4. § 3 odsek 1 znie:
(1) Projekt samostatnej zvernice a projekt samostatnej baantnice obsahujú tieto èasti:
a) úvod
1. úvodná správna a historická dokumentácia, ak
existuje,
2. civilizaèné negatívne faktory,
3. výskyt zveri vrátane predátorov,
b) opis prírodných podmienok
1. èlenitos terénu, nadmorské výky,
2. geografické, geologické a hydrologické podmienky,
3. klimatické podmienky,
4. truktúra po¾ovných pozemkov a ich obhospodarovanie,
c) truktúra a podmienky chovu zveri
1. navrhovaný normovaný kmeòový stav jednotlivých druhov zveri a navrhovaný koeficient prírastku,
2. návrh cie¾ovej vekovej a pohlavnej truktúry a návrhy na odlov,
3. kritériá chovnosti,
4. opis zootechniky chovu,
d) návrh biotechnických úprav

e)

f)
g)
h)

i)
j)

1. lesotechnické opatrenia,
2. agrotechnické opatrenia,
technické zariadenia
1. oplotenie,
2. kàmne zariadenia, vnadiská,
3. posedy, úprava vodných zdrojov a tokov,
4. ostatné po¾ovnícke zariadenia,
kalkulácia potreby krmiva,
zabezpeèenie základného chovného stáda,
ostatné návrhy a odporúèania
1. potreba po¾ovne upotrebite¾ných psov,
2. veterinárne opatrenia zoh¾adòujúce pohodu zvierat,
záver,
prílohy
1. súpis pozemkov, preh¾ad druhov pozemkov,
2. výpis z programu starostlivosti o les,
3. mapa po¾ovného hospodárenia..

5. V § 3 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Projekt uznanej zvernice a projekt uznanej baantnice obsahujú tieto èasti:
a) úvod
1. údaje o po¾ovnom revíri,
2. úèel uznanej zvernice,
3. civilizaèné negatívne faktory,
4. výskyt zveri vrátane predátorov,
b) opis prírodných podmienok
1. èlenitos terénu, nadmorské výky,
2. geografické, geologické a hydrologické podmienky,
3. klimatické podmienky,
4. truktúra po¾ovných pozemkov a ich obhospodarovanie,
c) truktúra a podmienky chovu zveri
1. navrhovaný normovaný kmeòový stav jednotlivých druhov zveri a navrhovaný koeficient prírastku,
2. návrh cie¾ovej vekovej a pohlavnej truktúry a návrhy na odlov,
3. kritériá chovnosti,
4. opis zootechniky chovu,
d) návrh biotechnických úprav
1. lesotechnické opatrenia,
2. agrotechnické opatrenia,
e) technické zariadenia
1. oplotenie,
2. kàmne zariadenia,
3. odchytové zariadenia,
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4. ostatné po¾ovnícke zariadenia,
f) kalkulácia potreby krmiva,
g) zabezpeèenie základného chovného stáda,
h) ostatné návrhy a odporúèania
1. potreba po¾ovne upotrebite¾ných psov,
2. veterinárne opatrenia zoh¾adòujúce pohodu zvierat,
3. prevádzkový poriadok zvernice na výcvik a skúky po¾ovných psov,
i) záver,
j) prílohy
1. súpis pozemkov,
2. výpis z programu starostlivosti o les,
3. mapa po¾ovného hospodárenia,
k) túdia ekologických vplyvov na krajinu.
(3) Pre projekt zvernice pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) postaèuje zjednoduený projekt..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
6. § 4 znie:
§ 4
Zaradenie po¾ovných revírov do po¾ovných oblastí
a po¾ovných lokalít je uvedené spolu so zákresom po¾ovných oblastí na mape na webovom sídle ministerstva. Samostatné zvernice a samostatné baantnice sa
do po¾ovných oblastí a po¾ovných lokalít nezaraïujú..
7. V § 7 ods. 3 sa slová z jarných kmeòových stavov
nahrádzajú slovami zo stavu zveri pod¾a § 36 (ïalej len
jarný kmeòový stav).
8. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Koeficient prírastku urèí okresný úrad pri zaradení po¾ovného revíru do kvalitatívnej triedy. Pri samostatných
zverniciach, uznaných zverniciach, samostatných baantniciach a uznaných baantniciach sa koeficient
prírastku a normované kmeòové stavy uvedú v projekte..
9. V § 8 sa vypúajú slová a urèenie normovaných
kmeòových stavov jednotlivých druhov zveri chovaných vo zvernici a tabu¾kách è. 1 a 2.
10. § 9 znie:
§ 9
Samostatné baantnice mono uznáva len na po¾ovných pozemkoch zaradených v po¾ovných oblastiach
s chovom malej zveri a srnèej zveri. Spôsob zaradenia
baantnice do kvalitatívnej triedy je uvedený v prílohe
è. 5..
11. V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú slová (ïalej
len medzinárodná rada).
12. V § 12 ods. 2 sa v úvodnej vete za slovo zveri
vkladá èiarka a slová ktorý vykonáva poradný zbor za
po¾ovnú oblas a chovate¾ská rada za chovate¾ský celok,.
13. V § 12 ods. 2 písm. a) sa slovo kadej nahrádza
slovom poslednej.
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14. V § 13 ods. 2 sa slová Medzinárodnej rady pre po¾ovníctvo a ochranu zveri nahrádzajú slovami medzinárodnej rady.
15. V § 14 ods. 2 sa za slovo èlenmi vkladajú slová
miestne príslunej.
16. V § 16 ods. 7 sa dopåòa táto veta: Dolná èe¾us
ako súèas trofeje posúdenej na chovate¾skej prehliadke ako správny odstrel sa uívate¾ovi po¾ovného revíru
vracia, len ak o jej vrátenie vopred poiada pri doruèení
trofeje na chovate¾skú prehliadku..
17. V § 17 ods. 5 sa vypúajú slová pod¾a prílohy
è. 7 a slovo najmenej a za písmeno f) sa vkladá nové
písmeno g), ktoré znie:
g) vlka,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
18. Doterají text § 18 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Za národný rekord uzná komisia medzinárodnej
rady zloená zo zahranièných hodnotite¾ov a èlenov
ústrednej hodnotite¾skej komisie najsilnejiu trofej pochádzajúcu z vo¾ného chovu pod¾a kritérií medzinárodnej rady..
19. V § 19 ods. 1 sa pripájajú tieto vety: Proti rozhodnutiu komisie sa vlastník trofeje môe odvola na
ústrednú hodnotite¾skú komisiu, ktorá rozhodne o odvolaní na základe znaleckého posudku vypracovaného
organizáciou poverenou ministerstvom alebo vypracovaného súdnym znalcom z odboru lesníctvo, odvetvie
po¾ovníctvo. Náklady spojené s vypracovaním posudku
uhrádza vlastník trofeje; ak sa odvolaniu vyhovelo, náklady na znalecký posudok vráti vlastníkovi trofeje prísluná obvodná po¾ovnícka komora. S trofejou spolu so
spodnou èe¾usou, v èase nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku, disponuje prísluná obvodná
komora..
20. V § 19 ods. 4 sa slovo výstave nahrádza slovami
chovate¾skej prehliadke.
21. V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Pri takejto trofeji sa chovate¾ský zásah pod¾a odseku 1 nevyhodnocuje..
22. V § 20 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
do 30 dní po skonèení chovate¾skej prehliadky.
23. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
§ 21
Výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia
(1) Výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom revíri musí zoh¾adòova chovate¾ské ciele vyplývajúce z koncepcie chovu zveri v príslunej po¾ovnej
oblasti.
(2) Výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia obsahuje
a) základné údaje o po¾ovnom revíri
1. názov po¾ovného revíru, zaradenie do chovate¾ského celku a po¾ovnej oblasti, zaradenie do kvalitatívnej triedy,
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2. celková výmera po¾ovného revíru, z toho lesné po¾ovné pozemky, po¾nohospodárske po¾ovné pozemky, ostatné pozemky,
3. prírodné podmienky  orografické, hydrologické,
klimatické,
4. negatívne civilizaèné faktory, stavby, dopravná
sie, cestovný ruch,
5. charakteristika lesných a po¾nohospodárskych
po¾ovných pozemkov a intenzita ich obhospodarovania, úivnos po¾ovného revíru; funkèné plochy a úroveò ich obhospodarovania,
zhodnotenie po¾ovníckeho hospodárenia
1. normované a odhadované stavy, vekové zloenie
a pomer pohlaví pri raticovej zveri, lov jednotlivých druhov raticovej zveri vo vekovej a pohlavnej
truktúre, trofejové hodnoty C.I.C., lov malej zveri, koeficienty prírastku, vývoj za uplynulých desa rokov a súèasný stav,
2. po¾ovnícke zariadenia; stav a dislokácia,
3. starostlivos o zver; ochrana, prikrmovanie,
4. zdravotný stav zveri a evidencia zverozdravotných
opatrení,
5. súèasný stav a potreba po¾ovne upotrebite¾ných
psov,
návrhy na úpravu po¾ovníckeho hospodárenia
1. chovate¾ské ciele a prostriedky na ich dosiahnutie pre jednotlivé druhy raticovej zveri a malej zveri na obdobie platnosti zmluvy o uívaní po¾ovného revíru,
2. návrh na úpravu skutoèných stavov zveri a plánu
lovu,
3. návrh na zlepenie kvality trofejí,
4. návrh na zlepenie úivnosti po¾ovného revíru,
prikrmovania zveri, obhospodarovania funkèných plôch, výsadbu trvalej zelene, plodonosných
drevín, políèok pre zver, zakladanie biopásov,
5. potreba krmiva, soli,
6. návrh na zlepenie zdravotnej starostlivosti
o zver,
7. budovanie a rekontrukcia po¾ovníckych zariadení,
8. ekonomické kalkulácie na navrhované opatrenia
a ich predpokladaná efektívnos,
mapu po¾ovníckeho hospodárenia na lesníckej organizaènej mape alebo obrysovej mape po¾ovného revíru so zakreslením
1. funkèných plôch, políèok, ohryzových plôch,
2. kàmnych zariadení a so¾níkov,
3. ostatných po¾ovníckych zariadení,
4. rujovísk, tokanísk,
tabu¾kovú èas
1. preh¾ad o stavoch a love zveri; skutoènos, plán,
2. trofejové hodnoty raticovej zveri,
fotodokumentáciu zachytávajúcu východiskový
stav v po¾ovnom revíri,
kópiu dokladu z evidencie pod¾a odseku 3.

(3) Evidencia osôb odborne spôsobilých na vypracovanie výh¾adového plánu po¾ovníckeho hospodárenia
obsahuje
a) identifikaèné údaje
1. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska pri fyzickej osobe,
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2. názov, sídlo a identifikaèné èíslo osoby pri právnickej osobe,
b) dátum absolvovania vyej skúky z po¾ovníctva
(ïalej len vyia skúka) alebo dátum ukonèenia
túdia na strednej kole alebo vysokej kole, kde je
po¾ovníctvo povinným vyuèovacím predmetom alebo
povinne volite¾ným vyuèovacím predmetom,
c) dátum vydania po¾ovného lístku,
d) doklad o získanej praxi pod¾a § 30 ods. 6 zákona.
(4) Osoba odborne spôsobilá na vypracovanie výh¾adového plánu po¾ovníckeho hospodárenia je zároveò
odborne spôsobilá na vypracovanie projektu pod¾a § 3.

§ 22
Dokumentácia po¾ovného revíru
(1) Dokumentáciu po¾ovného revíru tvorí
a) výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia (§ 21),
b) roèné plány po¾ovníckeho hospodárenia, ktorými
sú:
1. plán chovu o lovu raticovej zveri; vzor je uvedený
v prílohe è. 10,
2. plán chovu a lovu malej zveri; vzor je uvedený
v prílohe è. 11,
3. plán starostlivosti o zver; vzor je uvedený v prílohe
è. 12,
4. plán spoloèných po¾ovaèiek; vzor je uvedený v prílohe è. 13,
c) prvotná evidencia, ktorú tvorí
1. preh¾ad stavu zveri; vzor je uvedený v prílohe
è. 14,
2. evidencia lovu zveri, jej úhynu, pouitých znaèiek
a pouitia zveriny; vzor je uvedený v prílohe è. 8,
3. povolenia na lov zveri a evidencia vydaných znaèiek; vzor je uvedený v prílohe è. 15,
4. evidencia po¾ovných psov a po¾ovne upotrebite¾ných psov; vzor je uvedený v prílohe è. 16,
5. kniha návtev po¾ovného revíru (§ 23),
6. mapa revíru s vyznaèenými vnadiskami (§ 37),
d) tatistický výkaz o revíri a stavoch zveri.
(2) Termíny predloenia dokumentácie okresnému
úradu sú:
a) výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia do troch
mesiacov od evidencie zmluvy,
b) plán chovu a lovu raticovej zveri do 31. marca,
c) plán chovu a lovu malej zveri do 31. augusta,
d) plán spoloèných po¾ovaèiek do 20. septembra,
e) plán starostlivosti o zver do 31. marca,
f) zistený stav zveri pod¾a § 36 spolu s plánom chovu
a lovu raticovej zveri a spolu s plánom chovu a lovu
malej zveri,
g) evidencia lovu zveri, jej úhynu, pouitých znaèiek
a pouitia diviny  na chovate¾skú prehliadku v nasledujúcom roku,
h) tatistický výkaz o revíri a stavoch zveri do 5. marca
nasledujúceho kalendárneho roku.
(3) Termíny posúdenia a schválenia navrhnutých
plánov sú:
a) výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia do 30 dní
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od doruèenia návrhu chovate¾skej rady prísluného
chovate¾ského celku.
plán chovu a lovu raticovej zveri do 30. apríla,
plán chovu a lovu malej zveri do 15. septembra,
plán starostlivosti o zver do 30. apríla,
plán spoloèných po¾ovaèiek do 30. septembra.

