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88
ZÁKON
z 26. marca 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneuívaním alkoholických nápojov a o zriaïovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuívaním alkoholických nápojov a o zriaïovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona è. 214/2009
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 313/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 sa èiarka za slovom stravovania nahrádza spojkou a a na konci sa vypúajú slová alebo
na iných verejne prístupných miestach.

2. § 2 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Obce môu vo svojich územných obvodoch alebo
v urèitých èastiach svojho územného obvodu obmedzi
alebo zakáza z dôvodu ochrany verejného poriadku
podávanie alebo poívanie alkoholických nápojov aj na
iných verejne prístupných miestach.
(6) Obce môu urèi výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo poívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili pod¾a odsekov 4 a 5..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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89
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. apríla 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náleitostiach a hodnotení iadostí o vydanie
povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 13 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. 41/2013 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) iadate¾ o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej sluby (ïalej len
iadate¾) preukazuje personálne zabezpeèenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej
sluby1)
a) pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní, alebo
b) èestným vyhlásením, e iadate¾ zabezpeèí personálne obsadenie ambulancie záchrannej zdravotnej
sluby zamestnancami s poadovaným vzdelaním
v pracovnom pomere, alebo
c) èestným vyhlásením budúceho zamestnanca, e
v prípade úspenosti iadate¾a bude v pracovnom
pomere vykonáva zdravotnícke povolanie u iadate¾a a dokladom o získanom vzdelaní.
(2) iadate¾ preukazuje materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej sluby1) dokladmi pod¾a § 13 ods. 8 písm. a) a c) zákona.
(3) iadate¾ preukazuje personálne zabezpeèenie
prevádzkovania a materiálno-technické vybavenie ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej sluby1)
okrem dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2 aj dokladmi pod¾a § 13 ods. 8 písm. d) zákona.
(4) Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej
sluby (ïalej len projekt stratégie) obsahuje tieto èasti:
a) definovanie rozvoja záchrannej zdravotnej sluby na
obdobie iestich rokov,
b) uvedenie dlhodobých a komplexných cie¾ov,
c) popis komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d) ekonomický projekt, súèasou ktorého je u iadate¾a, ktorý je drite¾om povolenia na prevádzkovanie
1

e)
f)
g)
h)
i)

ambulancie záchrannej zdravotnej sluby, aj rozbor
hospodárenia za predchádzajúci rok,
identifikácia technického zázemia,
identifikácia servisného zázemia,
popis systému vnútornej kontroly a kontrolných
opatrení na predchádzanie neiaducim udalostiam,
definovanie spôsobu zabezpeèenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,2)
popis spolupráce so záchrannými zlokami integrovaného záchranného systému.3)

(5) Doklady pod¾a odsekov 1 a 3 iadate¾ predkladá
v origináli alebo v úradne osvedèenej kópii.
(6) iados o vydanie povolenia na prevádzkovanie
záchrannej zdravotnej sluby spolu s prílohami iadate¾ predloí zviazané a zoité núrou; vo¾né konce núry
sa prekryjú nálepkou, ktorú iadate¾ opatrí podpisom
a dátumom zviazania.
§2
(1) Za kadé kritérium hodnotenia pod¾a § 14 ods. 9
zákona pridelí kadý èlen komisie poèet bodov od 0 do
10. Pridelené body sa sèítavajú. Najvyí moný poèet
bodov získaných od jedného èlena komisie je 40.
(2) Poradie úspenosti iadate¾ov na konkrétne sídlo
je dané poradím iadate¾ov zoradených pod¾a poètu získaných bodov; prvým v poradí je iadate¾, ktorý získal
najvyí poèet bodov. Ak viacerí iadatelia získajú rovnaký poèet bodov na základe hodnotenia pod¾a odseku 1, rozhodujúci je poèet bodov získaný v hodnotení
projektu stratégie.
(3) Ak viacerí iadatelia získajú rovnaký poèet bodov
v hodnotení projektu stratégie pod¾a odseku 2, opätovne kadý èlen komisie vyhodnotí projekty stratégie tých
iadate¾ov, ktorí získali rovnaký poèet bodov. Vyhodnotenie sa uskutoèní tak, e sa hodnotia jednotlivé èasti
projektov stratégie pod¾a § 1 ods. 4, prièom za kadú
hodnotenú èas projektu pridelí kadý èlen komisie jeden bod tomu projektu stratégie, ktorého èas povauje
za najlepiu. Najvyí moný poèet bodov získaných
od jedného èlena komisie je 9. Pridelené body sa sèítavajú. Poradie úspenosti iadate¾ov na konkrétne sídlo

) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej slube v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júla 2010 è. 14016/2010-OL.
2
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorích predpisov.
3
) § 7 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona è. 10/2006 Z. z.
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je dané poradím iadate¾ov zoradených pod¾a poètu získaných bodov; prvým v poradí je iadate¾, ktorý získal
najvyí poèet bodov.
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§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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90
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. apríla 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o niektorých ustanoveniach zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 4, § 31 ods. 4,
§ 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 38 ods. 12, § 47 ods. 6, § 49
ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 63 ods. 4,
§ 65 ods. 6, § 68 ods. 3, § 73 ods. 12, § 82 ods. 6, § 95
ods. 6 a § 113 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 578/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach
zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 482/2007 Z. z.,
vyhláky è. 48/2008 Z. z., vyhláky è. 144/2009 Z. z.,
vyhláky è. 457/2009 Z. z., vyhláky è. 229/2010
Z. z., vyhláky è. 355/2011 Z. z. a vyhláky è. 2/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 2 písm. d), § 18
ods. 2 písm. d) a § 25 ods. 2 písm. c) sa slová kópia èasti projektovej dokumentácie nahrádzajú slovami odborný posudok.
2. § 4 ods. 2 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutoèného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia..
3. V § 4 ods. 5 písmeno k) znie:
k) odtlaèok peèiatky poverenej technickej sluby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu..
4. § 11 ods. 2 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutoèného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia..
5. V § 11 ods. 5 písmeno k) znie:
k) odtlaèok peèiatky poverenej technickej sluby emis-

