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ZÁKON
z 22. mája 2013,
o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí
o opatreniach doh¾adu ako náhrade väzby v Európskej únii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri
a) odovzdávaní výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu ako náhrade väzby v trestnom konaní do iného èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát),
b) uznávaní a výkone rozhodnutia o opatreniach doh¾adu ako náhrade väzby v trestnom konaní vydaného v inom èlenskom táte a kontrole dodriavania
opatrení doh¾adu na území Slovenskej republiky.
§2
Základné ustanovenia
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) tátom pôvodu èlenský tát, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie o opatreniach doh¾adu,
b) vykonávajúcim tátom èlenský tát, v ktorom sa vykonáva kontrola dodriavania opatrení doh¾adu,
c) justièným orgánom súd alebo iný prísluný orgán
tátu pôvodu alebo vykonávajúceho tátu s právomocou prijíma rozhodnutia vo veciach opatrení doh¾adu pod¾a právneho poriadku tohto tátu; na úèely zasielania a prijímania písomností a výmeny
informácií v konaní pod¾a tohto zákona sa justièným
orgánom rozumie aj ústredný orgán oznámený tátom pôvodu alebo vykonávajúcim tátom,
d) opatreniami doh¾adu povinnosti alebo obmedzenia
uloené dotknutej osobe justièným orgánom tátu
pôvodu ako náhrada väzby v trestnom konaní,
e) rozhodnutím o opatreniach doh¾adu vykonate¾né
rozhodnutie prijaté v priebehu trestného konania
justièným orgánom tátu pôvodu, ktorým sa fyzickej
osobe ukladá jedno alebo viacero opatrení doh¾adu,
f) dotknutou osobou fyzická osoba, ktorej boli uloené
opatrenia doh¾adu justièným orgánom tátu pôvodu,
g) obvyklým pobytom legálny trvalý pobyt alebo legálny prechodný pobyt dotknutej osoby v èlenskom táte.

§3
Opatrenia doh¾adu
(1) Opatrenia doh¾adu, ktorých kontrolu dodriavania mono odovzdáva medzi Slovenskou republikou
a iným èlenským tátom, sú:
a) povinnos dotknutej osoby informova prísluný orgán vo vykonávajúcom táte o kadej zmene miesta
pobytu najmä na úèely doruèovania predvolaní na
výsluch alebo na konanie pred súdom v rámci trestného konania v táte pôvodu,
b) povinnos nevstupova do urèitých lokalít, na miesta alebo do vymedzených oblastí v táte pôvodu alebo vo vykonávajúcom táte,
c) povinnos zdriava sa v urèenom èase, ak je ustanovený, na urèenom mieste,
d) povinnos zahàòajúca obmedzenia týkajúce sa
opustenia územia vykonávajúceho tátu,
e) povinnos hlási sa v urèenom èase urèitému orgánu,
f) povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými osobami
súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými èinmi.
(2) Medzi Slovenskou republikou a iným èlenským
tátom mono odovzdáva kontrolu dodriavania aj
iných opatrení doh¾adu, ako sú opatrenia doh¾adu
pod¾a odseku 1, ak èlenský tát oznámil, e bude kontrolova ich dodriavanie na svojom území. Takéto
opatrenia doh¾adu zahàòajú najmä
a) povinnos zdra sa urèitých èinností v súvislosti
s údajne spáchanými trestnými èinmi, najmä výkonu urèitých povolaní alebo výkonu urèitého druhu
zamestnania,
b) zákaz vies motorové vozidlo,
c) povinnos zloi urèenú sumu peòazí alebo da iný
druh záruky, ktorú mono splni prostredníctvom
urèeného poètu splátok alebo naraz,
d) povinnos podstúpi lieèenie alebo lieèbu závislosti,
e) povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými predmetmi súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými èinmi.
Rozsah pôsobnosti
§4
(1) Rozhodnutie o opatreniach doh¾adu mono v Slovenskej republike uzna a vykona, ak
a) skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie o opatreniach
doh¾adu vydané, je trestným èinom aj pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3
neustanovujú inak,
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b) dotknutá osoba má na území Slovenskej republiky
obvyklý pobyt,
c) ukladá dotknutej osobe opatrenia doh¾adu pod¾a § 3
ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(2) Ak sa iada o uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pre trestný èin, za ktorý mono v táte pôvodu uloi trest odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v osvedèení
o vydaní rozhodnutia o opatreniach doh¾adu (ïalej len
osvedèenie) oznaèený justièným orgánom tátu pôvodu priradením k jednej alebo k viacerým kategóriám
trestných èinov uvedených v odseku 3, súd prísluný
pod¾a § 12 ods. 1 neskúma, èi ide o èin trestný pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3) Kategóriami trestných èinov pod¾a odseku 2 sa
rozumejú
a) úèas na zloèinnom spolèení,
b) terorizmus,
c) obchodovanie s ¾uïmi,
d) sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia,
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f) nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom
a výbuninami,
g) korupcia,
h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných
záujmov Európskej únie alebo Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu pod¾a Dohovoru vyhotoveného na základe èlánku K.3 Zmluvy o Európskej
únii o ochrane finanèných záujmov Európskych
spoloèenstiev z 26. júla 1995,1)
i) legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
j) falovanie a pozmeòovanie meny,
k) poèítaèová kriminalita,
l) trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými ivoèínymi
a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,
m) u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n) vrada, závané ublíenie na zdraví,
o) nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami,
p) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q) rasizmus a xenofóbia,
r) organizovaná alebo ozbrojená lúpe,
s) nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi
vrátane staroitností a umeleckých diel,
t) podvodné konanie,
u) vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,
v) falovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,
w) falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x) falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov,
y) nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami
a ïalími prostriedkami na podporu rastu,
z) nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
1
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aa)
ab)
ac)
ad)

obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
znásilnenie,
podpa¾aèstvo,
trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af) sabotá.
(4) Na priradenie trestného èinu k niektorej z kategórií trestných èinov uvedených v odseku 3 sa nevyaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného èinu
pod¾a právneho poriadku tátu pôvodu a Slovenskej republiky zhodovali.
§5
Súd prísluný pod¾a § 12 ods. 1 pri overovaní skutoèností pod¾a § 3 a 4 vychádza z údajov uvedených
v osvedèení, a ak je to potrebné, aj z dodatoèných informácií poskytnutých justièným orgánom tátu pôvodu
alebo z vlastných zistení.
DRUHÁ ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO
JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV TÁTU PÔVODU
§6
Príslunos súdu na odovzdanie
výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
Súdom prísluným na konanie pod¾a tejto èasti je
súd alebo sudca pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje o väzbe pod¾a veobecného predpisu o trestnom konaní.2)
§7
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
o opatreniach doh¾adu
(1) Súd môe odovzda výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu do iného èlenského tátu, ak dotknutá
osoba bola s uloenými opatreniami doh¾adu oboznámená, má v tomto èlenskom táte obvyklý pobyt a so
svojím návratom do tohto èlenského tátu súhlasí.
(2) Na iados dotknutej osoby môe súd odovzda
výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu aj do iného
èlenského tátu, ako je èlenský tát, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt, ak s tým súhlasí justièný orgán èlenského tátu, do ktorého sa má výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu odovzda; na tento
úèel súd poiada justièný orgán tohto èlenského tátu
o súhlas.
(3) Výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu mono
odovzda len do jedného èlenského tátu.
(4) V súvislosti s postupom pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 súd pouèí dotknutú osobu o jej povinnosti dostavi sa pred súd na základe predvolania a dodriava

) Dohovor vyhotovený na základe èlánku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 703/2004 Z. z.) a Druhý protokol vyhotovený na základe èlánku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 164/2009 Z. z.).
2
) § 72 Trestného poriadku v znení neskorích predpisov.
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(7) Súd v osvedèení uvedie dåku obdobia, poèas ktorého bude potrebné kontrolova dodriavanie opatrení
doh¾adu vo vykonávajúcom táte s prihliadnutím na
vetky známe okolnosti konkrétneho prípadu.

mietne kontrolova dodriavanie takto zmenených
opatrení doh¾adu, pretoe nie sú opatreniami doh¾adu pod¾a § 3 ods. 1 alebo opatreniami doh¾adu oznámenými vykonávajúcim tátom pod¾a § 3 ods. 2,
d) justièný orgán vykonávajúceho tátu oznámi, e
uplynula maximálna dåka obdobia, poèas ktorého
mono kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu
vo vykonávajúcom táte, a súd predtým nepoiadal
o jeho predåenie pod¾a § 10,
e) justièný orgán vykonávajúceho tátu oznámi, e rozhodol o ukonèení kontroly dodriavania opatrení doh¾adu, pretoe súd po viacerých oznámeniach týkajúcich sa poruenia opatrení doh¾adu dotknutou
osobou alebo inej relevantnej skutoènosti ani na základe opakovanej výzvy neprijal následné rozhodnutie pod¾a § 9,
f) justièný orgán vykonávajúceho tátu oznámi, e rozhodol o ukonèení kontroly dodriavania opatrení doh¾adu z dôvodu, e jeho právny poriadok vyaduje
pravidelné potvrdzovanie vo vzahu k predåeniu
kontroly dodriavania opatrení doh¾adu a súd mu
ani na základe opakovanej výzvy také potvrdenie neposkytol.

(8) Na úèely postupu pod¾a odseku 5 súd zabezpeèí
preklad4) osvedèenia do jazyka pod¾a § 23.

§9

uloené opatrenia doh¾adu vo vykonávajúcom táte,
ako aj o monosti vyiada ju na základe európskeho
zatýkacieho rozkazu, ak tieto povinnosti poruí.
(5) Po splnení podmienok pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 súd, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach doh¾adu, zale rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným a podpísaným osvedèením, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1, justiènému orgánu vykonávajúceho tátu. Kópiu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
a osvedèenia zale súd aj Ministerstvu spravodlivosti
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(6) Na úèely riadneho vyplnenia osvedèenia sa obmedzenia a povinnosti uloené dotknutej osobe pod¾a veobecného predpisu o trestnom konaní3) stotonia
s opatreniami doh¾adu uvedenými v § 3; opatrenia doh¾adu pod¾a § 3 ods. 2 alebo iné opatrenia doh¾adu
môu by súèasou osvedèenia len vtedy, ak vykonávajúci tát oznámil, e bude kontrolova ich dodriavanie.

§8
Právomoc slovenského súdu
(1) Súdu, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach doh¾adu, patrí právomoc kontrolova ich dodriavanie dovtedy, kým justièný orgán vykonávajúceho tátu toto
rozhodnutie neuzná a jeho uznanie súdu neoznámi.
(2) Ak justièný orgán vykonávajúceho tátu oznámi, e
po uznaní rozhodnutia o opatreniach doh¾adu by dotknutú osobu pri poruení opatrení doh¾adu odmietol odovzda na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, súd
môe rozhodnú o vzatí osvedèenia spä; v takom prípade
svoje rozhodnutie oznámi najneskôr do desiatich dní od
oznámenia justièného orgánu vykonávajúceho tátu.
(3) Právomoc kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu, ktorá prela na justièný orgán vykonávajúceho
tátu, sa súdu pod¾a odseku 1 vracia spä, ak
a) justièný orgán vykonávajúceho tátu oznámi, e
dotknutá osoba u nemá obvyklý pobyt vo vykonávajúcom táte,
b) kontrola dodriavania opatrení doh¾adu vo vykonávajúcom táte ete nezaèala a súd na základe zaslaných informácií o maximálnej dåke obdobia, poèas
ktorého mono kontrolova dodriavanie opatrení
doh¾adu vo vykonávajúcom táte, alebo o prispôsobení opatrení doh¾adu justièným orgánom vykonávajúceho tátu rozhodne o vzatí osvedèenia spä
a svoje rozhodnutie justiènému orgánu vykonávajúceho tátu oznámi najneskôr v lehote do desa dní od
prijatia týchto informácií,
c) súd zmení opatrenia doh¾adu pod¾a § 9 ods. 2
písm. b) a justièný orgán vykonávajúceho tátu od3

Prijímanie následných rozhodnutí
(1) Súd prijíma vetky následné rozhodnutia vo vzahu
k rozhodnutiu o opatreniach doh¾adu, ktorých kontrola dodriavania bola odovzdaná do vykonávajúceho
tátu.
(2) Následnými rozhodnutiami pod¾a odseku 1 sú
najmä
a) preskúmanie rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
a zruenie rozhodnutia o opatreniach doh¾adu,
b) zmena opatrení doh¾adu uloených dotknutej osobe,
c) vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu pod¾a osobitného predpisu.5)
§ 10
Predåenie kontroly dodriavania opatrení doh¾adu
Pred uplynutím obdobia oznámeného justièným orgánom vykonávajúceho tátu, poèas ktorého mono
kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu vo vykonávajúcom táte, môe súd s prihliadnutím na okolnosti
konkrétneho prípadu, ako aj dôsledky pod¾a § 8 ods. 3
písm. d), poiada justièný orgán vykonávajúceho tátu o predåenie kontroly dodriavania opatrení doh¾adu; súd na tento úèel v iadosti uvedie predpokladané
obdobie tohto predåenia.
§ 11
Oznamovacia povinnos
(1) Súd justiènému orgánu vykonávajúceho tátu
bezodkladne oznámi kadé rozhodnutie prijaté pod¾a

) § 82 Trestného poriadku v znení zákona è. 5/2009 Z. z.
) § 20 a 25 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) Zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona è. 344/2012 Z. z.
4

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 161/2013

§ 9, ako aj skutoènos, e proti rozhodnutiu o opatreniach doh¾adu bol podaný opravný prostriedok.
(2) Na výzvu justièného orgánu vykonávajúceho tátu
súd bezodkladne oznámi, èi je kontrola dodriavania
opatrení doh¾adu pod¾a okolností konkrétneho prípadu
vo vykonávajúcom táte stále potrebná, a ak je to vhodné, zároveò prijme následné rozhodnutie pod¾a § 9.
(3) Pred uplynutím obdobia vyznaèeného v osvedèení, poèas ktorého je potrebné kontrolova dodriavanie
opatrení doh¾adu vo vykonávajúcom táte, súd z vlastnej iniciatívy alebo na iados justièného orgánu vykonávajúceho tátu oznámi, aké dodatoèné obdobie bude
ete potrebné na kontrolu dodriavania týchto opatrení
doh¾adu.
TRETIA ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV
AKO JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV
VYKONÁVAJÚCEHO TÁTU
§ 12
Príslunos súdu na uznanie a výkon
rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pod¾a tejto èasti je prísluný okresný
súd, v obvode ktorého má dotknutá osoba obvyklý pobyt; ak je obvyklým pobytom dotknutej osoby na území
Slovenskej republiky súèasne trvalý pobyt aj prechodný pobyt, prísluný je okresný súd, v obvode ktorého
má dotknutá osoba trvalý pobyt.
(2) Súd prísluný pod¾a odseku 1 rozhoduje o vetkých otázkach súvisiacich s uznaním a výkonom rozhodnutia o opatreniach doh¾adu.
(3) O doruèení rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
a osvedèenia justièným orgánom tátu pôvodu súd
pod¾a odseku 1 informuje ministerstvo, ktorému súèasne zale kópie uvedených písomností.
(4) Ak je rozhodnutie o opatreniach doh¾adu a osvedèenie doruèené súdu, ktorý nie je prísluný na jeho
uznanie a výkon, súd bezodkladne postúpi vec súdu
príslunému pod¾a odseku 1, o èom informuje justièný
orgán tátu pôvodu.
(5) Ak nie je zaloená právomoc slovenských súdov
na uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pod¾a tohto zákona, súd s uvedením tohto dôvodu
vráti rozhodnutie o opatreniach doh¾adu spolu s osvedèením justiènému orgánu tátu pôvodu.
§ 13
Rozhodnutie súdu
(1) Súd rozhodne o tom, èi sa rozhodnutie o opatreniach doh¾adu uzná a vykoná, na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora. Súd rozhoduje
uznesením.
(2) Súd vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 najneskôr
do 20 pracovných dní od doruèenia rozhodnutia o opa6

