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462
ZÁKON
z 3. decembra 2013,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z.,
zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 598/2006 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 563/2008 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 532/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona
è. 392/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 29i sa vkladá § 29j, ktorý znie:
§ 29j
(1) Poslancovi, prezidentovi, èlenovi vlády, predsedovi
kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu
a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2014 plat
a pauálne náhrady vo výke urèenej v roku 2011 (§ 29g).
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej pod¾a § 4a ods. 1
druhej vety sú v roku 2014 rovnaké ako v roku 2011.
(3) V roku 2014 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo
výke urèenej v roku 2012.
(4) Priemerný plat sudcu vo výke urèenej v roku
2012 pod¾a tohto zákona je priemerným platom sudcu
aj v roku 2014.
(5) Platové pomery sudcov v roku 2014 ustanovuje
pod¾a zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis..
Èl. II
Zákon è. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpeèení
cirkví a náboenských spoloèností tátom v znení zákona è. 88/1950 Zb., zákona è. 16/1990 Zb., zákona
è. 522/1992 Zb. a zákona è. 467/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 3 ods. 2 druhej vete sa za slová o rovnaké percento vkladajú slová alebo o rovnakú pevnú sumu.

Èl. III
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 513/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 278/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z. a zákona è. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 85 ods. 6 sa slová Percentuálne zvýenie nahrádzajú slovom Zvýenie.
Èl. IV
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 583/2008 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 389/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z. a zákona è. 441/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 80 ods. 5 sa vypúa slovo percentuálne.
Èl. V
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
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na è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.,
zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona è. 543/2010
Z. z., zákona è. 33/20011 Z. z., zákona è. 100/2011
Z. z., zákona è. 467/2011 Z. z., zákona è. 503/2011
Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z.
a zákona è. 392/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 151x sa vkladá § 151y, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 151y
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014
(1) Na úèely urèenia základného platu sudcu najvyieho súdu a sudcu pecializovaného trestného súdu
v roku 2014 sa za základný plat sudcu najvyieho
súdu alebo sudcu pecializovaného trestného súdu
povauje základný plat sudcu najvyieho súdu alebo
sudcu pecializovaného trestného súdu priznaný pod¾a tohto zákona v roku 2012.
(2) V roku 2014 patrí sudcovi pecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je
v prvom stupni prísluný pecializovaný trestný súd,
funkèný príplatok pod¾a § 69 ods. 2 a 4 vo výke funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona v roku
2012..
Èl. VI
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005
Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z.,
zákona è. 220/2011 Z. z., zákona è. 503/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z. a zákona è. 392/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 265k sa vkladá § 265l, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 265l
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funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona
v roku 2012..
Èl. VII
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z .z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 122/2006
Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 220/2011
Z. z. a zákona è. 392/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28b
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014
V roku 2014 sú platové pomery verejného ochrancu
práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
platové pomery, pauálne náhrady a náhrady ïalích
výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,
prièom plat verejného ochrancu práv sa zvýi o 5 %..
Èl. VIII
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 413/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 204/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 316/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 578/2009 Z. z., zákona
è. 102/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 62/2012 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 288/2013
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 32c sa vkladá § 32d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 32d
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014
Zamestnancovi, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí pod¾a § 22,
sa v roku 2014 na úèely výpoètu platu, náhrady za neaktívnu èas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
a náhrady za saené ivotné podmienky v zahranièí
pouije platová tarifa pod¾a doterajích predpisov.38).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38 znie:

38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zákon è. 438/2012 Z. z o tátnom rozpoète na rok 2013..

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014

Èl. IX

V roku 2014 patrí prokurátorovi Úradu peciálnej
prokuratúry funkèný príplatok pod¾a § 98a vo výke

Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 315/2011 Z. z., zákona è. 319/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 80/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 139 ods. 4 sa za slovo zvýenie vkladajú slová
alebo iný spôsob zvýenia.
Èl. X
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 305/2013 Z. z. a zákona è. 402/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 140b sa vkladá § 140c, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 140c
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2014
(1) tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého
sa vzahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy patrí v roku
2014 funkèný plat vo výke platu poslanca národnej
rady zníeného o 5 %.
(2) tátnemu zamestnancovi, ktorý je pod¾a § 40
doèasne vyslaný na vykonávanie tátnej sluby do
cudziny, patrí v roku 2014 na úèely platových
náleitostí platová tarifa pod¾a doterajích predpisov. 71) Na úèely výpoètu platového koeficientu pod¾a
§ 103 sa v roku 2014 pouije platová tarifa tátneho
zamestnanca vo funkcii odborný radca platná
k 31. decembru 2013..
Poznámka pod èiarou k odkazu 71 znie:
71) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýené platové tarify tátnych zamestnancov..

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

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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463
ZÁKON
z 3. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 188/2012
Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012
Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012
Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z.
a zákona è. 318/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c), i) a m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1
písm. a), ods. 8 písm. a) a ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h),
§ 22 ods. 1, 4, 11 a 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa vypúajú slová alebo 14.
2. V § 2 písm. p) sa slovo len nahrádza slovom predovetkým.
3. V § 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová:
a vzah medzi stálymi prevádzkaròami daòovníkov,
ktorí sú vzájomne prepojení pod¾a písmena n) a vzájomný vzah medzi týmito stálymi prevádzkaròami
a týmito daòovníkmi.
4. § 2 sa dopåòa písmenom x), ktoré znie:
x) daòovníkom nezmluvného tátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá
nemá sídlo v táte uvedenom v zozname tátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo); ak
§ 52zb neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do

tohto zoznamu tát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu
o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo tát,
ktorý je zmluvným tátom medzinárodnej zmluvy
obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre
daòové úèely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento
tát a Slovenská republika viazaná..
5. V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
a) poèas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do uívania1) vrátane, suma vo výke 1 % v
1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového
vozidla zamestnávate¾a, poskytnutého na pouívanie na sluobné a súkromné úèely za kadý aj
zaèatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny
u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, prièom
ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daò z pridanej
hodnoty,6) na úèely tohto ustanovenia sa o túto
daò vstupná cena zvýi,
2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo
vstupnej ceny motorového vozidla pod¾a prvého
bodu kadoroène zníenej o 12,5 % k prvému dòu
prísluného kalendárneho roka za kadý aj zaèatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na pouívanie na sluobné a súkromné úèely, prièom na
úèely výpoètu nepeòaného príjmu sa vstupná
cena motorového vozidla zamestnávate¾a pod¾a
prvého bodu zvýi aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,.
6. V § 5 ods. 4 sa za slovo príkazov vkladajú slová
alebo v jeho mene a na jeho zodpovednos.
7. V § 6 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a o výdavky pod¾a § 19 ods. 2 písm. e) a p) za
podmienok ustanovených v uvedených ustanoveniach.
8. V § 6 ods. 10 posledná veta znie: Daòovník poèas
uplatòovania výdavkov týmto spôsobom je povinný
vies evidenciu v rozsahu evidencie pod¾a § 6 ods. 11
písm. a) a d)..
9. V § 6 odsek 11 znie:
(11) Ak daòovník uplatòuje pri príjmoch uvedených
v odsekoch 1 a 4 preukázate¾ne vynaloené daòové výdavky, môe vies poèas celého zdaòovacieho obdobia
daòovú evidenciu o
a) príjmoch v èasovom slede v èlenení potrebnom na
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zistenie základu dane (èiastkového základu dane)
vrátane prijatých dokladov, ktoré spåòajú náleitosti
úètovných dokladov,33)
daòových výdavkoch v èasovom slede v èlenení potrebnom na zistenie základu dane (èiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spåòajú náleitosti úètovných dokladov,33)
hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],
zásobách a poh¾adávkach,
záväzkoch..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 10 ods. 1 písm. a) a d) zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 198/2007 Z. z..

10. V § 6 ods. 13 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odsekov 3 a 4.
11. V § 6 sa vypúajú odseky 14 a 15.
Doterajie odseky 16 a 17 sa oznaèujú ako odseky 14
a 15.
12. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová vkladných knikách vkladá èiarka a vypúajú sa slová vrátane úrokov.
13. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
h) výnosy (príjmy) zo tátnych dlhopisov a tátnych
pokladnièných poukáok..
14. V § 7 ods. 4 sa slová písm. c) a f) nahrádzajú slovami písm. a) a c), f) a h).
15. § 7 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Do základu dane (èiastkového základu dane) sa
zahàòajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e) zo
zdrojov v zahranièí zníené o zaplatené vklady alebo poistné, prièom ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené
vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku;
ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, urèí
sa ako rozdiel medzi strednou dåkou ivota pod¾a údajov vyhlasovaných tatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daòovníka v èase, keï dôchodok zaène po prvý raz pobera..
16. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) kompenzaèné platby pod¾a osobitného predpisu.37ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37ad znie:

37ad) § 22 ods. 5 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových
odvetviach..

17. V § 8 ods. 10 sa za slovo republiky vkladajú slová a z príjmov pod¾a odseku 1 písm. m).
18. V § 9 ods. 2 písm. m) uvádzacej vete sa za slovom
výhru bodkoèiarka nahrádza èiarkou a vkladajú sa
slová prièom ak takto vymedzené príjmy presiahnu
sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy
presahujúce ustanovenú sumu;.
19. V § 15 písm. b) sa èíslo 23 nahrádza èíslom 22.
20. V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
c) zo sluieb vrátane obchodného, technického alebo
iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovate¾-
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skej èinnosti, zo stavebných a montánych èinností
a projektov a podobných èinností, aj keï nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak
plynie od daòovníkov s neobmedzenou daòovou povinnosou a od stálych prevádzkarní daòovníkov
s obmedzenou daòovou povinnosou,.
21. V § 16 ods. 1 písm. e) piaty bod znie:
5. príjmy z prevodu úèasti alebo podielu na obchodnej spoloènosti alebo èlenského práva v drustve
so sídlom na území Slovenskej republiky, ak tieto
príjmy plynú daòovníkovi pod¾a § 2 písm. t), príjmy z prevodu hnute¾ných vecí umiestnených na
území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daòovníkmi so sídlom na území Slovenskej
republiky okrem príjmov z prevodu tátnych
dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok,.
22. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g) z prevodu úèasti alebo podielu na obchodnej spoloènosti alebo z prevodu èlenského práva v drustve so
sídlom na území Slovenskej republiky okrem takýchto príjmov plynúcich daòovníkovi pod¾a § 2
písm. t) uvedených v odseku 1 písm. e) piatom bode,
h) z prevodu akcií, úèastí alebo podielov na spoloènosti
alebo z prevodu èlenského práva v drustve, ak táto
spoloènos alebo toto drustvo vlastní nehnute¾ný
majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorého úètovná hodnota vyplývajúca z úètovnej závierky zostavenej za úètovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty
vlastného imania tejto spoloènosti alebo tohto drustva,
i) z rozdielu medzi vyou hodnotou nepeòaného
vkladu do základného imania obchodnej spoloènosti
alebo drustva so sídlom na území Slovenskej republiky zapoèítanou na vklad spoloèníka a hodnotou vkladaného majetku (§ 8 ods. 2) alebo hodnotou
nepeòaného vkladu zistenou v úètovníctve [§ 17b
ods. 1 písm. b)]..
23. V § 16 ods. 2 sa za tvrtú vetu vkladá nová piata
veta, ktorá znie: Za èinnos vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa povauje aj èinnos vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní
sluieb daòovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto èinnosti presiahne es mesiacov, a to súvisle alebo v nieko¾kých obdobiach
v akomko¾vek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov..
24. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
nahrádzajú slovom ministerstvom.
25. V § 17 ods. 2 písm. b) sa slovo zvýi nahrádza
slovom upraví.
26. V § 17 ods. 2 písm. c) sa slovo zníi nahrádza
slovom upraví.
27. V § 17 ods. 3 písm. h) a § 51a ods. 1, 2, 3 a 7 sa
slová  ods. 14 nahrádzajú slovami ods. 11.
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28. V § 17 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo zvýil daòovú stratu.
29. V § 17 ods. 7 prvá veta znie: Základ dane alebo
daòová strata daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou, ktorý vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne,
nemôe by nií alebo daòová strata nemôe by vyia, ako by bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba
vykonával rovnaké alebo podobné èinnosti nezávisle od
jej zriaïovate¾a; základ dane alebo daòová strata sa zistí pod¾a § 17 a 29..
30. V § 17 odsek 17 znie:
(17) Kurzové rozdiely vznikajúce v úètovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa poh¾adávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dòu, ku ktorému sa
zostavuje úètovná závierka, sa zahrnujú do základu
dane daòovníka v zdaòovacom období, v ktorom o nich
úètuje, ak sa nerozhodne zahrnova ich do základu
dane v tom zdaòovacom období, v ktorom dolo k inkasu alebo odpisu poh¾adávky, platbe alebo odpisu záväzku. V zdaòovacom období, v ktorom sa daòovník rozhodne zahrnova kurzové rozdiely do základu dane
v súlade s úètovníctvom, je povinný zahrnú do základu
dane aj kurzové rozdiely vyèíslené v úètovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaòovacích
obdobiach. Právny nástupca daòovníka zaniknutého
zruením bez likvidácie môe pokraèova v postupe nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v úètovníctve do základu dane, ak právnym nástupcom je novozaloená obchodná spoloènos alebo ak tento postup
u uplatòoval aj daòovník, ktorý je právnym nástupcom daòovníka zaniknutého zruením bez likvidácie.
Skutoènosti o osobitnom spôsobe zahrnovania a ukonèenia zahrnovania kurzových rozdielov do základu
dane vyznaèí daòovník v daòovom priznaní za prísluné zdaòovacie obdobie..
31. V § 17 ods. 19 sa za slová poplatky z omekania
vkladá èiarka a slová pauálna náhrada nákladov spojených s uplatnením poh¾adávky,78a) kompenzaèné
platby vyplácané pod¾a osobitného predpisu37ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 78a:

78a) § 369c Obchodného zákonníka v znení zákona è. 9/2013
Z. z..

32. V § 17 odsek 24 znie:
(24) Pri vyèíslení základu dane v zdaòovacom období, v ktorom dolo
a) k predèasnému ukonèeniu finanèného prenájmu
a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímate¾ovi, sa
do základu dane zahrnuje zostatková cena (§ 25
ods. 3), prièom na stratu z dôvodu vrátenia (odkúpenia) predmetu nájmu prenajímate¾ovi sa neprihliada; u daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého úètovníctva alebo u daòovníka, ktorý vedie
daòovú evidenciu pod¾a § 6 ods. 11, sa zostatková
cena predmetu nájmu zahrnie do výky skutoène zaplatenej istiny zníenej o odpisy zahrnuté do základu dane,
b) k predèasnému ukonèeniu finanèného prenájmu,
okrem predèasného ukonèenia nájomnej zmluvy
z dôvodu uvedeného v písmene a), sa do základu
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dane zahrnuje zostatková cena (§ 25 ods. 3) do výky
pod¾a § 19 ods. 3 písm. d) a g),
c) ku kúpe veci obstaranej formou finanèného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu pod¾a
§ 2 písm. s), sa základ dane zvýi o kladný rozdiel u
uplatnených odpisov pod¾a § 26 ods. 8 v daòových
výdavkoch a odpisov, ktoré by daòovník uplatnil ako
vlastník pod¾a § 27, prièom daòovník pokraèuje
v odpisovaní obstaraného majetku pod¾a § 27 ako
v ïalích rokoch odpisovania,
d) po skonèení nájmu bez vopred dohodnutého práva
kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu niiu, ako je jej zostatková cena pod¾a § 25
ods. 3, sa základ dane zvýi o kladný rozdiel u
uplatneného nájomného v daòových výdavkoch
a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatni z tohto
majetku poèas trvania nájomnej zmluvy pod¾a § 27
alebo § 28, prièom o tento rozdiel sa zvýi vstupná
cena obstarávaného majetku..
33. V § 17 odsek 27 znie:
(27) Daòovník okrem daòovníka pod¾a osobitného
predpisu80a) a daòovníka, na ktorého bol vyhlásený
konkurz, základ dane zistený pod¾a odseku 1 písm. b)
a c) upraví o výku záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), ktorý je pod¾a § 19 daòovým výdavkom, a to
aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finanènému
majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok
(náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby
alebo z pouívania, alebo neuhradenej èasti takéhoto
záväzku, ako aj o výku záväzku úètovaného ako zníenie výnosu (príjmu) tak, aby zvýenie základu dane, ak
od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na úèely tohto ustanovenia nie je moné predåi, uplynula
doba dlhia ako
a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej èasti,
b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej èasti,
c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 %
menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej
èasti..
34. V § 17 ods. 29 sa na konci pripája táto veta: Daòovník môe takýto postup uplatni len vtedy, ak za
prísluné zdaòovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.34).
35. § 17 sa dopåòa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:
(32) Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýený
pod¾a odseku 27
a) o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej èasti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho
èasti, základ dane sa zníi o výku uhradeného záväzku v tom zdaòovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho èas uhradený,
b) dôjde k premlèaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníi o výku zaúètovaného výnosu
v tom zdaòovacom období, v ktorom sa o výnose úètuje.
(33) Súèasou základu dane sú mzdy vrátane poist-
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ného a príspevkov pri konte pracovného èasu,80ab) ktoré
sú vyplatené zamestnávate¾om za zamestnanca pred
vykonaním práce a úètované na úèet nákladov budúcich období.1) Následné zúètovanie nákladov budúcich
období pod¾a osobitného predpisu1) v èase vykonania
práce sa do základu dane nezahàòa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80ab znie:

80ab) § 87a zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov..