(4) tatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do 15. marca..
24. V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:
e) druh, pohlavie a poèet ulovenej alebo nájdenej uhynutej zveri, èas a miesto lovu alebo nájdenia uhynutej zveri, èíslo pouitej znaèky..
25. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Kniha
návtev môe by vedená aj v elektronickej forme..
26. § 23 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Knihu návtev po¾ovného revíru uchováva uívate¾ po¾ovného spolu s povoleniami na lov zveri..
27. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Chovate¾ský cie¾ a kvalita po¾ovníckeho hospodárenia
(1) Chovate¾ským cie¾om v chove raticovej zveri je dosiahnutie jarných kmeòových stavov, ktoré sú zhodné
s normovanými kmeòovými stavmi raticovej zveri v danom po¾ovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej truktúry populácie a plánovanej vekovej truktúry samèej
zveri. Chovate¾ským cie¾om v chove malej zveri je dosiahnutie jarných kmeòových stavov, ktoré sú zhodné
s normovanými kmeòovými stavmi malej zveri v danom
po¾ovnom revíri, a v baantniciach je zabezpeèi genofond jednotlivých druhov malej zveri a vytvorenie vhodných topických podmienok.
(2) Na dosiahnutie chovate¾ského cie¾a mono poui
pri raticovej zveri, okrem diviaka, manament vekových tried alebo manament trofejovej kulminácie. Metódu manamentu urèí pre kadý druh zveri v po¾ovnej
oblasti alebo lokalite poradný zbor.
(3) Manament trofejovej kulminácie znamená oddelené plánovanie lovu samèej zveri a samièej zveri a mláïat a zahàòa
a) lov samcov vo veku trofejovej kulminácie a po nej je
najmenej 70 %,
b) lov samcov pred vekom trofejovej kulminácie je najviac 30 % a lovia sa len jedince s paroím kodníka,
abnormálnym alebo vo vývoji mimoriadne zaostávajúcim paroím,
c) pri potrebe zvýi skutoèné stavy zveri sa lov samíc
a mláïat zníi a pri potrebe zníi skutoèné stavy sa
ich lov v porovnaním s predchádzajúcim obdobím
primerane zvýi,
d) jeho pouitie v oblastiach, kde je kvalita trofejí zveri
vysoká alebo kde je ve¾ký tlak eliem  predátorov.
(5) Plánovanie pod¾a manamentu vekových tried sa
uplatòuje pre jednotlivé druhy zveri v § 25 a 28 a 30.
(6)Úroveò kvality po¾ovníckeho hospodárenia hodnotí poradný zbor a chovate¾ská rada v zápisnici pod¾a
kritérií urèených poradným zborom..
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28. V § 25 ods. 4 druhá veta znie: Z plánu odstrelu
jeleòov treba v I. vekovej triede ulovi 30 %, II. vekovej
triede 30 %, III. vekovej triede 15 % a vo IV. vekovej triede 25 % pri zachovaní kritérií selektívneho odstrelu;
úhyn zveri sa zapoèíta do plnenia plánu lovu..
29. V § 25 ods. 5 písm. a) sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri nepárnom poète
jelenèiat sa 50-percentný podiel zaokrúhlený na celé
kusy nahor presunie do kategórie jeleníc a zvyok do
I. vekovej triedy jeleòov,.
30. V § 25 ods. 5 písm. b) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri nepárnych
poètoch sa presúva prísluný percentuálny podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor,.
31. V § 25 ods. 8 èitate¾ vo vzorci znie: (NKS  JKS).
32. § 26 a 27 vrátane nadpisov znejú:
§ 26
Srnèia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia srnèej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech sàn. Plánovaná veková a pohlavná truktúra normovaného kmeòového stavu je 38 %
srncov, 38 % sàn a 24 % vlaòajích srnèiat. Plánované
vekové zloenie srncov v normovanom kmeòovom stave
je:
a) I. veková trieda  roèné a dvojroèné srnce 42 %,
b) II. veková trieda  trojroèné a päroèné srnce 48 %,
c) III. veková trieda  esroèné a starie srnce 10 %.
(2) Vekové zloenie srncov po prevode je:
a) I. veková trieda  42 %,
b) II. veková trieda  40 %,
c) III. veková trieda  18 %.
(3) Prevod prírastku srnèej zveri z predchádzajúceho
roku sa vykonáva takto:
a) z poètu srnèiat zistených k 31. marcu sa presunie
50 % do I. vekovej triedy srncov a 50 % do kategórie
sàn; pri nepárnom poète srnèiat sa 50 % podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor presunie do kategórie
sàn a zvyok do I. vekovej triedy srncov,
b) 50 % z I. vekovej triedy srncov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej
triedy sa presunie 33 % do III. vekovej triedy; pri nepárnych poètoch sa presúva prísluný percentuálny
podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor.
c) do triedy srnèiat sa pripoèíta oèakávaný prírastok.
(4) Ak sa skutoèný stav srnèej zveri v revíri rovná normovanému kmeòovému stavu a ak jeho truktúra zodpovedá èleneniu pod¾a odseku 1, musí sa roèný odstrel
rovna roènému prírastku, ktorý pri koeficiente prírastku 0,9 je 34 % z normovaného kmeòového stavu;
úhyn zveri sa zapoèíta do plnenia plánu lovu.
(5) Z celkového plánu lovu majú srnce predstavova
35 %, srny 35 % a srnèatá 30 %. truktúra plánu lovu
srncov musí by takáto:
a) I. veková trieda 42 %
b) II. veková trieda 16 %
c) III. veková trieda 42 %..
(6) Ak skutoèný stav zveri v revíri nezodpovedá nor-
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movanému kmeòovému stavu, postupuje sa podobne
ako v § 25 ods. 6..
§ 27
Danielia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia danielej zveri je 1:1,
najviac 1:1,2 v prospech danielic. Plánovaná veková
a pohlavná truktúra normovaného kmeòového stavu
je 40 % danielov, 40 % danielic a 20 % vlaòajích danielèat. Plánované vekové zloenie danielov v normovanom kmeòovom stave je:
a) I. veková trieda  roèné a dvojroèné 32 %,
b) II. veková trieda  trojroèné a sedemroèné 45 %,
c) III. veková trieda  osemroèné a starie 23 %.
(2) Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva
a) z poètu danielèat zistených k 31. marcu sa presunie
50 % do I. vekovej triedy danielov a 50 % do kategórie
danielic; pri nepárnom poète danielèat sa
50-percentný podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor presunie do kategórie danielic a zvyok do I. vekovej triedy danielov.
b) 50 % I. vekovej triedy danielov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej
triedy sa presunie 20 % do III. vekovej triedy; pri nepárnych poètoch sa presúva prísluný percentuálny
podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor.
c) do triedy danielèat sa pripoèíta oèakávaný prírastok.
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36. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Úhyn
zveri sa zapoèíta do plnenia plánu lovu..
37. V § 29 sa vypúa odsek 5.
38. V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Pri nepárnych poètoch sa do kategórie kamzíc a do vyej vekovej triedy presúva prísluný percentuálny podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor..
39. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30a
Ostatná raticová zver
Vo zverniciach sa chov a lov jeleòa siku, jeleníka (pasrnca) bielochvostého, zubra hrivnatého a losa mokraïového plánuje pod¾a zásad uvedených v projekte zvernice a vo výh¾adovom pláne po¾ovníckeho hospodárenia.
V ostatných po¾ovných revíroch chov jeleòa siku a jeleníka (pasrnca) bielochvostého nemono plánova a loví
sa celý stav zistený pod¾a § 36..
40. V § 31 ods. 1 sa slová daniela 7 nahrádzajú slovami daniela 8.
41. § 35 a 37 vrátane nadpisov znejú:
§ 35
Postup a zásady plánovania starostlivosti o zver

34. V § 28 ods. 2 písm. b) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri nepárnych
poètoch sa presúva prísluný percentuálny podiel zaokrúhlený na celé kusy nahor,.

(1) Na zabezpeèenie starostlivosti o zver sa v po¾ovnom revíri zriaïujú tieto po¾ovnícke zariadenia:
a) na kadých aj zaèatých 15 ks raticovej zveri okrem
diviaèej jedno krmovisko, ktoré je vybavené jedným
kàmidlom na objemové krmivo a zastreeným válovom na jadrové krmivo,
b) na kadých aj zaèatých 70 ha výmery po¾ovného revíru najmenej jedným so¾níkom vrátane so¾níkov na
krmoviskách,
c) v revíri s chovom diviaèej zveri na kadých aj zaèatých 500 ha jedno krmovisko na jadrové krmivo
a duinaté krmivo,
d) pre malú zver:
1. zajaèia zver  jedno kàmidlo a 1 so¾ník na kadých
aj zaèatých 100 ha; ak nie sú dostatoèné zdroje
vody, jedno napájadlo na kadých aj zaèatých
50 ha,
2. baantia zver  najmenej jeden násypec na kadých aj zaèatých 50 ha bonitovanej plochy,
3. jarabièia zver  najmenej jeden násypec pre jeden
kàde¾,
4. divé kaèice  najmenej jedno prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo na kadých aj zaèatých
200 ks,
5. divé králiky  najmenej jedno kàmidlo na objemové krmivo a jeden so¾ník na kadú kolóniu.

35. V § 29 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta: Pri
nepárnom poète lantiakov sa poèet diviakov zvýi
o polovicu lantiakov zaokrúhlenú na celé kusy nadol
a poèet diviaèic sa zvýi o polovicu lantiakov zaokrúhlenú na celé kusy nahor..

(2) Prikrmovanie raticovej zveri v po¾ovnom revíri, okrem zvernice, mono len v èase núdze; nevzahuje sa na
prikrmovanie na zabránenie kodám. Na mape po¾ovného revíru sa vyznaèujú miesta, na ktorých sa zver
prikrmuje.

(3) Ak sa skutoèný stav danielej zveri v revíri rovná
normovanému kmeòovému stavu a ak jeho truktúra
zodpovedá èleneniu uvedenému v odseku 1, roèný odstrel sa rovná roènému prírastku, ktorý je asi 30 %
z normovaného kmeòového stavu; úhyn zveri sa zapoèíta do plnenia plánu lovu.
(4) Pri dosiahnutí normovaného kmeòového stavu
z celkového plánu lovu daniele predstavujú 33 %, danielice 35 % a danielèatá 32 %. truktúra plánu lovu
danielov je:
a) I. veková trieda 45 %,
b) II. veková trieda 35 %,
c) III. veková trieda 20 %.
(5) Ak skutoèný stav zveri v revíri nezodpovedá normovanému kmeòovému stavu, postupuje sa podobne
ako v § 25 ods. 6..
33. V § 28 ods. 2 písm. a) sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri nepárnom poète
muflónèat sa 50-percentný podiel zaokrúhlený na celé
kusy nahor presunie do kategórie muflónic a zvyok do
I. vekovej triedy muflónov,.
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§ 36
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(1) Zisovanie stavov zveri sa vykonáva celoroène
a odosiela sa v termínoch a spôsobom urèenými okresným úradom v sídle kraja.

(4) Výsledok skúky hospodára zapíe predseda
skúobnej komisie do klasifikaèného preh¾adu skúok
hospodárov, ktorý predloí okresnému úradu a obvodnej komore prísluným pod¾a miesta trvalého pobytu
iadate¾a. Vzor klasifikaèného preh¾adu skúok hospodárov je uvedený v prílohe è. 29..

(2) Výsledky zisovania po¾ovnícky hospodár eviduje
priebene a vykazuje v preh¾adoch stavu zveri, ktorých
vzor je uvedený v prílohe è. 14.

§ 60

Zisovanie stavov zveri

§ 37
Vnadenie diviaèej zveri
(1) Vnadisko na vnadenie diviaèej zveri v po¾ovnom
revíri mono zriadi len mimo èasu núdze, a to najviac
jedno vnadisko na aj zaèatých 300 ha po¾ovnej plochy.
Návnadu mono vyklada len do po¾ovníckych zariadení alebo zapracova do zeme. Vnadi diviaèiu zver v po¾ovných oblastiach s chovom jelenej zveri mono len
v èase od 1. júla do 15. januára.
(2) Vnadiská na vnadenie diviaèej zveri sa vyznaèujú
na mape po¾ovného revíru..
42. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37a
Sokoliarstvo
(1) Sokoliarsku skúku organizuje komora pod¾a
skúobného poriadku pre sokoliarsku skúku vydaného komorou.
(2) Skúobná komisia pre sokoliarsku skúku je trojèlenná; èlenov vymenúva komora.
(3) Sokoliarsku skúku môe vykona osoba na základe iadosti zaslanej organizátorovi skúky po
úspenom absolvovaní skúky uchádzaèa o po¾ovný
lístok; náklady spojené s vykonaním sokoliarskej skúky uhrádza uchádzaè organizátorovi skúky..
43. V § 39 sa vypúa nadpis.
44. V § 39 ods. 1 sa slová skúky z po¾ovníctva nahrádzajú slovami skúku uchádzaèa o po¾ovný lístok.
45. V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Na
skúku zo stre¾by z po¾ovníckych zbraní sa primerane
vzahuje § 44 ods. 2 a 10..
46. V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Záver
komisie o výsledku skúky je koneèný..
47. V § 51 ods. 1 sa na konci prvej vety vypúajú slová z po¾ovníctva.
48. V § 54 odsek 1 znie:
(1) Èlenom skúobnej komisie môe by osoba, ktorá
a) má vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania
najmenej prvého stupòa, vyie odborné vzdelanie
lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné
vzdelanie lesníckeho zamerania, alebo
b) absolvovala vyiu skúku..
49. V § 58 odsek 4 znie:

50. § 60 znie:

Vyiu skúku nemusia absolvova osoby, ktoré
majú vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania
najmenej prvého stupòa, vyie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania..
51. V § 62 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Èlenom skúobnej komisie môe by len osoba, ktorá spåòa podmienky pod¾a § 54 ods. 1..
52. V § 64 ods. 4 sa vypúajú slová na poèítaèi.
53. V § 64 ods. 5 sa na zaèiatok vkladá táto veta:
Skúobná komisia pred ústnou skúkou ohodnotí doterajiu èas skúky iadate¾a. a za slovo otázok sa
vkladajú slová a zároveò.
54. V § 69 ods. 1 sa slovo absolvuje nahrádza slovami môe absolvova aj.
55. V § 71 odsek 1 znie:
(1) Èas lovu sa ustanovuje takto:
a) srstnatá zver
1. zajac po¾ný od 1. novembra do 31. decembra; lov
sokoliarskymi dravcami od 1. septembra
do 31. decembra,
2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,
3. ondatra pimová celoroène,
4. kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do
konca februára,
5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,
6. vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem
územia
a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho
ochranného pásma a katastrálnych území obcí
Háj, Turòa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turòou, Zádiel a Vèeláre,
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Èadca, Horelica, Olená, Stakov, Turzovka, Oèadnica, Raková, Klokoèov,
Svrèinovec, Èierne, Skalité v okrese Èadca,
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho
ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov,
Breza, Zubrohlava, Klin, Kruetnica, Mútne,
Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabèa, Slanica, Sihelné
a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina,
Èimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdoín,
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty,
územia Národného parku Poloniny a jeho
ochranného pásma, katastrálnych území Be-
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cherov, Cige¾ka, Frièka, Gaboltov, Gerlachov,
Hrabské, Hutka, Chme¾ová, Kurov, Lenartov,
Malcov, Niná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyná Polianka, Niný Tvaroec a Vyný
Tvaroec v okrese Bardejov a katastrálnych
území Keèkovce, Roztoky, Vyný Miroov v okrese Svidník,
7. diviak lesný a diviaèica od 1. júla do 15. januára,
diviaèa a lantiak po celý rok,
8. daniel kvrnitý od 1. septembra do 15. januára,
danielica a danielèa od 1. augusta do 31. decembra,
9. jeleò lesný a jelienèa od 1. augusta do 15. januára, jelenica od 1. augusta do 31. decembra,
10. jeleò sika celoroène,
11. jeleník (pasrnec) bielochvostý celoroène,
12. srnec lesný od 16. mája do 30. septembra, srna
a srnèa od 1. septembra do 31. decembra,
13. muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflónica a muflónèa od 1. augusta do 31. decembra;
muflón samec vo zverniciach celoroène,
14. akal zlatý od 1.augusta do konca februára,
15. kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31.
decembra,
16. líka hrdzavá celoroène,
17. medvedík èistotný celoroène,
18. psík medvedíkovitý celoroène,
19. tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,
20. norok severoamerický celoroène,
21. nutria rieèna celoroène,
b) pernatá zver
1. jariabok lesný kohút od 1. októbra do 15. novembra,
2. morka divá kohút od 16. marca do 15. mája; obe
pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3. baant po¾ovný od 1. novembra do 15. januára,
v baantniciach od 1. októbra do konca februára;
lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do
31. decembra,
4. baant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v baantniciach od 1. septembra do konca
februára,
5. jarabica po¾ná od 16. septembra do 15. októbra,
6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,
7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,
8. hrdlièka záhradná od 1. augusta do 31. decembra,
9. lyska èierna od 1. októbra do 15. januára,
10. sluka lesná od 1. septembra do 30. novembra,
11. hus divá, hus siatinná a hus bieloèelá od 1. októbra do 20. januára,
12. kaèica divá od 1. septembra do 31. januára,
13. chochlaèka sivá od 1. októbra do 15. januára,
14. chochlaèka vrkoèatá od 1. októbra do 15. januára,
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15. havran èierny od 1. augusta do 20. januára,
16. sojka kriekavá v po¾ovných oblastiach s chovom
malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných po¾ovných revíroch od 20. septembra do
konca februára,
17. straka èiernozobá v po¾ovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
a v ostatných po¾ovných revíroch od 10. septembra do konca februára,
18. vrana túlavá v po¾ovných oblastiach s chovom
malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných po¾ovných revíroch od 1. augusta do 10. februára..
56. V § 72 odsek 3 znie:
(3) Lovi sliepku baanta po¾ovného mono len v po¾ovných revíroch, kde sa vypúajú umelo odchované
baantie kurèatá alebo dospelé jedince  sliepky..
57. § 72 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zver ulovená na základe mimoriadneho povolenia lovu sa vykazuje v prílohe è. 8.
58. § 73 odsek 3 znie:
(3) Skúok po¾ovnej upotrebite¾nosti sa môu zúèastni len psy plemien uvedených v prílohe è. 35a. Psy
jednotlivých plemien môu získa po¾ovnú upotrebite¾nos len na skúkach uvedených v prílohe è. 35a pri
príslunom plemene..
59. V § 73 ods. 5 písmeno f) znie:
f) prináaèov  retrievrov.
60. V § 75 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
zmluvne zabezpeèených psov..
61. V § 75 sa doterají text oznaèuje ako odsek 1 a dopåòajú sa odseky 2 a 4, ktoré znejú:
(2) Zoznam psov po¾ovných plemien, ktoré mono
poui na lov a doh¾adávanie zveri a druhy odborných
skúok na úèely po¾ovnej upotrebite¾nosti jednotlivých
plemien pod¾a § 66 ods. 4 zákona je uvedený v prílohe
è. 35a.
(3) Potrebný poèet po¾ovne upotrebite¾ných psov je
uvedený v prílohe è. 35b.
(4) Uívate¾ po¾ovného revíru vedie evidenciu po¾ovných psov a po¾ovne upotrebite¾ných psov pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe è. 16, ktorú predkladá okresnému
úradu na úèely tátneho dozoru a obvodnej po¾ovníckej
komore na úèely výkonu kontroly..
62. V § 77 sa slová raticovej zveri alebo ve¾kej elmy
nahrádzajú slovami ulovenej zveri.
63. V celom texte vyhláky sa slová krajský lesný
úrad v príslunom tvare nahrádzajú slovami okresný
úrad v sídle kraja v príslunom tvare a slová obvodný
lesný úrad v príslunom tvare sa nahrádzajú slovami
okresný úrad v príslunom tvare okrem § 78 ods. 5.
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64. Príloha è. 3 znie:
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

PODMIENKY ZARADENIA POĽOVNÝCH REVÍROV DO KVALITATÍVNYCH TRIED

1. Zistiť všetky skupiny lesných typov a ich výmeru v danom poľovnom revíri.
2. Zistené skupiny lesných typov zatriediť podľa tabuľky č. 2 do jednotlivých kvalitatívnych
tried.
3. Tisícina výmery skupiny lesných typov v jednotlivých kvalitatívnych triedach vynásobiť
normovanými kmeňovými stavmi hlavného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede,
ktorých rozpätie sa uvádza v prílohe č. 4 tabuľka 1.
Pri voľbe rozpätia normovaného kmeňového stavu (horná, stredná, dolná tretina)
v jednotlivých kvalitatívnych triedach alebo pri znižovaní kvalitatívnej triedy prihliadať
na tieto kritéria:
Tabuľka č. 1
Výborný stav

Vyhovujúci stav

Nevyhovujúci stav

1 bod

2 body

3 body

Škody zverou na lese )

najmenšie

únosné

neúnosné

Škody zverou
v poľnohospodárstve2)

najmenšie

únosné

neúnosné

prírodná – najmenej
narušená

primerane narušená
antropopresiou

silne narušená

nadštandardná

priemerná

slabá

Kritérium
1

Hospodársky charakter krajiny3)
Úroveň starostlivosti o zver4)

Vysvetlivky ku kritériám:
1
) Škody na lese sa posudzujú podľa toho, či
x je možná prirodzená alebo umelá obnova hlavných druhov drevín bez oplocovania alebo do akej miery,
x sa zabezpečuje integrovaná ochrana lesa a s akými nákladmi,
x sú značné škody lúpaním a obhryzom kôry alebo odhryzom výhonkov,
x sa pri hodnotení škôd prihliada nielen na ich ekonomickú stránku, ale aj na ich vplyv na ekosystém,
ďalší rozvoj lesa a dosiahnutie hospodárskeho cieľa.
2
) Škody v poľnohospodárstve sa posudzujú podľa toho, či
x sa zabezpečuje integrovaná ochrana poľnohospodárskych kultúr, akými prostriedkami a s akými
nákladmi,
x a aké percento strát na úrode vzniká v dôsledku pôsobenia zveri,
3

x je v regióne značne rozšírené pestovanie kultúr troficky osobitne atraktívnych pre zver.
) Hospodársky ráz krajiny sa posudzuje podľa toho, či
x sú zachované súvislé komplexy lesa,
x je veľká intenzita imisného zaťaženia,
x je veľká hustota pozemných komunikácií a ich zaťaženosť,
x je revír silne zaťažený turizmom a rekreáciou, chalupárstvom, lazníckym spôsobom bývania atď.,

4

x je v revíri veľa intravilánov, mestských a priemyselných aglomerácií.
) Intenzita starostlivosti o zver sa hodnotí podľa
x výmery funkčných plôch pre zver (lúčky, políčka, remízky) a intenzity ich obhospodarovania; osobitná
pozornosť sa venuje tzv. zdržným plochám,
x intenzity prikrmovania zveri v čase núdze a pri diviačej zveri aj podľa toho, či sa vykonáva odvádzacie
prikrmovanie vo vegetačnom období,
x vybavenosti revíru poľovníckymi zariadeniami, najmä na prikrmovanie zveri,
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x celkovej úrovne manažmentu zveri s osobitným zreteľom na úroveň jej regulácie a selekcie a správnej
sociálnej štruktúry jej lovu.

4. Ak sa súčet bodov nachádza v rozpätí hodnôt:
a) 4 – 6, určí sa normovaný kmeňový stav (ďalej len „normovaný stav“) zveri pri hornej
hranici rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede,
b) 7 – 9, určí sa normovaný stav zveri uprostred rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede,
c) 10 – 12, určí sa normovaný stav zveri pri dolnej hranici rozpätia v príslušnej
kvalitatívnej triede.
5. Spočítať počty zveri v jednotlivých kvalitatívnych triedach získané vynásobením tisíciny
výmery skupiny lesných typov a výsledkom je celkový počet hlavnej zveri, ktorá pripadá
na lesnú plochu poľovného revíru.
6. Ak sa v revíri nachádza aj poľnohospodárska pôda, zvyšuje sa vypočítaný normovaný stav
hlavnej zveri podľa typu poľnohospodárskej pôdy.
Na účely zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy sa rozlišujú tieto typy
poľnohospodárskej pôdy:
a) dlhodobo nevyužívané plochy poľnohospodárskej pôdy, najmä pasienky a tzv.
neplodné plochy podliehajúce sukcesii, zarastené drevinami (stromami a krovinami),
ako aj tzv. biele plochy podľa lesníckej klasifikácie,
b) agrárna krajina pozostávajúca prevažne z trvalých trávnych porastov (lúk
a pasienkov),
c) agrárna krajina s prevahou intenzívne obhospodarovanej ornej pôdy.
7. Normovaný stav hlavného druhu vypočítaný na 1 000 ha lesa sa na 1 000 ha
poľnohospodárskej pôdy zvyšuje nasledovne:
a) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. a) sa určuje normovaný stav
zveri na 1 000 ha v rozpätí 60 – 80 % ako boli určené na 1 000 ha lesa,
b) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. b) sa určuje normovaný stav
prežúvavej zveri na 1 000 ha v rozpätí 20 – 60 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa, ale
zveri diviačej len v rozpätí 20 – 30 %,
c) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. c) sa určuje normovaný stav
zveri na 1 000 ha v rozpätí 10 – 15 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa,
d) príslušné percento závisí aj od úrovne škôd spôsobených zverou na
poľnohospodárskych kultúrach a intenzity ochranných opatrení proti nim a v tom
istom revíri môže byť iné u prežúvavej a iné u diviačej zveri.
8. Celkový počet zveri na lesnej poľovnej ploche sa vydelí tisícinou jej výmery, čím sa
dostane priemerný počet zveri na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy. Porovnaním zisteného
priemerného počtu zveri s normovanými kmeňovými stavmi uvedenými v prílohe č. 4
tabuľka č. 1 sa zistí, do ktorej kvalitatívnej triedy príslušný revír treba zaradiť.
9. Rovnakým spôsobom bonitovať poľovný revír pre druhý druh prežúvavej raticovej zveri
a diviačiu zver, ktorá je vždy vedľajším druhom.
10. Normovaný stav ďalších druhov prežúvavej zveri sa určí prepočtom na úkor hlavnej
a druhej prežúvavej zveri podľa koeficientov uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.