nej kontroly motorových vozidiel a meno, priezvisko
a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu..
6. V § 18 ods. 5 písmeno k) znie:
k) odtlaèok peèiatky poverenej technickej sluby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu..
7. V § 25 ods. 5 písmeno i) znie:
i) odtlaèok peèiatky poverenej technickej sluby montáe plynových zariadení a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom
alebo èlenom tatutárneho orgánu..
8. V § 34 ods. 3 slová pod¾a odseku 2 písm. d) a l)
a s) znejú pod¾a odseku 2 písm. d) a l), s) a t).
9. V § 44 ods. 1 písm. j), § 63 ods. 1 písm. i), § 82
ods. 1 písm. i) a § 101 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo iné skutoènosti zistené skúobnou komisiou.
10. V § 44 odsek 4 znie:
(4) Skúobná komisia sa skladá z
a) predsedu skúobnej komisie, ktorý je zároveò skúobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b) najmenej troch èlenov skúobnej komisie, ktorými
môu by zamestnanci ministerstva, zamestnanci
poverenej technickej sluby technickej kontroly vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe..
11. V § 46 ods. 9 písm. a) sa vypúa tretí bod.
12. V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:
e) kategórie M, N a O pouívané na zdravotnícku záchrannú slubu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú slubu, ak ide o vozidlá
s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo
pouívané na poruchovú slubu plynárenských zariadení a vozidlo pouívané na taxislubu v lehote
jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie
a potom periodicky v jednoroèných lehotách,.
13. V § 48 ods. 5 sa slová v prílohe è. 4c nahrádzajú
slovami v prílohe è. 4a.
14. V § 49 ods. 9 sa slová vstupom vozidla na kon-
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trolnú linku nahrádzajú slovami zaèatím vykonávania kontrolných úkonov na vozidle.
15. V § 60 ods. 1 písm. b) treom a tvrtom bode sa na
konci pripájajú tieto slová: to neplatí, ak technik emisnej kontroly získal tento rozsah osvedèenia pri základnom kolení,.
16. V § 60 ods. 4 uvádzacia veta znie: Základné kolenie pod¾a odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 40
hodín teoretickej výuèby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií a pri záihovom
motore s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu 25 hodín teoretickej výuèby, 25 hodín praktického
výcviku a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním
na.
17. V § 60 sa odsek 4 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle
so záihovým motorom a so zdokonaleným emisným
systémom a pri vozidle so vznetovým motorom..
18. V § 60 odsek 5 znie:
(5) Zdokona¾ovacie kolenie pod¾a odseku 1 písm. b)
sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej výuèby,
2 hodín praktického výcviku a 1 hodiny odborných
konzultácií so zameraním pod¾a odseku 4 písm. a), c),
f), h), i) a j)..
19. V § 62 ods. 5 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový
tretí bod, ktorý znie:
3. testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných
kontrol motorových vozidiel so záihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 veobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady
zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,.
Doterají tretí bod sa oznaèuje ako tvrtý bod.
20. V § 62 ods. 5 sa písmeno a) dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných
kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 15 veobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné
príklady zamerané na správne zistenie hodnôt
kontrolných parametrov,.
21. V § 62 odsek 6 znie:
(6) Písomná èas skúky trvá 45 minút okrem písomnej èasti skúky pod¾a odseku 5 písm. a) bodov 3
a 5, ktorá trvá 60 minút..
22. V § 63 odsek 4 znie:
(4) Skúobná komisia sa skladá z
a) predsedu skúobnej komisie, ktorý je zároveò skúobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b) najmenej troch èlenov skúobnej komisie, ktorými
môu by zamestnanci ministerstva, zamestnanci
poverenej technickej sluby emisnej kontroly motorových vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe..
23. V § 67 ods. 1 písmeno d) znie:
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d) kategórie M a N pouívané na zdravotnícku záchrannú slubu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú slubu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo
pouívané na poruchovú slubu plynárenských zariadení a vozidlo pouívané na taxislubu v lehote
jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie
a potom periodicky v jednoroèných lehotách,.
24. V § 72 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slovo
predpísaným nahrádza slovom aktuálnym.
25. V 72 ods. 1 písmeno f) znie:
f) prístrojom na zisovanie skrytých zvarových spojov
s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného poèítaèa,.
26. V § 72 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného
poèítaèa..
27. V § 72 ods. 2 písmeno c) znie:
c) prístrojom na analýzu zmien mikrotruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo
pomocou vírivých prúdov; ak je pracovisko s dvoma
kontrolnými linkami, postaèuje ich vybavenie jedným prístrojom len v prípade, e linky sú od seba
vzdialené najviac tri metre a nie sú oddelené stenou,.
28. V § 72 ods. 3 písm. a) sa za slová informaèného
systému vkladajú slová a aktuálnym schváleným softvérovým vybavením.
29. V § 72 ods. 3 písmeno d) znie:
d) prístrojom na analýzu zmien mikrotruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo
pomocou vírivých prúdov,.
30. V 72 ods. 3 písmeno f) znie:
f) prístrojom na zisovanie skrytých zvarových spojov
s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného poèítaèa,.
31. V § 82 odsek 4 znie:
(4) Skúobná komisia sa skladá z
a) predsedu skúobnej komisie, ktorý je zároveò skúobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b) najmenej troch èlenov skúobnej komisie, ktorými
môu by zamestnanci ministerstva, zamestnanci
poverenej technickej sluby kontroly originality vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe..
32. V § 101 odsek 4 znie:
(4) Skúobná komisia sa skladá z
a) predsedu skúobnej komisie, ktorý je zároveò skúobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b) najmenej troch èlenov skúobnej komisie, ktorými
môu by zamestnanci ministerstva, zamestnanci
poverenej technickej sluby montáe plynových zariadení alebo nezávislí odborníci z praxe..
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33. Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 104d
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. mája 2013
Pracovisko kontroly originality musí by vybavené
technologickým vybavením pod¾a § 72 ods. 1 písm. m)
od 1. mája 2014..
34. V prílohe è. 3a sa prvý bod dopåòa písmenom e),
ktoré znie:
e) záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky
miesta mimo kontrolnej linky urèeného na kontrolu
stojaceho vozidla, ktoré nemono kontrolova na
kontrolnej linke, a prislúchajúcou èítaèkou èiarového kódu, ak sa na stanici technickej kontroly vykonávajú kontroly takýchto vozidiel..
35. V prílohe è. 3a treom bode sa za prvú vetu vkladá
nová druhá veta, ktorá znie: Ak sa vykonáva kontrola
vozidla, ktoré nemono kontrolova na kontrolnej linke, zaznamenáva monitorovacie záznamové zariadenie
zaèiatok vykonávania kontrolných úkonov na vozidle
a ukonèenie vykonávania kontrolných úkonov na vozidle..
36. V prílohe è. 3a sa za iesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
7. Zaznamenávanie zaèiatku a ukonèenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemono kontrolova na kontrolnej linke, musí by
zabezpeèené takto:
a) monitorovacie záznamové zariadenie musí by
umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku vozidla stojaceho na mieste mimo kontrolnej linky urèenom na
kontrolu stojaceho vozidla,
b) snímka pod¾a písmena a) musí by vyhotovená
v okamihu preèítania èiarového kódu èítaèkou èiarového kódu umiestnenou v blízkosti miesta mimo
kontrolnej linky urèeného na kontrolu stojaceho vozidla; èiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej kontrole generuje automatizovaný informaèný systém technických kontrol vozidiel,
c) snímka pod¾a písmena a) musí umoni rozpoznanie
1. evidenèného èísla, ak je na vozidle tabu¾ka s evidenèným èíslom,
2. druhu vozidla,
3. farby vozidla,
4. ïalích zjavných rozliovacích znakov vozidla,
d) evidenèné èíslo vozidla musí by moné automaticky
previes do textového reazca a ten následne odosla
do automatizovaného informaèného systému technických kontrol vozidiel..
Doterají siedmy a ôsmy bod sa oznaèujú ako ôsmy
a deviaty bod.
37. V prílohe è. 3a ôsmom bode sa v písmene a) slová
bodov 4 a 6 nahrádzajú slovami bodov 4, 6 a 7.
38. V prílohe è. 4b sa pod tabu¾ku vkladá tento text:
Uvedené miery zaaenia sa nevzahujú na vozidlá
schválené na prepravu nebezpeèných vecí a vozidlá,
ktoré z technických dôvodov alebo iných dôvodov ne-
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mono pristavi na technickú kontrolu v zaaenom
stave (napríklad vozidlá na prepravu hydiny, uhynutých zvierat)..
39. Príloha è. 4c sa vypúa.
40. V prílohe è. 7a druhom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Za výstup z pracoviska
emisnej kontroly sa povauje aj priestor medzi samotným priestorom pracoviska emisnej kontroly a výstupnou bránou..
41. V prílohe è. 7a treom bode písmeno b) znie:
b) snímka pod¾a písmena a) musí by vyhotovená v okamihu preèítania èiarového kódu èítaèkou èiarového
kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej
kontroly, èasový interval medzi preèítaním èiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie by viac ako
3 sekundy; èiarový kód zodpovedajúci konkrétnej
emisnej kontrole generuje automatizovaný informaèný systém emisných kontrol motorových vozidiel,.
42. V prílohe è. 7a tvrtom bode písmeno b) znie:
b) snímka pod¾a písmena a) musí by vyhotovená v okamihu preèítania èiarového kódu èítaèkou èiarového
kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej
kontroly, èasový interval medzi preèítaním èiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie by viac ako
3 sekundy; èiarový kód sa zhoduje s èiarovým kódom uvedeným v bode 3 písm. b),.
43. V prílohe è. 9 prvý bod znie:
(1) Prístroje na analýzu zmien mikrotruktúry v kovovom materiáli
a) Prístroje na báze vírivých prúdov schopné na princípe Barkhausenovho umu nedetruktívnym spôsobom analyzova, vyhodnoti, zobrazi a zaznamena
zmeny spôsobené mechanickým alebo tepelným
opracovaním v mieste vyznaèenia VIN výrobcom,
najmä mieru pnutia v kovovom materiáli pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla, a súèasne zmeny
v hrúbke povlakovej vrstvy. Vykazované hodnoty
musia by závislé od ve¾kosti mechanického pnutia
v materiáli a od jeho mikrotruktúry.
Ïalie poiadavky:
1. zmeny analyzova nedetruktívnym spôsobom,
bez mechanického pokodenia meraného miesta,
2. analyzova mieru pnutia v kovovom materiáli
v osi X, osi Y a zároveò hrúbku povlakovej vrstvy
kadého znaku VIN samostatne,
3. priebene vyhodnoti a zobrazi výsledky analýzy,
4. monos opakovane vykona èas analýzy a celú
analýzu,
5. zaznamena výsledné hodnoty priamo do kontrolného poèítaèa v elektronickej forme,
6. riadi merací proces riadiacim poèítaèom s obsluným programom,
7. pre zariadenie pouite¾né v mobilnom pracovisku
kontroly originality sa vyaduje schopnos práce
s prenosným kontrolným poèítaèom  notebookom.
b) Prístroje zaloené na magnetoinduktívnej metóde
schopné na princípe zmien magnetického toku nedetruktívnym spôsobom analyzova, vyhodnoti,
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zobrazi a zaznamena zmeny spôsobené v mieste
vyznaèenia VIN èísla výrobcom, najmä zmenu v mikrotruktúre kovového materiálu pod povlakovou
vrstvou karosérie vozidla.
Ïalie poiadavky:
1. zmeny analyzova nedetruktívnym spôsobom,
bez mechanického pokodenia meraného miesta,
2. analyzova zmenu mikrotruktúry v kovovom
materiáli,
3. priebene vyhodnoti a zobrazi výsledky analýzy,
4. monos opakovane vykona èas a celú analýzu,
5. zaznamena výsledné hodnoty priamo do kontrolného poèítaèa v elektronickej forme,
6. riadi proces analýzy riadiacim poèítaèom s obsluným programom,
7. pre zariadenie pouite¾né v mobilnom pracovisku
kontroly originality sa vyaduje schopnos práce
s prenosným kontrolným poèítaèom  notebookom..
44. V prílohe è. 9 tretí bod znie:
(3) Prístroje na zisovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom naèítaných hodnôt do kontrolného poèítaèa
Prístroje schopné nedetruktívnym spôsobom vyhodnocova zmeny kvality kovového materiálu kontrukcie vozidla pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypåòaním,
tmelením a pod.
Ïalie poiadavky:
1. vyhodnocova zmeny nedetruktívnym spôsobom, bez mechanického pokodenia meraného
miesta,
2. vyhodnocova zmeny kvality kovového materiálu
karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypåòaním,
tmelením a pod.,
3. signalizova zistené zmeny akusticky a/alebo vizuálne,
4. monos jednoduchej a rýchlej kalibrácie prístroja,
5. zaznamena naèítané hodnoty priamo do kontrolného poèítaèa v elektronickej forme,
6. naèíta hodnoty zmeny kvality kovového materiálu na oce¾ovej a hliníkovej karosérii vozidla..
45. V prílohe è. 9 piaty a iesty bod znejú:
(5) Mikrokamery s priamym záznamom do kontrolného poèítaèa
Mikrokamery riadené výpoètovou technikou schopné vizuálne sprístupni ako dostupné miesta na zistenie identifikaèných znakov a stôp po dodatoènom
opracovaní kontrolovaného miesta.
Ïalie poiadavky:
1. riadi a zobrazova èinnos kamery výpoètovou
technikou a obsluným programom,
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2. schopnos pouitia aj na ako prístupných miestach pomocou flexibilného dradla,
3. schopnos zaznamenáva a uklada obrazovú informáciu vo forme obrázkov na disk kontrolného
poèítaèa,
4. minimálne
rozlíenie
uloených
obrázkov
800 x 600 bodov, 16,7 mil. farieb,
5. schopnos zobrazenia detailných zväèenín 
makrosnímky max. od 2 cm,
6. pre zariadenie pouite¾né v mobilnom pracovisku
kontroly originality sa vyaduje schopnos práce
s prenosným poèítaèom  notebookom.
(6) Digitálne fotoaparáty
Minimálne parametre:
1. 3 megapixel,
2. LCD zobrazovacia jednotka,
3. 3 x optické priblíenie,
4. 512 MB pamäová karta,
5. interný blesk s monosou vypnutia,
6. makroreim  makrosnímky max. od 10 cm..
46. Príloha è. 9 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý
znie:
(7) Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného
poèítaèa
Mikroskop riadený výpoètovou technikou schopný
vyhotovi, zobrazi a zaznamena makroskopické zväèeniny detailov identifikátorov vozidiel.
Ïalie poiadavky:
1. riadi a zobrazova èinnos mikroskopu kontrolným poèítaèom,
2. schopnos pouitia aj na ako prístupných miestach,
3. schopnos zaznamenáva obrazovú informáciu vo
forme statických snímok a/alebo videa na disk
kontrolného poèítaèa,
4. pre zariadenie pouite¾né v mobilnom pracovisku
kontroly originality sa vyaduje schopnos práce
s prenosným poèítaèom  notebookom,
5. eliminácia odleskov od kovových a nekovových
plôch,
6. monos vypínania integrovaných osvetlení,
7. kryt so zvýenou odolnosou.
Minimálne parametre:
1. Rozlíenie:
obrázok 1280 × 1024 bodov, 16,7 mil. farieb
video 640 × 480 bodov, 16,7 mil. farieb, 15 snímok za sekundu
2. Zväèenie: 200 ×
3. Rozhranie: USB 2.0 a vyie
4. Farba svetla: biela
5. Meranie: úseèka, uhol
6. Filter: polarizaèný..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2013.