36. V § 18 ods. 1 prvá veta znie: Na zistenie rozdielu
pod¾a § 17 ods. 5 sa pouije metóda pod¾a odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné
metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3. a vypúa sa druhá veta.
37. V § 18 ods. 1 piatej vete sa slovo iaden nahrádza slovom zásadný.
38. V § 18 odsek 4 znie:
(4) Daòovník môe písomne poiada správcu dane
o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení pouitia konkrétnej metódy pod¾a odseku 2 alebo odseku 3, alebo
inej metódy (ïalej len rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia") najneskôr 60 dní pred zaèiatkom zdaòovacieho obdobia, poèas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatòova. Prílohou k iadosti je
dokumentácia pod¾a odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie
iadosti daòovníka, sa vydáva najviac na pä zdaòovacích období. Na iados daòovníka, podanú najmenej
60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí
o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môe vyda rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na pä ïalích zdaòovacích období, ak daòovník
preukáe, e nedolo k zmene podmienok, na základe
ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemono poda odvolanie.
O nevyhovení iadosti daòovníka správca dane zale
daòovníkovi písomné oznámenie, prièom rozhodnutie
sa nevydáva. Daòovník zaplatí spolu so iadosou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia
úhradu vo výke pod¾a osobitného predpisu,80d) ak ide
o jednostranné odsúhlasenie správcom dane a vo výke
pod¾a osobitného predpisu,80e) ak ide o odsúhlasenie na
základe uplatnenia medzinárodných zmlúv pod¾a § 1
ods. 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 80d a 80e znejú:

80d) § 53c ods. 1 písm. a) zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 435/2013 Z. z.
80e
) § 53c ods. 1 písm. b) zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 435/2013 Z. z..

39. V § 18 ods. 6 druhá a tretia veta znejú: Správca
dane alebo finanèné riadite¾stvo je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzva daòovníka na predloenie
dokumentácie pod¾a odseku 1. Daòovník je povinný
predloi dokumentáciu pod¾a odseku 1 v lehote do 15
dní odo dòa doruèenia výzvy správcu dane alebo finanèného riadite¾stva..
40. V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová do výky náhrady
za spotrebované pohonné látky pod¾a cien platných
v èase ich nákupu a základnej náhrady za kadý jeden
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km jazdy pod¾a osobitného predpisu,87) nahrádzajú
prvým a druhým bodom, ktoré znejú:
1. do výky náhrady za spotrebované pohonné látky
pod¾a cien platných v èase ich nákupu a základnej náhrady za kadý jeden km jazdy pod¾a osobitného predpisu,87) alebo
2. vo forme pauálnych výdavkov do výky 50 %
z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za prísluné zdaòovacie obdobie primeraného
poètu najazdených kilometrov pod¾a stavu tachometra na zaèiatku a na konci prísluného zdaòovacieho obdobia pre kadé motorové vozidlo
samostatne,.
41. V § 19 ods. 2 písm. i) druhom a treom bode sa
slová 331,94 eura nahrádzajú slovami 332 eur.
42. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) výdavky zamestnávate¾a na dopravu na miesto výkonu práce zamestnanca a spä z dôvodu, e hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázate¾ne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu
zodpovedajúcom potrebám zamestnávate¾a; ak bola
zamestnávate¾ovi na túto formu dopravy poskytnutá
dotácia, podpora alebo príspevok z prostriedkov
tátneho rozpoètu, rozpoètu obce alebo rozpoètu
vyieho územného celku, zamestnávate¾ môe zahrnú do výdavkov iba ich èas, o ktorú výdavky prevyujú skutoène prijatú dotáciu, podporu alebo príspevok..
43. V § 19 ods. 3 písm. k) treom bode sa vypúajú
slová alebo ods. 14.
44. V § 19 ods. 3 písm. n) sa slová 66 387,84 eura
nahrádzajú slovami 66 388 eur.
45. V § 20 ods. 9 písm. a) sa za slovo zamestnanca,
vkladajú slová mzdu pri uplatòovaní konta pracovného èasu80ab) vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný plati zamestnávate¾ za zamestnanca,.
46. V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová 16,60 eura za jeden predmet nahrádzajú slovami 17 eur za jeden
predmet, prièom za reklamné predmety sa nepovaujú
darèekové reklamné poukáky.
47. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) výdavky (náklady) platite¾a dane, ktoré sú pod¾a § 2
písm. i) a § 19 daòovým výdavkom vzahujúce sa
k úhrade vyplácanej, poukazovanej alebo pripisovanej v prospech daòovníka nezmluvného tátu pod¾a
§ 2 písm. x), z ktorej sa daò vyberá zrákou alebo sa
daò zabezpeèuje, ak si tento platite¾ dane nesplnil
povinnosti pod¾a § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3..
48. V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:  Ak sa
zvýi základ dane pod¾a § 17 ods. 24 písm. c), zostatková cena stanovená pod¾a prvej vety sa upraví o sumu
takto vypoèítaného zvýenia základu dane..
49. V § 30 ods. 1 sa slová poèas najviac siedmich
nahrádzajú slovami rovnomerne poèas najviac tyroch.
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50. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Ak daòovník nie je úètovnou jednotkou, na prepoèet sa pouije pri
a) príjmoch
1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom
bol poskytnutý alebo
2. kurz platný v deò, v ktorom bol prijatý v cudzej
mene alebo pripísaný bankou alebo poboèkou zahraniènej banky alebo
3. roèný priemerný kurz za zdaòovacie obdobie, za
ktoré sa podáva daòové priznanie alebo
4. priemer z priemerných mesaèných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daòové priznanie, v ktorých daòovník poberal príjmy,
b) výdavkoch primerane postup uvedený v písmene a)
v zdaòovacom období, v ktorom boli tieto výdavky
vynaloené..
51. V § 34 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 1 a 2 sa slová
16 596,96 eura nahrádzajú slovami 16 600 eur.
52. V § 34 ods. 5 a § 42 ods. 9 sa na konci pripája táto
veta: Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov
na daò na základe iadosti daòovníka sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.126).
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Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
62. V § 39 odsek 6 znie:
(6) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, je povinný doruèi zamestnancovi doklad o vykonanom roènom zúètovaní (§ 38 ods. 10) najneskôr do konca apríla
roku, v ktorom zamestnancovi vykonal roèné zúètovanie. Na iados zamestnanca je zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane, povinný do desiatich dní od doruèenia
iadosti vystavi doplnený doklad o vykonanom roènom zúètovaní, a to o údaj o vysporiadaní daòového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daòového bonusu vyplývajúceho z tohto roèného
zúètovania. Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,
za zdaòovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom roènom zúètovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zráa alebo vypláca
sumy daòového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daòového bonusu uvedené v tomto doklade..

53. V § 34 ods. 8 sa za slová prenájom (§ 17 ods. 9)
vkladá èiarka a slová poberanie príjmov z pouitia diela a pouitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) a èas vety
za bodkoèiarkou znie: daòovník s príjmami pod¾a § 6
ods. 4 oznámi túto skutoènos správcovi dane..

63. V § 39 odsek 7 znie:
(7) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane a ktorý
vykonal zamestnancovi roèné zúètovanie, uvedie do
tlaèiva pod¾a odseku 9 písm. b) údaje na zabezpeèenie
postupu pod¾a § 50 za tohto zamestnanca, ale len vtedy, ak zamestnanec splnil podmienky pod¾a § 50 ods. 6
a poiadal zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane, na
iadosti o vykonanie roèného zúètovania (§ 38) aj
o uplatnenie postupu pod¾a § 50..

54. V § 36 ods. 6 sa za slovo vyhlásenie vkladá èiarka a slová ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo
a uverejní ho na svojom webovom sídle,.

64. V § 39 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a vyhlásenie na úèely postupu pod¾a § 50 obsahujúce údaje uvedené v § 50 ods. 3.

55. V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a tie o uplatnenie postupu pod¾a § 50.

65. V § 39 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Ak
bol zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, povinný
poda preh¾ad a tento nepodal v lehote uvedenej v § 49
ods. 2 na podanie preh¾adu, správca dane pouije postup pod¾a osobitného predpisu,132a) ak zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om dane, za tento kalendárny mesiac
vznikla povinnos odvies preddavky na daò z príjmov
zo závislej èinnosti alebo iadal správcu dane o vyplatenie daòového bonusu alebo zamestnaneckej prémie..

56. V § 38 ods. 2 sa za slovo zúètovania vkladajú
slová vrátane uplatnenia postupu pod¾a § 50.
57. V § 38 ods. 3 sa za slová zúètovanie pod¾a odsekov 1 a 2 vkladajú slová a uplatní postup pod¾a § 50.
58. V § 38 ods. 7 a § 40 ods. 5 sa slová 3,32 eura nahrádzajú slovami 5 eur.
59. V § 38 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Rovnaký postup sa pouije, ak správca dane zistí, e zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, nevystavil a nedoruèil v lehote ustanovenej v tomto zákone doklad
uvedený v § 39 ods. 5 a 6..
60. V § 39 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
61. V § 39 ods. 5 uvádzacia veta znie: Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, je povinný za obdobie, za
ktoré zamestnancovi vyplácal zdanite¾ný príjem, vystavi potvrdenie o zdanite¾ných príjmoch fyzickej osoby
zo závislej èinnosti z údajov uvedených na mzdovom
liste, prípadne v evidencii pod¾a odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpoèet základu dane, preddavkov na
daò, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na
priznanie daòového bonusu za prísluné zdaòovacie
obdobie, ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doruèi zamestnancovi najneskôr do a vypúa sa písmeno b).

66. V § 39 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: Ak je
v lehote na poukázanie sumy rozdielu daòového bonusu alebo zamestnaneckej prémie pod¾a § 35 ods. 7 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom
preh¾ade, lehota na vrátenie rozdielu daòového bonusu
alebo zamestnaneckej prémie neplynie odo dòa doruèenia výzvy a do dòa odstránenia nedostatkov preh¾adu..
67. V § 40 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak nesprávne údaje v doklade pod¾a
§ 39 ods. 5 zistil zamestnanec alebo zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane, opravný doklad vystaví zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutoènos
zistil alebo v ktorom zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane, na túto chybu zamestnanec upozornil..
68. V § 42 ods. 2 sa slová 1 659,70 eura nahrádzajú
slovami 2 500 eur.
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69. V § 42 ods. 3 uvádzacej vete sa slová odseku 11
nahrádzajú slovami odseku 10, v písmene a) sa slová
1 659,70 eura nahrádzajú slovami 2 500 eur a v písmene c) sa slová odsekov 8 a 10 nahrádzajú slovami
odseku 8.

77. V § 43 ods. 13 a 15 sa na konci pripája táto veta:
Súèasne je platite¾ dane povinný v rovnakej lehote
predloi správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlaèive, ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo a uverejní ho na svojom webovom sídle..

70. V § 42 odsek 5 znie:
(5) Ak sa daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie
týkala len èasti zdaòovacieho obdobia, daòovník v nasledujúcom zdaòovacom období platí preddavky na
daò na toto zdaòovacie obdobie pod¾a odsekov 1 a 2..

78. § 43 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Platite¾om dane z príjmov uvedených v odseku
3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drí
finanèné nástroje a peòané prostriedky klientov,
z ktorých tieto príjmy plynú..

71. V § 42 ods. 9 sa slová odseku 11 nahrádzajú
slovami odseku 10.

79. V § 44 ods. 2 prvá veta znie: Na zabezpeèenie
dane zo zdanite¾ných príjmov okrem príjmov, z ktorých
sa daò vyberá zrákou a príjmov zo závislej èinnosti,
z ktorých sa zráa preddavok na daò pod¾a § 35, je platite¾ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje
úhrady v prospech daòovníka s obmedzenou daòovou
povinnosou, okrem daòovníka pod¾a § 2 písm. t) alebo
daòovníka tátu tvoriaceho Európsky hospodársky
priestor, povinný zráa sumu vo výke 19 % z peòaného plnenia a v prospech daòovníka nezmluvného
tátu pod¾a § 2 písm. x) povinný zráa sumu vo výke
35 % z peòaného plnenia..

72. V § 42 sa vypúa odsek 10.
Doterajie odseky 11 a 13 sa oznaèujú ako odseky 10 a 12.
73. V § 43 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tieto príjmy sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daòovníkovi nezmluvného tátu pod¾a § 2 písm. x), pouije sa sadzba
dane vo výke 35 %..
74. V § 43 ods. 2 sa vypúa písmeno c),.
75. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
m) kompenzaèné platby pod¾a osobitného predpisu,37ad)
n) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladnièných poukáok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo tátnych dlhopisov a tátnych pokladnièných poukáok
plynúcich tejto fyzickej osobe..
76. V § 43 odsek 11 znie:
(11) Platite¾ dane je povinný zrazenú daò odvies
správcovi dane najneskôr do pätnásteho dòa kadého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak
správca dane na iados platite¾a dane neurèí inak.
Zráka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlnej sumy v prospech daòovníka. Za úhradu sa
povauje aj nepeòané plnenie. Súèasne je platite¾
dane v rovnakej lehote povinný predloi správcovi
dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlaèive,
ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo a uverejní ho na
svojom webovom sídle. Toto tlaèivo obsahuje súhrnné
údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrákou
v èlenení na daòovníkov pod¾a
a) § 2 písm. d), okrem daòovníka pod¾a § 2 písm. x),
b) § 2 písm. e), okrem daòovníka pod¾a § 2 písm. x); ak
tento daòovník poiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlaèivo obsahuje
aj údaje v èlenení pod¾a písmena c),
c) § 2 písm. x); pre tohto daòovníka tlaèivo obsahuje aj
údaje o zrazenej dani v èlenení na jednotlivé druhy
príjmov pod¾a § 16 ods. 1, sumu zdanite¾ného príjmu, sadzbu dane, sumu zrazenej dane, dátum úhrady zdanite¾ného príjmu a dátum odvedenia zrazenej
dane, prièom, ak ide o
1. fyzickú osobu, tlaèivo obsahuje tie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,
2. právnickú osobu, tlaèivo obsahuje tie názov, adresu sídla a jej identifikaèné èíslo..