Strana 5216

Zbierka zákonov è. 489/2013

Èiastka 108

Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti
Jelenie poľovné oblasti
1. V poľovných oblastiach pre jeleniu zver sa les posudzuje pre jeleniu zver, ktorá je tu
hlavnou zverou. Tá istá plocha sa posudzuje aj pre srnčiu zver bez zníženia normovaných
stavov jelenej zveri, ak sa v revíri nachádzajú skupiny lesných typov vhodné pre srnčiu
zver. V tomto prípade sa však normované kmeňové stavy srnčej zveri uvedené v prílohe
č. 4 tabuľke č. 1 môžu znížiť o 30 – 80 %. Percento zníženia závisí od kvality životných
podmienok pre srnčiu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti
ďalších druhov prežúvavej zveri a tlaku predátorov. Ak sa tu chová okrem toho ešte aj
danielia alebo muflonia zver, je potrebné normovaný stav jelenej a srnčej zveri primerane
znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľka č. 3 sa určí
normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre tieto ďalšie dva druhy prežúvavej zveri
osobitne neposudzuje. Pre diviačiu zver sa les posudzuje osobitne bez zreteľa na
normovaný stav prežúvavej zveri.
2. V jeleních oblastiach nie je prípustné zakladať nové muflonie a danielie lokality
s výnimkou zverníc.
Srnčie poľovné oblasti
1. V poľovných oblastiach pre srnčiu zver sa les bonituje pre srnčiu zver, ktorá je tu hlavnou
zverou. Tá istá plocha sa môže bonitovať aj pre jeleniu zver, ak sú tu pre ňu vhodné
skupiny lesných typov bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri. Vtedy sa normovaný
stav jelenej zveri uvedený v prílohe č. 4 tabuľka č. 1 zníži o 30 – 60 %. Percento zníženia
závisí od kvality životných podmienok pre jeleniu zver v príslušnom regióne, od jej
súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri, tlaku predátorov, ale
osobitne sa prihliada aj na škody, ktoré tu jelenia zver spôsobuje. Ak sa tu chová aj
danielia alebo muflonia zver, sú dve alternatívy:
a) ak v poľovnom revíri nie je jelenia zver, môže sa tá istá plocha, ktorá bola bonitovaná
pre srnčiu zver zbonitovať aj pre danieliu alebo pre zver mufloniu, len pre jednu z nich
bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri ale s tým, že sa normovaný stav danielej
alebo muflonej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 znížia o 30 – 60 %.
Predpokladom je, že v revíri sú vhodné skupiny lesných typov pre tieto druhy zveri,
b) ak je v poľovnom revíri bonitovaná popri srnčej zveri aj zver jelenia (na úrovni 30 –
60 % z rozpätia v prílohe č. 4 tabuľke č. 1), môže sa ostatná prežúvavá zver chovať
len na úkor určeného normovaného stavu srnčej a jelenej zveri, ktorý treba znížiť
a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa určí
normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre danieliu a mufloniu zver
nebonituje.
2. Pre diviačiu zver sa les bonituje osobitne bez zreteľa na normovaný stav prežúvavej zveri.
Danielie a muflonie poľovné lokality
1. V poľovných lokalitách pre danieliu zver sa les bonituje pre danieliu zver, ktorá je tu
hlavnou zverou. Normovaný stav danielej zveri sa tu oproti normovanému stavu
uvedenému v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môže zvýšiť až o 30 %, ak v lokalite nevznikajú
vážne škody zverou na lese a poľnohospodárskych plodinách. Okrem toho sa tá istá
plocha môže bonitovať aj pre srnčiu zver, ak sú tu pre ňu vhodné skupiny lesných typov.
Ak sa v revíri chová ešte aj ďalší druh prežúvavej zveri (jelenia, muflonia), les sa pre ňu
nebonituje, lebo sa chová na úkor danielej a srnčej zveri, ktorých normované stavy sa
musia znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa
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určia normované stavy týchto ďalších druhov. Pre diviačiu zver sa les bonituje bez zreteľa
na normované stavy prežúvavej zveri.
2. V poľovných lokalitách pre mufloniu zver sa postupuje podobne ako v danielích
lokalitách s tým, že tu je muflonia zver hlavnou zverou. Aj tu je možné zvýšenie jej
normované stavy najviac o 30 % v porovnaní s údajmi uvedenými v prílohe č. 4 tabuľke
č. 1, ak sú škody spôsobené zverou únosné.
Iné ustanovenia
1. Diviačia zver sa môže chovať v poľovných oblastiach pre jeleniu a srnčiu zver a pri
zaraďovaní revíru do kvalitatívnej triedy sa posudzuje samostatne. Chov diviačej zveri
v bažantniciach a v poľovných oblastiach s chovom malej zveri, okrem zverníc určených
na chov diviačej zveri, je zakázaný.
2. Vhodné je kombinovať druhy s rôznou potravnou ekológiou, to znamená srnčiu zver
s niektorým iným druhom. Menej vhodné je kombinovať druhy s veľmi blízkou potravnou
ekológiou, napr. jeleniu a danieliu. Autochtónnu jeleniu a srnčiu zver treba
uprednostňovať pred nepôvodnou danielou a mufloňou zverou.
3. V poľovných oblastiach pre jeleniu a srnčiu zver sa môže poľná časť poľovného revíru
bonitovať aj pre malú zver tak, ako pri bonitácii poľovných revírov v poľovných
oblastiach pre malú zver za predpokladu, že sú tu pre ňu vhodné životné podmienky.
Zatriedenie skupín lesných typov do kvalitatívnych tried
Tabuľka č. 2
Kvalitatívna
trieda

Druh zveri
jelenia

danielia

muflonia

I.

QFr, UFrp,
QFr, UFrp,
QFr, CQ, CQ
UFrc, U, FQ, UFrc, CQ, CQ ac, CAc nst,
Ft, Fap nst,
ac, FQ
FQ, CAc vst
AF nst, FAc
nst, FAc hum
nst, FrAc nst,
AF vst, FAc
vst, FAc hum
vst, FrAc vst,
Fap hum

II.

FrAl, CQ, CQ
ac, CAc nst,
FQ ac, CAc
vst, FQ de,
QF, QF til,
QF de, F til,
Fde nst, FA
nst, PA nst,
AAc nst, Fde
vst, FA vst,
AAc vst

III.

BQ, BAl, Ali, BQ, FrAl,
BQ, PiQ, Q,
SAl, PiQ, Q, PiQ, Q, CoQ QPi nst, TAc
CoQ pub,
pub, CoQ car, nst, CoF, QPi

U, CAc nst,
FQ ac, CAc
vst, QF, QF
til, QF de, Ft,
F til

srnčia

diviačia

QFr, UFrp,
UFrc, CQ, FQ
UFrc, U, CQ,
CQ ac, CAc
nst, FQ, CAc
vst

UFrp, UFrc,
FrAl, Q, FQ
U, CoQ pub, ac, QF, QF
CoQ car, CoQ til, Ft, F til
ac, FQ ac,
CoQ fag, QF,
QF til, QF de,
Ft, F til

FrAl, QFr, Q,
CQ ac, CAc
nst, CoQ pub,
CoQ car, CoQ
ac, Fq nst, FQ
ac, CAc vst,
CoQ fag, Fq
vst, QF, QF til

BQ, BAl, Ali, BQ, BAl, Ali,
SAl, PiQ,
SAl, UFrp, U,
CoQ pub,
PiQ, FQ de,
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CoQ car, CoQ
ac, CoQ fag,
QPi nst, TAc
nst, QPi vst,
PPi vst, TAc
vst, PiP nst,
Pa nst, AcA
nst, PPide,
PAde, PAc,
PiP vst, LP
nst, PA vst,
AcA vst

CoQ ac, CoQ
fag, QPi nst,
TAc nst, QPi
vst, AQ, TAc
vst

vst, AQ, TAc
vst,

CoQ car, CoQ
ac, CoQ fag,
FQ de, QPi
nst, TAc nst,
QF de, QPi
vst, Fqa, Fa,
AQF, AQ,
AQ til, TAc
vst, Fde nst,
Fde vst

QPi nst, TAc
nst, QF de,
QPi vst, Fqa,
AQF, Ft, AQ,
F til, AQ til,
TAc vst, Fde
nst, Fde vst

AP, Pil, Sf,
Fq nst, Pide
nst, Fq vst, Fp
nst, PPi nst,
CoF, Pide vst,
Fqa, Aq, Fa,
AQF, Fp vst,
AQ, AQ til,
Facid nst, F
hum nst, Fap
vst, Pa vst,
Facid vst, F
hum vst, AcP
nst, FP nst,
PiL nst, Pac,
CP, SP, LP
vst, AcP vst,
FP vst, PiL
vst, M, PM,
CM, M, RM,
Mc

BAl, SAl, Fq
nst, FQ de,
Pide nst, Fq
vst, Fp nst,
PPi nst, CoF,
Pide vst, Fqa,
Aq, Fa, AQF,
Fp vst, PPi
vst, AQ til,
Fde nst, Fap
nst, PiP nst,
Pa nst, Facid
nst, FA nst, F
hum nst, PA
nst, AF nst,
AcA nst, FAc
nst, AAc nst,
FAc hum nst,
FrAc nst, Fde
vst, PPide,
PAde, PAc

BAl, FrAl,
SAl, Fq nst,
FQ de, Pide
nst, Fq vst, Fp
nst, PPi nst,
Pide vst, Fqa,
Aq, Fa, AQF,
Fp vst, PPi
vst, AQ til,
Fde nst, Fap
nst, PiP nst,
Pa nst, Facid
nst, FA nst, F
hum nst, PA
nst, AF nst,
AcA nst, FAc
nst, AAc nst,
FAc hum nst,
FrAc nst, Fde
vst, PPide,
PAde, Pac

AP, Sf, Fq
nst, Pide nst,
Fq vst, Fp nst,
PPi nst, CoF,
Pide vst, Aq,
Fp vst, PPi
vst, Fap nst,
PiP nst, Pa
nst, Facid nst,
FA nst, F
hum nst, PA
nst, AF nst,
AcA nst, FAc
nst, AAc nst,
FAc hum nst,
FrAc nst,
PPide, PAde,
PAc, Fap vst,
Fap hum, PiP
vst, Pa vst,
Facid vst, LP
nst, FA vst, F
hum vst, PA
vst, AF vst,
AcA vst, FAc
vst, AAc vst,
FAc hum vst,
AcP nst, FrAc
vst, FP nst,
PiL nst, Pac,
CP, SP, LP
vst, AcP vst,
FP vst, PiL
vst

AP, Sf, Pide
nst, Fp nst,
PPi nst, CoF,
Pide vst, Aq,
Fa, Fp vst, PPi
vst, Fap nst,
PiP nst, Pa
nst, Facid nst,
FA nst, F hum
nst, PA nst,
AF nst, AcA
nst, FAc nst,
AAc nst, FAc
hum nst, FrAc
nst, PPide,
PAde, PAc,
Fap vst, Fap
hum, PiP vst,
Pa vst, Facid
vst, LP nst,
FA vst, F hum
vst, PA vst,
AF vst, AcA
vst, FAc vst,
AAc vst, FAc
hum vst, AcP
nst, FrAc vst,
FP nst, PiL
nst, Pac, CP,
SP, LP vst,
AcP vst, FP
vst, PiL vst

Vysvetlivky:
1. AcP – Acereto-Piceetum (javorová smrečina)
2. AFac – Abieto-Fagetum acerosum (jedľová bučina s javorom)
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3. AF nst – Abieto-Fagetum nst (jedľová bučina – nižší stupeň)
4. AF vst – Abieto-Fagetum vst (jedľová bučina – vyšší stupeň)
5. AFzm – Abieto-Fagetum zm (zmenená jedľová bučina)
6. Ali – Alnetum incanae (sivá jelšina)
7. AP – Abieto-Piceetum (jedľová smrečina)
8. BAl – Betuleto-Alnetum (brezová jelšina)
9. BQ – Betuleto-Quercetum (brezová dúbrava)
10. CAc nst – Carpineto-Aceretum nst (hrabová javorina – nižší stupeň)
11. CAc vst – Carpineto-Aceretum vst (hrabová javorina – vyšší stupeň)
12. CoF – Corneto-Fagetum (drieňová bučina)
13. CoQac – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s javorom)
14. CoQcar – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s hrabom)
15. CoQ nst – Corneto-Quercetum nst (drieňová dúbrava – nižší stupeň)
16. CoQ vst – Corneto-Quercetum vst (drieňová dúbrava – vyšší stupeň)
17. CQ – Carpineto-Quercetum (hrabová dubina)
18. CQac – Carpineto-Quercetum acerosum (hrabová dubina s javorom)
19. Fa – Fagetum abietinum (bučina s jedľou)
20. FAc-h – Fageto-Aceretum-humile (nízka buková javorina)
21. F-acid nst – Fagetum-acidifilum nst (kyslá bučina – nižší stupeň)
22. F-acid vst – Fagetum-acidifilum vst (kyslá bučina – vyšší stupeň)
23. FAc nst – Fageto-Aceretum nst (buková javorina – nižší stupeň)
24. FAc vst – Fageto-Aceretum vst (buková javorina – vyšší stupeň)
25. FA nst – Fageto-Abietum nst (buková jedlina – nižší stupeň)
26. FA vst – Fageto-Abietum vst (buková jedlina – vyšší stupeň)
27. Fap-h – Fagetum abietino-piceosum-humile (nízka jedľová bučina so smrekom)
28. Fap nst – Fagetum abietino-piceosum-nst (jedľová bučina so smrekom – nižší stupeň)
29. Fap vst – Fagetum abietino-piceosum-vst (jedľová bučina so smrekom – vyšší stupeň)
30. Fde nst – Fagetum dealpinum nst (vápencová bučina – nižší stupeň)
31. Fde vst – Fagetum dealpinum vst (vápencová bučina – vyšší stupeň)
32. F-hum – Fagetum humile (zakrslá bučina)
33. FP nst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – nižší stupeň)
34. FP vst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – vyšší stupeň)
35. Fp nst – Fagetum pauper nst (bučina – nižší stupeň)
36. Fp vst – Fagetum pauper vst (bučina – vyšší stupeň)
37. FQ – Fageto-Quercetum (buková dubina)
38. Fqa – Fagetum quercino-abietinum (jedľová bučina s dubom)
39. FQac – Fageto-Quercetum acerosum (buková dubina s javorom)
40. FQde – Fageto-Quercetum dealpinum (dealpínska buková dúbrava)
41. Fq nst – Fagetum quercinum nst (kyslá dubová bučina – nižší stupeň)
42. Fq vst – Fagetum quercinum vst (kyslá dubová bučina – vyšší stupeň)
43. FrAl – Fraxineto-Alnetum (jaseňová jelšina)
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44. FrAc nst – Fraxineto-Aceretum nst (jaseňová javorina – nižší stupeň)
45. FrAc vst – Fraxineto-Aceretum vst (jaseňová javorina – vyšší stupeň)
46. Ft – Fagetum typicum (typická bučina)
47. Ftil – Fagetum tiliosum (lipová bučina)
48. Ft zm – Fagetum typicum zm (zmenená typická bučina)
49. LP – Lariceto-Piceetum (smrekovcová smrečina)
50. M – Mugetum (kosodrevina)
51. Mc – Mugetum calcicole (vápencová kosodrevina)
52. PA – Piceeto-Abietum (smreková jedlina)
53. Pa – Piceetum abietinum (smrečina s jedľou)
54. Pide nst – Pinetum dealpinum nst (dealpínska borina – nižší stupeň)
55. Pide vst – Pinetum dealpinum vst (dealpínska borina – vyšší stupeň)
56. Pil – Pinetum lecosum (rašelinová borina)
57. PiL nst – Pineto-Laricetum nst (smrekovcová borina – nižší stupeň)
58. PiL vst – Pineto-Laricetum vst (smrekovcová borina – vyšší stupeň)
59. PiP nst – Pineto-Piceetum nst (borová smrečina – nižší stupeň)
60. PiP vst – Pineto-Piceetum vst (borová smrečina – vyšší stupeň)
61. PiQ – Pineto-Quercetum (borová dúbrava)
62. Q – Quercetum (dúbrava)
63. QF – Querceto-Fagetum (dubová bučina)
64. QFde – Querceto-Fagetum dealpinum (dealpínska dubová bučina)
65. QFr – Querceto-Fraxinetum (dubové jaseniny)
66. QFtil – Querceto-Fagetum tiliosum (dubová bučina s lipou)
67. QPi – Querceto-Pinetum (dubová borina)
68. RM – Ribeto-Mugnetum (ríbezľová kosodrevina)
69. SAl – Saliceto-Alnetum (vŕbová jelšina)
70. SP – Sorbeto-Piceetum (jarabinová smrečina)
71. TAc nst – Tilieto-Aceretum nst (lipová javorina – nižší stupeň)
72. TAc vst – Tilieto-Aceretum vst (lipová javorina – vyšší stupeň)
73. U – Ulmetum (brestové porasty)
74. UFr-c – Ulmeto-Fraxinetum carpineum (brestová jasenina s hrabom)
75. UFr-p – Ulmeto-Fraxinetum populeum (brestová jasenina s topoľom)“.
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65. Príloha è. 5 znie:
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

KRITÉRIÁ ZARADENIA DO KVALITATÍVNYCH TRIED
1. Zvernice
Tabuľka č. 1

Kvalitatívna
trieda

Najnižšie zastúpenie
drevín v % z porastovej
plochy
listnáče

Optimálne
Minimálna výmera úživných plôch
zastúpenie
v % z plochy zvernice
gaštana,
pagaštana
z toho duby + plánky
ohryzové
políčka
TTP
v
%
z
plochy
plochy
a buky
zvernice

I.

