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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 374 ods. 1 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 92 ods. 1
zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a § 561 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny
súd a vojenské súdy v znení vyhláky è. 417/2006 Z. z.,
vyhláky è. 120/2007 Z. z., vyhláky è. 389/2008 Z. z.,
vyhláky è. 11/2009 Z. z., vyhláky è. 95/2009 Z. z.,
vyhláky è. 450/2009 Z. z., vyhláky è. 148/2011 Z. z.,
vyhláky è. 94/2012 Z. z., vyhláky è. 327/2012 Z. z.,
vyhláky è. 105/2013 Z. z., vyhláky è. 428/2013 Z. z.,
vyhláky è. 334/2014 Z. z., vyhláky è. 366/2014 Z. z.
a vyhláky è. 84/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
2. V § 6 ods. 2 sa za slovo najmä vkladajú slová
justièní èakatelia, probaèní a mediaèní úradníci,.
3. V § 6 ods. 3 sa bodka na konci prvej vety nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ustanovenia
osobitného predpisu1a) tým nie sú dotknuté..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 148 ods. 8 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 1 ods. 5 zákona è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 174/2015 Z. z..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2015.

Tomá Borec v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 149/2011 Z. z. o pravidlách urèovania poètu miest sudcov, zamestnancov súdov, vo¾ných
miest sudcov a rozde¾ovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhláky è. 95/2012 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 92 ods. 2 písm. e) zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 149/2011 Z. z. o pravidlách urèovania poètu
miest sudcov, zamestnancov súdov, vo¾ných miest sudcov a rozde¾ovania zamestnaneckých miest na súdy
v znení vyhláky è. 95/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(6) Poèet miest probaèných a mediaèných úradníkov, ktorí sú vedúcimi tátnymi zamestnancami, sa
uvádza v prílohe è. 2; poèet miest probaèných a mediaèných úradníkov na krajskom súde v ostatných prípadoch urèuje ministerstvo v súèinnosti s predsedom
tohto krajského súdu.
(7) Poèet miest justièných èakate¾ov urèuje ministerstvo..
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
3. V prílohe è. 1 sa vypúa riadok

1. V § 8 ods. 5 sa vypúajú slová probaèných a mediaèných úradníkov a.

Probaèný a mediaèný úradník

2. V § 9 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

4. V prílohe è. 2 tabu¾ka Veobecné súdne oddelenie znie:



1

2.

Veobecné súdne oddelenie
do 40 sudcov
vo výkone

tátna sluba

Kategória/zamestnanecké miesto

61 a viac
sudcov vo
výkone

Zamestnanec elektronickej podate¾ne

2

3

Dozorný úradník

1

2

Tajomník informaèného centra

2

Hovorca

1

Zamestnanec pre zverejòovanie súdnych rozhodnutí

2

Probaèný a mediaèný úradník  vedúci

1

5. V prílohe è. 5 sa vypúa riadok
Kontrolór

od 41 do
60 sudcov
vo výkone

1

.

Èl. II
1.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2015.

Tomá Borec v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní vo¾ných
tátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
a výberom v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona è. 400/2009 Z. z.
o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

ho úradníka, je èlenom výberovej komisie probaèný
a mediaèný úradník vo funkcii vedúceho tátneho zamestnanca; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté..

Èl. I

4. V § 9 ods. 2 tretej vete sa za slovom mediácii vypúa èiarka a slová zo základov teórie rieenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície
sa nahrádzajú slovami a kontroly výkonu niektorých
rozhodnutí technickými prostriedkami.

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní vo¾ných tátnozamestnaneckých
miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhláky è. 150/2011 Z. z. a vyhláky è. 327/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak ide
o výber na obsadenie vo¾ného tátnozamestnaneckého
miesta probaèného a mediaèného úradníka, oznámenie o vyhlásení výberu obsahuje okrem náleitostí uvedených v odseku 1 aj oznaèenie okresného súdu, na
ktorom sa bude vykonáva tátna sluba..
2. V § 5 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to platí aj pre
iados o zaradenie do výberového konania na obsadenie vo¾ného tátnozamestnaneckého miesta probaèného a mediaèného úradníka..
3. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak ide
o výberové konanie alebo výber na obsadenie vo¾ného
tátnozamestnanecké miesta probaèného a mediaèné-

5. V § 9 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: ak ide o uchádzaèa na vo¾né tátnozamestnanecké
miesto probaèného a mediaèného úradníka vo funkcii
vedúceho tátneho zamestnanca, najmenej 18 bodov
z rieenia prípadovej túdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,.
6. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
U uchádzaèov na vo¾né tátnozamestnanecké miesto
probaèného a mediaèného úradníka sa overujú aj znalosti zo základov teórie rieenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie
a programov restoratívnej justície..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2015.