80. V § 44 odsek 3 znie:
(3) Sumy na zabezpeèenie dane pod¾a odsekov 1 a 2
sa odvádzajú do pätnásteho dòa kadého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslunému správcovi dane. Túto skutoènos je platite¾
dane v rovnakej lehote povinný oznámi správcovi
dane, ak správca dane na iados platite¾a dane neurèí
inak, a to na tlaèive, ktorého vzor urèí finanèné riadite¾stvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlaèivo obsahuje súhrnné údaje o zabezpeèenej a odvedenej
dani v èlenení na daòovníkov pod¾a
a) § 2 písm. d), okrem daòovníka pod¾a § 2 písm. x),
b) § 2 písm. e), okrem daòovníka pod¾a § 2 písm. x); ak
tento daòovník poiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlaèivo obsahuje
aj údaje v èlenení pod¾a písmena c),
c) § 2 písm. x); pre tohto daòovníka tlaèivo obsahuje aj
údaje o zabezpeèenej dani v èlenení na jednotlivé
druhy príjmov pod¾a § 16 ods. 1, sumu zdanite¾ného
príjmu, sadzbu dane, zrazenú sumu na zabezpeèenie dane, dátum úhrady zdanite¾ného príjmu a dátum odvedenia zabezpeèenej dane, prièom, ak ide o
1. fyzickú osobu, tlaèivo obsahuje tie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,
2. právnickú osobu, tlaèivo obsahuje tie názov, adresu sídla a jej identifikaèné èíslo..
81. V § 44 ods. 4 a 6 sa slovo príjmu nahrádza slovom dane.
82. V § 45 ods. 1 tvrtá veta znie: Základom dane
z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahranièí sa na
úèely zápoètu dane rozumie základ dane vyèíslený
z príjmov pod¾a § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 a základ dane
vyèíslený pod¾a § 17 ods. 14. a posledná veta znie: Ak
sa pod¾a zmluvy uplatòuje metóda vyòatia príjmov, základom dane alebo daòovou stratou z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahranièí na úèely vyòatia príjmov
je základ dane vyèíslený z príjmov pod¾a § 5, § 6 ods. 3
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a 4, § 7 a 8 a základ dane alebo daòová strata vyèíslená
pod¾a § 17 ods. 14..
83. § 46 znie:
§ 46
Daò na úhradu vypoèítaná v daòovom priznaní sa
neplatí, ak nepresiahne 5 eur..
84. Za § 46 sa vkladajú § 46a a § 46b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 46a
Minimálna výka dane fyzickej osoby
Daò fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaòovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdanite¾né príjmy tohto daòovníka za zdaòovacie obdobie
nepresiahnu 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 2 písm. a). To
neplatí, ak daòovník uplatòuje daòový bonus pod¾a
§ 33 alebo ak sa daò vyberá pod¾a § 43, alebo ak sa zráajú preddavky na daò pod¾a § 35, alebo preddavky na
zabezpeèenie dane pod¾a § 44. Daòovník s obmedzenou
daòovou povinnosou uvedený v § 11 ods. 6, postup
pod¾a prvej a druhej vety pouije, ak úhrn jeho zdanite¾ných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslunom zdaòovacom období tvorí najmenej 90 % zo vetkých príjmov tohto daòovníka, ktoré
mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo
zdrojov v zahranièí.
§ 46b
Daòová licencia právnickej osoby
(1) Daòovou licenciou je minimálna daò, po odpoèítaní ú¾av na dani pod¾a § 30a alebo § 30b alebo § 52
ods. 3 a 4 a po zápoète dane zaplatenej v zahranièí pod¾a § 45, ktorú platí daòovník za kadé zdaòovacie obdobie, za ktoré daòová povinnos vypoèítaná v daòovom priznaní je niia ako výka daòovej licencie
ustanovenej pre jednotlivého daòovníka pod¾a odseku 2 alebo daòovník, ktorý vykázal daòovú stratu.
(2) Daòovú licenciu platí
Daòová licencia
daòovník, ktorý
(v eur)
a) k poslednému dòu zdaòovacieho obdobia
nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty
s roèným obratom136bb) neprevyujúcim
500 000 eur, a to vo výke
480
b) k poslednému dòu zdaòovacieho obdobia
je platite¾om dane z pridanej hodnoty
s roèným obratom136bb) neprevyujúcim
500 000 eur, a to vo výke
960
c) za zdaòovacie obdobie dosiahol roèný
obrat136bb) viac ako 500 000 eur,
a to vo výke
2 880.
(3) U daòovníka, ktorého priemerný evidenèný poèet
zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným
postihnutím za zdaòovacie obdobie je najmenej 20 %
z celkového priemerného evidenèného poètu zamestnancov vo fyzických osobách pod¾a osobitného predpi-
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su,136bc) sa daòová licencia pod¾a odseku 2 zniuje na
polovicu.
(4) Daòová licencia je splatná za prísluné zdaòovacie obdobie v lehote na podanie daòového priznania
pod¾a § 49.
(5) Kladný rozdiel medzi daòovou licenciou a daòou
vypoèítanou v daòovom priznaní je moné zapoèíta na
daòovú povinnos pred uplatnením preddavkov na daò
(§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaòovacom období, za ktoré bola daòová licencia zaplatená,
a to len na tú èas daòovej povinnosti, ktorá prevyuje
sumu daòovej licencie.
(6) Za zdaòovacie obdobie kratie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
sa daòová licencia vypoèíta vo výke súèinu 1/12 daòovej licencie pod¾a odseku 1 a poètu kalendárnych
mesiacov zdaòovacieho obdobia.
(7) Daòovú licenciu neplatí daòovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnos poda daòové
priznanie za zdaòovacie obdobie, v ktorom vznikol,
okrem daòovníka, ktorý je právnym nástupcom daòovníka zrueného bez likvidácie,
b) pod¾a § 12 ods. 3 a 4,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielòu alebo chránené pracovisko pod¾a osobitného predpisu,136bd)
d) za zdaòovacie obdobia pod¾a § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.
(8) Nárok na zápoèet daòovej licencie alebo kladného
rozdielu medzi daòou vypoèítanou v daòovom priznaní
a daòovou licenciou zaniká
a) ak daòovníkovi nevznikne monos odpoèíta daòovú licenciu alebo rozdiel medzi daòou vypoèítanou
v daòovom priznaní za predchádzajúce zdaòovacie
obdobia pod¾a odseku 4,
b) ku dòu zruenia daòovníka bez likvidácie, ku dòu
vstupu daòovníka do konkurzu alebo ku dòu vstupu
daòovníka do likvidácie.
(9) Ak sú zaplatené preddavky na daò za prísluné
zdaòovacie obdobie pod¾a § 42 vyie ako daò vypoèítaná v podanom daòovom priznaní za prísluné zdaòovacie obdobie a súèasne táto daò je
a) vyia ako daòová licencia pod¾a odseku 2, kladný
rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daòou po
zápoète daòovej licencie pod¾a odseku 4 sa pouije
na budúce preddavky alebo sa na základe iadosti
daòovníkovi vráti,
b) niia ako daòová licencia pod¾a odseku 2, kladný
rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výkou dane sa pouije na budúce preddavky
alebo sa na základe iadosti daòovníkovi vráti a súèasne kladný rozdiel medzi daòovou licenciou a daòou bude moné zapoèíta pod¾a odseku 5.
(10) Daòovník, ktorý bol povinný zaplati daòovú licenciu, je oprávnený vyhlási v lehote na podanie daòového priznania, e podiel zaplatenej dane sa má poukáza ním urèeným prijímate¾om pod¾a § 50 ods. 4..
Poznámky pod èiarou k odkazom 136bb a 136bd
znejú:
136bb) § 6 ods. 4 zákona è. 479/2009 Z. z.
136bc
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej

republiky
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è. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych tatistických zisovaní na roky 2012 a 2014 v znení neskorích predpisov.
136bd
) § 55 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

85. V § 47 ods. 1 prvej vete sa za slovo dane, vkladajú slová suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane
(§ 50),.
86. V § 47 ods. 2 sa slová Suma zodpovedajúca 2 %
zaplatenej dane (§ 50), výpoèet nahrádzajú slovom
Výpoèet.
87. V § 49 ods. 1 sa vypúajú slová miestne príslunému a na konci sa pripája táto veta: Prílohou daòového priznania sú aj doklady uvedené v príslunom tlaèive daòového priznania..
88. V § 49 ods. 3 písm. b) sa za slovo sú vkladá slovo
zdanite¾né.
89. V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: Ak
bol tento daòovník zároveò zamestnávate¾om, ktorý je
platite¾om dane, rovnaký postup sa pouije aj na podanie hlásenia a preh¾adu..
90. V § 49 odsek 7 znie:
(7) Ak daòovník zruuje stálu prevádzkareò umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdanite¾né príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane
zrákou je splnená daòová povinnos alebo nemá iné
stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej
republiky, alebo nemá na území Slovenskej republiky
organizaènú zloku,136ae) je povinný poda daòové priznanie alebo hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zruil stálu prevádzkareò. Ak daòovník, ktorý zruuje
stálu prevádzkareò umiestnenú na území Slovenskej
republiky, má aj iné zdanite¾né príjmy, okrem príjmov,
z ktorých vybraním dane zrákou je splnená daòová
povinnos alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku,136ae) je
povinný poda daòové priznanie v lehote pod¾a odseku 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 136ae znie:

136ae) § 7 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001
Z. z..

91. V § 49 ods. 8 prvej vete sa za slová do konca
vkladá slovo tretieho a za prvú vetu sa vkladá nová
druhá veta, ktorá znie: Postup pod¾a prvej vety neuplatní daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou
[§ 2 písm. e) tretí bod], ktorý má na území Slovenskej republiky organizaènú zloku.136ae).
92. V § 49 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný predpis neustanovuje inak.136af).
Poznámka pod èiarou k odkazu 136af znie:

136af) § 34 ods. 1 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov..

93. V § 49a sa vypúa odsek 8.
Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 9.
94. V § 50 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová miestne
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príslunému a nad slovom predpisu sa odkaz 59j)
nahrádza odkazom 136f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 136f znie:
136f) § 3 ods. 1 zákona è. 406/2011 Z. z..

95. V § 50 odsek 2 znie:
(2) Podiel zaplatenej dane pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje pod¾a § 47 ods. 1 a je najmenej
a) 3 eurá, ak je daòovníkom fyzická osoba,
b) 8 eur pre jedného prijímate¾a, ak je daòovníkom
právnická osoba..
96. V § 50 ods. 3 sa vypúajú písmená a) a c).
Doterajie písmená b), d) a e) sa oznaèujú ako písmena a),b) a c).
97. V § 50 ods. 4 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno i).
98. V § 50 ods. 6 písmeno a) znie:
a) daòovník nemá do lehoty na podanie daòového priznania alebo hlásenia daòový nedoplatok, prièom
daò za zdaòovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote pod¾a § 49 ods. 2, ak podáva daòové priznanie alebo v lehote pod¾a § 38 ods. 7, ak
mu zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie,.
99. V § 50 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak predloené vyhlásenie obsahuje aj
iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daòovníka na
ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote urèenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie
podielu zaplatenej dane pod¾a odseku 1 zanikne..
100. V § 50 ods. 13 sa slová 3 319,39 eura nahrádzajú slovami 3 320 eur a za slová pod¾a § 43 sa
vkladajú slová a o uhradené náklady spojené s vedením tohto úètu.
101. § 50 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ministerstvo a správy finanènej kontroly vykonávajú vládny audit146ac) dodriavania ustanovení tohto
zákona o pouití podielu zaplatenej dane na osobitné
úèely..
Poznámka pod èiarou k odkazu 146ac znie:
146ac) § 35a a 41c zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

102. V § 52i ods. 1 sa èíslo 2013 nahrádza èíslom
2014.
103. V § 52i ods. 2 sa slová 2014 a 31. decembra
2016 nahrádzajú slovami 2015 a 31. decembra
2017.
104. V § 52i ods. 3 sa slová 2017 a 31. decembra
2019 nahrádzajú slovami 2018 a 31. decembra
2020.
105. V § 52i ods. 4 sa èíslo 2020 nahrádza èíslom
2021.
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106. Za § 52z sa vkladá § 52za, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52za
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Postup pod¾a § 5 ods. 3 písm. a) v znení úèinnom
od 1. januára 2014 sa pouije po prvýkrát pri výpoète
nepeòaného príjmu zamestnanca za január 2014. Ak
bolo zamestnancovi v predchádzajúcich zdaòovacích
obdobiach poskytnuté to isté motorové vozidlo zamestnávate¾a na pouívanie na sluobné úèely a súkromné
úèely, nepeòaný príjem sa vypoèíta zo zníenej vstupnej ceny pod¾a § 5 ods. 3 písm. a) druhého bodu v znení
úèinnom od 1. januára 2014.
(2) Do zaèatia preddavkového obdobia pod¾a § 34
v roku 2014 platia daòovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daò vypoèítané pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2013.
(3) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, vo vydanom potvrdení pod¾a § 39 ods. 5 neuviedol údaje
pod¾a § 39 ods. 2 písm. i) v znení úèinnom do 31. decembra 2013 za niektoré kalendárne mesiace roku
2013 alebo za celé zdaòovacie obdobie roku 2013, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptova pri vykonaní roèného zúètovania alebo podaní daòového priznania za rok 2013 aj, ak tento zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane, svojmu zamestnancovi vyplatil príjmy
uvedené v mzdovom liste pod¾a § 39 ods. 2 písm. i)
v znení úèinnom do 31. decembra 2013.
(4) Neuplatnené daòové straty vykázané za zdaòovacie obdobia ukonèené v rokoch 2010 a 2013 alebo súèet týchto neuplatnených daòových strát, aj keï sa
mohli odpoèíta od základu dane, sa odpoèítajú od základu dane rovnomerne poèas tyroch bezprostredne
po sebe nasledujúcich zdaòovacích období zaèínajúcich zdaòovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.
Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daòovej
strate za zdaòovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu pod¾a § 6 ods. 3.
(5) Výnosy z hypotekárnych záloných listov153) pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. h) v znení úèinnom do 31. decembra
2013 prijaté fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa v roku 2014 zdania daòou vyberanou
zrákou spôsobom ustanoveným v § 43 ods. 10 na základe písomnej dohody platite¾a dane s fyzickou osobou, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu. Na postup
platite¾a dane pri zrazení a odvedení dane vyberanej
zrákou sa primerane pouijú ustanovenia § 43 ods. 1,
4, 11 a 12, prièom platite¾ dane je povinný daò vyberanú zrákou odvies správcovi dane najneskôr do 28.
februára 2014. Ak v lehote do 15. februára 2014 neuzatvorí fyzická osoba, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu, takúto písomnú dohodu s platite¾om dane, je povinná zahrnú tento výnos do základu dane (èiastkového
základu dane) z príjmov pod¾a § 7.
(6) Ustanovenie § 15 písm. b) v znení úèinnom od
1. januára 2014 sa prvýkrát pouije za zdaòovacie obdobie, ktoré sa zaèína najskôr 1. januára 2014.
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(7) Ustanovenie § 46b v znení úèinnom od 1. januára
2014 sa prvýkrát pouije za zdaòovacie obdobie, ktoré
sa zaèína najskôr 1. januára 2014 okrem zdaòovacieho
obdobia pod¾a odseku 8.
(8) Daòovník, ktorý sa zruuje s likvidáciou alebo na
ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daòovú licenciu pod¾a § 46b za
zdaòovacie obdobie, ktoré konèí dòom predchádzajúcim dòu jeho vstupu do likvidácie alebo dòom predchádzajúcim dòu vyhlásenia konkurzu.
(9) Daòovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení
zdaòovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí daòovú licenciu pod¾a § 46b za zdaòovacie obdobie ukonèené dòom predchádzajúcim dòu
zmeny spolu s daòovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaòovacie obdobie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 153 znie:

153) § 14 a 17 zákona è. 530/1990 Z. z. v znení neskorích predpisov..

107. Za § 52za sa vkladá § 52zb, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52zb
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. marca 2014
Ak Slovenská republika uzatvorí medzinárodnú
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa
daní v priebehu zdaòovacieho obdobia roku 2014, prísluný tát bude doplnený do zoznamu pod¾a § 2
písm. x) bez oh¾adu na skutoènos, e medzinárodná
zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodná zmluva o výmene informácií týkajúcich sa daní
nadobudne úèinnos po 31. decembri 2014..
108. Za § 52zb sa vkladá § 52zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52zc
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2016
Postup pod¾a § 39 ods. 7 a ods. 9 písm. b) a § 50 ods. 6
písm. a) v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa pouije
po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po
31. decembri 2015..
109. V prílohe è. 3 sa vypúajú slová Belgicko,
Guernsey, Ostrov Man (Isle of Man), Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands), Ostrovy
Turks a Caicos a slová Holandské Antily sa nahrádzajú slovami Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint
Eustatius, Saba.
110. V prílohe è. 4 sa slová Holandské Antily nahrádzajú slovami Sint Maarten, Curaçao, Bonaire,
Sint Eustatius, Saba.
Èl. II
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Ob-
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èianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 478/2009
Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 34 odsek 3 znie:
(3) Roèná úètovná závierka musí by overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka,
presiahne sumu 200 000 eur, prièom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento úèel povaujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od
fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu
zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie;
tým nie je dotknutá povinnos overenia roènej úètovnej
závierky pod¾a osobitného predpisu. 6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

1. V § 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak § 7c neustanovuje inak..
2. V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne
do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka..
3. Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý znie:
§ 7c
(1) V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpoètov
obcí vo výke 67 %.
(2) Daòové úrady rozdelia a poukáu výnos dane obciam pod¾a odseku 1 prvýkrát v januári 2014..

6a) § 19 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 42a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2014
Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení úèinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát pouije pri overení úètovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014..
Èl. III
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
465/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
61/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
504/2009 Z. z., zákona è. 486/2010 Z. z., zákona
547/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z. a zákona
352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 18 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Priebená individuálna úètovná závierka pod¾a
osobitného predpisu22ca) sa doruèuje daòovému úradu
v termíne na podanie daòového priznania..
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Èl. V
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z. a zákona è. 338/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 13 ods. 9 písm. b) sa za slovami (ïalej len
priemerná mesaèná mzda) vypúa èiarka a slová
ak v písmene c) nie je ustanovené inak.
2. V § 13 ods. 9 sa vypúa písmeno c).
3. V § 16 ods. 8 písm. f) sa slová zo 120-násobku
nahrádzajú slovami zo 60-násobku.

Poznámka pod èiarou k odkazu 22ca znie:

4. V § 20 ods. 6 prvej vete sa slová do ôsmich dní odo
dòa vyplatenia dividend nahrádzajú slovami do ôsmeho dòa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom
boli vyplatené dividendy.

2. V § 39j sa vypúa odsek 1.

5. V § 24 písm. c) sa slová písm. g), j), k), l) a r) nahrádzajú slovami písm. c), g), j), k), l), m), r) a s).

22ca) § 14 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 688/2006 Z. z..