80 +

60 +

II.

65 – 79

45 – 59

III.

50 – 64

30 – 44

IV.

20 – 49

10 – 29

0,5 – 2 %

1

1–2

1

2

1,5 – 3

1,5

3

2–4

2

4

3+

4

Ak kvalitatívnu triedu zvernice nemožno jednoznačne určiť podľa zastúpenia
listnatých drevín, najmä dubov a bukov, určí sa interpoláciou. Napríklad zastúpenie listnatých
drevín tvorí 85 %, čo zodpovedá I. kvalitatívnej triede, ale ak zastúpenie dubov tvorí len
25 %, čo zodpovedá IV. kvalitatívnej triede. Výsledná kvalitatívna trieda je III.
Ak by pri interpolácii kvalitatívna trieda patrila medzi jednotlivé triedy, napr. 2,5 – 3,5
a pod., zaokrúhli sa smerom nahor alebo nadol podľa momentálneho zastúpenia gaštana,
pagaštana a plánok. Keď zastúpenie uvedených drevín dosahuje 1 – 2 % z plochy zvernice,
určí sa vyššia kvalitatívna trieda, v opačnom prípade nižšia.
Pri výskyte spodných vrstiev listnatých drevín v ihličnatých porastoch sa tieto chápu
ako listnaté. Takéto prípady sú najmä v borovicových porastoch alebo v smrekových
a smrekovcových porastoch so zakmenením 0,7 a menej.
Ak výmera poľnohospodárskej pôdy presahuje viac ako dvojnásobne výmery políčok
a trvalých trávnatých porastov určených v tabuľke č. 1, určujú sa normované kmeňové stavy
osobitne aj na ňu. Na 1 ha možno zvýšiť normovaný kmeňový stav prežúvavej zveri pri
jelenej zveri najviac o 4 ks, pri danielej zveri o 4 ks a muflonej zveri o 8 ks.
Pri zaraďovaní diviačích zverníc do kvalitatívnych tried je rozhodujúce zastúpenie
dubov a bukov. Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici podľa tabuľky č. 2
pre diviačiu zver sa použije len v prípade diviačich zverníc. V ostatných zverniciach sa
použije na určenie normovaných kmeňových stavov diviačej zveri výmera oplotenej plochy
na 1 ks plánovanej zveri od 17,6 ha do 20 ha.
Vo veľkých zverniciach, ktoré presahujú optimálnu výmeru a celá výmera lesa nie je
zaradená do lesov osobitného určenia z dôvodu poľovníctva, môže sa kvalitatívna trieda
zvernice znížiť najviac o jednu triedu.
V špeciálnych diviačích zverniciach musí byť vyššie zastúpenie políčok ako lúk
a ohryzových plôch.
V diviačích zverniciach sa namiesto pagaštana požaduje gaštan.
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Návrh normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri vo zvernici určuje
projektant v projekte zvernice podľa § 3 písm. c) ods. 2 zákona. Výpočet normovaných
kmeňových stavov pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver určí na základe produkcie sušiny
biomasy zelenej hmoty trvalých trávnatých porastov. Výpočet normovaných kmeňových
stavov diviačej zveri projektant určí na základe zastúpenia dubov a bukov. Pri zastúpení duba
a buka nad 50 % – výmera oplotenej plochy na 1 jedinca diviačej zveri – 2,5 ha, pri zastúpení
duba a buka pod 50 % – výmera oplotenej plochy – 3,5 ha. Plánovaný pomer pohlavia vo
zvernici 1:1,2 a viac v prospech samčej zveri.
2. Bažantnice
Tabuľka č. 2
Číselný kód
agroklimatického
regiónu

Lesy, remízy

Kvalitatívna
trieda

00, 01

A*)

I.

B**)

II.

A

III.

B

IV.

02, 03

*) A – lesné jadro s bohatou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava je vykonaná.
**) B – lesné jadro s chudobnou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava nie je vykonaná.

Poľovný revír vytvorený z poľnohospodárskych pozemkov
Základné určenie kvalitatívnej triedy poľovného revíru pre všetky druhy malej zveri sa
vykoná na základe zatriedenia poľovného revíru do agroklimatického regiónu. Ak poľovný
revír spadá do viacerých agroklimatických regiónov, kvalitatívna trieda sa určí interpoláciou.
Na zaraďovanie poľnohospodárskych pozemkov do kvalitatívnych tried sa zvolili
v poľnohospodárstve používané kvalitatívno-bonitné pôdno-ekologické jednotky. Bonitné
pôdno-ekologické jednotky sú evidované v číselných kódoch. Prvé dvojčíslie udáva
agroklimatické regióny, ktorých je spolu desať. Agroklimatické regióny najvýstižnejšie
charakterizujú klimatické podmienky, čo je z hľadiska chovu malej zveri rozhodujúce. Z tohto
dôvodu sa agroklimatický región považuje za najvhodnejší základ zaradenia poľovných
revírov vytvorených na poľnohospodárskych pozemkoch do kvalitatívnych tried. Zaradenie
poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa agroklimatického regiónu sa uvádza v prílohe
č. 6 tabuľka č. 1. Druhé dvojčíslie bonitné pôdno-ekologické jednotky udáva hlavné pôdne
jednotky alebo pôdne subtypy, pričom sa mnohé z nich môžu vyskytovať aj vo viacerých
agroklimatických regiónoch. Ich rozdelenie podľa zrnitosti a reakcie pôdy je uvedené
v prílohe č. 6 tabuľke č. 2.
Osobitné ustanovenie pre jednotlivé druhy malej zveri
Zajačia zver
Pre zajačiu zver sa posudzuje celá poľná a lesná plocha, súvislé lesné komplexy do
100 ha, vodné plochy a tzv. iné plochy. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú
osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy.
Pri tejto zveri má byť pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave spravidla 1:1.
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Bažantia zver
Pre bažantiu zver sa posudzuje lesná poľovná plocha, súvislé lesné komplexy do
100 ha a tá časť poľnej poľovnej plochy, na ktorej sa bažantia zver skutočne vyskytuje alebo
ktorá jej poskytuje vhodné životné podmienky. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú
osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy, ak sa neposudzujú osobitne ako jadro
bažantnice.
Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je pri bažantoch spravidla 1:4
až 1:5. Bažantnice je vhodné zakladať len v agroklimatických regiónoch 00, 01, 02, 03 a 04.
Kritériá na zaradenie do kvalitatívnych tried uvedené v prílohe č. 6 tabuľke č. 1 platia len pre
jadro bažantnice a k nemu priľahlé pásmo poľnej plochy do najväčšej vzdialenosti 1 km od
okraja. Normovaný kmeňový stav bažantej zveri podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 2 platí pre
prírodný kmeňový stav bažantov. Koeficient očakávaného prírastku je kalkulovaný len pre
lov kohútov. Ak sa do poľovného revíru na účely lovu vypúšťajú aj umelo odchované bažanty
a lovia aj sliepky, normovaný kmeňový stav bažantov v takomto poľovnom revíri má pomer
pohlavia 1:5 až 1:6.
Jarabičia zver
Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného revíru
tvorená poľovnými pozemkami. Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je
spravidla 1:1. Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa koeficientom očakávaného
prírastku, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý
skutočný jarný kmeňový stav zveri.
Poľná srnčia zver
Pre poľnú srnčiu zver sa posudzujú tie časti poľovného revíru vrátane súvislých
lesíkov a trstín, v ktorých sa táto zver skutočne aj vyskytuje alebo nachádza vhodné životné
podmienky. Lesné komplexy a trstiny, ktorých súvislá plocha presahuje výmeru 100 ha sa
posudzujú tak ako v srnčích oblastiach.
Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1:1 až 1:1,2.
Ostatné druhy
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav
jelenej zveri len v tých lesných komplexoch a trstinách, ktoré majú súvislú výmeru najmenej
500 ha, pričom môžu zasahovať do viacerých poľovných revírov. Ostatné menšie lesné
komplexy a trstiny s výmerou najmenej 100 ha sa posudzujú len pre srnčiu zver, len
výnimočne aj pre danieliu zver alebo pre mufloniu zver, a to len vtedy, keď sú tam pre ne
vhodné životné podmienky z aspektu ich ekológie, predovšetkým potravnej.
Prehľad agroklimatických regiónov Slovenskej republiky
Číselný
kód

Charakteristika
priemerného úhrnu ročných zrážok Z
a priemernej dennej teploty vzduchu T

Nadmorská
výška
(m n. m.)

00

Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, Z 500 – 600 mm, T 10 – 9 ºC

pod 115

01

Veľmi teplý, suchý, nížinný, Z 550 – 650 mm, T 10 – 9 ºC

115 – 200

02

Teplý, mierne suchý, pahorkatinový, Z 600 – 700 mm, T 9 – 8 ºC

200 – 340

03

Veľmi teplý, suchý, nížinný, kontinentálny, Z 550 – 600 mm, T 10 – 9 ºC

115 – 200

04

Veľmi teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny Z 600 – 700 mm, T 8 – 7 ºC

115 – 200
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05

Teplý, mierne suchý, kotlinový, kontinentálny, Z 600 – 700mm, T 8 – 7 ºC

200 – 350

06

Teplý, mierne vlhký, vrchovinový, Z 650 – 750 mm, T 8 – 7 ºC

200 – 350

07

Mierne teplý, mierne vlhký, Z 650 – 750 mm, T 6 – 7 ºC

340 – 450

08

Mierne chladný, mierne vlhký, Z 700 – 800 mm, T 6 – 5 ºC

150 – 540

09

Chladný, vlhký, z viac ako 800 mm, T 5 ºC

540 – 650

Poľovné revíry v poľovnej oblasti pre malú zver sa zaraďujú do kvalitatívnych tried
len v agroklimatických regiónoch 00 – 05 do nadmorskej výšky 350 m n. m.“.
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66. V prílohe è. 6 tabu¾ke è. 1 posledný riadok znie:
06,07,08

IV.

do10

do 0,2

do 10

do 0,2

do 10

do 0,1

do 1,9

do 0,25.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

ZÁZNAM O LOVE ZVERI, NÁJDENEJ UHYNUTEJ ZVERI,
POUŽITÝCH ZNAČKÁCH A POUŽITÍ DIVINY

Poľovná oblasť:
Chovateľský celok:
Poľovná lokalita:
Okresný úrad:
Poľovný revír:
Výmera:
Užívateľ poľovného revíru:

Pri mláďatách raticovej zveri sa označuje
jednotlivých zistených kusov znamienkom ♀ ♂.

ha

pohlavie

Poradové číslo

1

Dátum ulovenia alebo nájdenia
zveri

Plnenie plánu chovu a lovu

2
Schválený plán chovu a lovu

0

0

1 – 2 roč.

3

0

0

3 – 6 roč.

4

0

0

7 – 10 roč.

5

0

0

11 roč. a starš.

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
0

9

jelenčatá

0

0

jelenice

8

jelenia zver spolu

0

spolu

7

1 – 2 roč.
0

0

11

3 – 7 roč.
0

0

12

8 roč. a staršie
0

0

13

spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

danielice
0

0

15

danielčatá
0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1 – 2 roč.

kusov
17 18

danielia zver spolu

3 – 5 roč.

I.

0

0

20

6 roč. a staršie
spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

muflónice
0

0

22

muflónčatá
0

0

23

muflonia zver spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

srnce
I. II. III.

0

0

25

1 a 2 roč.

muflóny
I. II. III.

0

0

26

3 – 5 roč.

daniele
I. II. III.

0

0

27

6 roč. a staršie

jelene
II. III. IV.

srnčia

spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

srny
0

0

29

srnčatá
0

0

30

srnčia zver spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

dospelé diviaky

0

0

32

dospelé diviačice

0

0

33

diviačia

lanštiaky
0

0

34

diviačatá
0

0

35

diviačia zver spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

kamzík
0

0

37

kamzíčia

0

0

38

kamzica

Raticová zver
muflonia

0

0

39

kamzíča

danielia

spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

zajac poľný
0

0

41

jarabica poľná
0

0

42

kohúty
0

0

43

bažant

0

0

44

sliepky

jelenia

spolu
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

králik divý
0

0

46
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sluka lesná

48

0

0

holub hrivnák

47

0

0
0

0

49

husi

0

0

50

kačica divá

0

0

51

chochlačka sivá a vrkočatá

0

0

52

lyska čiena

0

0

53

jariabok hôrny

0

0

54

vlk dravý

0

0

55

líška hrdzavá

0

0

56

jazvec lesný

0
0

0

0

0

59

kuna skalná

kusov
57 58

0

tchor tmavý

kuna lesná

0

0

60

ondatra pižmová

0

0

61

vrana túlavá

0

0

62

havran poľný

0

0

63

straka čierna

0

0

64

sojka škriekavá

0

0

65

túlavý pes

0

0

66

túlavá mačka

0

0

67

0

0

68

ostatná zver

0

0

69

0

0

70
71

Číslo použitej značky

72

Meno poľovníka

ks
73

vlastná spotreba

kg
74
ks
75
kg
76
ks
77

Použitie diviny

malé množstvo
dodané konečnému
spotrebiteľovi

kg
78

spracovateľský
závod

79

Miesto ulovenia, miesto
a príčina uhynutia zveri, chytanie živej
zveri a pod.