) § 8 Trestného poriadku v znení zákona è. 236/2012 Z. z.
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treniach doh¾adu a osvedèenia; do tejto lehoty sa nezapoèítava obdobie, poèas ktorého súd zabezpeèuje dodatoèné informácie od justièného orgánu tátu pôvodu,
ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie o uznaní a výkone vrátane doplnenia osvedèenia, ak osvedèenie nie je
úplné alebo zjavne nezodpovedá rozhodnutiu o opatreniach doh¾adu.
(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa doruèuje dotknutej osobe a prokurátorovi.
(4) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 je prípustná
sanos, ktorú môe poda dotknutá osoba alebo prokurátor. Sanos nemá odkladný úèinok. Súd o sanosti
rozhodne do 20 pracovných dní od jej podania.
(5) Nedodranie lehoty pod¾a odseku 2 alebo odseku 4 súd bezodkladne oznámi justiènému orgánu tátu
pôvodu vrátane dôvodov nedodrania tejto lehoty; súèasne mu oznámi novú lehotu, v ktorej vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 alebo odseku 4.
§ 14
Dôvody odmietnutia
(1) Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu, ak
a) osvedèenie vydané justièným orgánom tátu pôvodu
nie je úplné alebo ak zjavne nezodpovedá súvisiacemu
rozhodnutiu o opatreniach doh¾adu a nebolo riadne
doplnené na základe iadosti súdu v urèenej lehote,
b) dotknutá osoba nebola oboznámená s opatreniami
doh¾adu uloenými justièným orgánom tátu pôvodu alebo so svojím návratom do Slovenskej republiky nesúhlasí, alebo osvedèenie vydané justièným orgánom tátu pôvodu obsahuje opatrenia doh¾adu,
ktoré nie sú uvedené v § 3 ods. 1, ani neboli oznámené Slovenskou republikou pod¾a § 3 ods. 2,
c) voèi dotknutej osobe pre ten istý skutok u bolo vydané právoplatné rozhodnutie o opatreniach doh¾adu slovenským súdom alebo ak má súd informáciu,
e voèi dotknutej osobe pre ten istý skutok u bolo
právoplatné rozhodnutie o opatreniach doh¾adu vydané justièným orgánom v inom èlenskom táte,
d) skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie o opatreniach doh¾adu, nie je trestným èinom pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie
pod¾a § 4 ods. 2 a 4; vo vzahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene nie je moné odmietnu výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu iba preto, e
právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje
rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel
alebo meny ako právny poriadok tátu pôvodu,
e) trestné stíhanie je pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky premlèané a na skutok, pre ktorý bolo
vydané rozhodnutie o opatreniach doh¾adu, sa pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky vzahuje právomoc slovenských orgánov,
f) dotknutá osoba je vyòatá z pôsobnosti orgánov èinných v trestnom konaní a súdu,6)
g) dotknutá osoba nie je pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpo-
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vedná za skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie
o opatreniach doh¾adu,
h) pri poruení opatrení doh¾adu by nebolo moné odovzda dotknutú osobu v súlade s postupom pod¾a
osobitného predpisu.5)
(2) Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pod¾a odseku 1
písm. a), b) alebo písm. c), súd pred prijatím takého rozhodnutia poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko, a ak je to potrebné, aj o bezodkladné zaslanie dodatoèných informácií nevyhnutných na svoje rozhodnutie.
Súd môe poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko aj vtedy, ak ide o iný dôvod odmietnutia pod¾a
odseku 1.

Èiastka 40

(5) Ak poèas výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu justièný orgán tátu pôvodu zmení uloené opatrenia doh¾adu pod¾a odseku 3 písm. b), prièom ich povaha nie je zluèite¾ná s právnym poriadkom Slovenskej
republiky, súd primerane postupuje pod¾a odseku 2
alebo odmietne kontrolova dodriavanie takto zmenených opatrení doh¾adu, ak nie sú opatreniami doh¾adu
pod¾a § 3 ods. 1 alebo opatreniami doh¾adu oznámenými Slovenskou republikou pod¾a § 3 ods. 2.
(6) Kedyko¾vek poèas výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu s prihliadnutím na okolnosti prípadu
môe súd poiada justièný orgán tátu pôvodu o poskytnutie informácie, èi je kontrola dodriavania opatrení doh¾adu vo vzahu k dotknutej osobe stále potrebná.

(3) Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pod¾a odseku 1
písm. h), súd pred prijatím takého rozhodnutia o tom informuje justièný orgán tátu pôvodu. Ak justièný orgán
tátu pôvodu do desiatich dní od doruèenia týchto informácií súdu neoznámi, e osvedèenie berie spä, súd rozhodne, e sa rozhodnutie o opatreniach doh¾adu uzná
a vykoná pod¾a § 15; v takom prípade dotknutú osobu
v dôsledku poruenia opatrení doh¾adu nemono odovzda v súlade s postupom pod¾a osobitného predpisu.5)

(7) Súd prostredníctvom tlaèiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2, justiènému orgánu tátu pôvodu
bezodkladne oznámi kadé poruenie opatrení doh¾adu dotknutou osobou alebo inú relevantnú skutoènos, na základe ktorej by justièný orgán tátu pôvodu
mohol prija následné rozhodnutie pod¾a odseku 3.

§ 15

§ 16

Uznanie a výkon rozhodnutia
o opatreniach doh¾adu
(1) Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu
rozhodnutia o opatreniach doh¾adu pod¾a § 14, súd
rozhodne o uznaní takého rozhodnutia a súèasne rozhodne, e sa také rozhodnutie vykoná.
(2) Ak bol rozhodnutím o opatreniach doh¾adu uloený
taký druh opatrení doh¾adu, ktoré nie sú zluèite¾né
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, súd ich
rozhodnutím pod¾a odseku 1 nahradí takými opatreniami doh¾adu, ktoré by mohol uloi, ak by v konaní
o podobnom skutku rozhodoval sám, prièom dbá o to,
aby v èo najväèej miere zodpovedali pôvodne uloeným
opatreniam doh¾adu. Takto uloené opatrenia doh¾adu
nesmú by prísnejie ne pôvodné opatrenia doh¾adu
uloené justièným orgánom tátu pôvodu.
(3) Poèas výkonu rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
môe justièný orgán tátu pôvodu prija niektoré z následných rozhodnutí, ktorými sú najmä
a) predåenie platnosti rozhodnutia o opatreniach doh¾adu, preskúmanie rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
alebo zruenie rozhodnutia o opatreniach doh¾adu,
b) zmena opatrení doh¾adu uloených dotknutej osobe, alebo
c) vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.
(4) Pri prijatí následných rozhodnutí justièným orgánom tátu pôvodu pod¾a odseku 3 písm. a) alebo
písm. b) súd postupuje primerane pod¾a § 13, prièom
dôvody odmietnutia pod¾a § 14 u neskúma; prijatím
následného rozhodnutia justièným orgánom tátu pôvodu nie je dotknuté trestné konanie, ktoré sa môe
vies proti dotknutej osobe v Slovenskej republike pre
trestné èiny nesúvisiace s rozhodnutím o opatreniach
doh¾adu.

(8) Súd ukonèí výkon rozhodnutia o opatreniach doh¾adu bezodkladne po oznámení, e osvedèenie súvisiace s týmto rozhodnutím o opatreniach doh¾adu bolo
justièným orgánom tátu pôvodu vzaté spä.

iados o súèinnos
(1) S prihliadnutím na obdobie vyznaèené v osvedèení, poèas ktorého je potrebné kontrolova dodriavanie
opatrení doh¾adu v Slovenskej republike, môe súd
poiada justièný orgán tátu pôvodu o oznámenie, aké
dodatoèné obdobie bude ete potrebné na úèely kontroly dodriavania týchto opatrení doh¾adu.
(2) Ak pred uplynutím obdobia oznámeného pod¾a § 17
písm. b) justièný orgán tátu pôvodu poiada o predåenie
tohto obdobia, súd o jeho iadosti rozhodne, prièom zároveò môe uvies maximálnu dåku takého predåenia; v takom prípade súd postupuje primerane pod¾a § 13, prièom
dôvody odmietnutia pod¾a § 14 u neskúma.
(3) Ak ani po opakovanom zaslaní oznámení pod¾a § 15
ods. 7 justièný orgán tátu pôvodu neprijme niektoré z následných rozhodnutí pod¾a § 15 ods. 3, súd ho môe vyzva, aby také následné rozhodnutie prijal, a zároveò mu
na to môe urèi primeranú lehotu. Ak justièný orgán tátu pôvodu nekoná ani v urèenej lehote, súd môe rozhodnú o ukonèení kontroly dodriavania opatrení doh¾adu.
§ 17
Informaèná povinnos
Súd bezodkladne informuje justièný orgán tátu pôvodu o
a) zmene miesta pobytu dotknutej osoby,
b) maximálnej dåke obdobia, poèas ktorého mono
kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu v Slovenskej republiky, ak také obmedzenie vo vzahu ku
konkrétnemu opatreniu doh¾adu vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky,
c) skutoènosti, e nemono kontrolova dodriavanie
opatrení doh¾adu, pretoe po zaslaní rozhodnutia
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e)
f)
g)
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o opatreniach doh¾adu a osvedèenia nemono dotknutú osobu na území Slovenskej republiky lokalizova;
v takom prípade súd nie je povinný kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu,
skutoènosti, e proti uzneseniu o uznaní rozhodnutia
o opatreniach doh¾adu bol podaný opravný prostriedok,
koneènom rozhodnutí o uznaní rozhodnutia o opatreniach doh¾adu a prijatí vetkých následných krokov týkajúcich sa kontroly dodriavania opatrení doh¾adu,
rozhodnutí o neuznaní rozhodnutia o opatreniach
doh¾adu s uvedením dôvodov jeho neuznania,
rozhodnutí súdu, ktorým sa nahrádzajú pôvodne uloené
opatrenia doh¾adu pod¾a § 15 ods. 2 alebo ods. 5.
§ 18
Právomoc justièného orgánu tátu pôvodu

(1) Právomoc kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu patrí justiènému orgánu tátu pôvodu, kým súd nerozhodne pod¾a § 15 ods. 1 a toto rozhodnutie mu neoznámi.
(2) Po rozhodnutí súdu pod¾a § 15 ods. 1 sa právomoc
kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu vracia justiènému orgánu tátu pôvodu, ak
a) dotknutá osoba u nemá obvyklý pobyt v Slovenskej
republike,
b) kontrola dodriavania opatrení doh¾adu v Slovenskej
republike ete nezaèala a justièný orgán tátu pôvodu
po poskytnutí informácií pod¾a § 17 písm. b) alebo postupu pod¾a § 15 ods. 2 oznámi vzatie osvedèenia spä,
c) súd odmietne kontrolova dodriavanie zmenených
opatrení doh¾adu pod¾a § 15 ods. 5, pretoe nie sú
opatreniami doh¾adu pod¾a § 3 ods. 1 alebo opatreniami doh¾adu oznámenými Slovenskou republikou
pod¾a § 3 ods. 2,
d) uplynulo obdobie oznámené pod¾a § 17 písm. b)
a neuplatnil sa postup pod¾a § 16 ods. 2,
e) súd rozhodne o ukonèení kontrolovania opatrení doh¾adu pod¾a § 16 ods. 3 a oznámi to justiènému orgánu tátu pôvodu.
§ 19
Odovzdanie dotknutej osoby
Pri iadosti justièného orgánu tátu pôvodu o odovzdanie dotknutej osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu pod¾a § 15 ods. 3 písm. c) sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu;5) v takom prípade súd
ukonèí kontrolu dodriavania opatrení doh¾adu na
území Slovenskej republiky.
TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 20
Konzultácie a výmena informácií
(1) Ak tomu nebránia váne prekáky, justièné orgány tátu pôvodu a vykonávajúceho tátu navzájom
konzultujú
a) v prípadoch pod¾a § 8 ods. 3 a § 18 ods. 2 s cie¾om
predís vráteniu právomoci kontrolova dodriavanie
opatrení doh¾adu justiènému orgánu tátu pôvodu,
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b) poèas prípravy alebo pred zaslaním rozhodnutia
o opatreniach doh¾adu spolu s osvedèením vykonávajúcemu tátu,
c) s cie¾om zabezpeèi plynulú a efektívnu kontrolu
dodriavania opatrení doh¾adu vo vykonávajúcom
táte,
d) ak dotknutá osoba váne poruila uloené opatrenia
doh¾adu.
(2) Justièné orgány tátu pôvodu a vykonávajúceho
tátu si na úèely odseku 1 vymieòajú vetky uitoèné
informácie vrátane informácií
a) umoòujúcich overenie totonosti dotknutej osoby
a miesta jej pobytu,
b) získaných z registra trestov v súlade s pouite¾nými
právnymi nástrojmi.
(3) Súd prísluný pod¾a § 6 zoh¾adní skutoènosti
oznámené justièným orgánom vykonávajúceho tátu
o rizikách, ktoré môe dotknutá osoba predstavova
pre obete a verejnos, na úèely moného postupu pod¾a
§ 9.
§ 21
Výsluch formou telefonickej
konferencie a videokonferencie
Na úèel vypoèutia dotknutej osoby mono poui postupy ustanovené v uplatnite¾ných medzinárodných
dohovoroch a právne záväzných aktoch Európskej
únie, ktoré umoòujú vykona výsluch formou telefonickej konferencie a videokonferencie najmä pri prijímaní následných rozhodnutí pod¾a § 9 alebo § 15
ods. 3, ak právne predpisy tátu pôvodu poadujú, aby
pred prijatím následného rozhodnutia bola dotknutá
osoba vypoèutá pred súdom tohto èlenského tátu.
§ 22
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1) Justièné orgány tátu pôvodu a vykonávajúceho
tátu navzájom komunikujú priamo.
(2) Na zistenie prísluného justièného orgánu vykonávajúceho tátu môe súd prísluný pod¾a § 6 poiada
o súèinnos ministerstvo alebo poui kontaktné body
Európskej justiènej siete.
(3) Rozhodnutie o opatreniach doh¾adu a osvedèenie
mono zasiela do iného èlenského tátu alebo prijíma
z iného èlenského tátu potou alebo inou bezpeènou
formou, ktorá umoòuje vyhotovenie písomného znenia za predpokladu, e mono overi ich hodnovernos.
(4) Na základe iadosti justièného orgánu vykonávajúceho tátu súd prísluný pod¾a § 6 zale originál rozhodnutia o opatreniach doh¾adu a originál osvedèenia.
Ak súd prísluný pod¾a § 12 ods. 1 na úèely postupu
pod¾a tretej èasti zákona povauje za potrebné overi
hodnovernos rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
a osvedèenia, poiada justièný orgán tátu pôvodu
o zaslanie ich originálov.
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§ 23

§ 25

Preklady

Preskúmanie rozhodnutia

(1) Osvedèenie sa justiènému orgánu vykonávajúceho tátu zasiela v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov tohto tátu; ak vykonávajúci tát
svojím vyhlásením umonil prijatie osvedèenia aj
v inom jazyku, mono osvedèenie zasla aj v inom jazyku.
(2) Osvedèenie adresované orgánom Slovenskej republiky mono na ïalie konanie prija, ak je vyhotovené v tátnom jazyku.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo
vzahu k èlenským tátom, v ktorých je pouitie jazykov pri vzájomnom styku orgánov v konaní pod¾a tohto
zákona upravené na základe vzájomnosti vyhlásenej
ministerstvom.
(4) Preklad rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
a ostatných písomností sa nevyaduje.
§ 24

Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike sú prísluné súdy
Slovenskej republiky.
§ 26
Súèinnos ministerstva
Ministerstvo poskytuje na základe iadosti súdu alebo justièného orgánu èlenského tátu potrebnú súèinnos pri postupe pod¾a tohto zákona, a to najmä pri
zisovaní potrebných informácií týkajúcich sa urèenia
príslunosti.
§ 27
Ak ustanovenia druhej a tretej èasti zákona neustanovujú inak, na konanie pod¾a tohto zákona sa pouije
Trestný poriadok.
§ 28
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.

Náklady

§ 29
Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní
pod¾a tohto zákona, sú nákladmi Slovenskej republiky
a uhradí ich orgán, ktorému vznikli.

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 161/2013 Z. z.