Doterajie odseky 2 a 11 sa oznaèujú ako odseky 1
a 10.
Èl. IV
Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z. , zákona è. 38/2011 Z. z.
a zákona è. 548/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. V § 38b ods. 9 druhej vete sa vypúajú slová bez
uplatnenia § 13 ods. 9 písm. c).
7. § 38e znie:
§ 38e
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 16 v znení
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úèinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát pouije pri vykonaní roèného zúètovania poistného za rok 2013.
(2) Na úèely roèného zúètovania poistného za rok
2013 sa za zárobkovú èinnos pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) nepovaujú výnosy z dlhopisov pod¾a osobitného predpisu,63) ktoré sú súèasou základu dane z príjmov fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu22) za zdaòovacie obdobie roku 2013.
(3) Pri vykonaní roèného zúètovania poistného za rok
2013 sa pouije § 13 ods. 9 v znení úèinnom od 1. januára 2014..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 63 znie:

63) Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014
okrem èl. I bodov 4, 47, 73, 76, 79, 80 a 107, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2014, èl. I poslednej vety
v bode 38 (§ 18 ods. 4), ktorá nadobúda úèinnos
1. septembra 2014, a èl. I bodov 55 a 57, 63, 64, 96, 98
a 108, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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464
ZÁKON
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 462/2008 Z. z., zákona è. 37/2009
Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona è. 37/2011 Z. z.,
zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z.
a zákona è. 125/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a) triedna kniha,
b) triedny výkaz,
c) katalógový list iaka,
d) osobný spis dieaa,
e) denník evidencie odborného výcviku,
f) protokol o maturitnej skúke,
g) protokol o závereènej skúke,
h) protokol o absolutóriu,
i) protokol o komisionálnych skúkach,
j) denný záznam kolského zariadenia,
k) protokol o tátnej jazykovej skúke,
l) denník výchovnej skupiny,
m) rozvrh hodín,
n) kolský poriadok..
2. V § 11 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 12 sa oznaèujú ako odseky 4
a 11.
3. V § 11 ods. 4 sa slová  písm. g) a s) nahrádzajú
slovami písm. a) a k).
4. V § 11 ods. 6 písm. b) sa slová telefónny kontakt
nahrádzajú slovami kontakt na úèely komunikácie.
5. V § 11 ods. 7 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 6.
6. V § 11 odsek 9 znie:
(9) Ïaliu dokumentáciu tvorí najmä
a) návrh na vzdelávanie dieaa alebo iaka so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej
kole, v základnej kole, v strednej kole a v peciálnej kole,
b) organizaèný poriadok..
7. V § 11 ods. 10 sa slová odseku 10 písm. a), b), c)
a d) nahrádzajú slovami odseku 9 písm. a).

8. V § 11 ods. 11 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 9.
9. V § 29 odsek 5 znie:
(5) Najvyí poèet iakov v triede základnej koly je
a) 16 iakov v triede nultého roèníka,
b) 24 iakov v triede, v ktorej sú iaci dvoch roèníkov
prvého stupòa základnej koly,
c) 22 iakov v triede prvého roèníka,
d) 25 iakov v triede druhého a tvrtého roèníka,
e) 29 iakov v triede piateho a deviateho roèníka..
10. V § 29 odsek 8 znie:
(8) Najnií poèet iakov v triede základnej koly je
a) osem iakov v triede nultého roèníka; es iakov
v triede nultého roèníka v neplnoorganizovanej základnej kole,
b) 12 iakov v triede, v ktorej sú iaci dvoch roèníkov
prvého stupòa základnej koly,
c) 11 iakov v triede prvého roèníka,
d) 13 iakov v triede druhého a tvrtého roèníka,
e) 15 iakov v triede piateho a deviateho roèníka..
11. § 29 sa dopåòa odsekmi 14 a 16, ktoré znejú:
(14) Ak riadite¾ základnej koly povolil plni povinnú
kolskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, a preto je poèet iakov vzdelávaných v triede nií
ako poèet iakov v triede pod¾a odseku 5, riadite¾ základnej koly môe navýi poèet vzdelávaných iakov
v triede o poèet iakov, ktorí plnia povinnú kolskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
(15) Ak je na území obce zriadená základná kola,
v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutoèòuje v tátnom jazyku a súèasne v jazyku príslunej národnostnej meniny, alebo ak je na území obce zriadená základná kola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie
uskutoèòuje v tátnom jazyku a súèasne základná kola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutoèòuje v jazyku príslunej národnostnej meniny s rovnakým
zriaïovate¾om, poèet iakov v triede pod¾a odseku 8 sa
môe zníi o dvoch iakov.
(16) Zriaïovate¾ základnej koly môe urèi v osobitných prípadoch aj nií poèet iakov v triede, ako je poèet iakov uvedený v odsekoch 8 a 15. Za osobitný prípad sa povauje
a) zníená dostupnos iakov do koly; za zníenú dostupnos iakov do koly sa povauje dåka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého
pobytu iaka dlhia ako 6 kilometrov,
b) vzdelávanie iakov v jazyku národnostnej meniny,
ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu
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iaka nie je iadna iná základná kola s vyuèovacím
jazykom národnostnej meniny,
c) vzdelávanie iakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ak je z celkového poètu iakov koly viac
ako 80 % iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo
d) ïalie prípady hodné osobitného zrete¾a..
12. V § 33 ods. 1 sa èíslo 30 nahrádza èíslom 31.
13. § 33 sa dopåòa odsekmi 6 a 11, ktoré znejú:
(6) Ak riadite¾ strednej koly povolil absolvova èas
túdia v kole obdobného typu v zahranièí, a preto je
poèet iakov vzdelávaných v triede nií ako poèet iakov v triede pod¾a odseku 1, riadite¾ strednej koly
môe navýi poèet vzdelávaných iakov v triede o poèet
iakov, ktorí absolvujú èas túdia v kole obdobného
typu v zahranièí.
(7) Najnií poèet iakov v triede strednej koly je
a) 17 iakov v triede strednej koly v dennej forme túdia,
b) 8 iakov v triede strednej koly v externej forme túdia.
(8) Zriaïovate¾ strednej odbornej koly môe urèi
v osobitnom prípade aj nií poèet iakov v triede, ako je
poèet iakov uvedený v odseku 7, a to v dennej forme
túdia 13 iakov a v externej forme túdia 5 iakov. Za
osobitný prípad sa povauje v stredných odborných
kolách zaradenie tudijného odboru alebo uèebného
odboru do zoznamu tudijných odborov a uèebných odborov s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu práce,32b) ak nie je moné zriadi triedu pod¾a
odseku 10.
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pod¾a odseku 1 písm. a) slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia
stupòov..
17. V § 64 odsek 2 znie:
(2) Riadite¾ strednej koly po prerokovaní v pedagogickej rade koly a v rade koly predloí zriaïovate¾ovi
koly najneskôr do 15. júna návrh na poèet tried prvého roèníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom
kolskom roku v èlenení na jednotlivé tudijné odbory
alebo jednotlivé uèebné odbory a návrh na poèet spoloèných tried prvého roèníka pre prijímacie konanie
v nasledujúcom kolskom roku v èlenení na jednotlivé
príbuzné tudijné odbory alebo jednotlivé príbuzné
uèebné odbory. Zriaïovate¾ strednej koly47a) predloí
návrhy pod¾a prvej vety do 30. júna samosprávnemu
kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná kola
patrí..
18. V § 79 ods. 2 písmeno c) znie:
c) na strednej odbornej kole, v ktorej sa iaci pripravujú na výkon povolaní a odborných èinností v umení, praktickú skúku z hlavného odboru túdia vrátane obhajoby absolventskej písomnej práce,
teoretickú skúku z odborných predmetov pod¾a
charakteru prísluného tudijného odboru; súèasou absolventskej skúky môe by aj súborná skúka z pedagogickej prípravy,.
19. V § 89 sa vypúajú odseky 8 a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 55 sa vypúa.

(9) Triedu pod¾a charakteru vzdelávacieho programu mono deli na skupiny.

20. V § 97 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
na vzdelávanie detí a iakov pod¾a § 94 ods. 2 písm. g)
nezriadi kola pri zdravotníckom zariadení, môe toto
vzdelávanie vykonáva pedagogický zamestnanec koly
pod¾a § 95 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)..

(10) V stredných odborných kolách mono zriadi
spoloènú triedu pre nieko¾ko príbuzných tudijných
odborov alebo spoloènú triedu pre nieko¾ko príbuzných
uèebných odborov, ak na teoretické vyuèovanie kadého odborného predmetu mono zriadi skupinu najmenej ôsmich iakov toho istého tudijného odboru alebo
uèebného odboru.

21. V 99 odsek 4 znie:
(4) V triede praktickej koly môe by najviac desa
iakov a najmenej tyria iaci; v triede praktickej koly
pre iakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede
pre iakov s autizmom alebo ïalími pervazívnymi vývinovými poruchami môe by najviac es iakov a najmenej tyria iaci..

(11) V konzervatóriách mono zriadi spoloènú triedu pre nieko¾ko príbuzných tudijných odborov..

22. V § 100 ods. 8 sa za slová 14 iakov vkladajú
slová a najmenej tyria iaci.

Poznámka pod èiarou k odkazu 32b znie:

32b) § 3 ods. 1 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 324/2012 Z. z..

14. V § 48 ods. 1 sa slová organizáciu vzdelávania
v nich nahrádzajú slovami organizáciu vzdelávania
v triede strednej koly.
15. V § 55 ods. 7 sa slová prípravného roèníka a prvého roèníka základnej koly nahrádzajú slovami prípravného roèníka, prvého roèníka základnej koly
a iaka s mentálnym postihnutím vo vetkých roèníkoch základnej koly.
16. § 55 sa dopåòa odsekom 23, ktorý znie:
(23) iak s mentálnym postihnutím, iak s autizmom alebo ïalími pervazívnymi vývinovými poruchami, okrem iaka odborného uèilia, sa môe hodnoti

23. V § 107 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo kolstva môe poskytnú zriaïovate¾om kôl pod¾a § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1
písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ïalej len príspevok
na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia).
Príspevok na iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje pod¾a poètu iakov, ktorým sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k plneniu kolských povinností dieaa ohrozeného sociálnym
vylúèením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúèením
pod¾a osobitného predpisu,61) prièom priemerný mesaèný príjem rodiny za posledných es po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výke ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.62).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 61 znie:

61) § 4 zákona è. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení zákona è. 96/2013 Z. z..

24. V § 108 ods. 1 sa slová § 11 ods. 10 písm. a) nahrádzajú slovami § 11 ods. 9 písm. a).
25. V § 110 ods. 5 sa slová § 89 ods. 7 a 10 nahrádzajú slovami § 89 ods. 7.
26. V § 140 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Zákonný zástupca prispieva na úhradu reijných nákladov, ak tak urèí riadite¾ kolskej jedálne alebo riadite¾
koly, ktorej je kolská jedáleò súèasou, na jedno diea alebo jedného iaka najviac v sume neprevyujúcej
7,5 % sumy ivotného minima pre nezaopatrené diea
pod¾a osobitného predpisu.29).
27. V § 141 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Zákonný zástupca prispieva na úhradu reijných nákladov, ak tak urèí riadite¾ výdajnej kolskej jedálne alebo
riadite¾ koly, ktorej je výdajná kolská jedáleò súèasou, na jedno diea alebo jedného iaka najviac v sume
neprevyujúcej 7,5 % sumy ivotného minima pre nezaopatrené diea pod¾a osobitného predpisu.29).
28. V § 161 ods. 2 sa slová roku 2014/2015 nahrádzajú slovami roku 2016/2017.
29. Za § 161b sa vkladá § 161c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 161c
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2014
Zriaïovate¾ gymnázia s osemroèným túdiom môe
poiada orgán miestnej tátnej správy v kolstve
o úpravu poètu tried a poètu iakov prvého roèníka
gymnázia s osemroèným túdiom na kolský rok
2014/2015 najneskôr do 31. januára 2014..
30. Za § 161c sa vkladajú § 161d a 161e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 161d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. marca 2014
O iadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúky z cudzieho jazyka podanej
pod¾a § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riadite¾ koly pod¾a doterajích predpisov. Rozhodnutie
o uznaní náhrady maturitnej skúky z cudzieho jazyka
sa môe uplatni najneskôr v kolskom roku
2014/2015.
§ 161e
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2015
(1) Na poèty iakov v triede druhého a tvrtého roèníka základnej koly zriadené do 31. augusta 2015
a ich nasledujúce roèníky a do ukonèenia ich tvrtého
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roèníka základnej koly sa vzahuje právny predpis
úèinný do 31. augusta 2015.
(2) Na poèty iakov v triede iesteho a deviateho roèníka základnej koly zriadené do 31. augusta 2015
a ich nasledujúce roèníky a do ukonèenia ich deviateho roèníka základnej koly sa vzahuje právny predpis
úèinný do 31. augusta 2015.
(3) Na poèty iakov v triede druhého a ôsmeho roèníka strednej koly trojroèného a osemroèného túdia
strednej koly zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce roèníky a do ukonèenia ich túdia sa vzahuje právny predpis úèinný do 31. augusta 2015..
31. V § 162 sa za slovo právne vkladá slovo záväzné a vypúajú sa slová Európskych spoloèenstiev a.
32. § 163 sa dopåòa 40. bodom, ktorý znie:
40. Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady
maturitnej skúky z cudzieho jazyka v znení vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 269/2009 Z. z., vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 405/2009 Z. z.
a vyhláky Ministerstva kolstva, vedy, výskumu
a portu Slovenskej republiky è. 208/2011 Z. z..
33. V nadpise prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne
záväzných aktov.
Èl. II
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 496/2009 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 333/2010 Z. z., zákona è. 6/2011 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 57/2012 Z. z., zákona
è. 455/2012 Z. z., zákona è. 312/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 436/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 113af sa vkladá § 113ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 113ag
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2014
Majetok tátu v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Koiciach uvedený v prílohe è. 5
èasti C prechádza od 1. januára 2014 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koiciach..
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2. Príloha è. 5 sa dopåòa èasou C, ktorá znie:
C. ZOZNAM MAJETKU TÁTU V SPRÁVE TÁTNEHO
VETERINÁRNEHO A POTRAVINOVÉHO ÚSTAVU
V KOICIACH, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA 2014 DO MAJETKU UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOICIACH
pozemok v katastrálnom území Severné mesto, obec
Koice-Sever, v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Koiciach zapísaný na liste
vlastníctva è. 12146 (spoluvlastnícky podiel 1/1),
parcela è. 5580/3 s výmerou 11 396 m2, ostatné plochy..
Èl. III
Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona
è. 38/2011 Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 312/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 4 sa vypúa písmeno l).
Doterajie písmená m) a r) sa oznaèujú ako písmená l) a p).
2. V § 5 ods. 4 sa vypúa písmeno n).
Doterajie písmená o) a p) sa oznaèujú ako písmená n) a o).
3. V § 5 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: a návrhy na poèty tried.
4. V § 6 ods. 12 písm. a) sa za slová základné umelecké koly vkladá èiarka a slová jazykové koly, materské koly.
5. V § 6 ods. 12 písm. b) sa za slovo diea vkladá
èiarka a slovo poslucháèa.
6. V § 9 ods. 12 písm. a) sa za slová základné umelecké koly vkladá èiarka a slová jazykové koly.
7. V § 9 ods. 12 písm. b) sa za slová dotáciu na iaka
vkladá èiarka a slová poslucháèa alebo diea a za slová a na diea sa vkladá èiarka a slovo poslucháèa.
8. V § 11 odsek 7 znie:
(7) Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finanène zabezpeèuje okresné a krajské kolá súaí
detí a iakov kôl a kolských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády iakov kôl
a kolských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za
okresné kolo súae alebo okresné kolo predmetovej
olympiády sa povauje súa alebo predmetová olympiáda, ktorá sa uskutoèòuje pre deti a iakov kôl
a kolských zariadení v územnom obvode okresného
úradu,43a) ak sa na súa alebo predmetovú olympiádu
prihlási najmenej 10 detí alebo iakov pre príslunú
kategóriu; pri niom poète prihlásených detí alebo iakov urèí miesto konania súae alebo predmetovej
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olympiády pre príslunú kategóriu okresný úrad v sídle
kraja..
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:
43a) § 3 zákona è. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej tátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

9. V § 11 ods. 8 sa èiarka za slovom port nahrádza slovom a a vypúajú sa slová vrátane súaí detí
a iakov kôl vo svojej územnej pôsobnosti.
10. § 11 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Okresný úrad v sídle kraja finanène zabezpeèuje
celoslovenské kolá súaí detí a iakov kôl a kolských
zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl súaí zabezpeèovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súaí..
11. V § 14 sa odsek 6 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súaí detí a iakov kôl a kolských zariadení a okresné, krajské, celotátne a medzinárodné
kolá predmetových olympiád iakov kôl..
12. § 14 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Zoznam súaí a predmetových olympiád pod¾a
odseku 6 písm. n) na nasledujúci kolský rok zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do
31. augusta.
(12) Ministerstvo môe udeli iakovi za mimoriadne
výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie,
ktoré môe by spojené s finanèným darom alebo vecným darom a ïalími nákladmi súvisiacimi s jeho ocenením. Výku nákladov urèuje ministerstvo..
13. V § 16 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
14. V § 16 ods. 5 sa slová odseku 1, a zariadení kolského stravovania nahrádzajú slovami odseku 8.
15. § 16 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Minister môe, najmä ak zriadenie koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania
alebo pracoviska praktického vyuèovania nezakladá
zvýené nároky na tátny rozpoèet, povoli iný termín
podania iadosti pod¾a odseku 1..
16. V § 18 ods. 3 druhá veta znie: Minister môe povoli iný termín podania iadosti, najmä ak poadovaná
zmena nezakladá zvýené nároky na tátny rozpoèet..
17. § 20 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Riadite¾ základnej koly s materskou kolou
okrem riadite¾a základnej koly s materskou kolou,
v ktorej sa predprimárne vzdelávanie uskutoèòuje
v jednej triede, urèí zástupcu riadite¾a pre materskú
kolu, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady na výkon
pedagogickej èinnosti v materskej kole pod¾a osobitného predpisu.60a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:
60a) § 7 ods. 2 písm. b) a ods. 6 zákona è. 317/2009 Z. z..
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mestnancov a súaí detí a iakov kôl a kolských
zariadení..
4. V § 6c ods. 4 a 8 sa slová písm. d) a f), h) a i) nahrádzajú slovami písm. d) a f) a h) a j).