.
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68. Príloha è. 10 znie:
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

PLÁN
chovu a lovu raticovej zveri
na poľovnícku sezónu 2.../2...

Poľovná oblasť:
Chovateľský celok:
Poľovná lokalita:
Okresný úrad:
Poľovný revír:
Výmera:
Užívateľ poľovného revíru:

Odoslané dňa:

Podpis štatutárneho zástupcu
užívateľa poľovného revíru:

ha

Odtlačok
pečiatky

Výkaz vystavil:
Číslo telefónu:

Prerokované na chovateľskej rade dňa:
Schválené dňa:

Podpis

Očakávaný prírastok

Letný stav pred
odlovom

Návrh plánu lovu

Schválený plán lovu

Zo schvál. plánu lovu
(pís. j.) plán odchytu

Plán zazverovania

Predpokladaný
kmeňový stav k 31. III.
budúc. roka

H

I

J

K

L

M

b
Kvalitatívna trieda
poľov. revíru
Normovaný kmeňový
stav zveri
Schválený plán lovu za
predchádz. rok
Plnenie plánu lovu za
predchádz. rok
Jarný
spočítaný
kmeňový
stav
upravený
k 31. III.

G

F

E

D

C

B

A

a

1 - 2 ročné

1

3 - 6 ročné

2

7 - 10 ročné

3

11 r. a staršie

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPOLU

5

Jelenice

6

Jelienčatá

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jel. zver - SPOLU

8

1 - 2 ročné

9

3 - 7 ročné

10

8 r. a staršie

11

SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Danielice

13

Danielčatá

14

Dan. zver - SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1- 2 ročné

16

3 - 5 ročné

17

18

6 r. a staršie

SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Muflónice

20

Muflonia zver
muflóny
veková trieda
I.
II. III.
Muflónčatá

21

Mufl. zver - SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

23

24

25

SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Srny

27

Srnčia zver
srnce
veková trieda
I.
II. III.
1 a 2 ročné

Danielia zver
daniele
veková trieda
I.
II. III.
3 - 5 ročné

Jelenia zver
jelene
veková trieda
I.
II. III. IV.
6 r. a staršie

Druh zveri

28

Srnčatá

Plán chovu a lovu raticovej zveri v poľovníckej sezóne ................ v poľovnom revíri ............................

Srnč. zver - SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29
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31

Diviaky

30
32
33

Diviačia zver

Diviačice
Lanštiaky
Diviačatá

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35
36
37
38

Kamzíčia zver

0

34

Div. zver - SPOLU
Kamzík
Kamzica
Kamzíča
SPOLU

39
40
41
42

Ostatná raticová

Jeleň sika
Jeleník bielochvostý
Los mokraďový
Zubor hrivnatý

.
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69. Zruuje sa príloha è. 13a.
70. Príloha è. 17 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) dátum vyradenia zmluvy z evidencie..
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71. Príloha è. 34 znie:
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Foto 3 x 3,5 cm

Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka
I. časť
Titul, meno, priezvisko

Dátum narodenia

1.

Miesto narodenia

rodné číslo
Občiansky preukaz, séria, číslo

Vydaný Okresným riaditeľstvom Policajného zboru

2.
Miesto trvalého pobytu

PSČ

Ulica, číslo

Okres

3.
Štátna príslušnosť

4.

Telefónne číslo:
E-mail:

Žiadam o poľovný lístok pre občana Slovenskej republiky na:

5.

6.

a) týždeň* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
b) mesiac* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
c) jeden rok* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
d) päť rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
e) desať rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
f) dobu neurčitú pre osobu nad 62 rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
g) obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo
povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho
roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí [§ 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.]
Doterajší platný poľovný lístok Miesto vydania
Dátum vydania Číslo poľovného lístku
vydaný

Ako prílohy k žiadosti o vydanie poľovného lístka predkladám:

7.

a) vysvedčenie o skúške z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]*,
b) doklad, ktorý nahrádza skúšku z poľovníctva [§ 51 ods. 4 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.]*,
c) doterajší platný poľovný lístok*,
d) potvrdenie o návšteve školy a o absolvovaní predmetu poľovníctvo [§ 51 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z.]*,
e) doklad o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka [§ 51
ods. 4 písm. e) zákona č. 274/2009 Z. z.]*,
f) dve fotografie formátu 3x3,5 cm.

........................................................

........................................................................

Dátum

Podpis žiadateľa

II. časť
Vydaný*/predĺžený poľovný lístok č. ................................... dňa: ............................ vydal/predĺžil: ....................................
Zamietnuté vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka dňa: ....................... zamietol: .............................................
*) Nehodiace sa prečiarknite.
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Pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka
I.

časť vypĺňa ž i a d a t e ľ

riadok 1. – vyplní sa podľa predtlače: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
riadok 2. – vyplní sa podľa predtlače: séria a číslo platného občianskeho preukazu, vydaný Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v mieste vydania, pod číslom,
riadok 3. – vyplní sa podľa predtlače: miesto trvalého pobytu, PSČ, ulica, popisné číslo, okres,
riadok 4. – vyplní sa podľa predtlače: štátna príslušnosť,
riadok 5. – nehodiace body sa prečiarknu, neprečiarknutý zostáva len jeden bod,
riadok 6. – vyplní sa len vtedy, ak žiadateľ žiada o predĺženie platnosti poľovného lístka; poľovný lístok vydaný
kým, v mieste, dátum vydania, číslo poľovného lístka,
riadok 7. – príloha:
a) predkladá sa originál Vysvedčenia o skúške z poľovníctva alebo jeho osvedčená kópia,
b) predkladá sa doklad, ktorý vydala Stredná odborná škola alebo vysoká škola, na ktorej je poľovníctvo
povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom a potvrdzuje v ňom, že žiadateľ úspešne absolvoval
predmet poľovníctvo,
c) predkladá sa poľovný lístok,
d) potvrdenie o návšteve školy predkladá len žiadateľ, ktorý žiada o vydanie/predĺženie poľovného lístka pre
poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným
vyučovacím predmetom; poľovný lístok sa vydá/predĺži len poslucháčovi, ktorý úspešne absolvoval predmet
poľovníctvo (§ 51 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z.),
e) predkladá sa buď Poistná zmluva o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas
platnosti poľovného lístka, alebo potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, ktorá zaslala na ústredie
Slovenskej poľovníckej komory Poistnú zmluvu o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva
poľovníctva počas platnosti poľovného lístka pre svojich členov.
II.

časť vypĺňa Obvodná poľovnícka komora

„Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas
Slovenskej poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05 Bratislava, na spracúvanie mojich osobných
údajov uvedených v Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka.“
Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ poskytujem na vymedzený
účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov,“ a to do môjho písomného odvolania zaslaného doporučene
na uvedenú adresu na obdobie trvania platnosti poľovného lístka.
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Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka pre cudzinca
Application for issuing*/prolonging the validity* of hunting licence for a foreigner
I. časť
Titul, meno, priezvisko

1. Title, first name, family name
2.

Doklad totožnosti, číslo
Evidence licence, number

Dátum narodenia
Date of birth

Štát a miesto narodenia
State and place of birth

Vydaný
Issued

Miesto trvalého pobytu – štát, obec, ulica, PSČ, kontakt

3.

Telefónne číslo:

4. Telephone number:

5.

6.

7.

Štátna príslušnosť
Nationality

Place of permanent residence - state, municipality, street, post code, contact
E-mail:
E-mail:

Žiadam o poľovný lístok pre cudzinca:
I apply for hunting licence for a foreigner:
a) na desať rokov [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
for ten year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
b) na päť rokov [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
for five year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
c) na jeden rok [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
for one year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
d) na jeden mesiac [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
for one month (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
e) na jeden týždeň [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
for one week (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
f) na dobu neurčitú pre osoby nad 62 r. [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]
with indeterminate duration for persons above 62 years (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*
g) na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo
povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom [§ 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.]
on the period of regulars study for high schools´ or universities´ students, where the subject of hunting is obligatory or
elective obligatory subject (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter b)*
Predchádzajúci poľovný lístok
Miesto vydania
Dátum vydania Číslo písomnosti
pre cudzinca vydaný
Date of issuing Number of hunting licence
Previous hunting licence issued
Place of issuing
for a foreigner
Ako prílohy k žiadosti o vydanie poľovného lístka predkladám:
I submit as supplements to issuing the hunting licence following:
a) doklad o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas
platnosti poľovného lístka [§ 51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.],
Document on insurance of the consequences of legal responsibility in performing hunting right during the validity
of hunting licence (§ 51 section 5 letter c) Act. no. 274/2009 of the Code),
b) doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu
[§ 51 ods. 5 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.],
Document asserting entitlement on game hunting abroad or its officially verified copy
(§ 51 section 5 letter b) Act. no. 274/2009 of the Code),
c) predchádzajúci poľovný lístok*. Previous hunting licence*.

........................................................

........................................................................

Dátum/Date

Podpis žiadateľa/Signature of applicant

II. časť / Part II
Vydaný */predĺžený poľovný lístok č.................................... dňa: ............................ vydal/predĺžil:
.........................................
Issued*/prolonged*hunting licence no.

on

issued by/prolonged by

Zamietnuté vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka dňa: ...................... zamietol: .................................................
Issuing*/prolonging*hunting licence refused on
*) Nehodiace sa prečiarknite./Delete inappropriate.

by
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Pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka
Instructions for filling the application for issuing/prolonging the validity of hunting licence
I. časť vypĺňa ž i a d a t e ľ
Part I applicant fills in
riadok 1. – vyplní sa podľa predtlače: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
Line 1 – it is filled in according to pre-print: title, first name, family name, date of birth, state and place of birth,
riadok 2. – vyplní sa podľa predtlače: séria a číslo platného občianskeho preukazu, vydaný Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v mieste vydania, pod číslom,
Line 2 – it is filled in according to pre-print: series and number of valid identity card or passport, issued, number
riadok 3. – vyplní sa podľa predtlače: miesto trvalého pobytu, PSČ, ulica, popisné číslo, okres,
Line 3 – it is filled in according to pre-print: state and place of permanent residence, nationality
riadok 4. – vyplní sa podľa predtlače: štátna príslušnosť,
Line 4 – inappropriate points are deleted; only one point remains undeleted,
riadok 5. – nehodiace body sa prečiarknu, neprečiarknutý zostáva len jeden bod,
Line 5 – it is filled in only in case if applicant applies for prolonging the validity of hunting licence
riadok 6. – príloha:
a) predkladá sa Poistná zmluva o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva
poľovníctva počas platnosti poľovného lístka [§ 51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.]
Line 6 – supplement:
a) Insurance contract is submitted regarding insuring the consequences of legal responsibility in performance
of hunting right during the validity of hunting licence (Act no 274/2009 of the Code §51, section 5, letter C)

II. časť vypĺňa Obvodná poľovnícka komora
Part II District hunting chamber fills in
„Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas
Slovenskej poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05 Bratislava, na spracúvanie mojich osobných
údajov uvedených v Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka.“
Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ poskytujem na vymedzený
účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov,“ a to do môjho písomného odvolania zaslaného doporučene
na uvedenú adresu na obdobie trvania platnosti poľovného lístka.
Hereby, as a data subject, by source of the act no. 122/2013 coll. on Protection of Personal Data and on Changing
and Amending of other acts, I give a consent to Slovak Hunting Member, firm domicile: Stefanikova 10, 851 05
Bratislava on the processing of personal data above mentioned in the „Application for issuing/prolonging the
validity of hunting licence.“
I provide my personal data for the defined purpose by which is the „Evidence of Hunting Licence Holders“
mentioned in the „Application for issuing/prolonging the validity of hunting licence.“.
I give my consent during my hunting licence validity. My written appeal can be registered posted on the above
mentioned post address.“.
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Príloha è. 35
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

DRUHY SKÚŠOK PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE POĽOVNEJ
UPOTREBITEĽNOSTI PSOV
Por.

Druh skúšky

skratka

1

Jesenné skúšky stavačov

JSS

2

Farbiarske skúšky stavačov

FSS

3

Lesné skúšky stavačov

LSS

4

Všestranné skúšky stavačov

VSS

5

Špeciálne skúšky z vodnej práce

VP

6

Jesenné skúšky malých plemien

JSMP

7

Farbiarske skúšky malých plemien

FSMP

8

Lesné skúšky malých plemien

LSMP

9

Všestranné skúšky malých plemien

VSMP

10

Jesenné skúšky retrievrov

JSR

11

Farbiarske skúšky retrievrov

FSR

12

Lesné skúšky retrievrov

LSR

13

Všestranné skúšky retrievrov

VSR

14

Skúšky retrievrov z prinášania malej zveri

SRPMZ

15

Predbežné skúšky farbiarov

PF

16

Individuálne hlavné skúšky farbiarov

IHF

17

Skúšky duričov

SD

18

Farbiarske skúšky duričov

FD

19

Skúšky v brlohovaní

BL

“.