OSVEDÈENIE
uvedené v èlánku 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009
o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
ako alternatíve väzby medzi èlenskými tátmi Európskej únie

a) tát pôvodu:
Vykonávajúci tát:
b) Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach doh¾adu
Úradný názov:
Uveïte, èi sa dodatoèné informácie o rozhodnutí o opatreniach doh¾adu majú získa od
? orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach doh¾adu:
? ústredného orgánu; ak zaèiarknete túto poloku, uveïte úradný názov tohto ústredného orgánu:
? iného prísluného orgánu; ak zaèiarknete túto poloku, uveïte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje orgánu, ktorý rozhodnutie o opatreniach doh¾adu vydal/ústredného orgánu/iného prísluného
orgánu
Adresa:
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Údaje o osobe(-ách), ktorú(-é) mono kontaktova
Priezvisko:
Meno (mená):
Pracovná pozícia (titul/funkcia):
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
E-mailová adresa, ak je k dispozícii:
Jazyky, ktoré mono poui pri komunikácii:
c) Uveïte, ktorý orgán mono kontaktova s cie¾om získa dodatoèné informácie na úèely kontroly dodriavania
opatrení doh¾adu:
? orgán uvedený v písmene b)
? iný orgán; ak zaèiarknete túto poloku, uveïte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje orgánu, ak tieto údaje u nie sú uvedené v písmene b)
Adresa:
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Údaje o osobe(-ách), ktorú(-é) mono kontaktova
Priezvisko:
Meno (mená):
Pracovná pozícia (titul/funkcia):
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
E-mailová adresa, ak je k dispozícii:
Jazyky, ktoré mono poui pri komunikácii:
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d) Informácie o fyzickej osobe, pre ktorú sa vydalo rozhodnutie o opatreniach doh¾adu
Priezvisko:
Meno (mená):
Rodné priezvisko, ak je známe:
Prezývky, ak sú známe:
Pohlavie:
tátna príslunos:
Rodné èíslo alebo èíslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Adresy/miesta pobytu
 v táte pôvodu:
 vo vykonávajúcom táte:
 inde:
Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe):
Ak sú dostupné, uveïte tieto informácie:
 druh a èíslo identifikaèného dokladu(-ov) osoby (obèiansky preukaz, pas):
 druh a èíslo povolenia na pobyt osoby vo vykonávajúcom táte:
e) Informácie o èlenskom táte, ktorému sa zasiela rozhodnutie o opatreniach doh¾adu spolu s osvedèením
Rozhodnutie o opatreniach doh¾adu spolu s osvedèením sa zasiela vykonávajúcemu tátu uvedenému v písmene a)
z týchto dôvodov:
? dotknutá osoba má vo vykonávajúcom táte svoj legálny a obvyklý pobyt a po oboznámení sa s dotknutými
opatreniami súhlasí s návratom do tohto tátu
? dotknutá osoba poiadala o postúpenie rozhodnutia o opatreniach doh¾adu do iného èlenského tátu, ako je
èlenský tát, v ktorom má legálny a obvyklý pobyt, z tohto dôvodu:
f) Údaje o rozhodnutí o opatreniach doh¾adu
Rozhodnutie bolo vydané (dátum: DD/MM/RRRR):
Rozhodnutie sa stalo vykonate¾ným (dátum: DD/MM/RRRR):
Ak sa v èase zaslania tohto osvedèenia podal proti rozhodnutiu o opatreniach doh¾adu opravný prostriedok, zaèiarknite túto poloku ..............................?
Spisová znaèka rozhodnutia (ak je k dispozícii):
Dotknutá osoba bola vo väzbe poèas tohto obdobia (ak je to vhodné):
1. Rozhodnutie celkovo zahàòa: .............................. údajných trestných èinov.
Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol (boli) spáchaný(-é) údajný(-é) trestný(-é) èin (èiny) vrátane èasu
a miesta spáchania trestného èinu a povahy úèasti dotknutej osoby na òom:
Povaha a právna klasifikácia údajného trestného(-ých) èinu(-ov) a prísluné zákonné ustanovenia, na základe
ktorých bolo vydané rozhodnutie:
2. Ak údajný trestný(-é) èin (èiny) uvedený(-é) v bode 1 zodpovedá(-ajú) jednému alebo viacerým z trestných èinov
uvedených niie, ktoré sú vymedzené právom tátu pôvodu a mono za ne v táte pôvodu uloi trest odòatia
slobody alebo opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody s hornou hranicou najmenej troch rokov,
potvrïte to zaèiarknutím prísluných poloiek:
? úèas na zloèinnom spolèení
? terorizmus
? obchodovanie s ¾uïmi
? sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia
? nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami
? nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom a výbuninami
? korupcia
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? podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných záujmov Európskej únie alebo Európskeho spoloèenstva
pre atómovú energiu pod¾a Dohovoru vyhotoveného na základe èlánku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26. júla 1995
? legalizácia príjmov z trestnej èinnosti
? falovanie a pozmeòovanie meny
? poèítaèová kriminalita
? trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými ivoèínymi
a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami
? u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu
? vrada, závané ublíenie na zdraví
? nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami
? únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka
? rasizmus a xenofóbia
? organizovaná alebo ozbrojená lúpe
? nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane staroitností a umeleckých diel
? podvodné konanie
? vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie
? falovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov
? falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami
? falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov
? nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ïalími prostriedkami na podporu rastu
? nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi
? obchodovanie s odcudzenými vozidlami
? znásilnenie
? podpa¾aèstvo
? trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu
? nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla
? sabotá
3. Ak údajný trestný(-é) èin (èiny) uvedený(-é) v bode 1 nie je (sú) uvedený(-é) v bode 2 alebo ak sa rozhodnutie
spolu s osvedèením zasielajú èlenskému tátu, ktorý vyhlásil, e bude overova obojstrannú trestnos
(èlánok 14 ods. 4 rámcového rozhodnutia 2009/829/SVV), uveïte úplný opis prísluného údajného
trestného(-ých) èinu(-ov):
g) Údaje o trvaní a povahe opatrenia(-í) doh¾adu
1. Dåka obdobia, poèas ktorého platí rozhodnutie o opatreniach doh¾adu, a prípadne to, èi mono predåi
platnos tohto rozhodnutia (túto informáciu súd neuvádza):
2. Dåka obdobia, poèas ktorého bude potrebné kontrolova dodriavanie opatrení doh¾adu so zrete¾om na vetky
okolnosti prípadu známe v èase postúpenia rozhodnutia o opatreniach doh¾adu (orientaèná informácia):
3. Povaha opatrenia(-í) doh¾adu (mono zakrtnú viaceré poloky):
? povinnos dotknutej osoby informova prísluný orgán vo vykonávajúcom táte o kadej zmene miesta pobytu
najmä na úèely doruèovania predvolaní na výsluch alebo na konanie pred súdom v rámci trestného konania
v táte pôvodu
? povinnos nevstupova do urèitých lokalít, na miesta alebo do vymedzených oblastí v táte pôvodu alebo vo
vykonávajúcom táte
? povinnos zdriava sa v urèenom èase, ak je ustanovený, na urèenom mieste
? povinnos zahàòajúca obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho tátu
? povinnos hlási sa v urèenom èase urèitému orgánu
? povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými osobami súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými èinmi
? iné opatrenia, nad ktorými je vykonávajúci tát pripravený vykonáva doh¾ad v súlade s oznámením pod¾a
èlánku 8 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2009/829/SVV:
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Ak ste zaèiarkli poloku o iných opatreniach, zaèiarknutím prísluných poloiek uveïte, ktorého opatrenia sa to
týka:
? povinnos zdra sa urèitých èinností v súvislosti s údajne spáchanými trestnými èinmi, najmä výkonu
urèitých povolaní alebo výkonu urèitého druhu zamestnania
? zákaz vies motorové vozidlo
? povinnos zloi urèenú sumu peòazí alebo da iný druh záruky, ktorú mono splni prostredníctvom urèeného
poètu splátok alebo naraz
? povinnos podstúpi lieèenie alebo lieèbu závislosti
? povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými predmetmi súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými èinmi
? iné opatrenie (uveïte):
4. Uveïte podrobný opis opatrenia(-í) doh¾adu uvedeného(-ých) v bode 3:
h) Ostatné okolnosti súvisiace s prípadom vrátane osobitných dôvodov na uloenie opatrenia(-í) doh¾adu (nepovinné údaje)
Text rozhodnutia sa pripája k tomuto osvedèeniu.
Podpis orgánu, ktorý vydal osvedèenie, a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravos obsahu osvedèenia:
Názov/meno a priezvisko:
Pracovná pozícia (titul/funkcia):
Dátum:
Spisová znaèka (ak je k dispozícii):
Odtlaèok úradnej peèiatky (ak je k dispozícii):
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Príloha è. 2
k zákonu è. 161/2013 Z. z.

TLAÈIVO
uvedené v èlánku 19 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009
o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach doh¾adu
ako alternatíve väzby medzi èlenskými tátmi Európskej únie
Správa o poruení opatrenia doh¾adu a/alebo o iných zisteniach,
ktoré by mohli vies k prijatiu následného rozhodnutia
a) Údaje o totonosti osoby pod doh¾adom
Priezvisko:
Meno (mená):
Rodné priezvisko, ak je známe:
Prezývky, ak sú známe:
Pohlavie:
tátna príslunos:
Rodné èíslo alebo èíslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Adresa:
Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe):
b) Údaje o rozhodnutí o opatrení(-iach) doh¾adu
Rozhodnutie vydané dòa:
Spisová znaèka (ak je k dispozícii):
Orgán, ktorý vydal rozhodnutie
Úradný názov:
Adresa:
Osvedèenie vydané dòa:
Orgán, ktorý vydal osvedèenie:
Spisová znaèka (ak je k dispozícii):
c) Údaje o orgáne zodpovednom za doh¾ad nad opatrením(-iami) doh¾adu
Úradný názov orgánu:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia (titul/funkcia):
Adresa:
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
E-mailová adresa, ak je k dispozícii:
Jazyky, ktoré mono poui pri komunikácii:
d) Poruenie opatrenia(-í) doh¾adu a/alebo iné zistenie, ktoré by mohlo vies k prijatiu následného rozhodnutia
Osoba uvedená v písmene a) poruila toto (tieto) opatrenie(-a) doh¾adu:
? povinnos dotknutej osoby informova prísluný orgán vo vykonávajúcom táte o kadej zmene miesta pobytu
najmä na úèely doruèovania predvolaní na výsluch alebo na konanie pred súdom v rámci trestného konania
v táte pôvodu
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? povinnos nevstupova do urèitých lokalít, na miesta alebo do vymedzených oblastí v táte pôvodu alebo vo
vykonávajúcom táte
? povinnos zdriava sa v urèenom èase, ak je ustanovený, na urèenom mieste
? povinnos zahàòajúca obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho tátu
? povinnos hlási sa v urèenom èase urèitému orgánu
? povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými osobami súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými èinmi
? iné opatrenie (uveïte):
Opis poruenia(-í) (miesto, dátum a konkrétne okolnosti):
 iné zistenia, ktoré by mohli vies k prijatiu následného rozhodnutia
Opis zistení:
e) Údaje o osobe, ktorú mono kontaktova pre získanie dodatoèných informácií o poruení
Priezvisko:
Meno (mená):
Adresa:
Telefónne èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
Faxové èíslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvo¾ba) (miestna predvo¾ba):
E-mailová adresa, ak je k dispozícii:
Jazyky, ktoré mono poui pri komunikácii:
Podpis orgánu, ktorý vydal tlaèivo, a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravos obsahu tlaèiva:
Názov/meno a priezvisko:
Pracovná pozícia (titul/funkcia):
Dátum:
Odtlaèok úradnej peèiatky (ak je k dispozícii):
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Príloha è. 3
k zákonu è. 161/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach doh¾adu ako alternatíve väzby medzi èlenskými tátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 294, 11. 11. 2009).
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162
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania
parametrov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 13 ods. 2 zákona
è. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa
vzahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných
vlastností stavebných výrobkov (ïalej len posudzovanie parametrov),
b) systémy posudzovania parametrov,
c) vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzahu k základným
poiadavkám na stavby (ïalej len SK vyhlásenie
o parametroch).
§2
Zoznam skupín stavebných výrobkov
(1) V prílohe è. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledujúce systémy posudzovania
parametrov:
a) systémy pod¾a § 3 ods. 1 platné pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzahujú slovenské technické normy
urèené pod¾a § 13 ods. 1 písm. c) zákona ako vhodné
na posudzovanie podstatných vlastností stavebného
výrobku (ïalej len urèená norma) alebo technické
posúdenia vydané pod¾a § 3 zákona (ïalej len SK
technické posúdenie),
b) systémy pod¾a § 3 ods. 3.
(2) Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých
sú predpísané systémy posudzovania parametrov pod¾a § 3 ods. 3, nevzahujú harmonizované normy,1)
uplatnia sa na posudzovanie ich parametrov analogické systémy pod¾a § 3 ods. 1.
(3) Ak stavebný výrobok mono z h¾adiska jeho funkcie v stavbe poui na rôzne úèely, zaradí sa do skupiny
stavebných výrobkov pod¾a úèelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci a ktorý z h¾adiska rizika pri pouití v stavbe
kladie vyie nároky na jeho podstatné vlastnosti alebo
na jeho výrobu.
1

§3
Systémy posudzovania parametrov
(1) Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov,
na ktoré sa vzahujú urèené normy alebo SK technické
posúdenia, sa vykonáva jedným systémom alebo kombináciou nieko¾kých systémov posudzovania parametrov oznaèených ako systém I+, systém I, systém II+,
systém III a systém IV takto:
a) systém I+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto èinností:
1. výrobca vykonáva
1a. riadenie výroby,
1b. ïalie skúky vzoriek odobratých vo výrobni
pod¾a predpísaných plánov skúok,
2. autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných
výrobkov vydá certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
(ïalej len SK certifikát výrobku) na základe
2a. urèenia typu stavebného výrobku na základe
skúky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpoètu typu, tabu¾kových
hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
2b. poèiatoènej inpekcie výrobného závodu
a systému riadenia výroby,
2c. priebeného doh¾adu nad systémom riadenia
výroby a posudzovania a hodnotenia systému
riadenia výroby,
2d. kontrolných skúok (vrátane odberu vzoriek),
b) systém I: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch
na základe týchto èinností:
1. výrobca vykonáva
1a. riadenie výroby,
1b. ïalie skúky vzoriek odobratých vo výrobni
pod¾a predpísaných plánov skúok,
2. autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných
výrobkov vydá SK certifikát výrobku na základe
2a. urèenia typu stavebného výrobku na základe
skúky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpoètu typu, tabu¾kových
hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
2b. poèiatoènej inpekcie výrobného závodu
a systému riadenia výroby,
2c. priebeného doh¾adu nad systémom riadenia

) Èl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).
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výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
c) systém II+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto èinností:
1. výrobca vykonáva
1a. riadenie výroby,
1b. urèenie typu stavebného výrobku na základe
skúky typu na vzorkách odobratých výrobcom,
výpoètu typu, tabu¾kových hodnôt alebo opisnej
dokumentácie stavebného výrobku,
1c. ïalie skúky vzoriek odobratých vo výrobni
pod¾a predpísaných plánov skúok,
2. autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ïalej len SK certifikát
systému riadenia) na základe
2a. poèiatoènej inpekcie výrobného závodu
a systému riadenia výroby,
2b. priebeného doh¾adu nad systémom riadenia
výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
d) systém III: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto èinností:
1. výrobca vykonáva riadenie výroby,
2. osoba autorizovaná ako skúobné laboratórium
vykoná urèenie typu stavebného výrobku na základe skúky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpoètu typu, tabu¾kových hodnôt alebo
opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
e) systém IV: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto èinností:
1. výrobca vykonáva
1a. riadenie výroby,
1b. urèenie typu stavebného výrobku na základe
skúky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpoètu typu, tabu¾kových hodnôt alebo
opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
(2) Ak je pre stavebný výrobok urèených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden
systém je urèený na základný úèel pouitia v stavbe
a ostatné systémy, ktoré sa vzahujú na pecifický úèel
pouitia v stavbe, sú urèené na posudzovanie parametrov len tých vlastností, ktoré pecifický úèel pouitia
v stavbe podmieòujú.
(3) Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzahujú harmonizované normy alebo
2
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európske technické posúdenia,2) sa uplatòujú systémy
posudzovania parametrov pod¾a osobitného predpisu.3) Konkrétny systém alebo systémy posudzovania
parametrov takýchto stavebných výrobkov predpísané
v harmonizovaných normách alebo európskych technických posúdeniach majú prednos pred systémami
predpísanými v prílohe è. 1.
§4
Klasifikácia stavebných výrobkov pod¾a reakcie
na oheò
(1) Stavebné výrobky, ktoré sa pod¾a reakcie na oheò
klasifikujú bez skúania, sú uvedené v osobitných
predpisoch.4)
(2) Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzahuje odsek 1, sa klasifikujú skúaním. Zistená reakcia na
oheò sa povauje za
a) náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, e deklarovaná trieda reakcie na oheò sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo
b) nenáchylnú na zmeny vo výrobe.
(3) Strené krytiny, ktoré sa pod¾a reakcie na vonkají oheò klasifikujú bez skúania, sú uvedené v osobitných predpisoch.5)
§5
Vzory vyhlásenia o parametroch
(1) SK vyhlásenie o parametroch vydané pod¾a jedného systému alebo kombinácie nieko¾kých systémov posudzovania parametrov pod¾a § 3 ods. 1 obsahuje najmä údaje pod¾a § 6 ods. 2 zákona. Vzor SK vyhlásenia
o parametroch je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Vyhlásenie o parametroch vydané pod¾a jedného
systému alebo kombinácie nieko¾kých systémov posudzovania parametrov pod¾a § 3 ods. 3 má formu a obsah
pod¾a vzoru v osobitnom predpise.6)
§6
Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom
chránených záujmov
Poiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo
uvedené na trh v niektorom èlenskom táte Európskej

) Èl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
) Príloha V nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
4
) Napríklad rozhodnutie Komisie è. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A Neprispievajúce
k horeniu, daným rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc èlánok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES
L 267, 19. 10. 1996), v znení rozhodnutia Komisie è. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12. 10. 2000) a rozhodnutia Komisie è. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12. 6. 2003), rozhodnutie Komisie è. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa
ustanovujú triedy reakcie na oheò urèitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18. 1. 2003) v znení rozhodnutia Komisie
è. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7. 10. 2006) a rozhodnutia Komisie è. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131,
23. 5. 2007).
5
) Napríklad rozhodnutie Komisie è. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS, pokia¾ ide
o reakciu na vonkají oheò strených krytín (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000), rozhodnutie Komisie è. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým
sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strených krytín pri poiari zvonka v zmysle smernice Rady
89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28. 5. 2005) a rozhodnutie Komisie è. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkají oheò urèitých stavebných výrobkov, pokia¾ ide o strené sendvièové panely s obojstranným kovovým oplátením (Ú. v.
EÚ L 244, 7. 9. 2006).
6
) Príloha III nariadenia (EÚ) è. 305/2011.
3
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únie, vo vajèiarskej konfederácii7) alebo v Turecku,
alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého
zo tátov Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore.
§7

Èiastka 40

§8
Spoloèné ustanovenie
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.8)

Prechodné ustanovenie

§9

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín
è. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy è. 1 sa vykoná
predpísaným spôsobom do 1. decembra 2013.