§ 39g
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
O iadostiach o zaradení do siete alebo iadostiach
o zmene v sieti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2013, sa rozhodne
pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2014..

5. § 8c sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ministerstvo kadoroène zverejòuje na svojom
webovom sídle metodiku pride¾ovania finanèných
prostriedkov zriaïovate¾om kôl, v ktorých sa vzdelávanie povauje za sústavnú prípravu na povolanie, verejných materských kôl a verejných kolských zariadení..

Èl. IV

Èl. V

Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 81/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Zákon è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 324/2012 Z. z. a zákona è. 96/2013 Z. z. sa
mení takto:

1. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
c) na vydávanie uèebníc, uèebných textov a pracovných zoitov20a) centrálne financovaných Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) a na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 13 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 5 ods. 5 písm. c) sa za slovami zriadených obcou vypúa èiarka a vkladajú slová a iakom kôl do
15 rokov veku pod¾a osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach kolského stravovania23b)
zriadených.
3. V § 6c sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) ocenenie výhercov súaí, ktorých organizátorom
alebo spoluorganizátorom je ministerstvo okrem súaí pedagogických zamestnancov a odborných za-

V § 4 ods. 2 písm. c) prvej vete sa slová 30. septembra poèet tried prvého roèníka stredných kôl nahrádzajú slovami 31. októbra poèet tried prvého roèníka
v èlenení na jednotlivé tudijné odbory alebo jednotlivé
uèebné odbory a poèet spoloèných tried prvého roèníka
v èlenení na jednotlivé príbuzné tudijné odbory alebo
jednotlivé príbuzné uèebné odbory, a v druhej vete sa
za slová stredných kôl vkladajú slová a poèet spoloèných tried prvého roèníka stredných kôl.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014
okrem èl. I devätnásteho bodu, dvadsiateho piateho
bodu, § 161d tridsiateho bodu a tridsiateho druhého
bodu a èl. III druhého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2014, èl. I prvého bodu a ôsmeho bodu
a dvadsiateho tvrtého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2014, a èl. I desiateho bodu, § 29
ods. 15 a 16 jedenásteho bodu, § 33 ods. 7 a 8 trinásteho bodu, pätnásteho bodu, estnásteho bodu, osemnásteho bodu, dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho
druhého bodu a § 161e tridsiateho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2015.

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

Èiastka 105

Zbierka zákonov è. 465/2013

Strana 4889

465
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013
o technických poiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 346/2013 Z. z. o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach
a ktorým sa mení zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:

§2
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§3

§1
Technické poiadavky na elektrozariadenia sú uvedené v osobitnom predpise.1)

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter iga v. r.

1

) Príloha III a IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných
látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012) a delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v.
EÚ L 348, 18. 12. 2012).
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Príloha
k vyhláke è. 465/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení pouívania urèitých nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012) a delegovanej smernice
Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
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466
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáèie územie Dunajské luhy

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 26 ods. 6 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje
Chránené vtáèie územie Dunajské luhy sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. d) a f) a § 2 ods. 3 písm. b) sa slová obvodný úrad ivotného prostredia nahrádzajú
slovami okresný úrad.
2. V § 2 ods. 2 a 3 úvodných vetách sa slová v èastiach nahrádzajú slovami v èasti a slovo uvedených
slovom uvedenej.
3. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
b) lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája,.
Poznámka pod èiarku k odkazu 6 znie:

6) Bod 1 prílohy è. 1 k zákonu è. 274/2009 Z. z..

4. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta
okrem vykonávania èinností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), tátnou plavebnou správou8) a èinností
vykonávaných rybárskou stráou alebo rybárskym
hospodárom..
5. V § 2 ods. 3 sa vypúa písmeno c).
6. V § 2 odsek 4 znie:
(4) Za zakázané èinnosti, ktoré môu ma negatívny
vplyv na predmet ochrany chráneného vtáèieho úze-

mia, sa v èasti chráneného vtáèieho územia uvedenej
v prílohe è. 5 povauje
a) vykonávanie èinností uvedených v odseku 2 písm. a)
a c) a g),
b) lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak
urèí okresný úrad..
7. § 3 znie:
§ 3
(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáèieho územia, sú uloené na Ministerstve ivotného prostredia Slovenskej republiky, na Okresnom
úrade Bratislava, na Okresnom úrade Trnava, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Dunajská
Streda, na Okresnom úrade Komárno, na Okresnom
úrade Nové Zámky a na Okresnom úrade Senec.
(2) Chránené vtáèie územie sa zapíe do katastra nehnute¾ností na základe návrhu, ktorého prílohou je
vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice
chráneného vtáèieho územia. Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáèieho územia, sa zverejnia na webovom sídle Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky..
8. V prílohe è. 2 sa slová Katastrálne územie Mula:
12900/2 èas, 12900/13, 13125, 13126, 13127,
13215/1, 13215/2, 13216 nahrádzajú slovami Katastrálne územie Mula: 12900/2 èas, 12900/4,
12900/13, 13125, 13126, 13127, 13215/1, 13215/2,
13216.
9. Prílohy è. 3 a 5 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 3
k vyhláke è. 440/2008 Z. z.

ÈAS CHRÁNENÉHO VTÁÈIEHO ÚZEMIA,
KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVA ÈINNOSTI POD¼A § 2 ODS. 2
Vymedzený ekologicko-funkèný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo, v okrese
Dunajská Streda v katastrálnom území amorín, v okrese Komárno v katastrálnom území Moèa a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mula. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1338/1 èas.
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Katastrálne územie amorín:
3351/1 èas.
Katastrálne územie Moèa:
3792, 3790/1 èas.
Katastrálne územie Mula:
12900/2 èas, 12900/4, 12900/13 èas, 13125, 13215/1 èas, 13215/2.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnute¾ností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra C.
Príloha è. 4
k vyhláke è. 440/2008 Z. z.

ÈAS CHRÁNENÉHO VTÁÈIEHO ÚZEMIA,
KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVA ÈINNOSTI POD¼A § 2 ODS. 3
Vymedzený ekologicko-funkèný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnom území Èunovo, v okrese
Senec v katastrálnom území Hamuliakovo a v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Gabèíkovo a Sap.
V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Èunovo:
747/7 èas, 748/12 èas.
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1344/2.
Katastrálne územie Gabèíkovo:
6196 èas, 6215, 6216, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232.
Katastrálne územie Sap:
1504 èas, 1506, 1508, 1509, 1513, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621, 1626, 1627, 1628.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnute¾ností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra C.
Príloha è. 5
k vyhláke è. 440/2008 Z. z.

ÈAS CHRÁNENÉHO VTÁÈIEHO ÚZEMIA,
KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVA ÈINNOSTI POD¼A § 2 ODS. 4
Vymedzený ekologicko-funkèný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo a Nové Koariská. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1338/1 èas.
Katastrálne územie Kalinkovo:
1460/2 èas, 1462 èas, 1465, 1468 èas.
Katastrálne územie Nové Koariská:
2775 èas.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnute¾ností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra C..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter iga v. r.
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467
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 60
ods. 13, § 62 ods. 3, § 85, § 91 ods. 16 a § 94 ods. 8 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 87 ods. 10, § 88
ods. 9, § 89 ods. 4 a § 91 ods. 11 a 12 zákona ustanovuje:

4. V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) dopravné znaèky è. B 37, è. C 16, è. IP 33, è. IP 33a,
è. IS 2 a IS 8, è. IS 9, è. IS 10, è. IS 12, è. IS 16, è. IS 17a
a IS 21, è. IS 22c, è. IS 25, è. IS 33 a IS 35, dodatkové tabu¾ky okrem dodatkovej tabu¾ky è. E 3 a elektronické (è. Z 11a) a elektromechanické (è. Z 11b)
panely na premenné znaèky, na ktorých mono
poui kombináciu ve¾kých a malých písmen,.

Èl. I

Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená d) a f).

Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhláky è. 130/2010 Z. z., vyhláky
è. 413/2010 Z. z., vyhláky è. 361/2011 Z. z., vyhláky
è. 381/2012 Z. z. a vyhláky è. 128/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

5. V § 8 odsek 10 znie:
(10) Zvislé dopravné znaèky pri pravom okraji cesty
alebo na ¾avom okraji jazdného pruhu alebo cesty v smere
jazdy vozidiel mono upevni na jednom ståpiku alebo na
inej nosnej kontrukcii v poète spravidla najviac dve dopravné znaèky s príslunými dodatkovými tabu¾kami;
dopravné znaèky è. IS 17a a IS 26, è. IS 40a a IS 40d
a è. IS 40f a IS 40h v poète najviac tyri dopravné znaèky..

1. Úvodná veta znie: Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) pod¾a § 34
ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13,
§ 62 ods. 3, § 63 ods. 3, § 85, § 91 ods. 16, § 92 ods. 11,
§ 94 ods. 8, § 101 ods. 8, § 123 ods. 19, § 125 ods. 4,
§ 128 ods. 4, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona
è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len zákon) a po dohode
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 86 ods. 6, § 87 ods. 10, § 88 ods. 9, § 89 ods. 4
a § 91 ods. 11 a 12 zákona ustanovuje:.
2. V § 6 ods. 3 prvá veta znie: Na vodorovné trvalé
dopravné znaèky a doplòujúce nápisy sa pouíva biela
farba, prípadne modrá farba na oznaèenie parkovacích
miest s plateným alebo regulovaným státím alebo na
oddelenie parkovacieho pruhu s plateným alebo regulovaným státím od jazdného pruhu, na vodorovné dopravné znaèky vyznaèujúce zákaz státia alebo zákaz
zastavenia sa pouíva ltá farba, na vyznaèenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa pouíva ltá farba, prípadne biela farba, na vyznaèenie cyklistických
trás a ich priechodov sa pouíva zelená farba, prípadne
biela farba a na zvýraznenie vidite¾nosti cyklistických
trás a ich priechodov sa pouíva zelená farba alebo biela farba na farebnom zelenom alebo èervenom podklade..
3. V § 7 ods. 3 písm. c) ôsmy bod znie:
8. odrazové sklá a lineárne vodiace pásy,.

6. V § 8 ods. 20 sa slová C 30 nahrádzajú slovami
C 25.
7. § 8 sa dopåòa odsekom 22, ktorý znie:
(22) Farba pouívaná na informatívnych smerových znaèkách è. IS 1a a IS 26 je
a) zelená, ak ide o znaèku na dia¾nici alebo rýchlostnej
ceste alebo ak ide o znaèku smerujúcu k dia¾nici alebo
k rýchlostnej ceste okrem znaèiek pod¾a písmen c) a e),
b) modrá alebo biela, ak ide o znaèku na inej ceste ako
je uvedené v písmene a) okrem znaèiek pod¾a písmen
c) a e),
c) biela, ak ide o oznaèenie iného cie¾a,
d) hnedá, ak ide o oznaèenie kultúrneho alebo turistického cie¾a,
e) ltá, ak ide o doèasné oznaèenie alebo o oznaèenie
obchádzky..
8. V § 9 ods. 5 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.
9. V § 10 ods. 4 sa slová § 9 ods. 2 nahrádzajú slovami § 9 ods. 3.
10. V § 11 ods. 2 sa slová § 9 ods. 2 nahrádzajú slovami § 9 ods. 3 a slová (è. S 7a a S 7c) sa nahrádzajú slovami (è. S 7a a S 7i).
11. V § 11 ods. 4 sa slová (è. S 5a alebo è. S 7a) nahrádzajú slovami (è. S 5a, è. S 7a, è. S 7d alebo è. S 7g)
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a slová (è. S 5b alebo è. S 7c) sa nahrádzajú slovami
(è. S 5b, è. S 7c, è. S 7f alebo è. S 7i)..
12. V § 15 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 11 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
13. V § 15 ods. 3 sa slová pod¾a odseku 3 nahrádzajú slovami o udelenie vodièského oprávnenia.
14. V § 15 ods. 4 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 3.
15. V § 15 ods. 9 sa za slová predpísaného na vkladajú slová udelenie vodièského oprávnenia a.
16. V § 15 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
(10) Ustanovenia odsekov 1 a 3, 5 a 7 sa primerane
vzahujú aj na rozhodovanie o udelení vodièského
oprávnenia iadate¾ovi o udelenie vodièského oprávnenia, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autokole pod¾a
§ 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3
písm. c) zákona..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
17. V § 16 sa slová protokol o skúkach z odbornej
spôsobilosti vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
protokol vodièských oprávnení v príslunom tvare.
18. V § 16 ods. 2 sa slová § 15 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 15 ods. 3.
19. V § 16 ods. 7 poslednej vete sa slová protokolu
o skúkach nahrádzajú slovami protokolu vodièských oprávnení.
20. V § 17 ods. 4 prvej vete sa slová o ïalie nahrádzajú slovami najviac o.
21. V § 19 ods. 2 písm. o) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o motorové vozidlo skupiny CE a DE,.
22. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) o pouívaní záznamového zariadenia,3) ak ide o iadate¾a o vykonanie skúky skupiny C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D a DE..
23. V § 20 ods. 6 písm. a) tvrtom bode sa vypúa
slovo vetkých a slová blatníkov a vykona kontrolu
prístrojového panela vrátane záznamového zariadenia, sa nahrádzajú slovami blatníkov, èelného skla,
okien a stieraèov,.
24. V § 20 ods. 6 písm. a) sa vypúa siedmy bod.
Doterajie body 8 a 12 sa oznaèujú ako body 7 a 11.
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cov spa¾ovacieho motora najmenej 115 cm3, s najväèou
kontrukènou
rýchlosou
najmenej
90 km  h-1, s výkonom najviac 11 kW a s pomerom
výkonu k najväèej celkovej prípustnej hmotnosti
najviac 0,1 kW/kg; v prípade elektrického motora
musí by pomer výkonu k najväèej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,08 kW/kg do
0,1 kW/kg vrátane,
c) skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A2 bez postranného vozíka s objemom valcov spa¾ovacieho motora najmenej 395 cm3, s výkonom najmenej 20 kW a najviac 35 kW a s pomerom
výkonu k najväèej celkovej prípustnej hmotnosti
najviac 0,2 kW/kg; v prípade elektrického motora
musí by pomer výkonu k najväèej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,15 kW/kg do 0,2 kW/kg
vrátane,
d) skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A bez postranného vozíka s prevádzkovou
hmotnosou najmenej 180 kg, s objemom valcov
spa¾ovacieho motora najmenej 595 cm3, s výkonom
motora najmenej 50 kW; v prípade elektrického motora musí by pomer výkonu k najväèej celkovej prípustnej hmotnosti najmenej 0,25 kW/kg,.
27. V § 22 ods. 2 písm. j) a k) sa slová prevodovkou
s minimálne ôsmimi prevodovými stupòami vpred nahrádzajú slovami prevodovkou umoòujúcou ruèné
radenie prevodových stupòov.
28. V § 22 odsek 3 znie:
(3) Na úèely skúky z vedenia motorových vozidiel
a vodièského oprávnenia sa rozumie
a) skutoènou hmotnosou hmotnos vozidla v èase konania skúky z vedenia motorových vozidiel,
b) vozidlom s manuálnou prevodovkou vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky alebo ruène ovládaná
páka spojky pri vozidlách skupiny A1, A2 a A, ktoré
vodiè takéhoto vozidla musí poui pri rozjazde alebo
zastavení vozidla a pri radení prevodových stupòov,
c) vozidlom s automatickou prevodovkou vozidlo iné,
ako je vozidlo pod¾a písmena b)..
29. V § 22 ods. 4 sa slová rozsah vodièského oprávnenia nahrádzajú slovami prísluné vodièské oprávnenie a vypúajú sa druhá a tretia veta.
30. V § 22 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 9,
ktoré znejú:
(5) Ïalie vodièské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí pod¾a odseku 4, ak je iadate¾ u oprávnený vies
motorové vozidlo skupiny B s manuálnou prevodovkou.