Ján Poèiatek v. r.
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91
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie
volajúceho a o poskytovaní lokalizaèných údajov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 57 ods. 13 zákona è. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách po dohode s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky ustanovuje:
§1

§4
(1) Lokalizaèné údaje sa poskytujú do 15 sekúnd od
prijatia tiesòového volania a od ich vyiadania strediskom pri dostupnosti poskytovania lokalizaèných údajov 99,5 %.

Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o poskytovaní
identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizaèných
údajov pri tiesòovom volaní na koordinaèné stredisko
integrovaného záchranného systému alebo na operaèné stredisko tiesòového volania (ïalej len stredisko).

(2) Lokalizaèné údaje sa poskytujú aj na základe
opätovného vyiadania strediskom, ak mono lokalizaèné údaje v èase opätovného vyiadania zisti, najviac vak do 48 hodín od uskutoènenia tiesòového volania; lokalizaèné údaje sa poskytujú do 30 sekúnd od
ich vyiadania pri dostupnosti poskytovania lokalizaèných údajov 99,5 %.

§2

§5

Na úèely tejto vyhláky sa tiesòovým volaním rozumie volanie z verejnej elektronickej komunikaènej siete
(ïalej len sie) na èíslo tiesòového volania pod¾a osobitného predpisu.1)

(1) Pri tiesòovom volaní z pevnej siete minimálnym
rozsahom lokalizaèných údajov je adresa koncového
bodu siete.