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ján Poèiatek v. r.

7

) Dohoda medzi Európskymi spoloèenstvami a vajèiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11, zv. 41). Rozhodnutie è. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a vajèiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly
16 o stavebných výrobkoch do prílohy I (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).
8
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 162/2013 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV
S URÈENÝMI SYSTÉMAMI POSUDZOVANIA PARAMETROV
Oblas pouitia výrobkov
Èíslo

Názov skupiny výrobkov

Èlenenie skupiny

0101

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do stavieb pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, stavieb elezníc, zemných stavieb, základov a podperných kontrukcií, odvodòovacích systémov,
stavieb na ochranu proti erózii, stavieb nádrí a hrádzí, stavieb kanálov
a do stavieb na likvidáciu tuhých odpadov

0102

0105
0106

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do podzemných stavieb
a tunelov alebo do stavieb na zadriavanie kvapalných odpadov
Geosyntetické zábrany proti kvapalinám pri stavbe nádrí a hrádzí, tunelov a podzemných stavieb, proti kvapalinám a plynom v skládkach
tekutých odpadov, pri stavbe preèerpávacích staníc alebo bezpeènostných nádrí, stavbe miest na skladovanie a znekodòovanie tuhých odpadov a pri stavbách dopravnej infratruktúry
Stabilizaèné a hydroizolaèné zmesi do podloia stavieb vrátane podloia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy
b
Prefabrikované pilóty a súvisiace kontrukèné prvky )
Základové trámy a pätky

0201

Zemné a horninové kotvy

a

SPP )

Výrobky na úpravu podloia stavieb a zemných kontrukcií a pre základové kontrukcie

0103

0104

Pod¾a úèelu:
na filtráciu
na odvodòovanie
na ochranu
na vystuovanie
aj na odde¾ovanie

2+
2+
2+
2+
4
2+
2+

II+
2+
2+

Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
III

Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
c

0301
0302
0303
0304
0305

Prvky oporných múrov z betónu )
Kameò na gabióny
Siete na gabióny
Gabiónové bloky
Kameò na vodné stavby

0401

Hydroizolaèné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlaie
(nepodpivnièené) a pre podzemné (pivnièné) priestory

Pod¾a kategórie vodnej stavby:9)
I., II. a III. kategória
IV. kategória

Membrány proti vlhkosti, vode a radónu

2+
2+
III
II+
2+
4

d

3
e
2+ )
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB
0402 Hydroizolaèné pásy pre murované steny
s èlenením pod¾a TRO, resp. potreby
skúania RVO
0403
Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny a strechy
(A1, A2, B, C)10)
1
(A1, A2, B, C),11) D, E
3
0404
Strené povlakové fólie a iné strené membránové povlaky
(A1 a E),12) F
4
výrobky vyadujúce skúanie
3
0405 Strené podkladové vrstvy
RVOf)
4
0406
Hydroizolaèné náterové látky pre nadzemné podlaia, pre podzemné výrobky nevyadujúce
f
priestory stavieb a pod dlaby a obklady
skúanie RVO )
Pouité skratky:
PNL  predpisy o nebezpeèných látkach,
PPB  predpisy o poiarnej bezpeènosti,
RVO  reakcia na vonkají oheò,
SPP  systém posudzovania parametrov,
TRO  trieda reakcie na oheò.
9

Na základný úèel )

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpeènostného dozoru.
10
) § 4 ods. 2 písm. a) vyhláky.
11
) § 4 ods. 2 písm. b) vyhláky.
12
) § 4 ods. 1 vyhláky.
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0407

Hydroizolaèné pásy na betónové mostovky

2+

0408

Vodotesné zostavy/systémy na mostovky

II+
(2+)

0501

Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre kontrukcie
ciest a povrchové úpravy ciest

0502

Asfaltové zmesi na kontrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných Na základný úèel )
plôch a peciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch

Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
2+
d

2+

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1FL, A2FL, BFL, CFL) )
11
(A1FL, A2FL, BFL, CFL), ) DFL, EFL
c

(A1FL a EFL),12) FFL

1
3
4

0503

Klzné tàne a zálievky pre betónové ) vozovky

4

0504
0505

Mostné dilataèné závery
Prefabrikované dielce mostných ríms

I
II+

0506

Dilataèné závery dopravných plôch okrem mostov

0507

3
Zálievky a tmely na chodníky okrem chemických prevádzok, ciest Na základný úèel )
a iných dopravných plôch, letiskových dráh a èistièiek odpadových vôd Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:

III
d

10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F

1
3
4

0508

Dosky, dlabové kocky a obrubníky z prírodného kameòa na vonkajie
dlaby

4

0509

Betónové dlabové tvarovky, dladice a obrubníky na vonkajie dlaby

4

0510

Dlabové tehly

4

0511

Dlabové prvky zahàòajúce dlabové kocky, dladice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0508 a 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy
z kovových platní, platne z mreového plechu alebo z rotov, tuhé dlákoviny, bridlice, mozaiky a terazzové dladice
13
Vegetaèné dielce )

4

Cestné záchytné systémy  zvodidlá, tlmièe nárazov, premiestnite¾né
bariéry, laná a rímsy

1

0512
0513

IV

0514

Záchytné systémy na ochranu chodcov

I

0515

Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstrané svetlá a dopravné
majáky

1

0516

Zvislé dopravné znaèky, premenné dopravné znaèky, ståpy dopravných znaèiek a svetelnej signalizácie, smerové ståpiky, bariérové ståpiky a vodiace zariadenia urèené na trvalú intaláciu
Prefabrikované vodorovné dopravné znaèky a retroreflexné dopravné
gombíky na vodorovné dopravné znaèenie

1

0517

1

0518

Náterové látky na vodorovné dopravné znaèenie, za tepla nanáané
termoplasty, za studena nanáané plasty s protimykovými prísadami
alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané
na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protimykových prísad

1

0519

Balotina, protimykové prísady a ich zmesi pouívané ako posypové
materiály vodorovných dopravných znaèiek

1

0520

Protihlukové steny a zariadenia

3

0521

Zariadenia proti oslneniu protiidúcimi vozidlami a externými zdrojmi
svetla

3

13

) Vegetaèné dielce na málo zaaené dopravné plochy pod¾a STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlaby a dielce. Èas 3: Kryty z vegetaèných
dielcov.
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Stoiare
0601

Osvet¾ovacie stoiare, oce¾ové, hliníkové a z polymérov vystuených
vláknom

1

0602

Osvet¾ovacie stoiare zo elezobetónu a predpätého betónu

1

0603

Drevené ståpy na nadzemné elektrické vedenia

0604

Ostatné prefabrikované stoiare alebo ich prefabrikované kontrukèné
èasti na nadzemné elektrické vedenia, trakèné vedenia, telekomunikaèné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia

2+
2+

Výrobky na odpadovú a povrchovú (daïovú) vodu
0701

Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystueného oce¾ovými
vláknami a elezobetónu, s tesnením alebo bez tesnenia, na kanalizaèné potrubia

0702

Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizaèné potrubia
Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov

0703
0704

Vstupné achty a revízne komory kanalizaèných potrubí vrátane
stúpadiel, rebríkov a zábradlí

4
4
d

Na základný úèel )

4

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )

1

11

3

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F

4

0705

Zavzduòovacie ventily na odpadové potrubia budov

0706

d
3
Èerpacie stanice odpadových vôd a spätné klapky na odpadové vody na Na základný úèel )
pouitie vo vnútri budov
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
Systémy a prvky domových èistiarní odpadových vôd a nádre úmp (A1, A2, B, C)10)
1

0707

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
0708

Lapaèe a odluèovaèe (separátory) odpadových vôd z budov
a ininierskych stavieb vrátane ciest

d

Na základný úèel )

10

1

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F
Poklopy a vtokové mree na pouitie na vozovkách, na odstavných
pruhoch, na parkoviskách a spevnených plochách mimo budov

4

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
(A1, A2, B, C) )

0709

3
4

d

Na základný úèel )

3
4
IV
I1)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
0710

c

Skriòové priepusty z betónu )

IV

b

2+

nenosné  malé priepusty
4
d
3
Odvodòovacie ¾aby na komunikácie a plochy pre vozidlá a pre chodcov Na základný úèel )
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
0712

III

Pod¾a úèelu:
kontrukèné )  ve¾ké priepusty

0711

I

Podlahové vpusty

1
3
4
IV

Loiská pre stavby
0801

Gu¾ové a valcové loiská s PTFE

0802

Ostatné loiská pre kontrukcie budov a ininierskych stavieb, kde
v prípade poruenia loiska sa stavby alebo ich èasti dostanú do stavu
za hranicou pouite¾nosti a medzných stavov
Loiská pre ostatné stavebné kontrukcie

0803

1
1
III
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Protiseizmické zariadenia

3

Kamenivo
0901

Kamenivo do betónu

0902

Kamenivo do malty

0903

2+
Pod¾a úèelu:

¼ahké kamenivo do betónu, do malty a do injektánej malty

do murovacích mált

2+

do ostatných mált

4

Pod¾a úèelu:
do betónov a murovacích a injek- 2+
tánych mált
do ostatných mált

0904

Kamenivo do podkladových vrstiev kontrukcie podvalového podloia Pod¾a druhu trate:
a kontrukcie ko¾ajového lôka
pre rýchlostné trate
pre ostatné trate

0905
0906

Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na kontrukcie ciest
Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na kontrukcie ciest
a iných dopravných plôch

4
2+
4

Pod¾a úèelu:
na kontrukcie ciest s doprav- 2+
ným zaaením tried I, II, III
14
a IV ) a kontrukcie letiskových
dráh
na kontrukcie ciest s doprav- 4
ným zaaením tried V a VI14)

0907

Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk Pod¾a úèelu:
a iných dopravných plôch
do obrusných vrstiev
do ostatných vrstiev

2+
4

Cementy, vápna a iné spojivá
1001

Cementy a bené zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektánej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí

1+

1002

peciálne cementy odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre a proti morskej vode, nízko alkalické cementy,
hlinitanovápenaté cementy s ve¾mi nízkym hydrataèným teplom, vysokopecné cementy s nízkou zaèiatoènou pevnosou, murovacie cementy a cestné cementy na prípravu betónu, malty, injektánej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí

1+

1003

Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektánej (zálievkovej)
malty a ostatných zmesí
Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált

2+

1004

2+

Betóny, malty, injektáne zmesi, prísady a prímesi
1101

Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonáròach

II+

1102

Striekané betóny

II+

1103

Zmesi na injektáne (zálievkové) malty

1104

Priemyselne vyrábané malty na murovanie

1105

Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajie omietky na báze
anorganických spojív vrátane tepelnoizolaèných mált

1106

Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietky

1107

1108

14

Prímesi do betónov a mált vrátane injektánych mált

II+
h

Pod¾a druhu: )
navrhovaná malta

2+

malta s predpísaným zloením

4
4
IV

i

Pod¾a druhu: )
druh I

2+

druh II

1+

Prísady do betónu, mált a zálievok a prísady do injektánej malty na
predpínaciu výstu

) STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.

2+
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Výrobky na vystuovanie a predpínanie betónu
1201

Tyèe, prúty, vrúbkovaná pásová oce¾, zvárané siete a priestorová
(priehradová) výstu

I+

1202

Vlákna na zvýenie pevnosti betónov a mált vrátane injektánych mált Pod¾a úèelu:
b
(rozptýlená výstu)
do kontrukèných ) betónov
a mált

1

do ostatných betónov a mált

3

1203

Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyèe so závitmi, rebierkové,
ploché alebo hladké a predpínacie káble

I+

1204

Systémy na dodatoèné predpínanie kontrukcií okrem rúrok a puzdier

I+
(1+)

1205

Rúrky a puzdrá na ochranu a vedenie predpínacích výrobkov

4

Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1301

2+

Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové
prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), ¾aby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyèe (okrem výstuných
a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti
korózii náterom, na pouitie v kovových stavebných kontrukciách alebo v stavebných kontrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov

Murovacie prvky a doplnkové výrobky
1401

j
Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolaènými mate- Pod¾a kategórie: )
riálmi, vnútornými alebo vonkajími, okrem debniacich tvaroviek, kategória I
2+
dlabových prvkov, komínových vlokových tvaroviek a panelov s výkategória
II
4
kou jedného poschodia
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
k
s èlenením pod¾a TRO: )
10
1
(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F

3
4
3

1402

Doplnkové stavebné dielce do muriva, najmä spony, ahadlá, závesy,
podperné uholníky, konzolky, preklady a oce¾ová výstu do loných
kár a stykov

1501

d
Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo pa- Na základný úèel )
II+
nelov prepojených rozperkami vyrobených z izolaèných materiálov ale(2+)
bo z kombinácie izolaèných a iných materiálov, ktoré sa vypåòajú betó- Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
nom, prípadne betónom s výstuou slúiace na kontrukcie nenosných s èlenením pod¾a TRO:
i nosných vnútorných i vonkajích stien
10
I (1)
(A1, A2, B, C) )
11
II+
(A1, A2, B, C), ) D, E,
(A1 a E),12) F
(2+)

1502

Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo pa- Pod¾a nosnosti:
nelov z betónu prepojených rozperkami
nosné

Zabudované debniace systémy

nenosné

2+
4

Nosné prvky kontrukcií budov a ininierskych stavieb
1601
1602
1603

b

2+

Kontrukèné ) prefabrikované nosníky, väzníky, ståpy a dosky z betónuc) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené
proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané
Kontrukènéb) nosníky, väzníky, ståpy a dosky z lepeného lamelového
dreva
b

Kontrukèné ) nosníky, väzníky, ståpy a dosky z prírodného dreva

1
Pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E,
(A1 a E),12) F
1604

¼ahké kompozitné nosníky a ståpy na báze dreva najmenej s jedným
kontrukèným komponentom na báze dreva

1
2+
I (1+)
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b

1605

Prefabrikované kontrukèné ) panely na báze dreva v tvare uzavretých
alebo otvorených kaziet, oplátené z vnútornej strany alebo aj z vonkajej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstuné
a upevòovacie prvky urèené na kontrukcie stien, podláh, striech
a pod.