Tomá Borec v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov
výkonu kontroly technickými prostriedkami

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 26 ods. 2 zákona è. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

§1
Suma náhrady nákladov pod¾a § 26 ods. 2 zákona je
1,50 eura.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Tomá Borec v. r.
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VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
zo 16. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení neskorích predpisov

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 40
ods. 1 písm. b), c), d) a i) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. j) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhláky è. 189/2014
Z. z. a vyhláky è. 143/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 10a sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Cena elektriny pod¾a odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny
a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.
(4) Cena elektriny pod¾a odseku 1 písm. e) a g) sa
uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno
zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje vetky
technologické èasti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.
(5) Pri technológii pod¾a odseku 2 písm. c) tvrtého
bodu a piateho bodu, technológii pod¾a odseku 2
písm. d) siedmeho bodu a technológii pod¾a odseku 2
písm. e) sa spolu so iadosou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu
paliva, chemické zloenie paliva a jeho výhrevnos preskúané v akreditovanom laboratóriu pod¾a osobitného predpisu.52)
(6) Cena elektriny pod¾a odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení
výrobcu elektriny a zároveò zariadenie výrobcu elektriny obsahuje vetky technologické èasti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v primárnom palive na
elektrinu..
2. § 10b sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Cena elektriny pod¾a odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny
a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.
(4) Cena elektriny pod¾a odseku 1 písm. e) a g) sa

uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno
zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje vetky
technologické èasti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.
(5) Pri technológii pod¾a odseku 2 písm. c) tvrtého
bodu a piateho bodu, technológii pod¾a odseku 2
písm. d) siedmeho bodu a technológii pod¾a odseku 2
písm. e) sa spolu so iadosou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu
paliva, chemické zloenie paliva a jeho výhrevnos preskúané v akreditovanom laboratóriu pod¾a osobitného predpisu.52)
(6) Cena elektriny pod¾a odseku 2 písm. f) sa uplatní,
ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení výrobcu elektriny a zároveò zariadenie výrobcu elektriny
obsahuje vetky technologické èasti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny
energie obsiahnutej v primárnom palive na elektrinu..
3. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Celkové plánované náklady na nákup elektriny
vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou prevádzkovate¾a sústavy v roku t sa vypoèítajú pod¾a vzorca
Nozekvt =

n

n

n

∑ NDOP − ∑ Vpprek +∑ Ktps
i =1

i
t

i =1

i
t

i =1

i
t− 2

−

n

−∑ Krdsti − 2 − K 2012,2013 ,
i =1

kde
a) NDOPti

NDOPti =

sú plánované náklady na doplatok pre
výrobcov elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnou kombinovanou výrobou vynaloené i-tým prevádzkovate¾om
regionálnej
distribuènej
sústavy v roku t, ktoré sa vypoèítajú pod¾a vzorca
n

∑ PQDOP
j=1

i, j
t

× (CEPSDOPt j − ACESTRt ),

kde
1. PQDOPt j

je plánované mnostvo elektriny, na ktoré mono uplatni doplatok, vyrobenej
v roku t v j-tom zariadení na výrobu elek-
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triny výrobcov elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do
i-tej regionálnej distribuènej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách mnostva elektriny,

zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel
kladný, PQSTRprek ti , j sa rovná nule,
2. PCTRH tj

2. CEPSDOPt j je cena elektriny pre stanovenie doplatku
pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie a vysoko úèinnou kombinovanou
výrobou v eurách na jednotku mnostva
elektriny na rok t,
3. ACESTRt

b) Vpprek ti

Vpprek ti =

je cena elektriny na straty pod¾a osobitného predpisu55) urèená ako aritmetický
priemer cien elektriny základného pásma na úèely pokrytia strát prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav
bez nákladov na odchýlku; výka ceny
elektriny základného pásma na úèely pokrytia strát prevádzkovate¾a regionálnej
distribuènej sústavy v eurách na jednotku mnostva elektriny na rok t je vypoèítaná pod¾a § 28 ods. 3 písm. b) prvého
bodu,
je plánovaný výnos za predaj elektriny
prevyujúcej potreby pokrytia strát i-tým
prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy v roku t, ktorý sa vypoèíta
pod¾a vzorca