§3
(1) Telefónne èíslo volajúceho a medzinárodné oznaèenie mobilného koncového zariadenia (IMEI) v parametri Calling Party Number signalizaènej správy SETUP protokolu Digital Subscriber Signaling System
Nr.1 (DSS  1) alebo v signalizaènej správe Initial Address Message (IAM) signalizaèného protokolu Signaling System 7  ISDN User Part (SS7  ISUP) sa poskytujú v tvare pod¾a prílohy.
(2) Na identifikáciu volajúceho sa poskytujú údaje
prostredníctvom protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) prostredníctvom webovej sluby Web Services Description Language (WSDL) zverejnenej na webovom sídle ministerstva do 15 sekúnd od vyiadania
strediskom pri dostupnosti identifikácie volajúceho
98 %; údaje mono vyiada do 48 hodín od tiesòového
volania.
(3) Na identifikáciu siete, v ktorej tiesòové volanie
vzniklo, vyuíva sa parameter Called Party Number signalizaènej správy SETUP protokolu Digital Subscriber
Signaling System Nr.1 (DSS  1) alebo signalizaènej
správy Initial Address Message (IAM) signalizaèného
protokolu Signaling System 7  ISDN User Part (SS7
 ISUP).
1

(2) Údaje pod¾a odseku 1 sa poskytujú prostredníctvom protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP)
prostredníctvom webovej sluby Web Services Description Language (WSDL) zverejnenej na webovom sídle
ministerstva.
§6
(1) Pri tiesòovom volaní z mobilnej siete minimálnym
rozsahom lokalizaèných údajov sú:
a) identifikátor sektora základòovej stanice (oznaèenie
bunky),
b) geografické znázornenie identifikovaného sektora
základòovej stanice (oznaèenie bunky).
(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. a) sa poskytujú v signalizaènom parametri Location Number signalizaènej
správy Initial Address Message (IAM) signalizaèného
protokolu Signaling System 7  ISDN User Part (SS7
 ISUP). Identifikátor sektora základòovej stanice
(oznaèenie bunky), v ktorej tiesòové volanie vzniklo,
poskytuje sa v tvare pod¾a prílohy.
(3) Údaje pod¾a odseku 1 písm. b) sa poskytujú prostredníctvom protokolu Mobile Location Protocol (MLP).
Na poskytovanie lokalizaèných údajov volajúceho sa
pouíva telefónne èíslo volajúceho alebo identifikátor
sektora základòovej stanice (oznaèenie bunky).

) Opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 è. O-26/2011 o èíslovacom pláne (oznámenie è. 466/2011
Z. z.).
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§7
(1) Stredisko vyaduje údaje pod¾a tejto vyhláky od
podniku poskytujúceho verejnú elektronickú komunikaènú slubu, v ktorého sieti tiesòové volanie vzniklo.
(2) Údaje pod¾a tejto vyhláky sa poskytujú stredisku prostredníctvom ministerstva.

republiky è. 612/2008 Z. z. o podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice
a poskytovania lokalizaèných údajov koordinaènému
stredisku alebo operaènému stredisku integrovaného
záchranného systému.
§9

§8
Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej

Èiastka 23

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Robert Kaliòák v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 91/2013 Z. z.

TVAR POSKYTOVANÝCH IDENTIFIKAÈNÝCH A LOKALIZAÈNÝCH ÚDAJOV
ÈAS A. Telefónne èíslo volajúceho a medzinárodné oznaèenie mobilného koncového zariadenia
Parametre Calling Party Number a Nature of Address Indicator
a) Telefónne èíslo volajúceho pri národnom volaní:
Calling Party Number = Národný cie¾ový kód (NDC) + úèastnícke èíslo (SN)
Nature of Address Indicator = National
alebo
Calling Party Number = Medzinárodné smerové èíslo (CC = 421) + Národný cie¾ový kód (NDC) + úèastnícke èíslo
(SN)
Nature of Address Indicator = International.
b) Telefónne èíslo volajúceho v prípade medzinárodného úèastníka v roamingu:
Calling Party Number = Medzinárodné smerové èíslo (CC) + Národný cie¾ový kód (NDC) + úèastnícke èíslo (SN)
Nature of Address Indicator = International.
c) Medzinárodné oznaèenie koncového zariadenia
Calling Party Number = IMEI
Nature of Address Indicator = National/Unknown/International.

ÈAS B. Telefónne èíslo volaného
Parametre Called Party Number a Nature of Address Indicator,
a) ak ide o volania na èísla tiesòových volaní 112 a 155:
Called Party Number = Národný cie¾ový kód (NDC) + èíslo tiesòového volania + sieové smerovacie èíslo (NRN)
Nature of Address Indicator = National,
b) ak ide o volania na èísla tiesòových volaní 150 a 158:
Called Party Number = Národný cie¾ový kód (NDC) + èíslo tiesòového volania + èíslo atrakèného obvodu + sieové
smerovacie èíslo (NRN)
Nature of Address Indicator = National.
Poznámky:
Národný cie¾ový kód (NDC) = identifikátor operaèného strediska v tvare národného cie¾ového kódu primárnej oblasti,
kde má by volanie odovzdané do strediska,
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sieové smerovacie èíslo (NRN) = identifikátor siete podniku, v ktorej tiesòové volanie vzniklo, v tvare pod¾a § 21 opatrenia z 8. decembra 2011 è. O-26/2011 (oznámenie è. 466/2011 Z. z.),
èíslo atrakèného obvodu = identifikátor atrakèného obvodu v tvare xy pod¾a zoznamu zverejneného na webovom sídle
ministerstva.