I (1)

1606

Panely betónovéc) bez vystrojenia alebo s vystrojením pre elektrièkové
trate

II+

Systémy budov a miestností a stavebné bunky
1701

Systémy budov s drevenou rámovou kontrukciou alebo so zrubovou
kontrukciou

I (1)

1702

Systémy budov s kovovou kontrukciou alebo s betónovou ) rámovou
kontrukciou

1703

Prefabrikované stavebné bunky okrem prefabrikovaných garáí

I (1)

1704

Systémy chladiarní bez chladiaceho systému na intaláciu vo vnútri
budov

I (1)

1705

Prefabrikované garáe

2+

1801

Dosky na báze dreva vo forme plone spájaného prírodného dreva,
vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák
z orientovaných triesok, tiepok (OSB) a trieskovo  tiepkových dosák
spájaných cementom alebo ivicami a vláknitých dosák vyrobených
mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických
látok zlepujúcich reakciu na oheò a odolnos proti napadnutiu biotickými èinite¾mi

c

I (1)

Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ¾ahké panely
Pod¾a úèelu a reakcie na oheò:
kontrukènéb) prvky
10

(A1, A2, B, C) )

1

11

(A1, A2, B, C), ) D, E,
(A1 a E),12) F
nenosné prvky
10

(A1, A2, B, C) )

1

11

3

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F
1802

4

d

4
Samonosné izolaèné (sendvièové) panely s obojstranným kovovým Na základný úèel )
oplátením
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
10

(A1, A2, B, C), )
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10)

1

(A1, A2, B, C) ), D, E,
11
(A1FL, A2FL, BFL, CFL), ) DFL, EFL

3

(A1 a E), ) F,
(A1FL a EFL),12) FFL

4

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

3

Na delenie poiarnych úsekov

3

Na pouitie pod¾a PNL
d
Na základný úèel )

3
IV (4)

11

12

1803

2+

Samonosné kompozitné ¾ahké panely (okrem výrobkov skupiny 1802)
skladajúce sa z oplátenia z rozlièných organických, minerálnych alebo kovových materiálov z vonkajej strany alebo aj z vnútornej strany
spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj izolaèným jadrom,
ktoré sú urèené na kontrukcie vnútorných a vonkajích stien, stropov a striech a obklady stien

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB, s èlenením pod¾a TRO, resp. potreby skúania RVO:
10

(A1, A2, B, C), )
10
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) )

I (1)

(A1, A2, B, C) ), D, E,
11
(A1FL, A2FL, BFL, CFL), ) DFL, EFL

III (3)

(A1 a E), ) F,
(A1FL a EFL),12) FFL

IV (4)

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

III (3)

Na delenie poiarnych úsekov

III
(3)

Na pouitie pod¾a PNL

III
(3)

11

12
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Tepelnoizolaèné výrobky a systémy
1901

d
Tepelnoizolaèné systémy na vonkajiu tepelnú ochranu stien (kontakt- Na základný úèel )
II+
né zatep¾ovacie systémy  KZS, resp. ETICS) na báze mechanicky upev(2+)
òovaných alebo lepených tepelnoizolaèných dosák omietaných jednou
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
alebo viacerými vrstvami malty
s èlenením pod¾a TRO:
(A1, A2, B, C)10)
I (1)
11

1902

1903

1904

Tepelnoizolaèné systémy na vonkajiu tepelnú ochranu stien (Vetures)
skladajúce sa z vonkajích obkladových prvkov, tepelnoizolaènej vrstvy a z upevòovacích prvkov. Obkladové prvky sa môu dodáva u spojené s izolaènou vrstvou alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe.
Upevòujú sa tak, aby medzi izolaènou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzera

(A1, A2, B, C), ) D, E,
(A1 a E),12) F

II+
(2+)

Na základný úèeld)

III (3)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )

I (1)

11

(A1, A2, B, C), ) D, E

11

1905
1906

III (3)

d

3
Priemyselne vyrábané tepelnoizolaèné výrobky vo forme dosák, rohoí, Na základný úèel )
rolovaných pásov alebo v inej forme, urèené na tepelnú izoláciu budov Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
Tepelnoizolaèné výrobky formované alebo nanáané na mieste zo sypa- (A1, A2, B, C)10)
1
ných alebo penových materiálov, urèené na tepelnú izoláciu budov
(A1, A2, B, C), ) D, E
12
Tepelnoizolaèné výrobky v rôznych formách urèené na technické zaria- (A1 a E), ) F
denia budov a priemyselné intalácie

3
4

Tepelnoizolaèné výrobky na cesty, na eleznièné dráhy a iné pouitie
v stavebníctve (¾ahké výplòové a protimrazové izolácie, zníenie boèného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloenie zaaenia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)

¼ahké obvodové pláte a strené samonosné systémy
2001

Závesné steny

d

Na základný úèel )

3

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

2002

2003

(A1, A2, B, C) )

1

11

3

(A1, A2, B, C), ) D, E, F
b
1
Kontrukèné ) lepené steny s presklenou fasádou alebo strechy rovna- Pod¾a typu: )
0
kého systému s minimálnym sklonom 7 , mechanickým prenosom typy I a III
vlastnej tiae a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho
podporného rámu a následne do kontrukcie budovy
typy II a IV
d
Samonosné priesvitné strené systémy okrem zostáv na báze skla
Na základný úèel )

II+
(2+)
I (1)
III (3)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

I (1)
III (3)

(A1 a E), ) F

IV (4)

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

III (3)

výrobky nevyadujúce skúanie
RVO

IV (4)
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Strené skladané krytiny, strené okná a svetlíky
2101

2102
2103

2104

d
Strené kridly, dosky, vlnovky, indle a tvarovky  keramické, betó- Na základný úèel )
4
nové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové
3m)
a pod.
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
10
Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod.
1
(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvièové strené panely s izolá12
(A1 a E), ) F
ciou alebo bez nej
výrobky vyadujúce skúanie
RVO
Strené okná a strené svetlíky
výrobky nevyadujúce skúanie
RVO

3
4
3
4

Na pouitie v poiarnych úsekoch

3

Na pouitie prispievajúce
k tuhosti strechy

3

Na pouitie pod¾a PNL

3

Strené membránové a liate výrobky
2201

Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strené podkladové vrstvy Poznámka:
a strené povlakové fólie a iné strené membránové povlaky
Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403,
0404 a 0405

2202

Strené vodotesné systémy aplikované v tekutom stave

d

Na základný úèel )

III (3)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

2203

I (1)
III (3)

(A1 a E), ) F

IV (4)

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

III (3)

výrobky nevyadujúce skúanie
RVO

IV (4)

Na pouitie pod¾a PNL
III (3)
d)
III
Strené vodotesné systémy nanáané na mieste liatym asfaltom alebo Na základný úèel
nástrekom peny
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

2204

Systémy mechanicky upevòovaných pruných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevòovanie, spájanie a lemovanie,
prípadne aj s tepelnou izoláciou

2301

Strené prístupové systémy, najmä strené lávky a stupne, nástupné
plochy, strené bezpeènostné háky a kotevné prvky urèené na údrbu
a opravy striech
Strené dladice, hrebenáèe, oplechovanie ú¾abí, príchytky strenej
krytiny, rímsové a podh¾adové dosky striech

I
III

(A1 a E), ) F

IV

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

III

výrobky nevyadujúce skúanie
RVO

IV

Na pouitie pod¾a PNL

III
II+
(2+)

Prísluenstvo striech a iné výrobky pre strechy

2302

3
IV
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d

Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strenú skladanú Na základný úèel )
4
krytinu
Na úèel, na ktorý sa vzahujú
PPB, s èlenením pod¾a TRO:
(A1, A2, B, C)10)

1

11

3

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
Na pouitie pod¾a PNL

4
3

Dvere, brány a kovania
2401

Poiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace kontrukcie poiarnych úsekov

I

2402

Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám

1

2403

Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na poiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám

1

2404

Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným pouitím
podmieneným splnením pecifických poiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnos a bezpeènos pouívania
Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné pouitie medzi
priestormi s rovnakým prostredím

3

2405

IV

Okná
2501

Poiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace kontrukcie poiarnych úsekov

I

2502

Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty

I

2503

Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania

3

2601

Okenice a rolety s kovaním alebo bez kovania na vonkajie pouitie

Okenice a rolety
4

pecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
2701

d
Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vlo- Na základný úèel )
kou alebo bez vloky, izolaèné sklené dielce, sklené tvarovky a panely Pod¾a pecifických vlastností,
z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokov
resp. úèelu:

odolné voèi poiaru

4

1

odolné voèi priestrelu a/alebo vý- 1
buchu
bezpeèné (riziko úrazu)

3

tepelnoizolaèné a/alebo zvukovo- 3
izolaèné
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO,
resp. potreby skúania RVO:
A1, A2, B, C, D, E
12
(A1 a E), ) F

3
4

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

3
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d

Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu

Na základný úèel )

IV

Pod¾a pecifických vlastností,
resp. úèelu:
odolné voèi poiaru
I
odolné voèi priestrelu a/alebo I
výbuchu
bezpeèné (riziko úrazu)

III

tepelnoizolaèné a/alebo zvuko- III
voizolaèné
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO, resp. potreby
skúania RVO:
A1, A2, B, C, D, E
12

2703

IV

výrobky vyadujúce skúanie
RVO

III

b

d

3
Tmely na zasklievanie okrem tmelov na akváriá, kontrukèné ) zaskle- Na základný úèel )
nia, tmelenia izolaèných skiel, horizontálneho zasklievania do sklonu Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
< 70 a tmelenia organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakry- s èlenením pod¾a TRO:
látu a pod.
10
1
(A1, A2, B, C) )
11
3
(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
2704

III

(A1 a E), ) F

4

Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.

III

Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
2801

d

Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových Na základný úèel )
a podkrovných schodov)

II+
(2+)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )

I (1)

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F

IV (4)

c

2802

Prefabrikované schodiská z betónu )

2803

Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri
a v exteriéri

III (3)
2+

Pod¾a nosnosti:
nosné

III

nenosné

IV

Systémy prieèok a tmely na prieèky a vnútorné steny
2901

d

Samonosné systémy prieèok na pevné alebo demontovate¾né zabudo- Na základný úèel )
IV (4)
vanie
Na odde¾ovanie poiarnych úse- III (3)
kov
Bezpeèné (riziko úrazu)

III (3)

Na pouitie pod¾a PNL

III (3)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10
I (1)
(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
2902

Tmely na prieèky a vnútorné steny

III (3)
IV (4)

d

Na základný úèel )

4

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F

1
3
4

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 162/2013

Strana 1829

Sadrové výrobky na steny, prieèky a stropy
d

3001

Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné prieèky, na obklady Na základný úèel )
stien a poiarnu ochranu (tvarovky nie sú urèené na stropy)
Na poiarnu ochranu

4

3002

4
Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité Na základný úèel )
sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrá- Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
tane prísluných doplnkových výrobkov
s èlenením pod¾a TRO:

3

d

10

(A1, A2, B, C) )

1

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
(A1 a E),12) F

3
4

Na poiarnu ochranu kontrukè- 3
ných prvkov a odde¾ovanie poiarnych úsekov
Na vystuenie drevených rámo- 3
vých stien a dreveného krovu

Výrobky na dlaby a podlahy
3101

3102
3103

3104

3105

Dlabové prvky, dlákoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mrieky Pod¾a TRO:
a platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva na vnútorné (A1 , A2 , B , C )10)
FL
FL
FL
FL
pouitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií
11
(A1FL, A2FL, BFL, CFL), ) DFL, EFL
12

1
3

Systémy zvýených a dutinových podláh na vnútorné pouitie vrátane (A1FL a EFL), ) FFL
vnútorných verejných dopravných komunikácií
Na pouitie pod¾a PNL
Potery pod podlahy, nivelizaèné látky, liate podlahy a vsypy do podláh, Na vnútorné pouitie pod¾a TRO:
potery na podlahy vrátane vnútorných verejných dopravných komuni- (A1 , A2 , B , C )10)
FL
FL
FL
FL
kácií
11
(A1 FL , A2 FL , B FL , C FL ), ) DFL, EFL,
(A1FL a EFL),12) FFL
Homogénne a heterogénne pruné dlákoviny dodávané ako dladice,
tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleo- Na vonkajie pouitie
vé, korkové, antistatické tabule, pruné laminátové podlahy a pruné
dladice

4

Náterové látky na povrchové úpravy podláh

IV

3
1
3
4

Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podh¾adov a prísluenstva
3201

d)
Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, indle, dosky [okrem do- Na základný úèel
4
sák z betónuc)], panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
a v exteriéri
s èlenením pod¾a TRO:

3202

Systémy zavesených podh¾adov na stropy v interiéri a v exteriéri

10

(A1, A2, B, C) )

1

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F

3
4

n

Na poiarnu ochranu )

3

o

Na vystuenie )

3
p

Bezpeèné (riziko úrazu) )
3203

10

(A1, A2, B, C) )

I

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F
3204

3

Na pouitie pod¾a PNL
3
d
IV
Profily urèené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy Na základný úèel )
na upevnenie zavesených podh¾adov
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:

Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriéri

d

Na základný úèel )

III
IV
3

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F

1
3
4
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Obkladové systémy vonkajích stien na ich ochranu pred poveternost- Na základný úèel )
II+
(2+)
nými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajej tepelnej izolácii stien
okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
systémov skupín 1901, 1902 a 2002
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12
(A1 a E), ) F
3206

Prefabrikované kovové rámy na zavesenie akých podh¾adov, chráne- Pod¾a TRO:
10
né alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané
(A1, A2, B, C) )
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 a E),12) F

I (1)
III (3)
IV (4)
I
II+

Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
b

3301

Spojovacie prvky na kovové kontrukèné ) èasti stavieb, najmä nity,
svorníky, èapy a skrutky s maticami a podlokami

3302

Spojovacie prostriedky na výrobky z kontrukèného ) dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oce¾ové a drevené spojovacie èlánky, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince

3

3303

mykové dosky a styèníkové dosky s prelisovanými hrotmi na výrobky
z kontrukènéhob) dreva

2+

3304

Trojrozmerné spojovacie klincované dosky na výrobky z kontrukènéb
ho ) dreva

3305

Kovové kotvy do betónu (typy urèené pre ¾ahké systémy) na upevnenie
alebo na podoprenie ¾ahkých zavesených stropných podh¾adov, intalácií a pod.
Kovové kotvy na pouitie do betónu (vysokozaaené typy) urèené na
upevnenie alebo podoprenie betónových kontrukènýchb) prvkov alebo akých èastí, ako sú obklady a zavesené stropy
Kovové injektované (zalievané) kotvy urèené do muriva na upevnenie
alebo na podoprenie kontrukènýchb) prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby alebo akých prvkov, ako sú obvodové pláte a intalácie
Plastové kotvy do betónu a muriva na pouitie v systémoch, ako sú fasádne systémy, vrátane tepelnoizolaèných, a to na upevòovanie alebo
na podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov
Materiály na zváranie kovových kontrukènýchb) èastí stavieb

II+
(2+)
II+
(2+)

3306
3307
3308
3309

2+

b

I (1)
I (1)
II+
(2+)
2+

3310

Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podlokami
na upevòovanie ¾ahkých fasádnych systémov a krytín ikmých striech

3311

Upevòovaèe zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových
III
podloiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolaèné a tepelnoizolaèné vrstvy strených systémov
d
II+
Dilataèné èapy umoòujúce vzájomný pohyb medzi spojenými dos- Na základný úèel )
kami alebo medzi doskami a stenami
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:

3312

III

10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E

I
III

12

3313

IV
(A1 a E), ) F
b
d
2+
Lepidlá na pouitie v kontrukèných ) èastiach budov a ininierskych Na základný úèel )
stavieb
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
15

1
3
4

Rúry, nádre a prísluenstvo na pitnú vodu )
3401

15

Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín
3402 a 3409

) Pod¾a STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.

I+
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3402

Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo
mimo budov, intalované na povrchu alebo pod povrchom

I+

3403

Prípojné hadice

I+

3404

Tlakové a beztlakové nádre vrátane zásobníkov teplej vody intalované na povrchu alebo pod povrchom

I+

3405

Ochranné a bezpeènostné zariadenia, ako sú hlásièe priesakov, ochrany pred preplnením nádrí a pod.