25. V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
c) berie do úvahy vplyv otáèok motora, radenia prevodových stupòov, zrých¾ovania a brzdenia na spotrebu paliva a emisií a èi vedie motorové vozidlo skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE tak, aby
sa zníila spotreba paliva a emisie poèas zvyovania
a zniovania rýchlosti, pri jazde do kopca a z kopca,
ak je to potrebné a moné, aj ruèným radením prevodových stupòov,.

(6) Vodièské oprávnenie skupiny B udelené pod¾a
§ 76 ods. 7 zákona sa neobmedzí pod¾a odseku 4, ak je
iadate¾ u oprávnený vies motorové vozidlo skupiny B
s manuálnou prevodovkou.

26. V § 22 ods. 2 písmená b) a d) znejú:
b) skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom val-

(8) Obmedzenie vodièského oprávnenia pod¾a odseku 4 sa zruí, ak drite¾ takto obmedzeného vodièského
oprávnenia úspene vykoná skúku z vedenia motoro-

(7) Ïalie vodièské oprávnenie skupiny C, CE, D alebo DE sa neobmedzí pod¾a odseku 4, ak je iadate¾ u
oprávnený vies motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patrí do jednej zo skupín B, BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E alebo D.
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vých vozidiel pod¾a § 20 na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou alebo na jazdnej súprave, kde je
motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patria do tej skupiny, na vedenie ktorej je vodièské oprávnenie obmedzené.
(9) Obmedzenie vodièského oprávnenia pod¾a odseku 4 sa zruí aj vtedy, ak drite¾ takto obmedzeného vodièského oprávnenia
a) skupiny AM úspene vykoná skúku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodièského oprávnenia skupiny A1, A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
b) skupiny A1 úspene vykoná skúku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodièského oprávnenia skupiny A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou
prevodovkou,
c) skupiny A2 úspene vykoná skúku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodièského oprávnenia skupiny
A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
d) skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE
úspene vykoná skúku z odbornej spôsobilosti na
udelenie vodièského oprávnenia skupiny BE, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
e) skupiny B úspene vykoná osobitnú skúku pod¾a
§ 76 ods. 7 zákona na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 10
a 13.
31. V § 22a ods. 1 sa za slovo vzahuje vkladajú slová § 15 ods. 1 a 3, 5 a 7 a 11, a slová § 22 ods. 1, 3, 5
a 8 sa nahrádzajú slovami § 22 ods. 1, 3, 10 a 13.
32. V § 22a sa vypúa odsek 4.
33. V § 25b ods. 2 sa vypúajú slová po uplynutí
doby pod¾a odseku 1.
34. V § 25c odsek 1 znie:
(1) Skúobnému komisárovi, u ktorého boli poèas
doh¾adu pod¾a § 25b ods. 1 písm. a) alebo poèas kontroly pod¾a § 25b ods. 3 zistené nedostatky v spôsobe vedenia a hodnotenia skúky z odbornej spôsobilosti alebo
osobitnej skúky, orgán pod¾a § 81 ods. 7 zákona bezodkladne poskytne metodické poradenstvo zamerané
na zistené nedostatky..
35. V § 25c ods. 2 sa slová Do piatich dní od absolvovania teórie nahrádzajú slovami Do esdesiatich dní
od poskytnutia metodického poradenstva a na konci
sa pripájajú tieto slová pod¾a § 24 ods. 1 písm. a).
36. V § 25c ods. 3 sa slová ustanovenia § 24 a 25
nahrádzajú slovami § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.
37. V nadpise § 29 sa slová § 87 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 87 ods. 10.
38. V § 29 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 14 sa oznaèujú ako odseky 1
a 13.
39. V § 29 odsek 1 znie:
(1) Vzor èestného vyhlásenia pod¾a § 87 ods. 9 zákona je uvedený v prílohe è. 6.
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40. V § 29 ods. 2 sa slová kópiu prísluného rozhodnutia nahrádzajú slovami prísluné rozhodnutie.
41. V § 29 odsek 3 znie:
(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke
na základe záverov odborného psychiatrického vyetrenia, predloí posudzujúcemu lekárovi aj kópiu dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo
vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky
alebo lieèiva overenú orgánom Policajného zboru, ktorý
rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej
látky alebo lieèiva.
42. V § 29 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 13 sa oznaèujú ako odseky 4
a 12.
43. V § 29 ods. 5 sa za slová èestného vyhlásenia
vkladajú slová pod¾a odseku 1.
44. V § 29 ods. 6 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 4 a slová odseku 7 sa nahrádzajú slovami odseku 5.
45. V § 29 ods. 11 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 10.
46. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29a
Odborné psychiatrické vyetrenie
(k § 91 ods. 11 zákona)
(1) Zdravotná spôsobilos osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva na
základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru pod¾a
§ 91 ods. 4 zákona sa preskúmava odborným psychiatrickým vyetrením, ktoré vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore psychiatria (ïalej len
psychiater).
(2) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému psychiatrickému vyetreniu, predloí psychiatrovi aj rozhodnutie pod¾a odseku 1.
(3) Ïalie podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu,
inej návykovej látky alebo lieèiva sú ustanovené v prílohe è. 5a..
47. V nadpise § 30 sa slová § 88 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 88 ods. 9.
48. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní psychickej spôsobilosti, predloí posudzujúcemu psychológovi aj prísluné rozhodnutie..
49. § 30 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Vzor èestného vyhlásenia pod¾a § 88 ods. 8 zákona je uvedený v prílohe è. 11..
50. § 31 vrátane nadpisu znie:
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§ 31
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad
o psychickej spôsobilosti
(k § 89 ods. 4 zákona)
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, ak ide
o
a) iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia, ak
uplynula platnos potvrdenia o výsledku lekárskej
prehliadky v iadosti o udelenie vodièského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b) vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej
spôsobilosti,
c) vodièa, ktorý má povinnos pod¾a § 87 ods. 4, § 89
ods. 1 alebo § 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzahuje § 87 ods. 5 zákona.
(2) Platnos dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a platnos potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky pod¾a § 77 ods. 4 písm. f)
zákona je jeden rok od dátumu vykonania lekárskej
prehliadky; ak je zdravotná spôsobilos posudzovanej
osoby podmienená pod¾a § 86 ods. 2 písm. c) zákona,
dobu platnosti urèuje posudzujúci lekár, najviac na jeden rok. Platnos dokladu o zdravotnej spôsobilosti
pod¾a odseku 1 písm. d) urèuje posudzujúci lekár, najviac na pä rokov; ak je posudzovaná osoba staria ako
65 rokov, najviac na dva roky.
(3) Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej
spôsobilosti osoby pod¾a odseku 1 písm. a) a b) je uvedený v prílohe è. 7. Doklad o zdravotnej spôsobilosti
osoby pod¾a odseku 1 písm. c) a d) má rozmer
86 mm x 55 mm a jeho vzor a spôsob vyplnenia je uvedený v prílohe è. 8.
(4) Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva, ak
ide o
a) iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia,
b) vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej
spôsobilosti,
c) vodièa, ktorý má povinnos pod¾a § 89 ods. 1 alebo
§ 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzahuje § 88 ods. 4 zákona.
(5) Platnos dokladu o psychickej spôsobilosti osoby
pod¾a odseku 4 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu vykonania psychologického vyetrenia; ak je psychická
spôsobilos posudzovanej osoby podmienená pod¾a
§ 88 ods. 4 zákona, dobu platnosti dokladu urèuje posudzujúci psychológ, najviac na jeden rok. Platnos dokladu o psychickej spôsobilosti pod¾a odseku 4 písm. d)
urèuje posudzujúci psychológ, najviac na pä rokov; ak
je posudzovaná osoba staria ako 65 rokov, najviac na
dva roky.
(6) Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o psychickej
spôsobilosti osoby pod¾a odseku 4 písm. a) a b) je uvedený v prílohe è. 12. Doklad o psychickej spôsobilosti
osoby pod¾a odseku 4 písm. c) a d) má rozmer
86 mm x 55 mm a jeho vzor a spôsob vyplnenia je uvedený v prílohe è. 13..
51. V nadpise § 31a sa slová § 91 ods. 8 nahrádzajú
slovami § 91 ods. 11.
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52. V § 31a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, predloí na zaèiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu na úèely
vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom..
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
53. § 31b a 31c vrátane nadpisov znejú:
§ 31b
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej
návykovej látky alebo lieèiva a doklad o podrobení
sa odbornému poradenstvu
(k § 91 ods. 12 zákona)
(1) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva vydáva psychiater.
(2) Vzor dokladu pod¾a odseku 1 je uvedený v prílohe
è. 7a.
(3) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu
vydáva posudzujúci psychológ.
(4) Vzor dokladu pod¾a odseku 3 je uvedený v prílohe
è. 13b.
§ 31c
Doklad o preskúaní odbornej spôsobilosti
(k § 91 ods. 16 zákona)
Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o preskúaní odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe è. 13c..
54. V nadpise § 32 sa slová § 94 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 94 ods. 8.
55. V § 32 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: údaje pod¾a § 94 ods. 6 zákona a.
56. V § 32 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
57. V § 32 ods. 2 písm. c) sa za slová Ceadúnas Tiomána, vkladajú slová Vozaèka dozvola,.
58. V § 32 ods. 4 písm. a) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: kódy
600.09 a 600.10 sa vo vodièskom preukaze neuvádzajú,.
59. V nadpise § 35 sa slová § 123 ods. 18 nahrádzajú slovami § 123 ods. 19.
60. V nadpise § 38 sa slová § 128 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 128 ods. 4.
61. Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 41c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
(1) Skúky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny A a osobitné skúky pod¾a § 78
ods. 3 písm. c) zákona sa môu do 31. decembra 2018
vykonáva aj na motorových vozidlách spåòajúcich
podmienky pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2013, prièom objem valcov spa¾ovacieho motora týchto
motorových vozidiel musí by najmenej 595 cm3.
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66. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode názov
znaèky è. II 8b znie: Èerpacia stanica plynu.
67. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa vyobrazenie dopravnej znaèky è. II 8c nahrádza týmto vyobrazením:

(2) iadosti o udelenie vodièského oprávnenia pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2013 sa môu
pouíva do 31. decembra 2015.
(3) Vzory dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013 sa môu pouíva do
31. decembra 2014, prièom na nich musí by uvedené
evidenèné èíslo a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyetrenia.
(4) Vodièské preukazy vydávané pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2013 mono vydáva do vyèerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2014..
62. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa vypúa vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 22b.
63. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 30 vkladá vyobrazenie novej dopravnej znaèky è. IS 30a:


II 8c
Nabíjacia stanica
68. V prílohe è. 1 I. diele II. èasti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej znaèky è. V 8c vkladá vyobrazenie
novej vodorovnej dopravnej znaèky è. V 8d:

57212
IS 30a
Cesta III. triedy

64. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa vypúa vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 32c.
65. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 40i vkladá vyobrazenie novej dopravnej znaèky è. IS 40j:

69. V prílohe è. 1 I. diele III. èasti prvom bode sa za
vyobrazenie svetelného signálu è. S 7c vkladá vyobrazenie nových svetelných signálov è. S 7d a è. S 7i:

S 7d
S 7g
Signál pre cyklistov s ÿerveným
Signál pre cyklistov s ÿerveným
svetlom pre jeden smer
svetlom
pre
dva smery
"
"
so znamením Stoj!"
so znamením Stoj!"
(vzor)
(vzor)
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znaèka sa umiestòuje na zaèiatku výjazdového klinu.
Vodiè pri zaraïovaní do vo¾ného alebo priebeného
jazdného pruhu pritom nesmie ohrozi vodièa jazdiaceho vo vo¾nom alebo v priebenom jazdnom pruhu..
S 7h
S 7e
Signál pre cyklistov so žltým
Signál pre cyklistov so žltým
svetlom
pre
dva smery
svetlom pre jeden smer
"
"
so znamením Pozor!"
so znamením Pozor!"
(vzor)
(vzor)



74. V prílohe è. 1 II. diele èl. 5 ods. 30 sa vypúa druhá veta.
75. V prílohe è. 1 II. diele èl. 5 ods. 32 sa vypúa druhá veta.
76. V prílohe è. 1 II. diele èl. 5 ods. 45 sa slová rýchlostných ciest a ciest I. triedy, nahrádzajú slovami
rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy
a ciest. III. triedy,.

S 7f
S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným
Signál pre cyklistov so zeleným
svetlom pre jeden smer
svetlom
pre
dva smery
"
"
so znamením Vođno"
so znamením Vođno"
(vzor)
(vzor)



70. V prílohe è. 1 II. diele èl. 2 ods. 2 tvrtej vete sa
slová è. E 2 nahrádzajú slovami è. E 3.
71. V prílohe è. 1 II. diele èl. 3 ods. 21 prvej vete sa na
konci pripájajú tieto slová: a ktoré musia by oznaèené
pod¾a osobitného predpisu.11).
72. V prílohe è. 1 II. diele èl. 4 odsek 12 znie:
(12) K znaèke è. C 14
Znaèka Poui protisklzové reaze (è. C 14) prikazuje
vodièom na takto oznaèenom úseku cesty poui pri
jazde protisklzové reaze alebo obdobné zariadenia.9)
Reaze alebo obdobné zariadenia sa musia poui minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 5 ods. 12 vyhláky Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách..

73. V prílohe è. 1 II. diele èl. 4 odsek 30 znie:
(30) K znaèke è. C 30:
Znaèka Striedavé radenie (è. C 30), ktorej symbol
môe by obrátený, vyznaèuje miesto, kde pri súbenej
jazde platí striedavé radenie pri prechádzaní z jedného
jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. Znaèka
sa pouíva v záujme zvýenia plynulosti cestnej premávky. Ak sa znaèka pouije pri prekáke cestnej premávky, vodiè vozidla idúceho vo vo¾nom jazdnom pruhu je povinný pri súbenej jazde umoni vodièovi
prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu,
v ktorom je prekáka cestnej premávke, ak ten dáva
znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do vo¾ného
jazdného pruhu. Ak sa znaèka pouije pri zbiehaní
dvoch jazdných pruhov, vodiè vozidla idúceho v priebenom jazdnom pruhu je povinný pri súbenej jazde
umoni vodièovi prvého vozidla nachádzajúceho sa
v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraïuje do priebeného
jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru
jazdy, preradenie do priebeného jazdného pruhu;

77. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 odseky 3 a 10 znejú:
(3) K znaèke è. IS 2:
Znaèka Náves pred kriovatkou (è. IS 2) informuje na
ceste o vzdialenosti k najbliej kriovatke, o smeroch
k vyznaèeným cie¾om dosiahnute¾ným v priamom smere
alebo v smere výjazdu (odboèenia) z priameho smeru cesty a o èíslach pokraèujúcej a kriujúcej cesty, prípadne
krajiny, vyjadrenej medzinárodným oznaèením tátu.
(4) K znaèke è. IS 3:
Znaèka Náves pred kriovatkou (è. IS 3) informuje
na ceste o vzdialenosti k najbliej kriovatke, o smeroch k vyznaèeným cie¾om dosiahnute¾ným v priamom
smere alebo v smere výjazdu (odboèenia) z priameho
smeru cesty, o èíslach pokraèujúcej a kriujúcej cesty,
prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným oznaèením tátu a o poète a usporiadaní jazdných pruhov.
(5) K znaèke è. IS 4:
Znaèka Náves pred kriovatkou (è. IS 4) informuje
na ceste o cie¾och dosiahnute¾ných v smere jazdy, o èíslach pokraèujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej
medzinárodným oznaèením tátu a o poète a usporiadaní jazdných pruhov.
(6) K znaèkám è. IS 5a a 5b:
Znaèky Náves pred kriovatkou (è. IS 5a a 5b) informujú na ceste v mieste zaèiatku odboèovacieho pruhu
o urèujúcich dopravných cie¾och v smere výjazdu (odboèenia) z priameho smeru cesty, o èísle kriujúcej cesty, o poète jazdných pruhov v smere odboèenia a o spôsobe radenia v kriovatke.
(7) K znaèke è. IS 6:
Znaèka Náves pred kriovatkou (è. IS 6) poskytuje
na dia¾nici a rýchlostnej ceste rozírené informácie
o cie¾och v smere odboèenia.
(8) K znaèke è. IS 7a:
Znaèka Smerová tabu¾a (è. IS 7a) informuje na ceste
o cie¾och v smere odboèenia a o èísle kriujúcej cesty.
(9) K znaèke è. IS 7b:
Znaèka Výjazd (è. IS 7b) informuje na dia¾nici a rýchlostnej ceste o èísle výjazdu (odboèenia), ktoré zodpovedá stanièeniu kriovatky. Pouíva sa len v kriovatkách
oznaèených znaèkou è. IS 1b. Umiestòuje sa nad znaèkou è. IS 2, è. IS 3, è. IS 5a, è. IS 5b, è. IS 6, è. IS 7a.
(10) K znaèke è. IS 8:
Znaèka Dia¾ková náves (è. IS 8) informuje na ceste
o dia¾kových cie¾och s uvedením vzdialenosti v kilometroch..
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78. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 odseky 22 a 23 znejú:
(22) K znaèkám è. IS 19a a IS 19b:
Znaèky Smerová tabu¾a pre príjazd k dia¾nici (è. IS
19a a IS 19b) informujú o smere príjazdu k dia¾nici alebo k rýchlostnej ceste uívanej v plnom profile.
(23) K znaèkám è. IS 20a a 20b:
Znaèky Smerová tabu¾a pre príjazd k rýchlostnej ceste (IS 20a a IS 20b) informujú o smere príjazdu k dia¾nici uívanej v poloviènom profile alebo k rýchlostnej ceste..
79. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 odsek 25 znie:
(25) K znaèke è. IS 22a:
Znaèka Smerová tabu¾a k inému cie¾u (è. IS 22a) vyznaèeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cie¾u ako k obci alebo k jej èasti, ktorý
má dopravný význam pre úèastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo elezniènej
stanici, k prístavisku lodí, k parkovaciemu domu, k obchodným alebo priemyselným prevádzkam, k stanici
technickej alebo emisnej kontroly, k úradom orgánov
verejnej moci, ku kongresovej hale, k hotelu, k bazénu,
k retaurácii, k tadiónu, ku kempingu, k portovisku,
k táborisku, k lyiarskemu vleku, k lanovke, a podobne..
80. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 sa vypúa odsek 26.
Doterajie odseky 27 a 49 sa oznaèujú ako odseky 26 a 48.
81. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 ods. 29 sa slová radnici alebo magistrátu a podobne nahrádzajú slovami
radnici, ak ide o kultúrnu pamiatku..
82. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 odseky 32 a 35 znejú:
(32) K znaèke è. IS 27:
Znaèka Dia¾nica (è. IS 27) informuje o èísle dia¾nice;
na znaèke je vyobrazené písmeno D a èíslo. Na zlepenie orientácie sa symbol znaèky è. IS 27 pouíva na návestiach pred kriovatkami a na smerových tabuliach
alebo samostatne.
(33) K znaèke è. IS 28:
Znaèka Rýchlostná cesta (è. IS 28) informuje o èísle
rýchlostnej cesty; na znaèke je vyobrazené písmeno R
a èíslo. Na zlepenie orientácie sa symbol znaèky è. IS
28 pouíva na návestiach pred kriovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.
(34) K znaèke è. IS 29:
Znaèka Cesta I. triedy (è. IS 29) informuje o èísle cesty I. triedy; na znaèke je vyobrazené èíslo. Na zlepenie
orientácie sa symbol znaèky è. IS 29 pouíva na návestiach pred kriovatkami a na smerových tabuliach
alebo samostatne.
(35) K znaèke è. IS 30:
Znaèka Cesta II. triedy (è. IS 30) informuje o èísle
cesty II. triedy; na znaèke je vyobrazené èíslo. Na zlepenie orientácie sa symbol znaèky è. IS 30 pouíva na
návestiach pred kriovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne..
83. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 sa za odsek 35 vkladá
nový odsek 36, ktorý znie:
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(36) K znaèke è. IS 30a:
Znaèka Cesta III. triedy (è. IS 30a) informuje o èísle
cesty III. triedy; na znaèke je vyobrazené èíslo. Na zlepenie orientácie sa pouíva symbol znaèky è. IS 30a na
návestiach pred kriovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne..
Doterajie odseky 36 a 48 sa oznaèujú ako odseky 37 a 49.
84. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 ods. 38 sa vypúajú
slová I., II. alebo III. triedy.
85. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 sa vypúa odsek 40.
Doterajie odseky 41 a 49 sa oznaèujú ako odseky 40 a 48.
86. V prílohe è. 1 II. diele sa èl. 6 dopåòa odsekom 49,
ktorý znie:
(49) K znaèke è. IS 40j:
Znaèka Nepriame odboèenie do¾ava (è. IS 40j) spravidla v zloitejích a riadených kriovatkách so svetelným signalizaèným zariadením informuje schematickým vyznaèením na znaèke cyklistov o odporúèanom
spôsobe prejdenia kriovatkou. Znaèka sa pouíva najmä v kombinácii so znaèku è. V 8d..
87. V prílohe è. 1 II. diele èl. 7 odseky 14 a 15 znejú:
(14) K znaèke Èerpacia stanica plynu (è. II 8b) informuje o blízkosti èerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG), stlaèeného prírodného plynu (CNG),
skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo iného druhu skvapalneného alebo stlaèeného plynu. V ¾avej èasti
znaèky sa uvádza skratka plynu, ak je na èerpacej stanici len jeden druh plynu; ak mono naèerpa dva a viac
druhov plynu, ¾avá èas znaèky ostáva prázdna a skratky plynov sa uvedú na dodatkovej tabu¾ke.
(15) K znaèke è. II 8c:
Znaèka Nabíjacia stanica (è. II 8c) informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre elektromobily; na vyznaèenie druhu nabíjaného vozidla sa
znaèka pouíva v kombinácii s dodatkovou tabu¾kou
è. E 10..
88. V prílohe è. 1 II. diele èl. 7 odseky 30 a 33 znejú:
(30) K znaèke è. II 21a:
Znaèka Úhrada mýta (è. II 21a) informuje o konci
úseku dia¾nice alebo rýchlostnej cesty, ktorej uívanie
nepodlieha úhrade mýta.
(31) K znaèke II 21b:
Znaèka Koniec úhrady mýta (è. II 21b) informuje
o zaèiatku úseku dia¾nice alebo rýchlostnej cesty, ktorej uívanie nepodlieha úhrade mýta.
(32) K znaèke è. II 22a:
Znaèka Úhrada dia¾niènou nálepkou (è. II 22a) informuje o konci úseku dia¾nice alebo rýchlostnej ceste,
ktorej uívanie nepodlieha úhrade dia¾niènou nálepkou.
(33) K znaèke è. II 22b:
Znaèka Koniec úhrady dia¾niènou nálepkou (è. II
22b) informuje o zaèiatku úseku dia¾nice alebo rýchlostnej cesty, ktorej uívanie nepodlieha úhrade dia¾niènou nálepkou..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b sa vypúajú.
89. V prílohe è. 1 II. diele èl. 8 ods. 18 písmeno e)
znie:
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za znaèkou je
vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej
kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality
predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej
jednotky na najbliie predajné miesto za znaèkou;
pre tieto vozidlá neplatí znaèka, pod ktorou je tabu¾ka
umiestnená..
90. V prílohe è. 1 II. diele èl. 8 ods. 20 sa slová odsekov 15 a 17 nahrádzajú slovami odsekov 17 a 19.
91. V prílohe è. 1 II. diele èl. 9 ods. 2 prvej vete sa za
slovo premávky vkladá slovo s.
92. V prílohe è. 1 II. diele èl. 9 odsek 6 znie:
(6) K znaèke è. V 4:
Znaèka Vodiaca èiara (è. V 4) vyznaèuje ¾avý alebo
pravý okraj vozovky a odde¾uje vozovku od krajnice,
prípadne chodníka. Vyhotovenie preruovanej a plnej
èiary mono poui aj na oddelenie èasti odboèovacieho
alebo pripájacieho pruhu od priebeného pruhu. Pri
pouití plnej èiary na oddelenie èasti odboèovacieho
alebo pripájacieho pruhu od priebeného pruhu je zakázané znaèku prechádza alebo nákladom presahova, ak to nie je potrebné na obchádzanie. Vyhotovenie
preruovanej èiary sa pouíva najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Znaèka è. V 4 neupravuje
prednos v jazde..
93. V prílohe è. 1 II. diele èl. 11 sa za odsek 2 vkladá
nový odsek 3, ktorý znie:
(3) K znaèke è. V 8d:
Znaèka Nepriame odboèenie do¾ava (è. V 8d) informuje cyklistov o odporúèanom spôsobe prejdenia
kriovatkou. Znaèka sa pouíva najmä v kombinácii so
znaèkou è. IS 40j..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.
94. V prílohe è. 1 II. diele èl. 15 odsek 1 znie:
(1) K znaèke è. V 14:
Znaèka Nápisy na ceste (è. V 14) sa pouíva na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche
a vhodným údajom, významovým symbolom alebo symbolom zvislej dopravnej znaèky, alebo nápismi,
napríklad BUS, STOP, D1, R1, medzinárodným oznaèením tátu (PL, UA), oznaèením obce (BRATISLAVA
alebo BA, Banská Bystrica alebo BB, NITRA alebo NR,
Trnava alebo TT) alebo názvom kriovatky alebo cie¾ov
dostupných po ceste, alebo vzdialenosou k zaèiatku
odboèovacieho pruhu kriovatky a podobne, vyjadruje
rôzne doplòujúce údaje..
95. V prílohe è. 1 II. diele èl. 16 ods. 14 sa slová napríklad znaèiek è. V 4, è. V 13 alebo è. V 6a a è. V 6b nahrádzajú slovami eleznièných priecestí, mostov alebo
tunelov, a na konci sa pripája táto veta: Ak sú aktívne
dopravné gombíky pouité pred priechodom pre chodcov, blikajú len pri detekcii chodca pred vstupom na
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priechod pre chodcov, inak sú dopravné gombíky neaktívne. Ak sú aktívne dopravné gombíky pouité na
mostoch, sú spravidla vybavené funkciou detekcie poklesu teploty vozovky pod 2 oC, na ktorú upozoròujú takisto blikaním..
96. V prílohe è. 1 II. diele èl. 22 odsek 20 znie:
(20) K znaèke è. IP 22a:
Znaèka è. IP 22a sa umiestòuje na zaèiatku rýchlostnej cesty, znaèkou mono oznaèi aj dia¾nicu alebo
rýchlostnú cestu vybudovanú v poloviènom profile, na
ktorej tie platia zvlátne ustanovenia o premávke na
dia¾nici a rýchlostnej ceste; spolu so znaèkou è. IP 22a
sa umiestni znaèka è. IS 27 alebo è. IS 28. Znaèka è. IP
22a sa umiestòuje na zaèiatku rýchlostnej cesty bezprostredne za poslednou kriovatkou tak, aby bola dostatoène zrete¾ná zo vetkých smerov príjazdu..
97. V prílohe è. 1 II. diele èl. 22 odsek 22 znie:
(22) K znaèke è. IP 23a:
Znaèka è. IP 23a sa umiestòuje na zaèiatku dia¾nice,
znaèkou è. IP 23a mono oznaèi aj rýchlostnú cestu
vybudovanú v plnom profile, na ktorej tie platia zvlátne ustanovenia o premávke na dia¾nici a rýchlostnej
ceste; spolu so znaèkou è. IP 23a sa umiestni znaèka
è. IS 27 alebo è. IS 28. Znaèka è. IP 23a sa umiestòuje
na zaèiatku dia¾nice bezprostredne za poslednou
kriovatkou tak, aby bola dostatoène zrete¾ná zo vetkých smerov príjazdu..
98. V èl. 23 odseky 3 a 9 znejú:
(3) K znaèke è. IS 2:
Znaèka è. IS 2 sa umiestòuje ved¾a vozovky; v odôvodnených prípadoch mono znaèku umiestni nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejí cie¾, posledný sa uvedie názov a oznaèenie
nasledujúcej kriovatky. Pre odboèenie sa uvedie urèujúci dopravný cie¾ leiaci na kriujúcej ceste. K urèujúcemu dopravnému cie¾u sa môe umiestni aj ïalí doplnkový cie¾, prièom platí, e ako prvý sa uvádza
najvzdialenejí cie¾. Spolu s cie¾om sa uvádza aj èíslo
cesty, po ktorej je cie¾ dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta
nie je pokraèujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred
kriovatkou, ktorá bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je cie¾ dostupný.
(4) K znaèke è. IS 3:
Znaèka è. IS 3 sa umiestòuje nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejí cie¾, posledný sa uvedie názov a oznaèenie nasledujúcej
kriovatky. Pre odboèenie sa uvedie urèujúci dopravný
cie¾ leiaci na kriujúcej ceste. K urèujúcemu dopravnému cie¾u sa môe umiestni aj ïalí doplnkový cie¾,
prièom platí, e ako prvý sa uvádza najvzdialenejí cie¾.
Spolu s cie¾om sa uvádza aj èíslo cesty, po ktorej je cie¾
dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta nie je pokraèujúcou
cestou, a to spravidla najskôr pred kriovatkou, ktorá
bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je cie¾
dostupný.
(5) K znaèke è. IS 4:
Znaèka è. IS 4 sa umiestòuje nad vozovkou alebo
ved¾a vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejí cie¾,
posledný sa uvedie názov a oznaèenie nasledujúcej
kriovatky. Znaèka sa pouije v mieste zaèiatku alebo
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priebehu odboèovacieho pruhu kriovatky, prièom ípky súèasne znázoròujú spôsob radenia v kriovatke.
Znaèku mono poui pre potvrdenie priameho smeru
v odboèovacom kline alebo pred týmto priestorom
v kombinácii so znaèkami è. IS 5a, IS 5b alebo IS 7a.
V tomto prípade znaèku IS 4 mono poui s jednou ípkou. Spolu s cie¾om sa uvádza aj èíslo cesty, po ktorej je
cie¾ dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta nie je pokraèujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred kriovatkou,
ktorá bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je
cie¾ dostupný.

(6) K znaèkám è. IS 5a a è. IS 5b:
Znaèky è. IS 5a a è. IS 5b sa umiestòujú ved¾a vozovky alebo nad vozovkou. Znaèky mono umiestni nad
vozovkou spolu so znaèkou è. IS 4. Ak sa jeden odboèovací pruh pouije na odboèenie pre dva rôzne smery, so
znaèkou è. IS 5a alebo è. IS 5b mono poui aj znaèku
è. IS 7a. Pre odboèenie sa uvedie urèujúci dopravný cie¾
leiaci na kriujúcej ceste. K urèujúcemu dopravnému
cie¾u sa môe umiestni aj ïalí doplnkový cie¾, prièom
platí, e ako prvý sa uvádza najvzdialenejí cie¾. Spolu
s cie¾om sa uvádza aj èíslo cesty, po ktorej je cie¾ dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta nie je pokraèujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred kriovatkou, ktorá bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je cie¾
dostupný.
(7) K znaèke è. IS 6:
Znaèka è. IS 6 sa umiestòuje ved¾a vozovky a v odôvodnených prípadoch mono znaèku umiestni nad vozovkou.
(8) K znaèke è. IS 7a:
Znaèka è. IS 7a sa umiestòuje ved¾a vozovky a v odôvodnených prípadoch mono znaèku umiestni nad vozovkou. Znaèka sa umiestòuje pri ¾avom okraji vozovky
do odboèovacieho klina alebo pred tento priestor v smere jazdy. Tvar ípok zodpovedá priebehu, usporiadaniu
a poètu jazdných pruhov. Pre odboèenie sa uvedie urèujúci dopravný cie¾ leiaci na kriujúcej ceste. K urèujúcemu dopravnému cie¾u sa môe umiestni aj ïalí
doplnkový cie¾, prièom platí, e ako prvý sa uvádza najvzdialenejí cie¾. Spolu s cie¾om sa uvádza aj èíslo cesty, po ktorej je cie¾ dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta nie
je pokraèujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred
kriovatkou, ktorá bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je cie¾ dostupný. Ak sa jeden odboèovací
pruh pouije na odboèenie pre dva rôzne smery, so
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znaèkou è. IS 7a mono poui aj znaèku è. IS 4, IS 5a
alebo è. IS 5b.
(9) K znaèke è. IS 8:
Znaèka è. IS 8 sa umiestòuje ved¾a vozovky. Ako
prvý sa uvádza najvzdialenejí urèujúci dopravný cie¾,
posledný sa uvedie názov a oznaèenie nasledujúcej
kriovatky. Pod èiarou sa môe ved¾a doplnkového cie¾a
uvies aj èíslo cesty, po ktorej je doplnkový cie¾ dosiahnute¾ný, aj keï táto cesta nie je pokraèujúcou cestou,
a to spravidla najskôr pred kriovatkou, ktorá bezprostredne predchádza kriovatke, z ktorej je cie¾ dostupný..
99. V èl. 23 odsek 11 znie:
(11) K znaèkám è. IS 22a a IS 22c:
Na znaèkách è. IS 22a a IS 22c nesmú by vyznaèené reklamné nápisy a symboly. Na znaèkách mono vyznaèi názvy prevádzok, prípadne ich vyznaèi na dodatkovej tabu¾ke è. E12..
100. V èl. 23 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12,
ktorý znie:
(12) K znaèke è. IS 32b:
Ak na dia¾nici alebo rýchlostnej ceste nie je stanovite núdzového volania, pouije sa znaèka è. IS 32a..
Doterajie odseky 12 a 14 sa oznaèujú ako odseky 13 a 15.
101. V prílohe è. 1 II. diele sa èl. 23 dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) K znaèkám è. IS 36a a è. IS 37b:
Znaèky è. IS 36a, IS 36c a IS 37a sa umiestòujú spravidla pribline na rovnakej úrovni znaèiek è. IS 36b, IS
36d a IS 37b..
102. V prílohe è. 1 II. diele sa za èl. 24 vkladá nový
èl. 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Èl. 24a
Dodatkové tabu¾ky
Na dodatkových tabu¾kách mono vyznaèi skratkami dni v týdni (Po, Ut, St, t, Pi, So, Ne) a symboly zákonných meracích jednotiek.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 3 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

103. Príloha è. 1a sa vypúa.
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104. Príloha þ. 2a znie:
„Príloha þ. 2a
k vyhláške þ. 9/2009 Z. z.