.
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Príloha è. 35a
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

ZOZNAM PSOV POĽOVNÝCH PLEMIEN, KTORÉ MÔŽU ABSOLVOVAŤ
SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI
Skupina

Názov plemena

Druh skúšok

3
3

Airedale terrier
Austrálsky teriér

3

Bedlington terrier

3

Border terrier

3

Bull terrier

3

Cairn terrier

3

Český teriér

3

Dandie dinmont terrier

3

Deutscher Jagdterrier

3

3

Foxterrier smooth
(foxteriér hladkosrstý)
Foxterrier wire
(foxteriér hrubosrstý)
Glen of imaal terrier

3

Irish terrier

3

Jack Russel terrier

3

Kerry blue terrier

3

Lakeland terrier

3

Manchester terrier

3
3

Nihon teria (japonský
teriér)
Norfolk terrier

3

Norwich terrier

3

Parson Russell terrier

3

Patterdale terrier

3

Scottish terrier

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
SMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD

3
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3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6

6
6
6

6
6
6
6
6

6

6

Sealyham terrier

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
Skye terrier
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
Soft coated wheaten
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
terrier (pšeničný teriér) SD
Welsh terrier
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
FD, SD
West highland white
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
terrier
FD, SD
Dachshund – jazvečíky JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL,
všetkých rázov a druhov FD, SD
Basenji
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
Cirneco del Etna
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(sicílsky durič)
Jämthund (sivý losí pes) JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
Karjalankarhukoira
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(karelský medvedí pes)
Norbottenspets (švédsky JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
špic)
Norsk Elkhund grä
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(nórsky losí špic sivý)
Norsk Elkhund Sort
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(nórsky losí špic čierny)
Russko-evropeiskaia
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD SD
lajka
Suomenpystykorva
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(fínsky špic)
Vostotchnosibirskaja
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
lajka (východosibírska
lajka)
Zapadnosibirskaia lajka JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(západosibírska lajka)
Alpenländische
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF
Dachsbracke
(jazvečíkovitý durič)
Ariégeois (ariégeoiský
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
durič)
Basety
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
Bayerischer
FSMP, LSMP, FD, PF, IHF
Gebirgsschweisshund
(bavorský farbiar)
Beagle
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
Beagle Harrier
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
Billy (francúzsky durič) JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
Bloodhound
FSMP, LSMP, FD, PF, IHF
Bosanski ostrodlaki
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
gonic barak (bosniansky
ostrosrstý durič)
Briquet griffon vendeen JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
(hrubosrstý vendénsky
briket)
Crnogorski Planinsky
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
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gonič (Černohorský
horský durič)
Chien d´Artois
(francúzske plemeno
duriča)
Deutsche Bracke
(nemecký durič)
Drever (švédsky
jazvečíkovitý durič)
Dunker (nórsky durič)
English fox-hound
(anglický líščí pes)
Erdélyi kopó
(sedmohradský durič)
Francais blanc et noir
(francúzsky bielo-čierny
durič)
Francais blanc et orange
(francúzsky
bielo-oranžový durič)
Francais tricolore
(francúzsky trikolórový
durič)
Grand anglo-francais
blanc et noir (veľký
anglo-franc.
bielo-čierny)
Grand anglo-francais
blanc et orange
(bielo-oranžový durič)
Grand anglo-francais
tricolore (veľký anglofranc. trikolórny durič)
Grand basset griffon
vendeen (veľký
hrubosrstý vendénsky
baset)
Grand bleu de Gascone
(veľký modrý gaskonský
durič)
Grand gascon
saintongeois (veľký
francúzsky
durič – saintongeois)
Grand griffon vendeen
(veľký hrubosrstý
vendénsky durič)
Griffon bleu de
Gascogne (modrý
hrubosrstý durič
z Gascogne)
Griffon fauve de
Bretagne (plavý
hrubosrstý durič
z Bretagne)

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
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Griffon nivernais
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
(nivernaiský durič)
Haldenstöver (nórsky
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
durič)
Hamilton stövare
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(švédsky durič)
Hannover´scher
FSMP, LSMP, FD, PF, IHF
Schweisshund
(hanoverský farbiar)
Harrier (anglický durič
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
– na lov zajacov)
Hellinikos ichnilatis
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(grécky durič)
Hygenhund
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
(hygenov pes)
Istarski kratkodlaki
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
gonič (istrijský
krátkosrstý durič)
Istarski ostrodlaki gonič JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(istrijský drôtosrstý
durič)
Ogar Polski
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(poľský ogar)
Österreichische
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
glatthaarige Bracke
(Brandlbracke – rakúsky
hladkosrstý durič)
Otterhound / Vydrí pes/ JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
Petit basset griffon
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
vendeen (malý
hrubosrstý vendénsky
basset)
Petit bleu de Gascogne
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(malý modrý durič
z Gascogne)
Petit gascon
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
saintongeois (malý durič
gascon-saintongeoiský)
Poitevin (durič
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
francúzskeho pôvodu)
Polski gonczi / Poľský
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,
durič/
Porcelaine (durič
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
francúzskeho pôvodu)
Posavski gonič
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
(posávsky durič)
Sabueso espaňol
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(španielsky durič)
Schiller stövare
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
(Schillerov durič)
– pôvod Švédsko
Schweizerischer
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
Laufhund – švajčiarske
vysokonohé duriče

Strana 5243

Strana 5244

Zbierka zákonov è. 489/2013

6

6

6

6
6
6

6

6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

7

7

a) Berner Laufhund
b) Bruno du Jura
c) Luzerner Laufhund
d) Schwytzer Laufhund
Schweizerischer
Niederlaufhund
– švajčiarske nízkonohé
duriče
a) Berner Laufhund
b) Petit courant ou
Bruno du Jura
c) Luzerner Laufhund
d) Schwytzer Laufhund
Segugio italiano pelo
forte (taliansky
hrubosrstý durič)
Segugio italiano pelo
raso (taliansky
krátkosrstý durič)
Slovenský kopov
Smalandsstövare
(smálanský durič)
Srbski trojbojni gonič
(srbský trojfarebný
durič)
Steirische
Rauhhaarbracke
(štajerský durič)
Suomenajokoira (fínsky
durič)
Tatranský durič
Tiroler Bracke (tirolský
durič)
Westfälische
Dachsbracke (westfálsky
jazvečíkovitý durič)
Bracco italiano
(taliansky stavač)
Braque d´Auvergne
(auvernajský stavač)
Braque de l´Ariége
(ariégsky stavač)
Braque du Bourbonnais
(bourbonnaisský stavač)
Braque Dupuy
(dupuyský stavač)
Braque francais, type
Gascogne (franc. stavač
gaskonského typu)
Braque francais, type
Pyrenees (franc. stavač
pyrenejského typu)
Braque Saint Germain

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
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(saint-germainský
stavač)
Deutscher drahthaariger
Vorstehhund (nemecký
drôtosrstý stavač)
Deutscher kurzhaariger
Vorstehhund (nemecký
krátkosrstý stavač)
Deutscher langhaariger
Vorstehhund (nemecký
dlhosrstý stavač)
Deutscher
stichelhaariger
Vorstehhund (nem.
ostrosrstý stavač)
Drentsche patrijshound
(drentský jarabičiar)
Drótszöru magyar vizsla
(maďarský drôtosrstý
stavač)
Český fousek
Pointer
English setter (anglický
seter)
Epagneul bleu de
Picardie (modrý
pikardský španiel)
Epagneul breton
(bretónsky španiel)
Epagneul de picardie
(pikardský španiel)
Epagneul de PontAudemer (pontaudemerský španiel)
Epagneul francais
(francúzsky španiel)
Gammel dansk
honsehund (dánsky
stavač)
Gordon setter
Griffon á poil laineux
(stavač s vlnovitou
srsťou)
Griffon d´arret á poil
dur (francúzsky
krátkosrstý stavač)
Grosser münsterländer
Vorstehhund (veľký
münsterlandský stavač)
Irish red and white setter
(írsky červeno-biely
seter)
Irish red setter (írsky
červený seter)

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
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Kleiner münsterländer
Vorstehhund (malý
münsterlandský stavač)
Perdigueiro Portugués
(portugalský stavač)
Perdiguero de Burgos
(burgosský stavač)
Pudepointer
Rövidsörü magyar vizsla
(maďarský krátkosrstý
stavač)
Slovenský hrubosrstý
stavač
Spinone italiano
(taliansky spinone
– stavač)
Staby houn (holandský
stavač)
Weimaraner (krátkosrstý
a dlhosrstý)
American cocker
(americký kokeršpaniel)
American water spaniel
(americký vodný
španiel)
Barbet (sliedič
francúzskeho pôvodu
s kučeravou srsťou)
Chesapeake bay
retriever
Clumber spaniel

8

Curly coated retriever

8

Deutscher Wachtelhund
(nemecký prepeličiar)
English cocker spaniel
(anglický kokeršpaniel)
English springer spaniel
(anglický špringer
španiel)
Field spaniel (poľný
španiel)
Flat coated retriever

7
7
7
7

7
7

7
7
8
8

8

8

8
8

8
8
8
8
8
8

JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP

JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSS, VSS, FSS, LSS, VP
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, FTSRPMZ
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SRPMZ
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SRPMZ
Golden retriever (zlatý
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
retríver)
SRPMZ
Irish water spaniel (írsky JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD
vodný španiel)
Labrador retriever
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SRPMZ
Nova Scotia duck tolling JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
retriever
SRPMZ

Èiastka 108

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 489/2013

8
8
8

Sussex spaniel
(sussexský španiel)
Welsh springer spaniel

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,
SD
Wetterhoun (vodný pes) JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD
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Príloha è. 35b
k vyhláke è. 344/2009 Z. z.

POČET A POUŽÍVANIE POĽOVNE UPOTREBITEĽNÝCH PSOV PODĽA VÝMERY
POĽOVNÉHO REVÍRU A DRUHU CHOVANEJ A LOVENEJ ZVERI
Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať len poľovne upotrebiteľné psy uvedené
v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
s preukazom o pôvode.
1. Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak
a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1 000 ha je jeden stavač
a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič,
b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1 500 ha
jeden stavač a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever
alebo durič,
c) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2 500
ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér, sliedič, retriever alebo durič,
d) v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4 000 ha jeden
farbiar, slovenský kopov, jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými
predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík, teriér, sliedič alebo durič,
e) vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok na účely tlmenia
besnoty.
2. V poľovných revíroch, v ktorých sa neplánuje lov malej zveri, nemusia byť k dispozícii
poľovne upotrebiteľné stavače.
3. V poľovných revíroch, v ktorých sa loví raticová zver, treba zabezpečiť na dohľadávanie:
a) srnčej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal
schopnosť dohľadať srnčiu zver,
b) diviačej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal
schopnosť dohľadať diviačiu zver,
c) jelenej, danielej alebo muflonej zveri na každých i začínajúcich 4 000 ha jedného
poľovne upotrebiteľného farbiara, slovenského kopova, jazvečíkovitého duriča alebo
štajerského duriča s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov.
4. Počty poľovne upotrebiteľných psov podľa bodu 3 písm. a) až c) treba zabezpečiť na výmeru
poľovných pozemkov, na ktorých sa lov príslušného druhu raticovej zveri plánuje.
5. Na spoločných poľovačkách na diviačiu zver sa na durenie môžu používať iba psy
s absolvovanými skúškami duričov a psy vo výcviku pripravujúce sa na skúšky duričov.
Predpísaný minimálny počet psov na spoločnej poľovačke musí mať absolvované skúšky
duričov.
6. Ak užívateľ poľovného revíru alebo jeho členovia nevlastnia dostatočný počet poľovne
upotrebiteľných psov, je možné ich zabezpečiť zmluvou.
7. Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na
skúškach, a to:
a) malej zveri (zajac, bažant)
– stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov,
– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo
všestranné skúšky pre malé plemená a retrievre,
b) kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej, husi divej, husi siatinnej a husi
bieločelej:
– stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ktoré úspešne absolvovali
jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky,
c) srnčej zveri
– stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky
stavačov,
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– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali
farbiarske alebo lesné, alebo všestranné skúšky malých plemien alebo retrievrov,
– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné skúšky malých plemien
alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov,
d) diviačej zveri
– duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov alebo
farbiarske skúšky duričov,
– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov alebo individuálne
hlavné skúšky farbiarov,
e) jelenej, muflónej a danielej zveri
– len farbiare, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče alebo štajerské duriče po
absolvovaní predbežných skúšok farbiarov“.
Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov získavajú
kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.
Poľovnú upotrebiteľnosť na lov škodlivej zveri môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne
absolvujú skúšky v brlohovaní.“.

Strana 5250

Zbierka zákonov è. 489/2013

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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490
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 486/2013 Z. z.
o presadzovaní práv duevného vlastníctva colnými orgánmi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 40
zákona è. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duevného vlastníctva colnými orgánmi ustanovuje:
§1
Vzor tlaèiva na podávanie iadosti o prijatie opatrenia proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri
tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ïalej len
iados o prijatie opatrenia na domácom trhu), je uvedený v prílohe è. 1.
§2
Vzor tlaèiva na podávanie iadosti o predåenie doby
uplatòovania rozhodnutia o iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe è. 2.

§3
Výka skladného za uskladnenie zaisteného tovaru,
bez oh¾adu na dåku jeho skladovania, sa pre kadého
drite¾a rozhodnutia ustanovuje takto:
a) 7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,1)
b) 15 eur za tovar nachádzajúci sa v potovej zásielke2)
inej, ako je malá zásielka,
c) 50 eur za tovar do 500 skladových poloiek, prièom za kadú ïaliu skladovú poloku nad 500 skladových poloiek sa skladné zvyuje o 0,1 eura.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter Kaimír v. r.

1

) Èl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duevného vlastníctva
colnými orgánmi a zruení nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
2
) § 5 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akty Svetovej potovej únie (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 50/2010 Z. z.).
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 490/2013 Z. z.

VZOR
ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
1. Údaje o žiadateľovi
(oprávnená osoba podľa § 2 písm. a)
zákona č. 486/2013 Z. z.):

Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu:
Dátum:

Obchodné meno/názov:
Identifikačné číslo:
Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa
trvalého pobytu:
PSČ, mesto (obec):
Štát:
Telefónne číslo:
Faxové číslo:
E-mailová adresa:
2. Status žiadateľa:
□ držiteľ práva duševného vlastníctva
□ iná osoba
4. Údaje o tovare, pri ktorom sa žiada
o ochranu práva duševného vlastníctva
podľa bodu 3:

Podpis osoby konajúcej
v mene Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky a odtlačok
úradnej pečiatky:
3. Právo duševného vlastníctva:
□ Právo ochranných známok
□ Dizajnové právo
□ Autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom
□ Právo označení pôvodu výrobkov
a zemepisných označení výrobkov
□ Patentové právo
□ Dodatkové ochranné osvedčenie
na liečivá
□ Dodatkové ochranné osvedčenie
na výrobky na ochranu rastlín
□ Právo k novým odrodám rastlín
a plemenám zvierat
□ Právo topografií polovodičových
výrobkov
□ Právo úžitkových vzorov
5. Údaje o tovare, ktorým sa porušuje
právo duševného vlastníctva podľa
bodu 3:

Počet príloh:
Počet príloh:
6. Údaje o zástupcovi
(podľa § 3 ods. 7 zákona č. 486/2013 Z. z.):
Obchodné meno/názov:

Telefónne číslo:

Titul, meno a priezvisko:

Faxové číslo:

Poštová adresa:

E-mailová adresa:
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7. Vyhlásenie oprávnenej osoby
(podľa § 3 ods. 4 zákona č. 486/2013 Z. z.):
Preberám zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru podľa § 2 písm. e)
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z. pri prijímaní opatrení na domácom trhu podľa § 1
písm. a) zákona č. 486/2013 Z. z., ak
a) v začatom konaní vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného
vlastníctva, nebudem riadne pokračovať z dôvodov na mojej strane a zároveň nie sú
splnené podmienky na zničenie tovaru podľa § 9 zákona č. 486/2013 Z. z., alebo
b) sa dodatočne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva.
8. Mesto (obec) a štát:

Dátum:

Podpis žiadateľa:

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA
NA DOMÁCOM TRHU
□ Žiadosť sa schvaľuje rozhodnutím č. ...................................... zo dňa ................................
Opatrenie na domácom trhu sa prijíma od .................................... do ....................................
Dátum:
Podpis osoby konajúcej v mene
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
a odtlačok úradnej pečiatky:
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. ..................................... zo dňa ...........................
Dátum:
Podpis osoby konajúcej v mene
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
a odtlačok úradnej pečiatky:
Vysvetlivky:
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi.
Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3) Pri uvedení identifikačného čísla sa
uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa
uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely
príslušným orgánom tohto štátu.
2. V bode 2 sa pri uvedení statusu žiadateľa vyznačí zodpovedajúce políčko. Ak sa vyznačí
políčko „iná osoba“, ide o osobu podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 608/2013 inú ako držiteľ práva.
3. V bode 3 sa vyznačí zodpovedajúce políčko písmenom „X“.