I+

3406

Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých,
pruných a tvárnych potrubí

I+

3407

Armatúry

I+

3408

Èerpadlá a vodomery

I+

3409

Membrány, ivice, povlaky, vloky a mazivá

I+

15

Rúry, nádre a prísluenstvo na úitkovú a napájaciu vodu, ) plyn a tekuté palivá
3501

Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úitkovej vody, ako sú rúry,
prípojné hadice, nádre, hlásièe priesakov, ochrany proti preplneniu
nádrí, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, driaky potrubí (bez
kotiev), èerpadlá, armatúry a bezpeènostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov

Na základný úèeld)

10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

3502

4

Na vykurovacie systémy
3
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:q)

(A1 a E), ) F
d
Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva Na základný úèel )
od vonkajieho zásobníka, poslednej redukènej tlakovej stanice alebo Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB
prvého odde¾ovacieho ventilu (vdy mimo budovy) po vstup do systému
na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, Na intalácie v priestoroch, kde
r
prípojné hadice, nádre, hlásièe priesakov, ochrany proti preplneniu sa vyaduje poiarna odolnos )
nádrí, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, driaky potrubí (bez
kotiev), armatúry a bezpeènostné zariadenia a potrubné a zásobníkové
systémy skladajúce sa z týchto výrobkov

1
3
4
3
1
1

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
3601

Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
Aca, B1ca, B2ca, Cca

I+

Dca, Eca

III

Fca

IV

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB I+
na poiarnu odolnos
Na pouitie pod¾a PNL

III

3602

Roty, ¾aby, kanály, výloníky, stojiny, závesy na uloenie káblov a vý- Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB I
robky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a ko- na poiarnu odolnos
munikáciu

3603

Výrobky na spájanie káblov (katule a úplné kryty) na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

3604

Elektrické nízkonapäové rozvádzaèe na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

3605

Prísluenstvo káblov (káblové elektrointalaèné rúrky, lity, kanály Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB III
a katule a pod.)
na írenie plameòa a PNL na obsah halogénových prvkov

Komíny
3701

Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vloky, tvarovky
a prvky vonkajieho pláa, materiály na murované vloky a oce¾ové
prefabrikáty a vloky samostatne stojacich komínov

2+
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Na základný úèel )

2+
4s)

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )

1

11

3

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F

4

3703

Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov

4

3801

Spotrebièe na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov, ako sú Na základný úèeld)
3
kachle, pece a vstavané spotrebièe (kozubové vloky a pod.)
Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
Spotrebièe na tuhé palivá na varenie pre domácnos
10
1
(A1, A2, B, C) )

Vykurovacie zariadenia a iaruvzdorné prvky

3802
3803

Vykurovacie telesá spa¾ujúce kvapalné alebo plynné palivá

3804

Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie, najmä radiátory,
konvektory, teplovzduné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lity a trbiny, stropné sálavé panely a ïalie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémy

3805

iaruvzdorné prvky a malty na stavbu vstavaných spotrebièov na tuhé
palivá na vykurovanie obytných priestorov

11

(A1, A2, B, C), ) D, E
(A1 a E),12) F

3
4

III

Sanitárne zariadenia a materiály
3901

Drezy, umývadlá, komunálne ¾aby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane
a sprchovacie vanièky

4

3902

Sprchové a vaòové zásteny a ochranné kryty

4

3903

Zostavy toaletných modulov

IV

3904

Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody,
macerovacie a drepové toalety

4

3905

Splachovaèe

4

3906

Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety

Pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11
(A1, A2, B, C), ) D, E

I
III

12

3907

IV
(A1 a E), ) F
d
3
Tmely na spoje prvkov sanitárnych zariadení okrem tmelov v priemy- Na základný úèel )
selných aplikáciách, v rozvodoch pitnej vody, v styku s potravinami Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
a v aplikáciách pod vodou, ako sú bazény, odpadové potrubia a pod. s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F

1
3
4

Výrobky na ochranu pred poiarom a potlaèenie výbuchu
4001

4002

16

d
Výrobky na ochranu pred poiarom alebo zlepenie poiarnej odolnosti, Na základný úèel )
I (1)
najmä nátery, povlaky alebo obloenia okrem sadrových výrobkov, vý- Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
robkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných elezobetónových prvkov
s èlenením pod¾a TRO:
10

Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie írenia poiaru, ako sú tme- (A1, A2, B, C) )
11
ly, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste alebo v pre- (A1, A2, B, C), ) D, E
12
fabrikovaných podobách, ako sú dosky, bloky, vankúe, vrecia, oví- (A1 a E), ) F
nadlá, rukávy a pod., poiarne tesnenia prestupov, tesnenia
lineárnych spojov, potrubia s poiarnou odolnosou a poiarne uzávery,16) ako sú poiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzávery

I (1)
III (3)
IV (4)

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpeèenia pravidelnej kontroly poiarneho uzáveru.
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4003

Ventilaèné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod splodín horenia
a tepla

1

4004

Ventilaèné systémy a tlakové diferenèné systémy na odvod splodín horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúanie
vrátane zdroja energie

1

4005

Systémy na potlaèenie výbuchu a ich komponenty

I

Stabilné hasiace zariadenia
4101

Hydranty a hadicové hasiace zariadenia

1

4102
4103

Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení
Komponenty plynových hasiacich zariadení

1
1

4104

Komponenty prákových hasiacich zariadení

I

4105

Komponenty penových hasiacich zariadení

I

Komponenty a zariadenia poiarnej signalizácie
4201

Elektrická poiarna signalizácia  zariadenia akustickej poplachovej
signalizácie poiaru

1

4202

Elektrická poiarna signalizácia  napájacie zariadenia

1

4203

Elektrická poiarna signalizácia  bodové tepelné hlásièe

1

4204

Elektrická poiarna signalizácia  bodové dymové hlásièe vyuívajúce
rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu

1

4205

Elektrická poiarna signalizácia  líniové dymové hlásièe vyuívajúce
optický lúè

1

4206

Komponenty zariadení poiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté
v skupinách 4201 a 4205  hlásièe dymu, tepla a plameòa, ústredne
poiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia,
vstupné a výstupné zariadenia, tlaèidlové hlásièe a súvisiace napájacie
zariadenia
Kombinované zariadenia poiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie poiarov

1

4207

I

Náterové a penetraèné látky a systémy
4301

4302
4303

d
Náterové a penetraèné látky a systémy na ochranu kontrukèných èas- Na základný úèel )
III
tí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových stavieb Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
a ochrany pred poiarom
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrí
11
(A1, A2, B, C), ) D, E
proti korózii
12
(A1 a E), ) F
Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou
a náterové systémy proti vlhkosti

I
III
IV

Zvukovoizolaèné a antivibraèné výrobky
4401
4402

d

Systémy do plávajúcich podláh na tlmenie vibrácií a hluku

Na základný úèel )

Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
4403

Antivibraèné prvky na upevòovanie intalácií

III

I
III
IV
III
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Výrobky na opravy a ochranu betónovýchc) kontrukcií
4501
4502

c
Výrobky na opravy betónových ) kontrukcií, napríklad na vypåòanie Pod¾a úèelu:
dutín, tmelenie trhlín a pod.
na kontrukènéb) èasti

na ostatné èasti
Výrobky na dodatoèné zosilnenie betónovýchc) kontrukcií, napríklad
kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov Pod¾a TRO:
a pod.
(A1, A2, B, C)10)

1

11

4503

2+
4

(A1, A2, B, C), ) D, E
Výrobky na ochranu betónovýchc) kontrukcií, napríklad na impreg12
(A1 a E), ) F
novanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstue a pod.

3
4

Zvlátne výrobky
c

4601

Prefabrikované silá z betónu ) na sypké materiály a kontajnery na pevný odpad ukladané do zeme

II+

4602

4603
4604
4605
4606

Prefabrikované výrobky z betónu ) pre málo namáhané a nenosné èasti stavieb okrem rúr, nádrí a prvkov plotov, napríklad telekomunikaèné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové
dosky a pod.
c
Prefabrikované prvky z betónu ) na ploty

4

Prefabrikované intalaèné bytové jadrá s poiarnym uzáverom
Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na ininierske stavby
Poiarne výahy

I
I (1)
I

4607

Systémy sanácie vlhkého muriva

IV

4608

Systémy zasklenia balkónov a lodií

III

4609

Výrobky na povrchy detských ihrísk

c

IV

Na vnútorné pouitie pod¾a TRO:
10

I
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) )
11
(A1FL, A2FL, BFL, CFL), ) DFL, EFL, III
(A1FL a EFL),12) FFL
Na vonkajie pouitie
4610

Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a stien vlhkých
miestností, napríklad kúpe¾ní, umyvární a práèovní

4611

Tmely na vonkajie steny budov

IV
I (1)

d

Na základný úèel )

3

Na úèel, na ktorý sa vzahujú PPB,
s èlenením pod¾a TRO:
10

(A1, A2, B, C) )
11

(A1, A2, B, C), ) D, E
12

(A1 a E), ) F
4612

17

Ochranné zábradlia ) pre budovy

Vysvetlivky:
a

1
3
4
III

) Systémy posudzovania parametrov I+, I, II+, III a IV sú systémami pod¾a § 3 ods. 1 a uplatòujú sa vtedy, keï sa na výrobky vzahujú urèené normy alebo SK technické posúdenia. Ak sa na výrobky vzahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia, uplatòujú sa systémy posudzovania parametrov pod¾a § 3 ods. 3. Pre výrobky v skupinách, na ktoré sa vzahujú európske hodnotiace dokumenty pod¾a èl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) è. 305/2011, sú konkrétne systémy posudzovania parametrov pod¾a § 3 ods. 3 uvedené
v zátvorke, ktoré sa uplatnia, ak je výrobok v súlade s európskym technickým posúdením vydaným pod¾a európskeho hodnotiaceho dokumentu. Ak je vak takýto výrobok v súlade s SK technickým posúdením, uplatnia sa konkrétne systémy posudzovania parametrov
pod¾a § 3 ods. 1.
b
) Výraz kontrukèný charakterizuje úèel výrobku v stavbe ako èasti kontrukcie stavby zabezpeèujúcej stabilitu stavby (nosný prvok)
alebo ako samonosného prvku, ktorý prenáa aj vonkajie zaaenie (napr. zaaenie vetrom).
c
) Výrazy betónové alebo z betónu charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ¾ahkého alebo autoklávového prevzduneného betónu,
a to s výstuou alebo bez nej.
d
) Základným úèelom je taký úèel výrobku v stavbe, pri ktorom sa pre skupinu alebo skupiny výrobkov nedeklaruje pecifický úèel alebo
pouitie v takých stavbách alebo èastiach stavieb, na ktoré sa vzahujú pecifické predpisy, poiadavky alebo vlastnosti, ktoré sa uvádzajú v texte pod základným úèelom. Ak sa uplatní jeden alebo viaceré systémy posudzovania parametrov vyadované pri repektovaní
pecifík, tento systém alebo systémy sa uplatnia spolu so systémom urèeným na základný úèel, prièom výrobca vydá len jedno vyhlásenie o parametroch.
e
) Vzahuje sa na skupiny 0401 a 0404.
f
) Vzahuje sa na skupiny 0404 a 0405.
g
) Vzahuje sa na poklopy a vtokové mree.
h
) Zloenie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cie¾om dosiahnu pecifikované vlastnosti (koncepcia kvality). Malta s predpísaným zloením sa vyrába pod¾a predpísanej receptúry (koncepcia receptúry).
i
) Druh I zahàòa prímesi z inertných alebo takmer inertných materiálov. Druh II zahàòa prímesi z aktívnych materiálov.

17

) STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
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) Murovacie prvky kategórie I majú zaruèenú pevnos v tlaku s pravdepodobnosou poruenia nie väèou ako 5 %, na rozdiel od kategórie
II s nezaruèenou mierou spo¾ahlivosti.
k
) Vzahuje sa len na prvky s integrovanými tepelnoizolaènými materiálmi, prièom sa uplatní aj systém posudzovania parametrov pod¾a
kategórie prvku.
l
) Systémy typu I a III, na rozdiel od systémov typu II a IV, obsahujú prvky zniujúce riziko pre prípad zlyhania lepených spojov.
m
) Vzahuje sa na skupinu 2104.
n
) Vzahuje sa len na panely a zavesené podh¾ady.
o
) Vzahuje sa len na panely, ktoré súèasne pôsobia aj ako stuujúce prvky stien alebo stropov.
p
) Vzahuje sa len na obkladaèky a panely z krehkých materiálov, obkladaèky a panely urèené na zavesené podh¾ady a výrobky skupín
3202 a 3203.
q
) Vzahuje sa len na driaky potrubí, na armatúry a bezpeènostné zariadenia.
r
) Vzahuje sa len na nádre.
s
) Vzahuje sa na komínové nadstavce.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 162/2013 Z. z.

VZOR
SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
1
è. ................................. )
1. Druhový a obchodný názov výrobku:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Typ, èíslo výrobnej dávky alebo sériové èíslo, alebo akýko¾vek iný prvok umoòujúci identifikáciu stavebného výrobku:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. Urèená slovenská norma vzahujúca sa na výrobok (oznaèenie, rok vydania a názov):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (oznaèenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Zamý¾ané pouitia výrobku v súlade s uplatnenou urèenou normou alebo SK technickým posúdením:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. Obchodné meno, adresa sídla, IÈO výrobcu a miesto výroby:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov pod¾a vyhláky MDVRR SR è. .../.... Z. z.:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9. Oznaèenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

1

) Èíslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové èíslo v roku rrrr.
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10. Deklarované parametre
2

Podstatné vlastnosti )

4

P. è. lab. )

2

Parametre )

3

4

Protokol o skúke, výpoète a pod. )

P. è. lab. )

Názov a adresa skúobného laboratória

Názov pecifickej technickej dokumentácie pod¾a § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa pouila:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
11. Výrobca vyhlasuje, e výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností pod¾a bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednos výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
.........................................................................................................................................................................
(meno a funkcia)

...............................................................................
(miesto a dátum vydania)

2

..............................................................................
(podpis)

) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú pod¾a urèenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
) Uvádza sa oznaèenie protokolu a dátum jeho vydania.
4
) Uvádza sa poradové èíslo priradené skúobnému laboratóriu v tabu¾ke zúèastnených laboratórií.
3
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163
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 10. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach,
postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúkach biologickej úèinnosti,
o iadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní
certifikátu, rozírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 40 písm. c) zákona è. 405/2011
Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 486/2011 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúkach biologickej
úèinnosti, o iadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozírení
rozsahu certifikátu alebo recertifikácii sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Na úèely autorizácie prípravkov sa predkladajú výsledky skúok biologickej úèinnosti z dvoch vegetaèných sezón pod¾a metodiky Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (ïalej len
organizácia) EPPO PP1/226, hodnotenie úèinnosti
prípravkov na ochranu rastlín, poèet skúok úèinnosti vykonaných v Slovenskej republike alebo na
základe posúdenia kontrolného ústavu v porovnate¾ných pôdno-klimatických podmienkach v èlenských
tátoch Európskej únie relevantných pre Slovenskú
republiku..
2. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
a) na jarné aplikácie do 15. februára,.
3. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k vyhláke è. 486/2011 Z. z.

IADOS O SKÚANIE BIOLOGICKEJ ÚÈINNOSTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Èas A  Údaje o iadate¾ovi
Meno a priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
Kontaktná osoba
Telefónne èíslo
Faxové èíslo
E-mailová adresa
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Èas B  Údaje o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sa majú skúa na to isté pouitie (jedna plodina/jeden kodlivý
organizmus)
Funkcia prípravku*
Plodina/iný objekt
kodlivý organizmus/úèel pouitia
Názov prípravku

Kódové oznaèenie

iadate¾ súhlasí s publikovaním výsledkov skúok

Typ formulácie pod¾a
Katalógu typov
formulácií pesticídov**

Názov úèinnej látky

Obsah úèinnej
látky v prípravku
v jednotkách SI

Áno/Nie***

* Príloha èas A bod 3.2. nariadenia Komisie (EÚ) è. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú poiadavky na údaje o úèinných látkach, pokia¾
ide o poiadavky na údaje o úèinných látkach (Ú. v. EÚ L 93, 3. 4. 2013), nariadenie Komisie (EÚ) è. 544/2011 z 10. júna 2011, ktorým
sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1107/2009, pokia¾ ide o poiadavky na údaje o úèinných látkach (Ú. v.
EÚ L 155, 11. 6. 2011).
** Katalóg typov formulácií pesticídov a medzinárodného kódového systému pod¾a Medzinárodného zdruenia národných asociácií
výrobcov pesticídov  technická monografia è. 2, 6. vydanie, 2008.
*** Nehodiace sa preèiarknite.

Dávka (koncentrácia) v kg/ha, t/ha

Poèet skúok

Dátum

.

Poznámka (tank-mix, termín aplikácie, spôsob
aplikácie, tandard a pod.)

Odtlaèok peèiatky, meno a priezvisko, podpis

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivos, správnos a úplnos predkladaných údajov

* Nehodiace sa preèiarknite.