n

∑ PQSTRprek
j=1

i, j
t

je plánovaná urèená cena elektriny
v eurách na jednotku mnostva elektriny na rok t v j-tej hodine roku t;
PCTRHjt sa vypoèíta pre kadú hodinu
kadého dòa na rok t ako aritmetický
priemer cien elektriny prísluných hodín v dòoch v období od 1. apríla roku
t  1 do 30. septembra roku t  1 pri
dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou; od
1. marca 2013 je táto cena minimálne
vo výke ceny elektriny na straty pod¾a
osobitného predpisu,55)

c) Ktpsti − 2

je korekcia nákladov vynaloených na
nákup elektriny od výrobcov elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou vynaloené prevádzkovate¾mi regionálnych distribuèných sústav v roku t  2,

d) Krdsti − 2

je korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav v roku t  2,

e) K2012,2013

je korekcia nákladov prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy súvisiacich s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za zariadenia na výrobu elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko
úèinnej kombinovanej výroby elektriny
a tepla, nákladov súvisiacich s dokupom
elektriny, nákladov a výnosov súvisiacich s tarifou za prevádzkovanie systému
fakturovanej odberate¾om a samovýrobcom za roky 2012 a 2013, pre ostatné
roky je rovná 0..

× (PCTRH tj − ACESTRt ),

kde
1. PQSTRprek ti , j je plánované mnostvo elektriny v jednotkách mnostva elektriny v j-tej hodine roku t prekúpené i-tým prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej
sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovate¾a regionálnej
distribuènej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu
na úèely pokrytia strát elektriny v distribuènej sústave; PQSTRprek ti , j sa vypoèíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t
plánovaného diagramu na pokrytie
strát elekriny v i-tej regionálnej distribuènej sústave a plánovaného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy
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4. V § 12 ods. 4 uvádzacej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: sa vypoèíta pod¾a vzorca.
5. V § 12 ods. 5 uvádzacej vete sa na konci vypúa
dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: sa vypoèíta pod¾a
vzorca.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2015.

Jozef Holjenèík v. r.
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227
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2015
o výke tátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 10
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov
ustanovuje:

2016 je 5 % z roèného vkladu, najviac v sume 66,39
eura.

§1

§2

Výka tátnej prémie na stavebné sporenie na rok

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter Kaimír v. r.
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228
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 141 ods. 2 písm. a) zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie.
Výnos upravuje súbor technických poiadaviek na prípravu, skúanie, oznaèovanie, uchovávanie, predpisovanie
a vydávanie hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov a medziproduktov na ich prípravu.
Výnos ïalej upravuje súbor technických poiadaviek na zloenie a prípravu èinidiel pouívaných na skúky totonosti lieèiv, liekov a pomocných látok pouívaných na individuálnu prípravu liekov alebo hromadnú prípravu liekov.
Výnos nadobúda úèinnos 15. októbra 2015.
Výnos je uverejnený v osobitnej èiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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229
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov
výnos z 20. marca 2015 è. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú poiadavky na jedlú so¾ v potravinách.
Výnos stanovuje najvyie prípustné mnostvá jedlej soli v potravinách ako sprostredkovate¾ovi príjmu kuchynskej soli v rámci výivy.
Výnos nadobúda úèinnos 1. decembra 2015.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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230
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 17a ods. 7 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie zo 16. septembra 2015 è. MF/14725/2015-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 è. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej úètovnej závierky pre úètovné
jednotky, ktorými sú poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej zaisovne,
Slovenská kancelária poisovate¾ov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011
è. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z individuálnej úètovnej závierky pre úètovné jednotky, ktorými sú poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej zaisovne, Slovenská kancelária poisovate¾ov a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky (oznámenie è. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 è. MF/14275/2013-74 (oznámenie
è. 377/2013 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 è. MF/21025/2014-74 (oznámenie è. 359/2014 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. decembra 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 9/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlaèovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky è. 167/2015 Z. z.
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Citácie poznámok pod èiarou k odkazom 25 a 26 v prílohe è. 1 èasti B znejú:
25

 ) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 201/2011 Z. z.
26
) § 7 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 418/2010 Z. z..
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