3

) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich èastí. Èas 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (010190).
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4. V bode 4 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, pri ktorom sa
žiada o ochranu práva duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3.
5. V bode 5 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, ktorým sa
porušuje právo duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3.
6. V bode 6 sa uvádzajú údaje o zástupcovi, ktorý je oprávnený zastupovať žiadateľa pri
úkonoch súvisiacich s prijímaním opatrení na domácom trhu na základe rozhodnutia
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
7. V bode 7 je uvedené vyhlásenie oprávnenej osoby uvedenej v § 2 písm. a) zákona
č. 486/2013 Z. z. o prebratí zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru
pri prijímaní opatrení na domácom trhu.
8. V bode 8 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.
9. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“
a „Spôsob vybavenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa vypĺňajú
spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013 Z. z.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 490/2013 Z. z.

VZOR
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA
O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
1. Údaje o žiadateľovi
(držiteľ rozhodnutia podľa § 2 písm. b)
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z.):

Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu:

Obchodné meno/názov:

Dátum:

Titul, meno a priezvisko:

Podpis osoby konajúcej
v mene Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky a odtlačok
úradnej pečiatky:

Funkcia:
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa
trvalého pobytu:

Telefónne číslo:

PSČ, mesto (obec):

Faxové číslo:

Štát:

E-mailová adresa:

2. Žiadam o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia č. ....................... zo dňa ......................,
na základe ktorého colné orgány prijímajú opatrenia na domácom trhu, na obdobie ďalších
dvoch rokov.
3. Mesto (obec) a štát:

Dátum:

Podpis žiadateľa:

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA
ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
□ Žiadosť sa schvaľuje.
Doba uplatňovania rozhodnutia č. .......................................... zo dňa ....................................
sa predlžuje do ....................................
Dátum:
Podpis osoby konajúcej v mene
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
a odtlačok úradnej pečiatky:
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. .................................... zo dňa ............................
Dátum:
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Podpis osoby konajúcej v mene
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
a odtlačok úradnej pečiatky:
Vysvetlivky:
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi.
Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3)
2. V bode 2 sa uvádza číslo a dátum vydania rozhodnutia, o ktorého predĺženie doby
uplatňovania sa žiada.
3. V bode 3 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.
4. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia
o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ a „Spôsob vybavenia žiadosti o predĺženie
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa
vypĺňajú spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013
Z. z.
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491
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorým sa na rok 2014 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty
a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube
prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona
è. 181/1999 Z. z. ustanovuje:
§1
Hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe je uvedená v prílohe.

§2
Zruuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 385/2012 Z. z., ktorým sa na rok
2013 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej
stráe.
§3
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Tomá Borec v. r.
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Príloha
k výnosu è. 491/2013 Z. z.

HODNOTA SLUOBNEJ ROVNOATY A JEJ SÚÈASTÍ

Poradové èíslo

Názov
výstrojnej súèasti

Merná
jednotka

Poèet
merných
jednotiek
na výdaj

Cena za
mernú
jednotku
v eurách

Cena
spolu
v eurách

1.

Bunda krátka vzor 2000

ks

1

67,32

67,32

2.

Èiapka zimná vzor 2012

ks

1

7,18

7,18

3.

Èiapka so iltom vzor 2000

ks

1

3,00

3,00

4.

Èiapka so títkom a klobúèik vzor 2000

ks

1

16,50

16,50

5.

Gombík napichovací vzor 2000

ks

12

0,43

5,16

6.

Hviezda hodnostná vzor 2000

ks

48

0,43

20,64

7.

Koe¾a (blúzka) s dlhým rukávom vzor 2010

ks

3

18,54

55,62

8.

Koe¾a (blúzka) s krátkym rukávom vzor 2010

ks

3

18,54

55,62

9.

Náplecníky vzor 2000

pár

6

6,26

37,56

10.

Nohavice (sukòa) k sluobnej rovnoate vzor 2000

ks

2

35,16

70,32

11.

Nohavice (sukòa) k sluobnej rovnoate letné vzor
2000

ks

1

34,08

34,08

12.

Opasok koený vzor 2000

ks

1

7,99

7,99

13.

Poltopánky celoroèné vzor 2010

pár

1

46,80

46,80

14.

Poltopánky letné vzor 2010

pár

1

31,80

31,80

15.

Ponoky letné vzor 2000

pár

6

0,90

5,40

16.

Ponoky zimné vzor 2000

pár

3

1,33

3,99

17.

Pulóver vzor 2010

ks

1

39,84

39,84

18.

Rukavice koené vzor 2000

pár

1

12,00

12,00

19.

Sako k sluobnej rovnoate vzor 2000

ks

1

68,77

68,77

20.

Spona na viazanku vzor 2000

ks

1

3,84

3,84

21.

ál vzor 2012

ks

1

7,44

7,44

22.

Topánky celoroèné vzor 2010

pár

1

110,40

110,40

23.

Vesta vzor 2010

ks

1

29,95

29,95

24.

Vetrovka vzor 2000

ks

1

100,56

100,56

25.

Viazanka vzor 2000

ks

2

4,20

8,40

Spolu:

850,18
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492
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky pod¾a § 103 ods. 5 zákona
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Platový koeficient prísluného tátu je uvedený v prílohe.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných vecí
a európskych záleitostí Slovenskej republiky
è. 453/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Miroslav Lajèák v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 492/2013 Z. z.

Štát
Afganská islamská republika
Albánska republika
Alžírska demokratická a ľudová republika

Platový koeficient
6,41987368
5,46139452
5,94001120

Angolská republika

6,80335594

Argentínska republika

5,70885724

Arménska republika

5,89957907

Austrálsky zväz

7,10608722

Azerbajdžanská republika

6,86043659

Bahamské spoločenstsvo

6,45181166

Bahrajnské kráľovstvo

6,46347695

Bangladéš

5,89436933

Barbados

6,73721488

Belgické kráľovstvo

6,85069664

Belize

5,80285909

Beninská republika

6,46404322

Bhután

5,87545571

Bolívijský mnohonárodný štát

5,72595878

Bosna a Hercegovina

5,55947357

Botswanská republika

5,80704954

Brazílska federatívna republika

7,05002587

Bulharská republika

5,50760266

Burkina Faso

6,35373261

Burundská republika

6,22711325

Cyperská republika

5,85110583

Čadská republika

6,64604441

Česká republika

6,00921015

Čierna Hora

5,70523307

Čílska republika

6,18577508

Čínska ľudová republika

6,56948386

Čínska ľudová republika-Hongkong

6,39144661

Čínska ľudová republika-Macao

6,24863174

Dánske kráľovstvo

7,11129696

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova

6,59700488

Dominikánska republika

5,98338796

Džibutská republika

6,34784334

Egyptská arabská republika

5,73479269

Ekvádorská republika

5,73705779

Eritrejský štát

6,70085995

Estónska republika

6,61580559
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Etiópska federatívna demokratická republika

6,21431540

Fidži

5,89912605

Filipínska republika

6,53562054

Fínska republika

6,72577610

Francúzska republika

7,01899393

Gabonská republika

6,54128330

Gambijská republika

6,04035534

Ghanská republika

6,10241922

Gruzínsko

6,06108105

Guatemalská republika

5,65053078

Guinejská republika

6,59066259

Guinejsko-bissauská republika

6,51557436

Guyanská kooperatívna republika

6,02461287

Haitská republika

6,63358633

Helénska republika

5,98587957

Holandské kráľovstvo

6,56959711

Honduraská republika

5,77477179

Chorvátska republika

5,99403395

India

5,84578283

Indonézska republika

6,21431540

Iracká republika

6,29699173

Iránska islamská republika

5,89097167

Írska republika

6,35146751

Jamajka

6,23243624

Japonsko

7,59444384

Jemenská republika

5,94759930

Jordánske hášimovské kráľovstvo

6,15825406

Juhoafrická republika

5,71531279

Kambodžské kráľovstvo

5,54644921

Kamerunská republika

6,32134161

Kanada

7,20054210

Kapverdská republika

6,28577947

Katarský štát

6,28895061

Kazašská republika

6,14545621

Kenská republika

5,98984350

Kirgizská republika

5,98078308

Kiribatská republika

6,83246254

Kolumbijská republika

6,19947897

Komorský zväz

6,50481511

Konžská demokratická republika

6,86179565
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Konžská republika

7,03598222

Kórejská ľudovodemokratická republika

6,69100674

Kórejská republika

6,53471450

Kostarická republika

5,92290965

Kubánska republika

6,18679438

Kuvajtský štát

6,00717156

Laoská ľudovodemokratická republika

6,23277601

Lesothské kráľovstvo

5,82256550

Libanonská republika

6,33595154

Libérijská republika

6,43493663

Líbyjský štát

5,56173867

Litovská republika

6,10241922

Lotyšská republika

6,44569587

Macedónska republika

5,58654157

Madagaskarská republika

6,03876977

Maďarsko

5,83547660

Malajzia

6,04160115

Malawijská republika

6,09403833

Maldivská republika

6,06787637

Malijská republika

6,38850197

Maltská republika

6,39914797

Marocké kráľovstvo

5,50884847

Maurícijská republika

5,81452438

Mauritánska islamská republika

5,94556070

Moldavská republika

5,89402957

Mongolsko

6,10525060

Mozambická republika

6,50900556

Namíbijská republika

5,80489769

Nepál

5,83479707

Nezávislý štát Samoa

6,77107820

Nigérijská federatívna republika

7,04764751

Nigerská republika

6,17682792

Nikaragujská republika

5,51326543

Nórske kráľovstvo

7,67281648

Nová Kaledónia

7,07369622

Nový Zéland

7,44443343

Ománsky sultanát

5,92664708

Pakistanská islamská republika

5,83139941

Panamská republika

5,63512807

Papua-Nová Guinea

6,81921168
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Paraguajská republika

5,83321150

Peruánska republika

6,30888354

Poľská republika

5,90139116

Portugalská republika

6,45419002

Rakúsko

6,90449288

Republika Bielorusko

6,34603126

Republika Mjanmarského zväzu

6,21827934

Republika Pobrežia Slonoviny

6,41874113

Republika Rovníkovej Guiney

6,39552380

Republika Trinidadu a Tobaga

6,24512083

Rumunsko

5,54169249

Ruská federácia

7,60758145

Rwandská republika

6,38465130

Salvádorská republika

5,89606816

Saudskoarabské kráľovstvo

5,80444467

Senegalská republika

6,58182868

Seychelská republika

6,20332965

Sierraleonská republika

6,74412345

Singapurská republika

6,62475242

Slovinská republika

6,03208771

Spojené arabské emiráty

6,45362374

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

7,13666614

Spojené štáty americké

6,50515488

Spojené štáty americké-New York

6,79531482

Spojené štáty mexické

6,41296511

Spolková republika Nemecko

6,35622423

Srbská republika

6,05054832

Srí Lanka

6,02699123

Stredoafrická republika

7,12488759

Sudánska republika

6,25701263

Surinamská republika

5,81826181

Svazijské kráľovstvo

6,02212125

Svätá Lucia

5,86367716

Sýrska arabská republika

6,07421866

Šalamúnove ostrovy

6,69904786

Španielske kráľovstsvo

6,40254562

Štát Izrael

6,21431540

Švajčiarska federácia

7,77859688

Švédske kráľovstvo

6,69723578

Tadžická republika

6,05575806
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Talianska republika

6,84390132

Tanzánijská zjednotená republika

6,19811990

Thajské kráľovstvo

6,29268804

Tongské kráľovstvo

6,18135813

Tožská republika

6,55611974

Tuniská republika

5,36376850

Turecká republika

6,17195794

Turkménsko

6,17750745

Ugandská republika

5,64509453

Ukrajina

5,89312352

Uruguajská východná republika

6,30004963

Uzbecká republika

6,40322516

Vanuatská republika

7,32466985

Venezuelská bolívarovská republika

8,04712507

Vietnamská socialistická republika

5,67986389

Východotimorská demokratická republika

6,53777239

Zambijská republika

6,28272157

Zimbabwianska republika

6,71309151
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493
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 23 ods. 2 zákona
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 474/2008 Z. z.
opatrenie z 19. decembra 2013 è. 288.431/2013-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
Opatrenie obsahuje uplatòovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslunú krajinu na úèely zahranièného funkèného platu zamestnanca, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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494
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 209 ods. 3 zákona 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 vydalo
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 è. 44808/2013-110, ktorým
sa mení a dopåòa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 è. 1618/1998-60,
ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie è. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 è. 16057/2012-110 (oznámenie è. 109/2012
Z. z.).
Výnos obsahuje podrobnejiu úpravu úschovy exekuèných spisov, stanovuje dåku lehoty uloenia exekuèného
spisu a precizuje právnu úpravu týkajúcu sa poièiavania exekuèného spisu.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Výnos bude uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.
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