Názov prípravku na ochranu rastlín
alebo jeho kódové oznaèenie

Èas C  Údaje o skúke

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Hodnotenie úrody *
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4. V prílohe è. 4 bod 1.1 sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo lesníctva.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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164
VYHLÁKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 13. júna 2013
o rozsahu a dokumentácii bezpeènostných opatrení

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ïalej len úrad) pod¾a § 20 ods. 3 zákona è. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

prijaté bezpeènostné opatrenia u zdokumentované;1)
v uvedenom prípade sa iné dokumenty prevádzkovate¾a alebo ich èasti povaujú za dokumentáciu pod¾a § 3,
4 a 5.

§1

§3

(1) Rozsah primeraných technických, organizaèných
a personálnych opatrení (ïalej len bezpeènostné opatrenia) musí zodpoveda konkrétnym podmienkam
spracúvania osobných údajov v informaènom systéme
osobných údajov (ïalej len informaèný systém) a bezpeènostným rizikám vyplývajúcim z kategórie spracúvaných osobných údajov a zo spôsobu ich spracúvania.

Ak sú osobné údaje spracúvané v informaènom systéme, ktorý nie je prepojený s verejne prístupnou poèítaèovou sieou, prièom nejde o spracúvanie osobitných
kategórií osobných údajov pod¾a § 13 zákona, dokumentácia pod¾a § 19 ods. 1 zákona obsahuje
a) písomnú zmluvu pod¾a § 8 zákona, ak prevádzkovate¾ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovate¾a,
b) písomné záznamy o pouèení oprávnených osôb pod¾a § 21 zákona,
c) písomné poverenie zodpovednej osoby pod¾a § 23 zákona, ak prevádzkovate¾ovi taká povinnos vznikla,
d) záznamy o kontrolnej èinnosti prevádzkovate¾a zameranej na dodriavanie bezpeènosti informaèného
systému pod¾a § 4 ods. 1 písm. d),
e) záznamy o zistených bezpeènostných incidentoch
vplývajúcich na bezpeènos osobných údajov a záznamy o nadväzných postupoch, ktorými prevádzkovate¾ zabezpeèil obnovenie bezpeènosti informaèného systému.

(2) Pri prijímaní bezpeènostných opatrení prevádzkovate¾ aplikuje najmä bezpeènostné opatrenia uvedené v prílohe, prièom rozliuje medzi pouitím automatizovaných a iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania osobných údajov. Pri automatizovaných
prostriedkoch spracúvania osobných údajov prevádzkovate¾ prostredníctvom bezpeènostných opatrení zabezpeèí odolnos automatizovanej èasti informaèného
systému proti kodlivým kódom (napríklad poèítaèový
vírus) a neiaducim modifikáciám informaèného systému, ako aj pravidelné a bezpeèné zálohovanie spracúvaných osobných údajov.
(3) Prijatím bezpeènostných opatrení prevádzkovate¾
neoprávneným osobám znemoní akýko¾vek nedovolený
prístup k spracúvaným osobným údajom, manipuláciu
s technickými zariadeniami urèenými na spracúvanie
osobných údajov alebo na ich ochranu a manipuláciu
s nosièmi osobných údajov a oprávneným osobám zabezpeèí prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na plnenie ich povinností alebo úloh obsiahnutých v pouèení pod¾a § 21 zákona.
§2
(1) Dokumentácia prijatých bezpeènostných opatrení (ïalej len dokumentácia) popisuje celý proces spracúvania osobných údajov od ich získavania po ich likvidáciu; obsah dokumentácie sa zhoduje so skutoèným
stavom pri spracúvaní osobných údajov.
(2) Bezpeènostné opatrenia musia by zdokumentované preh¾adne a jednoznaène. Dokumentácia uvedená v § 3, 4 a 5 môe obsahova presné odkazy na iné dokumenty prevádzkovate¾a alebo na ich èasti, kde sú
1

§4
Bezpeènostná smernica pod¾a § 19 ods. 2 zákona obsahuje
a) popis bezpeènostných opatrení a spôsob ich uplatòovania v konkrétnych podmienkach,
b) rozsah oprávnení, popis povolených èinností a spôsob
identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umoòujú, prevádzkovate¾ na úèel spätnej identifikácie osoby, miesta a èasu
zabezpeèí zaznamenanie kadého vstupu oprávnenej osoby do informaèného systému,
c) rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a zodpovednej osoby,
d) spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných
èinností zameraných na dodriavanie bezpeènostných opatrení,
e) postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení

) Napríklad § 28 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej
správy.

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 164/2013

na zníenie rizika vzniku mimoriadnych situácií
a moností efektívnej obnovy stavu pred haváriou,
poruchou alebo inou mimoriadnou situáciou.
§5
(1) Bezpeènostný projekt informaèného systému (ïalej len bezpeènostný projekt) pod¾a § 19 ods. 3 zákona
obsahuje
a) názov informaèného systému, na ktorý sa vzahuje,
b) bezpeènostný zámer,
c) analýzu bezpeènosti informaèného systému,
d) bezpeènostnú smernicu pod¾a § 4.
(2) Bezpeènostný zámer vymedzuje základné bezpeènostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnu na ochranu
osobných údajov pred ohrozením ich bezpeènosti. Bezpeènostný zámer obsahuje
a) formuláciu základných bezpeènostných cie¾ov a minimálne poadovaných bezpeènostných opatrení,
b) pecifikáciu technických opatrení, organizaèných
opatrení a personálnych opatrení na zabezpeèenie
ochrany osobných údajov v infomaènom systéme
a spôsob ich vyuitia,
c) vymedzenie okolia informaèného systému a jeho
vzah k monému narueniu bezpeènosti informaèného systému,
d) vymedzenie hraníc urèujúcich mnoinu zostatkových rizík; zostatkovým rizikom sa rozumie bezpeènostné riziko, ktoré zostane úplne alebo èiastoène
nepokryté bezpeènostnými opatreniami z dôvodu, e
jeho miera je pre prevádzkovate¾a akceptovate¾ná
alebo ju nie je moné eliminova vhodnými a efektívnymi bezpeènostnými opatreniami.
(3) Analýza bezpeènosti informaèného systému je podrobný rozbor stavu bezpeènosti informaèného systému
s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a zranite¾nosti.

Strana 1843

Analýza bezpeènosti obsahuje najmä kvalitatívnu analýzu rizík tvorenú
a) identifikáciou rizík zaloenou na identifikácii aktív
a ich vlastníkov, identifikácii hrozieb pre tieto aktíva, identifikácii zranite¾ností zneuite¾ných hrozbami a na identifikácii dopadov na aktíva v dôsledku
straty dôvernosti, integrity a dostupnosti,
b) analýzou a ohodnotením rizík zaloených na urèení
dopadov, ktoré môu vyplynú zo zlyhania bezpeènosti,
c) urèením reálnej pravdepodobnosti výskytu zlyhania
bezpeènosti a odhadom úrovne rizík vymedzujúcim,
èi je riziko akceptovate¾né alebo vyaduje prijatie
ïalích opatrení za vyuitia vopred urèených kritérií
na akceptáciu rizika a identifikovaných prijate¾ných
úrovní rizika,
d) identifikáciou a ohodnotením moností minimalizácie rizík, napríklad aplikovaním vhodných bezpeènostných opatrení, vedomým a objektívnym akceptovaním rizík, vyhnutím sa rizikám alebo prenesením
súvisiacich rizík na tretie strany,
e) výberom cie¾ov a opatrení na oetrenie rizík a vymedzením súpisu nepokrytých rizík, pouitím technických noriem2) a urèením iných metód a prostriedkov
ochrany osobných údajov.
(4) Ak prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje vo viacerých informaèných systémoch, z ktorých aspoò jeden vyaduje vypracovanie bezpeènostného projektu,
môe vypracova jeden bezpeènostný projekt pre vetky informaèné systémy, v ktorom zrete¾ne oznaèí èasti
týkajúce sa jednotlivých informaèných systémov.
§6
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Eleonóra Kroèianová v. r.

2

) Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z.
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Príloha
k vyhláke è. 164/2013 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA

1. Technické opatrenia
1.1 Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy
1.1.1 Zabezpeèenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykate¾né dvere,
okná, mree) a v prípade potreby aj pomocou technických zabezpeèovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpeèovací systém objektu, elektrická poiarna signalizácia)
1.1.2 Zabezpeèenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných èastí objektu (napr. steny, zábrany
v podobe prepáok, mreí alebo presklenia)
1.1.3 Umiestnenie informaèného systému v chránenom priestore (ochrana informaèného systému pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia)
1.1.4 Bezpeèné uloenie fyzických nosièov osobných údajov (napr. uloenie listinných dokumentov v uzamykate¾ných skriniach alebo trezoroch)
1.1.5 Zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek informaèného systému (napr. vhodné umiestnenie zobrazovancích jednotiek)
1.1.6 Zariadenie na nièenie fyzických nosièov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín)
1.2 Ochrana pred neoprávneným prístupom
1.2.1 ifrová ochrana obsahu dátových nosièov a ifrová ochrana dát premiestòovaných prostredníctvom poèítaèových sietí
1.2.2 Pravidlá prístupu tretích strán k informaènému systému, ak k takému prístupu dochádza
1.3 Riadenie prístupu oprávnených osôb
1.3.1 Identifikácia, autentizácia a autorizácia oprávnených osôb v informaènom systéme
1.3.2 Zaznamenávanie vstupov jednotlivých oprávnených osôb do informaèného systému
1.4 Ochrana proti kodlivému kódu
1.4.1 Detekcia prítomnosti kodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pote a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej poèítaèovej siete alebo z dátových nosièov
1.4.2 Ochrana pred nevyiadanou elektronickou potou
1.4.3 Pouívanie legálneho a prevádzkovate¾om schváleného softvéru
1.4.4 Pravidlá sahovania súborov z verejne prístupnej poèítaèovej siete
1.5 Sieová bezpeènos
1.5.1 Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informaèného systému, v ktorom sú spracúvané
osobné údaje s verejne prístupnou poèítaèovou sieou
1.5.2 Evidencia vetkých miest prepojenia sietí vrátane verejne prístupnej poèítaèovej siete
1.5.3 Ochrana vonkajieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieovej bezpeènosti (napr. firewall)
1.5.4 Pravidlá prístupu do verejne prístupnej poèítaèovej siete (napr. zamedzenie pripojenia k urèitým webovým sídlam)
1.5.5 Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej poèítaèovej siete (napr. hackerský
útok)
1.6 Zálohovanie
1.6.1 Test funkcionality dátového nosièa zálohy
1.6.2 Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou
1.6.3 Test obnovy informaèného systému zo zálohy
1.6.4 Bezpeèné ukladanie záloh
1.7 Likvidácia osobných údajov a dátových nosièov
1.7.1 Bezpeèné vymazanie osobných údajov z dátových nosièov
1.7.2 Zariadenie na likvidáciu dátových nosièov osobných údajov
1.8 Aktualizácia operaèného systému a programového aplikaèného vybavenia
2. Organizaèné opatrenia
2.1 Personálne opatrenia
2.1.1 Písomné pouèenie oprávnených osôb pred uskutoènením prvej spracovate¾skej operácie s osobnými
údajmi
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2.1.1.1 Pouèenie o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona a zodpovednosti za ich poruenie
2.1.1.2 Vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má ma konkrétna oprávnená osoba prístup na úèel
plnenia jej povinností alebo úloh
2.1.1.3 Urèenie postupov, ktoré je oprávnená osoba povinná uplatòova pri spracúvaní osobných údajov
2.1.1.4 Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi
2.1.1.5 Vymedzenie zodpovednosti za poruenie zákona
2.1.2 Pouèenie oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania
a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovate¾a a mimo týchto priestorov)
2.1.3 Písomné poverenie zodpovednej osoby pod¾a § 23 zákona, ak prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje
prostredníctvom 20 alebo viac oprávnených osôb
2.1.4 Oboznámenie oprávnených osôb s bezpeènostnými smernicami
2.1.5 Vzdelávanie oprávnených osôb (napr. právna oblas, oblas informaèných technológií)
2.1.6 Postup pri ukonèení pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zruenie prístupových práv, pouèenie o následkoch poruenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlèanlivosti)
Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia
Riadenie prístupu oprávnených osôb k osobným údajom
2.3.1 Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovate¾a (napr. prostredníctvom technických a personálnych opatrení)
2.3.2 Správa k¾úèov (individuálne pride¾ovanie k¾úèov, bezpeèné uloenie rezervných k¾úèov)
2.3.3 Pride¾ovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) oprávnených osôb
2.3.4 Správa hesiel
2.3.5 Vzájomné zastupovanie oprávnených osôb (napr. v prípade nehody, doèasnej pracovnej neschopnosti,
ukonèenia pracovného alebo obdobného pomeru)
Organizácia spracúvania osobných údajov
2.4.1 Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore
2.4.2 Nepretritá prítomnos oprávnenej osoby v chránenom priestore, ak sa v òom nachádzajú aj iné ako
oprávnené osoby
2.4.3 Reim údrby a upratovania chránených priestorov
2.4.4 Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá
2.4.4.1 Pravidlá manipulácie s fyzickými nosièmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo
chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti
2.4.4.2 Pravidlá pouívania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo
chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti
2.4.4.3 Pravidlá pouívania prenosných dátových nosièov mimo chránených priestorov a vymedzenie
zodpovednosti
Likvidácia osobných údajov
2.5.1 Urèenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých
oprávnených osôb (bezpeèné vymazanie osobných údajov z dátových nosièov, likvidácia dátových nosièov a fyzických nosièov osobných údajov)
Bezpeènostné incidenty
2.6.1 Postup pri ohlasovaní bezpeènostných incidentov a zistených zranite¾ných miest informaèného systému na úèel vèasného prijatia preventívnych alebo nápravných opatrení
2.6.2 Evidencia bezpeènostných incidentov a pouitých rieení
2.6.3 Postup pri rieení jednotlivých typov bezpeènostných incidentov
2.6.4 Identifikácia, evidencia a odstraòovanie následkov bezpeènostných incidentov
2.6.5 Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách (napr. oznamovanie bezpeènostných incidentov)
2.6.6 Postup pri poruche, údrbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. ochrana
osobných údajov na pevnom disku opravovaného poèítaèa)
Kontrolná èinnos
2.7.1 Kontrolná èinnos prevádzkovate¾a zameraná na dodriavanie prijatých bezpeènostných opatrení s urèením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov k informaènému
systému)
2.7.2 Informovanie oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme,3) ak je u prevádzkovate¾a zavedený (rozsah
kontroly a spôsoby jej uskutoèòovania)

) Èl. 11 a § 13 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
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VYHLÁKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúke fyzickej osoby
na výkon funkcie zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ïalej len úrad) pod¾a § 24 ods. 7 zákona è. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Úèelom skúky na výkon funkcie zodpovednej
osoby (ïalej len skúka) je na základe podanej iadosti overi odborný kvalifikaèný predpoklad na výkon tejto funkcie.
(2) iados, ktorá nie je podaná v rozsahu údajov
pod¾a § 24 ods. 3 zákona, sa nepovauje za iados.
(3) Termín a èas skúky vykonávanej na úrade sa
zverejòuje na webovom sídle úradu. Skúku mono vykona aj mimo sídla úradu.
(4) Skúka je bezplatná.
§2
(1) Skúkou sa overujú znalosti veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov formou písomného testu; o priebehu a výsledku skúky skúajúci vyhotovuje záznam o skúke.
Okruhy otázok na skúku sú uvedené v prílohe.

(2) Písomný test obsahuje 20 otázok. Za kadú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Na vyznaèenie odpovedí je limit 30 minút.
(3) Na absolvovanie skúky je potrebné získa najmenej 15 bodov.
§3
(1) Potvrdenie o absolvovaní skúky sa iadate¾ovi
zasiela najneskôr do siedmich dní odo dòa konania
skúky; potvrdenie si môe iadate¾ prevzia aj osobne
v sídle úradu, ak o to poiada.
(2) Informácia o výsledku skúky iadate¾a sa oznamuje najneskôr do siedmich dní odo dòa konania skúky
prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi, ktorí podali iados za iadate¾a. Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ si môe prevzia písomnos pod¾a prvej vety
aj osobne v sídle úradu, ak o to poiada.
(3) Ak iadate¾ neuspel, skúku môe absolvova
opakovane, najskôr po uplynutí 60 dní odo dòa konania predchádzajúcej skúky.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Eleonóra Kroèianová v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 165/2013 Z. z.