ÈAS C. Location number
Cell Global Identification (CGI) = Mobile Country Code (MCC) + Mobile Network Code (MNC) + Location Area Code
(LAC) + Cell Identity (CI).
Pod¾a technickej pecifikácie ETSI TS 123 003.
Location Number má jednotnú dåku 15 èíslic.
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92
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 628/2002 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 33
zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 41/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 251/2005
Z. z. a vyhláky è. 242/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) pri elektronickom zázname aj úplnos truktúrovaných údajov o jeho obsahu, truktúre a väzbách
elektronického záznamu a jeho správe..
2. V § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová registratúrnymi záznamami vkladá slovo pôvodcu.
3. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
c) registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie
sú tie, ktoré vznikli z èinnosti iných pôvodcov registratúry; tieto registratúrne záznamy spravidla nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu..

znamov urèených na vyradenie vypracovaný registratúrny plán, súèasou návrhu na vyradenie sú zoznamy
vecných skupín registratúrnych záznamov usporiadané pod¾a pokynov archívu..
9. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) pri elektronických registratúrnych záznamoch aj úplnos truktúrovaných údajov o ich obsahu, truktúre, väzbách a správe a schopnos ich zobrazenia
pouívate¾sky vnímate¾ným spôsobom..
10. § 13 sa vypúa.
11. V § 14 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Do archívu sa preberajú iba archívne dokumenty..
Doterajie odseky 1 a 2 sa oznaèujú ako odseky 2
a 3..
12. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 14a
Preberanie elektronických archívnych dokumentov
(1) Do archívu sa preberajú elektronické archívne
dokumenty, ktoré spåòajú podmienky ustanovené osobitným predpisom.6a)

4. Doterají text § 7 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pri hodnotení hodnovernosti elektronického záznamu sa prihliada najmä na podpis a úplnos truktúrovaných údajov o obsahu, truktúre a väzbách elektronického záznamu a jeho správe definovaných
cie¾ovým alebo zdrojovým informaèným systémom,
v ktorom sú spracúvané..

(2) Preberané elektronické archívne dokumenty obsahujú truktúrované údaje o ich obsahu, truktúre,
väzbách a správe definované cie¾ovým informaèným
systémom vrátane informácie o ich hodnovernosti; ak
neobsahujú poadované údaje, archív ich s uvedením
dôvodu v elektronickej podobe nepreberie. Takéto archívne dokumenty mono prebra v listinnej podobe.

5. V § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 sa slová na obale registratúrneho záznamu nahrádzajú slovami na spisovom obale, ak ho pôvodca registratúry vyhotovil.

(3) Do archívu sa preberajú elektronické archívne
dokumenty vo formátoch ustanovených osobitným
predpisom.6b)

6. V § 10 ods. 2 sa v druhej vete vypúajú slová
uloený v registratúrnom stredisku.

(4) Pri preberaní elektronických archívnych dokumentov sa overuje ich predpísaný formát a monos ich
zobrazenia pouívate¾sky vnímate¾ným spôsobom.

7. V § 10 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
po splnení podmienky ustanovenej na zaèatie jej plynutia v registratúrnom pláne pôvodcu registratúry.
8. V § 11 ods.1 sa v prvej vete vypúajú slová
uloených v registratúrnom stredisku a za druhú
vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: Ak pôvodca
registratúry nemal v èase vzniku registratúrnych zá-

§ 14b
Vyraïovanie archívnych
dokumentov pri sprístupòovaní
(1) Dôvodom vyradenia archívnych dokumentov je
najmä
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a) prebranie archívnych dokumentov s rovnakým obsahom a rovnakou formálnou úpravou,
b) prehodnotenie trvalej dokumentárnej hodnoty archívnych dokumentov.
(2) Ak je dôvodom vyradenia skutoènos pod¾a odseku 1 písm. a), archív si ponechá jeden archívny dokument a ïalie archívne dokumenty vyradí.
(3) Archív po vyradení archívnych dokumentov vyhotoví nový evidenèný list pod¾a § 35.
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 525/2011
Z. z. o tandardoch pre elektronické informaèné systémy na
správu registratúry.
6b
) Príloha è. 2 vyhláky Národného bezpeènostného úradu
è. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe pouívania elektronického podpisu a v obchodnom styku a administratívnom styku.
§ 20 a 21 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy..

13. V § 24 ods. 2 sa v prvej vete slová priebene, minimálne vak dva razy za týdeò nahrádzajú slovami
jeden raz za týdeò a na konci tretej vety sa pripájajú
tieto slová: a pre uloenie fotografických materiálov
30 % a 50 %.
14. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na zamedzenie úèinku kyslých degradaèných èinite¾ov z papiera na fotografické materiály (pozitívne,
negatívne formy a ostatné fotomechanické a fotochemické tlaèe a svetlocitlivé materiály) a na zníenie úèinku degradaèných èinite¾ov na digitálne nosièe, ako sú
kompaktné optické disky (CD a DVD), magnetické
pásky a ostatné audiovizuálne nosièe vrátane externých optických diskov, sa tieto materiály, ak je to
moné, ukladajú v ochranných obaloch osobitne v oddelených priestoroch spåòajúcich podmienky uloenia
pod¾a odseku 2..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
15. V § 24 ods. 8 sa slová odsekov 4 a 6 nahrádzajú
slovami odsekov 3 a 7.
16. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24a
Ochrana elektronických registratúrnych záznamov
a elektronických archívnych dokumentov
(1) Ochrana elektronických registratúrnych záznamov sa zabezpeèuje
a) vypracovaním bezpeènostných poiadaviek pre hodnotenie elektronických registratúrnych záznamov
z h¾adiska informaènej bezpeènosti; to sa nevzahuje na orgány a zariadenia verejnej správy,13a)
b) elektronickým informaèným systémom na správu
registratúry,
c) umiestnením elektronického informaèného systému na správu registratúry a systémov obsahujúcich
dáta spracúvané v elektronickom informaènom sys-
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téme na správu registratúry v zabezpeèených priestoroch,
d) ochranou údajov prenáaných mimo prostredia,
v ktorom je umiestnený elektronický informaèný
systém na správu registratúry, pred neoprávneným
kopírovaním a pozmeòovaním.
(2) Bezpeènostné poiadavky obsahujú aj postup pri
zistení naruenia alebo podozrenia na naruenie bezpeènosti elektronického informaèného systému na
správu registratúry.
(3) Elektronický informaèný systém na správu registratúry na ochranu elektronických registratúrnych záznamov umoòuje
a) riadenie prístupov k elektronickým registratúrnym
záznamom,
b) kontrolu povolenia prístupu k elektronickým registratúrnym záznamom,
c) obmedzenie prístupu pre externých pouívate¾ov
v súlade s bezpeènostnými poiadavkami pôvodcu
registratúry,
d) zdie¾anie èastí miesta uloenia elektronického informaèného systému na správu registratúry,
e) zaznamenávanie údajov o jeho správe vrátane údajov o zmene jeho bezpeènostnej charakteristiky.
(4) Elektronický registratúrny záznam sa hodnotí
z h¾adiska informaènej bezpeènosti. Hodnotí sa potreba zachovania jeho hodnovernosti, integrity a dostupnosti. Výsledky bezpeènostného hodnotenia sa uchovávajú poèas celej doby uloenia elektronického
registratúrneho záznamu v elektronickom informaènom systéme na správu registratúry.
(5) V závislosti na výsledkoch bezpeènostného hodnotenia elektronického registratúrneho záznamu a kritériách bezpeènostnej politiky pôvodcu registratúry sa
vykoná analýza bezpeènostných rizík a identifikované
bezpeènostné riziká sa zmieròujú primeranými bezpeènostnými opatreniami. Pre kritické elektronické registratúrne záznamy13b), pri ktorých bola pri analýze
bezpeènostných rizík identifikovaná potreba vysokej
dostupnosti, sa pouijú postupy a opatrenia na riadenie kontinuity èinnosti pod¾a technickej normy.13c)
(6) Princípy a postupy na ochranu elektronických registratúrnych záznamov upravuje technická norma.13c)
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa primerane vzahujú aj na ochranu elektronických archívnych dokumentov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13c znejú:

13a) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010
Z. z.
13b
) § 2 písm. r) výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 525/2011 Z. z.
13c
) STN ISO/IEC 27002:2006 Informaèné technológie. Zabezpeèovacie techniky. Pravidlá dobrej praxe manaérstva informaènej bezpeènosti..

17. V § 29 ods. 1 sa vypúajú slová archívne dokumenty,.
18. V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ústrednú evidenciu tvoria evidencie tátnych archívov, evidencia archívov, zoznam osôb vykonávajú-
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cich v archíve odborné èinnosti a evidencia archívnych
pomôcok..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
19. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Ústredná evidencia
(1) Ústredná evidencia sa vedie v elektronickej forme.
tátny archív má prístup do ústrednej evidencie na vykonanie zápisov do evidenèných listov, ktoré vedie.
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k) ve¾kos v bajtoch, a to osobitne pre nesprístupnené
archívne dokumenty a osobitne pre sprístupnené
archívne dokumenty,
l) mnostvo archívnych dokumentov v bených metroch, a to osobitne pre nesprístupnené archívne dokumenty a osobitne pre sprístupnené archívne dokumenty,
m) identifikaèné údaje o archívnej pomôcke, a to evidenèné èíslo, druh a názov archívnej pomôcky, èasový rozsah, rok vzniku a meno a priezvisko zhotovite¾a archívnej pomôcky,
n) klasifikaèný kód súboru archívnych dokumentov..

(2) Archívne pomôcky sa vyhotovujú v elektronickej
forme a obsahujú najmä informácie o
a) vzniku a èinnosti pôvodcu archívnych dokumentov,
b) starostlivosti pôvodcu o registratúrne záznamy a archívne dokumenty,
c) spôsobe sprístupnenia archívom,
d) truktúre a obsahu archívnych dokumentov,
e) mnostve a druhoch archívnych dokumentov..

22. V § 38 prvej vete sa slová vyradenom z evidencie
archívu nahrádzajú slovami vyradených z evidencie
archívu alebo o jeho èasti.

20. V § 35 ods. 2 písmeno a) znie:
a) identifikaèné údaje súboru archívnych dokumentov, a to èíslo evidenèného listu, názov a identifikátor archívu, názov súboru archívnych dokumentov,
meno a priezvisko alebo názov pôvodcu archívnych
dokumentov, èasový rozsah vzniku archívnych dokumentov,.

24. V § 40 ods. 4 sa za slová archívnych dokumentov vkladajú slová a elektronické kópie archívnych
dokumentov.

21. V § 35 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a n), ktoré
znejú:
i) identifikátor elektronického súboru archívnych dokumentov z centrálneho úloiska elektronických archívnych dokumentov,
j) formát elektronického archívneho dokumentu a jeho
verziu,

23. V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: túdium elektronických kópií archívnych dokumentov sa
umoòuje ich zverejnením na webovom sídle archívu
alebo na webovom sídle zriaïovate¾a archívu.

25. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. mája 2013
(5) Archív osvedèuje elektronický archívny dokument
na jeho listinnej kópii do zriadenia elektronického archívu ministerstva..
26. Príloha è. 5 znie:
Príloha è. 5
k vyhláke è. 628/2002 Z. z.

VZOR
PROTOKOL O KONZERVOVANÍ A RETAUROVANÍ ARCHÍVNEHO DOKUMENTU
Názov a adresa konzervátorského/retaurátorského pracoviska:
Èíslo protokolu:
Predchádzajúce konzervovanie: áno/nie kedy .............. kde ....................................
iadate¾ o konzervovanie a retaurovanie:
Èíslo spisu:
Na pracovisko prevzal (meno a priezvisko, dátum, podpis):
Na konzervovanie/retaurovanie prevzal (meno a priezvisko, dátum, podpis):
Zaèiatok konzervovania/retaurovania:
Dátum ukonèenia:
Z pracoviska po ukonèení prác prevzal (meno a priezvisko, dátum, podpis):
Predmet konzervovania/retaurovania (archív/miesto uloenia, názov, fond, signatúra, dátum vydania, poèet listov):

Stav pred konzervovaním/retaurovaním:
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Opis vykonaných prác, pouité materiály:

Uvedené práce vykonal (meno a priezvisko, dátum):

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného pracovníka:

STAV PRED KONZERVOVANÍM A RETAUROVANÍM
Listina pergamenová

Rukopis pergamenový

Mapa

Listina papierová

Rukopis papierový

Plán

Iluminácia

Kniha (tlaè)

Plagát

Peèa pritlaèená
Peèa prívesná
Peèa vosková

Rozmer V//H cm
Poèet listov, kusov
Iné ..........................................