OKRUHY OTÁZOK NA SKÚKU

A. Základné ¾udské práva a slobody
B. Ochrana osobných údajov
a) Základné ustanovenia zákona
b) Zásady spracúvania osobných údajov
c) Bezpeènos osobných údajov
d) Doh¾ad nad ochranou osobných údajov
e) Cezhranièný prenos osobných údajov
f) Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informaèných systémov
g) Ochrana práv dotknutých osôb
h) Postavenie, pôsobnos a organizácia úradu
i) Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
j) Sankcie a zverejnenie poruenia zákona
k) Spoloèné ustanovenia zákona
C. Ochrana osobnosti v obèianskom práve
D. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoloèných priestoroch zamestnávate¾a
E. Trestný èin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
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VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 151/2009 Z. z.
o podrobnostiach o sluobnej rovnoate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhláky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 109/2010 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 5 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. 491/2008 Z. z.
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o sluobnej rovnoate
Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 109/2010 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. e) sa vypúa iesty bod.
2. V § 3 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
s) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená s) a ac) sa oznaèujú ako písmená t) a ad).
3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená l) a n) sa oznaèujú ako písmená
m) a o).
4. V § 5 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
f) polokoe¾a s krátkymi rukávmi èierna s nápisom
POLÍCIA,

g) polokoe¾a s krátkymi rukávmi biela s nápisom POLÍCIA,.
5. V § 5 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená h) a w) sa oznaèujú ako písmená
i) a x).
6. V § 6 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená l) a n) sa oznaèujú ako písmená
m) a o).
7. V § 10 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená f) a p) sa oznaèujú ako písmená
g) a q).
8. V § 11 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) polokoe¾a s krátkymi rukávmi zelená s nápisom
POLÍCIA,.
Doterajie písmená f) a p) sa oznaèujú ako písmená
g) a q).
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9. V prílohe v èasti Sluobná rovnoata vzor 98  mu
sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:



.

10. V prílohe v èasti Sluobná rovnoata vzor 07 zelená sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:



.

11. V prílohe sa vypúa èas Oznaèenie hodnostné
vyívané k sluobnej rovnoate vzor 07 èiernej pre duchovných.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Robert Kaliòák v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 736/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9
ods. 1 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 196/2005 Z. z., vyhláky
è. 563/2007 Z. z. a vyhláky è. 363/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V prílohe ståpci Územný obvod pri colnom úrade
Banská Bystrica sa za slovo Poltár vkladá slovo Revúca.
2. V prílohe ståpci Územný obvod pri colnom úrade
Koice sa vypúajú slová Levoèa a Revúca.
3. V prílohe ståpci Územný obvod pri colnom úrade
Preov sa za slovo Kemarok vkladá slovo Levoèa.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Peter Kaimír v. r.
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168
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 530/2006 Z. z., vyhláky

è. 661/2006 Z. z., vyhláky è. 564/2007 Z. z., vyhláky è. 234/2008 Z. z., vyhláky è. 571/2008
Z. z., vyhláky è. 363/2009 Z. z., vyhláky
è. 588/2009 Z. z., vyhláky è. 122/2010 Z. z., vyhláky è. 15/2011 Z. z., vyhláky è. 418/2011 Z. z.
a vyhláky è. 551/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý znie:
§ 1c
Vzor tlaèiva ohlásenia peòaných prostriedkov
v hotovosti je uvedený v prílohe è. 1c..
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2. Za prílohu è. 1b sa vkladá príloha è. 1c, ktorá znie:

Príloha è. 1c
k vyhláke è. 419/2006 Z. z.

VZOR
SK

TLAČIVO OHLÁSENIA PEŇAŽNÝCH
PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI

Referenčné číslo

Vysvetlivky na vypĺňanie tlačiva sú na zadnej strane.

VYPĹŇA SA VEĽKÝMI PÍSMENAMI/VHODNÉ SA ZAŠKRTNE
1. Ohlásenie sa podáva

pri vstupe na územie EÚ

2. Osobné údaje

Muž

pri výstupe z územia EÚ
Miesto vydania

Žena

D

Priezvisko(-á)

Dátum vydania

Meno(-á)

Osobné identifikačné číslo

Štátna príslušnosť

D M M R

R

R

R

Adresa:

Dátum narodenia

D

D

M

M R

R

R

(Ulica/č.)

R

Miesto narodenia

Obec

Doklad totožnosti

Cest. pas

Obč. preukaz

Poštové smerovacie číslo

iné

Číslo pasu/občianskeho preukazu

Štát
Áno (pokračuje sa časťou 4)

3. Vlastník

Nie, vlastníkom je:

Právnická osoba

(vyplnia sa údaje o vlastníkovi)

Fyzická osoba

Právnická osoba

Adresa
(Ulica/č.)

Identifikačné číslo pre DPH

Obec

Priezvisko(-á)

Poštové smerovacie číslo

Meno(-á)

Štát

4. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti/platobných prostriedkoch
Suma

Mena

Bankovky, mince

iné (špecifikovať)
5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov
Pôvod
Plánované použitie
Určený príjemca

Áno (pokračuje sa časťou 6)

Právnická osoba

Nie, určeným príjemcom je:

Právnická osoba

(vyplnia sa údaje o určenom príjemcovi)

Fyzická osoba

Adresa
(Ulica/č.)

Identifikačné číslo pre DPH

Obec

Priezvisko(-á)

Poštové smerovacie číslo

Meno(-á)

Štát

6. Údaje o preprave
Dopravný prostriedok

Letecká doprava

Dopravná spoločnosť

Vodná doprava

Cestná doprava

Železničná doprava

Iné

Referenčné číslo

Štát, v ktorom sa preprava začala

Dátum začatia prepravy

D

D M M R

R

R

R

Tranzitný štát

Dátum tranzitu

D

D M M R

R

R

R

Štát určenia

Dátum príchodu

D

D M M R

R

R

R

7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné

Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Len na úradné účely:

prostriedky v hotovosti
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne. Som si vedomý
(-á), že nesprávne, nepresné alebo neúplné ohlásenie môže mať za
následok sankcie, zaistenie, prepadnutie alebo zhabanie peňažných
prostriedkov v hotovosti príslušným orgánom.

Záznam

áno

nie

Sankcia

áno

nie

Výška sankcie
Dátum:

D

D M M R

R

R

R
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Povinnosť ohlásiť peňažné prostriedky v hotovosti pri vstupe na územie Európskej únie a pri výstupe z územia Európskej únie je súčasťou stratégie
Európskej únie na zabránenie praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu.
Toto tlačivo sa vypĺňa pri vstupe na územie Európskej únie alebo pri výstupe z územia Európskej únie s peňažnými prostriedkami v hotovosti vo výške
10 000 eur alebo viac (alebo ekvivalentom v iných menách) [čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005]. Podľa čl. 2 ods. 2
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 sa ohlasujú:
a) obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa vrátane menových nástrojov na doručiteľa, ako sú napríklad cestovné šeky, obchodovateľné nástroje
(vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú buď vo forme cenného papiera na doručiteľa indosovaného bez obmedzenia,
vystaveného na fiktívneho príjemcu (platby), alebo inak v takej podobe, že právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich doručením, ako aj ďalšie
finančné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú síce podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené;
b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v peňažnom obehu ako prostriedok výmeny).
Ak sa uvedú nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, vychádza sa z predpokladu, že povinná osoba nesplnila uvedenú povinnosť a príslušnými
orgánmi jej môžu byť uložené sankcie podľa § 72 ods. 1 písm. n) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 1 a čl. 9
ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005. Informácie a osobné údaje sú zaznamenané a spracované príslušnými orgánmi [čl. 5
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1889/2005 ] a sprístupnené orgánom uvedeným v čl. 22 smernice 2005/60/ES. S údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými
predpismi o ochrane údajov (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v colníctve v znení neskorších predpisov).
VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE TLAČIVA
Všetky biele časti sa vypĺňajú veľkými písmenami a tmavým atramentom; ak sa to vyžaduje, vypĺňa sa jedno písmeno/jedna číslica na políčko, pričom šedé
časti sú vyhradené pre príslušné orgány.
1. Vstup na územie EÚ a výstup z územia EÚ
Vyznačí sa políčko „pri vstupe na územie EÚ“, ak ide o vstup na územie Európskej únie v rámci cesty, ktorá začala mimo územia Európskej únie.
Vyznačí sa políčko „pri výstupe z územia EÚ“, ak ide o výstup z územia Európskej únie v rámci cesty, ktorá končí mimo územia Európskej únie.
Pri vstupe na územie Európskej únie a výstupe z neho sa ohlásenie podáva, aj ak ide len o tranzit. Ak treba, počas cesty sa podávajú ďalšie ohlásenia
na ďalších hraničných priechodoch.
2. Osobné údaje osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti
Uvádzajú sa osobné údaje uvedené v doklade totožnosti.
Osobné identifikačné číslo: uvádza sa daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho poistenia alebo podobné jedinečné osobné identifikačné číslo.
3. Osobné údaje o vlastníkovi
Ak osoba uvedená v odseku 2 nie je vlastníkom peňažných prostriedkov v hotovosti, uvádzajú sa údaje o vlastníkovi. Vlastníkom môže byť fyzická osoba
alebo právnická osoba. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné údaje. Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.
Ak je viacero vlastníkov, v priložených tlačivách sa uvádzajú podrobné údaje o ostatných vlastníkoch. Na tento účel sa použijú ďalšie výtlačky tlačiva
ohlásenia. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.
4. Údaje o mene/obchodovateľných finančných nástrojoch
Uvádza sa presná suma každej meny a každého typu obchodovateľného finančného nástroja. Informácie sa uvádzajú napríklad v tejto forme: 10 358 eur, 17
501 USD, 19 471,18 GBP alebo cestovné šeky v hodnote 15 000 eur.
Platí všeobecné pravidlo, že do definície pojmu peňažné prostriedky v hotovosti patria všetky peňažné nástroje, ktoré je možné fyzicky anonymne previesť
z jednej osoby na druhú. Vymedzenie pojmu peňažné prostriedky v hotovosti je uvedené na tejto strane v časti „Všeobecné informácie“.
5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov
Pôvod: uvádza sa pôvod peňažných prostriedkov v hotovosti, napríklad, že boli nadobudnuté z titulu dedenia, z úspor, z predaja majetku.
V stručnosti sa uvádza ich plánované použitie: napríklad nadobudnutie majetku, investície.
Určeným príjemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, napríklad obchodná spoločnosť. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné
údaje.
Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.
Ak je viacero určených príjemcov, v priložených tlačivách sa uvedú podrobné údaje o ostatných určených príjemcoch. Na tento účel sa použijú ďalšie
výtlačky tlačiva ohlásenia. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.
6. Údaje o preprave
Vyznačí sa „Letecká doprava“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ leteckou dopravou. Uvádza sa číslo letu alebo registračné číslo
lietadla v políčku „Referenčné číslo“.
, ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ vodnou dopravou. Uvádzajú sa údaje o plavebnej
Vyznačí sa „Vodná doprava“/
linke v políčku „Referenčné číslo“.
Vyznačí sa „Cestná doprava“/
, ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ akýmkoľvek cestným motorovým vozidlom. Napríklad
osobný automobil, autobus, nákladný automobil, motocykel. Uvádza sa evidenčné číslo motorového vozidla a kód štátu, v ktorom je motorové vozidlo
registrované, v políčku „Referenčné číslo“.
Vyznačí sa „Železničná doprava“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ železničnou dopravou. Uvedie sa typ vlaku a číslo vlaku
v políčku „Referenčné číslo“.
Vyznačí sa políčko „Iné“, ak nebol použitý ani jeden z uvedených spôsobov prepravy, napríklad chodci, cyklisti.
7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti
Uvádza sa podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti a dátum podania ohlásenia. Na požiadanie osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky
v hotovosti sa vydáva potvrdená kópia ohlásenia.“.
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3. V prílohe è. 2 èasti A vo vysvet¾ujúcich poznámkach
k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia jedenástej vete sa vypúajú
slová alebo deklarant.
4. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach
k odseku 41 tlaèiva Dodatkové merné jednotky prvej vete
sa na konci pripájajú tieto slová: alebo v systéme TARIC
(Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) pri podpoloke kombinovanej nomenklatúry alebo pri èíselných
znakoch systému TARIC9a) a v tretej vete sa za slovo sadzobníku vkladajú slová alebo v systéme TARIC.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Èl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) è. 2658/87 v platnom znení..

5. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach
k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia prvá a tvrtá veta znejú:
Pripoèítate¾né náklady k cene platenej za dováaný tovar
uvedené v osobitnom predpise9b) sa uvádzajú takto: Pripoèítate¾né náklady C - X - D0600, kde X vyjadruje príslunú celkovú sumu pripoèítate¾ných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene,
tento údaj sa neuvádza. Pripoèítate¾né náklady k cene
Kód
1
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platenej za dováaný tovar uvedené v osobitnom
predpise10) sa uvádzajú takto: Pripoèítate¾né náklady D - X - D0610, kde X vyjadruje príslunú celkovú
sumu pripoèítate¾ných nákladov v eurách. Pripoèítate¾né náklady k cene platenej za dováaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, sa uvádzajú takto: Náklady súvisiace s dovozom tovaru S X - D0620, kde X vyjadruje príslunú celkovú sumu
súvisiacich nákladov v eurách..
Piata a iesta veta sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

9b) Èl. 32 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/1992 v platnom znení..

6. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia siedmej vete sa
vypúajú slová (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) a v deviatej vete sa vypúajú slová
alebo deklarant.
7. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 24 tlaèiva Druh obchodu sa text Ak sa
v ¾avej èasti odseku uvedie kód 9, v pravej èasti odseku sa pod¾a druhu obchodu uvedú tieto kódy:

Druh obchodu
Tovar dovezený na doèasné pouitie na obdobie dlhie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na uívanie
na obdobie dlhie ako 24 mesiacov
Nepriame transakcie
Transakcie inde neuvedené

2
9
Vysvetlivky

Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu
v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Kód 2 sa uvedie, ak èlenský tát uvedený pri vývoze v odseku 15a tlaèiva alebo pri dovoze v odseku 17a tlaèiva je iný
ako Slovenská republika. nahrádza vetou Ak sa v ¾avej èasti odseku uvedie kód 9, v pravej èasti odseku sa pod¾a
druhu obchodu uvedú kódy pod¾a osobitného predpisu.15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) è. 113/2010 z 9. februára
2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 471/2009 o tatistike Spoloèenstva o zahraniènom obchode s neèlenskými krajinami, pokia¾ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie tatistiky obchodu
pod¾a podnikových ukazovate¾ov a pod¾a fakturaènej meny
a o pecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010)..



390

Tovar pouívaný alebo spotrebovaný poèas výstavy
alebo podobného podujatia

10. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní
odseku 37 tlaèiva Reim v písmene c) ståpci Zákon
è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov pri kóde
575 sa slová § 48 ods. 5 nahrádzajú slovami § 48 ods. 5
písm. a) a c).

8. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 37 tlaèiva Reim v písmene b) ståpci Nariadenie Rady (ES) è. 1186/2009 pri kóde 380 sa
slová èl. 87 nahrádzajú slovami èl. 87 a 89.
9. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 37 tlaèiva Reim v písmene b) sa tabu¾ka
na konci dopåòa riadkom s kódom 390, ktorý znie:
èl. 90

§ 48 ods. 2 písm. s)

11. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní odseku 37 tlaèiva Reim v písmene d) kód 579
znie:

.
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Plyn dováaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je
k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla urèeného na dopravu plynu
do sústavy zemného plynu alebo aobnej siete a elektrina, teplo alebo chlad
dováaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí
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§ 48 ods. 9
.

12. V prílohe è. 3 pri kódoch pouívaných pri vypåòaní
odseku 37 tlaèiva Reim v písmene d) sa tabu¾ka dopåòa
riadkom s kódom 581, ktorý znie:


581

Tovar dováaný Európskou úniou, Európskym spoloèenstvom pre atómovú energiu
a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investiènou
bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou
Èl. II

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Peter Kaimír v. r.

§ 48 ods. 5
písm. b)

.
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169
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 31. mája 2013 bol vo
Washingtone podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpeènosti Spojených tátov amerických a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej èinnosti (ozn.
è. 161/2009 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudol platnos 31. mája 2013 v súlade s ods. 3.
Do textu vykonávacieho protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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170
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitosti Slovenskej republiky oznamuje, e 29. mája 2013 bola vo
Washingtone podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933  1948).
Dohoda nadobudla platnos 29. mája 2013 v súlade s èlánkom VI ods. 3.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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