Peèa kovová

Grafika
Fotografia
Strojom písaný dokument
Tlaèený dokument

Poznámka:
.........................................................................................................................................................................
Papier ruèný

Väzba celokoená

Pokodené itie

Papier strojový

Väzba polokoená

Pokodený kapitálok (vrchný)

Papier krehký (lámavý)

Väzba celoplátená

Pokodený kapitálok (spodný)

Papier mäkký (málo glejený)

Väzba poloplátená

Pokodené väzy

Dublovaný papierom

Väzba pergamenová

Pokodená dráka

Dublovaný plátnom

Väzba papierová

Pokodené rohy

Lepidlo krob
glej

Väzba iná ................................

Chýbajúci chrbát

Pravé väzy

Fragment chrbta

Pergamen stvrdnutý

Nepravé väzy

Pokodené dosky

Pergamen skrútený

Poèet väzov

Chýbajúce dosky

Hodnota pH

Dosky drevené

Fragment dosiek

Mechanické neèistoty (prach,

Dosky lepenkové

Pokodené okraje
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blato)
kvrny po zateèení

Zdobenie väzby

Oriezka zlatá

Farebné kvrny

Slepotlaè

Peèa zlomená

Iné neèistoty

Zlatenie

Fragmenty peèate

Pokodenie plesòami

Iné ...........................

Vypráené písacie látky

Pokodenie hlodavcami

Kovové rohy

Rozmyté písacie látky

Mechanické pokodenie

Kovové puklice

Písacie látky peciálne

Pokodenie ohòom

Zatváracie spony

Písacie látky rozpustné vo vode

Pokodenie lepiacimi páskami

Prúky na zaviazanie

Iné pokodenie

týl väzby ................
Poznámka:

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

OPIS PRÁCE
Fotodokumentácia
ÈB/F
Písomná správa
o konzervovaní
Analýza
vlákien/správa
Chemická
analýza/správa
Suché èistenie
Dezinfekcia/
Dezinsekcia
Mokré èistenie
Pouitie
chemických
rozpúadiel
Odstránenie
lepiacich pások
Bielenie
Deacidifikácia
Meranie
kyslosti  pH po
konzervovaní
Povrchové glejenie
Dopåòanie
papierovinou  ruène
Dopåòanie papierovinou  strojovo
Dopåòanie novým
papierom

Poadov.
práce

Schválené
práce

Schválené
zmeny

Pouité materiály,
chemikálie,
lepidlá/mnostvo

Odhadnutý
èas

Skutoèný
èas
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Vylepovanie
japonským papierom
Nalepenie na papier
Nalepenie na plátno
Laminácia
tiepenie
Fixácia atramentov,
farieb a peèatí
Regenerácia písma
a farieb
Regenerácia peèatí
Doplnenie chýbajúcich
èastí peèatí
Nové itie
Spôsob a oprava
itia
Nová predsádka
Nové kapitálky
vrchný/spodný
Nové dosky
predná/zadná
Nový pokryv väzby
Pôvodný pokryv
väzby
Nový chrbát
Nová chrbtová
dráka
Nové rohy
Nové kovania
Nová tlaè titulkov
Pôvodné nálepky
(títky)
Nová slepotlaè
Nové zlatenie
Tukovanie väzby
Ochranné púzdro
SPOLU

FOTODOKUMENTÁCIA
stavu pred konzervovaním a retaurovaním, poèas prác a po ukonèení konzervovania a retaurovania tvorí
prílohu protokolu o konzervovaní a retaurovaní archívneho dokumentu.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2013 okrem

.

èl. I bodu 12 § 14a, bodu 16 § 24a ods.7 a bodu 21
§ 35 ods. 2 písm. i) a k), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Robert Kaliòák v. r.
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93
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. marca 2013
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur
pri príleitosti 150. výroèia zaloenia Matice slovenskej

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e pri príleitosti
150. výroèia zaloenia Matice slovenskej vydáva do
obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnos je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka
v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je dobové vyobrazenie
prvej budovy Matice slovenskej v Martine doplnené

vyobrazením prvých Stanov Matice slovenskej
z roku 1863. V strede mincového po¾a je tátny znak
Slovenskej republiky, pod ktorým je názov tátu
SLOVENSKO. Letopoèet 2013 je pod názvom tátu. Pri pravom okraji zberate¾skej euromince je
v dvoch riadkoch oznaèenie nominálnej hodnoty
mince 10 EURO. Znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, a tylizované iniciálky mena
a priezviska autora výtvarného návrhu zberate¾skej
euromince Karola Lièka KL sú umiestnené pri ¾avom okraji zberate¾skej euromince.
b) Na rube zberate¾skej euromince sú vyobrazené portréty prvých vedúcich predstavite¾ov Matice slovenskej  predsedu tefana Moyzesa a podpredsedov
Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V hornej
èasti mincového po¾a je rok zaloenia Matice slovenskej 1863. Pod ním je v troch riadkoch nápis
ZALOENIE MATICE SLOVENSKEJ.
c) Na hrane zberate¾skej euromince je nápis do håbky
NAJSTARIA KULTÚRNA USTANOVIZEÒ SLOVÁKOV. Zaèiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým
listom.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: august 2013

v z. Ján Tóth v. r.