ŽIADOSġ O UDELENIE VODIýSKÉHO OPRÁVNENIA
Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* ...............................................
dátum narodenia ............................miesto narodenia ................................................. rodné þíslo ..........................
adresa pobytu ...............................................................................................................................................................
Žiadam o udelenie vodiþského oprávnenia skupiny .........................................................................................................................
Som držiteĐom vodiþského oprávnenia skupiny ..............................................................................................................................
Som držiteĐom vodiþského preukazu (uviesĢ þíslo a štát vydania)*: ...............................................................................................
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky podĐa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo § 78 ods. 3 písm. c)*
zákona þ. 8/2009 Z. z.

V .................................................................. dĖa ..................................... podpis žiadateĐa .........................................
Miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku

Súhlasím s udelením vodiþského oprávnenia*
.........................................................................
Podpis zákonného zástupcu

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme peþiatky, ak táto obsahuje požadované údaje)

Menovaný bol posudzovaný ako vodiþ skupiny ........... podĐa § 87 ods. 7 zákona þ. 8/2009 Z. z
s týmto výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny*:
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny*:
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny*:

V............................................ dĖa .....................................
..............................................................................
Odtlaþok peþiatky a podpis posudzujúceho lekára

ýestne vyhlasujem, že
a) som nepredložil žiadosĢ o udelenie vodiþského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe
zaþal alebo neskonþil zaþaté konanie v rovnakej veci,
b) mám naSkúška
území zSlovenskej
podĐa §správne
77 ods. odpovede
2 zákona þ.
Z. z.,
Pouþenie:
predpisov republiky
o cestnej zvyþajné
premávkebydlisko
trvá 20 minút,
sa8/2009
oznaþujú
preþiarknutím príslušného písmena po
c) uhloprieþke
spĎĖam podmienky
podĐa
§
77
ods.
1
písm.
m)
až
q)
zákona
þ.
8/2009
Z.
z..
v tvare X guliþkovým alebo plniacim perom, chybne oznaþená odpoveć sa preþiarkne trikrát vodorovne cez stred.
Správna odpoveć sa opäĢ oznaþí po uhloprieþke v tvare X. Používanie akýchkoĐvek pomôcok pri tejto skúške je zakázané, pri ich
V .....................................................................
.............................................................
podpis žiadateĐa
použití je skúška hodnotená klasifikaþnýmdĖa
stupĖom
neprospel
Pouþenie
vzal na vedomie (podpis žiadateĐa) ...........................................................................................................
..............................................................
V .....................................................................
dĖa .............................................................
podpisdĖa
žiadateĐa

V ..................................................................... dĖa .............................................................

*Nehodiace sa preþiarknuĢ

podpis žiadateĐa
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ZÁZNAM O SKÚŠKE Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI/OSOBITNEJ SKÚŠKE*
Protokol o skúške þíslo:
Vyhlasujem, že som bol pouþený podĐa § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky þ. 9/2009
Z. z. o skutoþnostiach uvedených v § 18 ods. 7 a 9 vyhlášky.
Podpis žiadateĐa ......................................................................................................... dĖa .............................................................

Skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiþské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test þíslo:

2. strana testu

Ot.
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
þ.

Odpoveć

3. strana testu

Poþ. Ot.
b.
þ.

Odpoveć

Dátum:

4. strana testu

Poþ. Zaþiatok
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
b. skúšky:

a

b

c

2

8

a

b

c

2

16

a

b

c

2

24 a

b

c

3

2

a

b

c

2

9

a

b

c

2

17

a

b

c

2

25 a

b

c

3

3

a

b

c

2

10

a

b

c

2

18

a

b

c

2

26 a

b

c

3

4

a

b

c

2

11

a

b

c

2

19

a

b

c

2

27 a

b

c

3

5

a

b

c

2

12

a

b

c

2

20

a

b

c

2

6

a

b

c

2

13

a

b

c

1

21

a

b

c

2

7

a

b

c

2

14

a

b

c

1

22

a

b

c

2

15

a

b

c

1

23

a

b

c

2

1

Podpis
žiadateĐa:

Celkový poþet dosiahnutých
bodov:

prospel - neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

1. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiþské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test þíslo:

2. strana testu

Ot.
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
þ.

Odpoveć

3. strana testu

Poþ. Ot.
b.
þ.

Odpoveć

Dátum:

4. strana testu

Poþ. Zaþiatok
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
b. skúšky:

a

b

c

2

8

a

b

c

2

16

a

b

c

2

24 a

b

c

3

2

a

b

c

2

9

a

b

c

2

17

a

b

c

2

25 a

b

c

3

3

a

b

c

2

10

a

b

c

2

18

a

b

c

2

26 a

b

c

3

4

a

b

c

2

11

a

b

c

2

19

a

b

c

2

27 a

b

c

3

5

a

b

c

2

12

a

b

c

2

20

a

b

c

2

6

a

b

c

2

13

a

b

c

1

21

a

b

c

2

7

a

b

c

2

14

a

b

c

1

22

a

b

c

2

15

a

b

c

1

23

a

b

c

2

1

Podpis
žiadateĐa:

Celkový poþet dosiahnutých
bodov:

prospel - neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára
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2. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiþské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test þíslo:

2. strana testu

Ot.
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
þ.

Odpoveć

3. strana testu

Poþ. Ot.
b.
þ.

Odpoveć

Dátum:

4. strana testu

Poþ. Zaþiatok
Poþ. Ot.
Odpoveć
b. þ.
b. skúšky:

a

b

c

2

8

a

b

c

2

16

a

b

c

2

24 a

b

c

3

2

a

b

c

2

9

a

b

c

2

17

a

b

c

2

25 a

b

c

3

3

a

b

c

2

10

a

b

c

2

18

a

b

c

2

26 a

b

c

3

4

a

b

c

2

11

a

b

c

2

19

a

b

c

2

27 a

b

c

3

5

a

b

c

2

12

a

b

c

2

20

a

b

c

2

6

a

b

c

2

13

a

b

c

1

21

a

b

c

2

7

a

b

c

2

14

a

b

c

1

22

a

b

c

2

15

a

b

c

1

23

a

b

c

2

1

Podpis
žiadateĐa:

Celkový poþet dosiahnutých
bodov:

prospel - neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
prospel - neprospel

1.

2.

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

1. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
prospel - neprospel

1.

2.

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

2. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
1.

2.

prospel - neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára
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Dátum:

Skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviþisku alebo inej ploche s vylúþením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Dátum:

1. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviþisku alebo inej ploche s vylúþením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Dátum:

2. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviþisku alebo inej ploche s vylúþením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

prospel
neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Odtlaþok peþiatky a podpis skúšobného komisára

Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel - neprospel

VO:

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

prospel - neprospel

VO:

Dátum:

Dôvod:

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

Hodnotenie vzal žiadateĐ na vedomie dĖa:

Podpis žiadateĐa:

Celkové hodnotenie 1. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel - neprospel

VO:

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

prospel - neprospel

VO:

Dôvod:

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

Hodnotenie vzal žiadateĐ na vedomie dĖa:

Podpis žiadateĐa:

Celkové hodnotenie 2. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel - neprospel

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

VO:

prospel - neprospel

VO:

Dôvod:

Odtlaþok peþiatky a podpis
skúšobného komisára

Hodnotenie vzal žiadateĐ na vedomie dĖa:

Podpis žiadateĐa:
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105. V prílohe è. 3 sa dopåòa nadpis, ktorý znie Protokol vodièských oprávnení.
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107. Za prílohu è. 5 sa vkladá nová príloha è. 5a,
ktorá vrátanie nadpisu znie:

106. V prílohe è. 3 treom ståpci sa slovo rozsah nahrádza slovom skupina.
Príloha è. 5a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE
VO VZAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEÈIVA
I.

Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva sa vykonáva na základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru pod¾a § 91 ods. 4. zákona pre dôvodné podozrenie drite¾a vodièského oprávnenia ako vodièa motorového vozidla z poruenia pravidiel cestnej premávky
poitím alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva alebo odmietnutím podrobi sa vyetreniu na ich zistenie
a vzahuje sa aj na inú osobu, ktorej taká povinnos vyplýva zo zákona (ïalej len povinná osoba).
II. Zdravotná spôsobilos osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva sa preskúmava odborným psychiatrickým vyetrením.
III. Úèelom odborného psychiatrického vyetrenia je vylúèi alebo stanovi diagnózu závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva (opioidov, kanabinoidov, kokaínu, stimulancií amfetamínového typu, sedatív alebo
hypnotík, prchavých látok) alebo kombinovanej závislosti od viacerých psychoaktívnych látok súèasne.
IV. Odborné psychiatrické vyetrenie tvorí
1. samotné psychiatrické vyetrenie,
2. orientaèné somatické a neurologické vyetrenie so zameraním na markery chronického etylizmu, chronického uívania drog (alkoholická facies, ascites, pavúèikovité névy, alkoholická polyneuropatia, stopy po injekèných vpichoch, výrazná redukcia váhy a podobne),
3. fakultatívne klinické psychologické vyetrenie s pouitím pecificky zameraných psychologických testov
na skríning problémov súvisiacich s uívaním alkoholu (napríklad AUDIT, MAST, MALT),
4. toxikologické vyetrenie (detekcia alkoholu v expirovanom vzduchu, kvalitatívne testy detekcie THC, morfínu, kokaínu, sedatív a hypnotík alebo ïalie),
5. biochemické vyetrenie krvi so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu (GMT),
6. hematologické vyetrenie (krvný obraz so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu  MCV
a na abúzus iných návykových látok  vyetrenie krvou prenosných infekcií, napríklad protilátok proti HCV).
V. Záver:
1. na základe prvotného vyetrenia pri úplnej jednoznaènosti zistení sa stanoví pod¾a prílohy è. 1 k zákonu
è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov alebo vylúèi diagnóza závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva, ktoré u povinnej osoby zistil orgán Policajného zboru,
2. psychiater okrem vlastných klinických zistení zoh¾adòuje v kontexte psychopatologického rozboru a záveru
toxikologický nález orgánu Policajného zboru, dobu od vydania rozhodnutia do èasu príchodu povinnej osoby
na psychiatrické vyetrenie alebo iné relevantné anamnestické skutoènosti,
3. na základe opakovaných kontrolných vyetrení, ak vzh¾adom na èastú tendenciu k z¾ahèovaniu a v prípade
rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyetrení, nie je
moné stanovi definitívnu diagnózu hneï po prvotnom vyetrení, povinná osoba absolvuje ambulantné
diagnostické sledovanie v týdòových intervaloch poèas tyroch týdòov,
4. v rámci ambulantného diagnostického sledovania sa opakovane hodnotia
a) zmeny klinického stavu,
b) toxikologické nálezy,
c) dodriavanie termínov vyetrení.
VI. Ak psychiater odborným psychiatrickým vyetrením
1. nezistí závislos povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva neodporuèí
preskúmanie zdravotnej spôsobilosti; záver vyetrenia zaznamená do zdravotnej dokumentácie povinnej osoby pod diagnostickým kódom Z 71.4 Poradenstvo a doh¾ad pri abúze alkoholu alebo Z 71.5 Poradenstvo
a doh¾ad pri abúze drog,
2. zistí závislos povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva odporuèí preskúmanie jej zdravotnej spôsobilosti.
VII. Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky
alebo lieèiva je psychiater povinný zasla príslunému orgánu Policajného zboru v lehote ustanovenej zákonom..
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109. Príloha è. 7 vrátane nadpisu znie:

108. V prílohe è. 6 II. èasti ods. 1 bode 4c) sa slová
§ 29 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 9/2009 Z. z. nahrádzajú slovami § 87
ods. 7 zákona è. 8/2009 Z. z..

Príloha è. 7
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa,
ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
I.

Meno a priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára
(aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje)

Evidenèné èíslo:

Meno a priezvisko posudzovanej osoby:
Dátum narodenia posudzovanej osoby:
Skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om:
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

D1E

D

DE

T

Skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada:
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

ZÁVER

a) menovaný bol posudzovaný
1. pod¾a § 87 ods. 7 písm. a) zákona è. 8/2009 Z. z. (vodièské oprávnenie skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T) ako
vodiè skupiny 1*
2. pod¾a § 87 ods. 7 písm. b) zákona è. 8/2009 Z. z. (vodièské oprávnenie skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
a DE ako vodiè skupiny 2*

b) s týmto výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:
Dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilos osoby podmienená:
Miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky:
Odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára:
*Nehodiace sa preèiarknu
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II.
Spôsob vyplnenia
dokladu o zdravotnej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa,
ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe.
(2) Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti preèiarkne monos, ktorá pre posudzovanú osobu
nie je relevantná.
(3) Skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, sa oznaèia takým spôsobom, e sa zakrúkujú skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, a v tvare X sa preèiarknu skupiny vodièského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je drite¾om.
(4) Skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada, sa oznaèia takým spôsobom, e
sa zakrúkujú skupiny vodièského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada, a v tvare X sa preèiarknu skupiny vodièského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba neiada.
(5) V závere písmena a) sa preèiarkne skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí pod¾a § 87 ods. 7 zákona
è. 8/2009 Z. z.
(6) V závere písmena b) bodoch 1. a 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode.
(7) V závere písmena b) bode 3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom,
e uvedie prísluný kód (prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 5.01 pre C, 5.01, 6.01 pre C, CE).
V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu vodièského oprávnenia alebo pre viacero skupín sa kódy a skupiny vodièského oprávnenia oddelia èiarkami.
(8) Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je zdravotná spôsobilos osoby podmienená pod¾a
§ 86 ods. 2 zákona è. 8/2009 Z. z.
(9) Ak v závere písmena b) niektorý z bodov 1. a 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár
tento bod preèiarkne..
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110. Prílohy è. 7a a 8 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 7a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.
DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva

Meno a priezvisko, adresa (sídlo) psychiatra
(aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje)

Meno a priezvisko povinnej osoby:
Dátum narodenia alebo rodné èíslo povinnej osoby:

Odborné psychiatrické vyetrenie povinnej osoby bolo zamerané na zistenie jej závislosti od
a) alkoholu*
b) inej návykovej látky*
c) lieèiva*

Na základe odborného psychiatrického vyetrenia
a) odporúèam*
b) neodporúèam*
preskúma zdravotnú spôsobilos povinnej osoby.

Miesto a dátum vykonania odborného psychiatrického vyetrenia:

odtlaèok peèiatky a podpis psychiatra

*Nehodiace sa preèiarknu
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIÈA/DOKLAD
O PODMIENENEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

I.
1. strana
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad
o podmienenej zdravotnej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
5. menovaný bol posudzovaný
a) ako vodiè skupiny:
b) s nasledovným výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:

2. strana
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

6.
7.
8.
9.
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II.
Spôsob vyplnenia
dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodièa/dokladu
o podmienenej zdravotnej spôsobilosti

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe
meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
meno a priezvisko posudzovanej osoby,
dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
a) preèiarkne sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí pod¾a § 87 ods. 7 zákona è. 8/2009 Z. z.,
b)
1.  2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie
prísluný kód (prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 5.01 pre C, 5.01, 6.01 pre
C, CE). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu vodièského oprávnenia alebo pre viacero skupín sa kódy a skupiny vodièského oprávnenia oddelia èiarkami,
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilos osoby podmienená pod¾a § 86 ods. 2 zákona
è. 8/2009 Z. z.,
evidenèné èíslo,
odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(2) Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento
bod preèiarkne..
111. V prílohe è. 9 kód 10.01 znie:
10.01 Manuálna prevodovka.
112. V prílohe è. 9 sa za kód 45 vkladá kód 46, ktorý znie:
46. Len trojkolky.
113. V prílohe è. 9 sa vypúa kód 72.
114. V prílohe è. 9 kód 73 znie:
73. Len pre vozidlá skupiny B tvorkolky (B1).
115. V prílohe è. 9 sa vypúajú kódy 74 a 77.
116. V prílohe è. 9 kódy 79 a 79.06 znejú:
79. [ ] Len pre vozidlá, ktoré spåòajú pecifikácie
uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatòovaním
§ 102 a 106a zákona
79.01. Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho
79.02. Len pre trojkolky alebo ¾ahké tvorkolky skupiny AM
79.03. Len pre trojkolky
79.04. Len pre trojkolky doplnené prípojným vozidlom s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou nepresahujúcou 750 kg
79.05. Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu
k najväèej prípustnej celkovej hmotnosti presahujúcim 0,1 kW/kg
79.06. Vozidlo skupiny BE, kde najväèia prípustná
celková hmotnos prípojného vozidla presahuje 3 500 kg.
117. V prílohe è. 9 sa za kód 79.06 vkladajú kódy 80
a 81, ktoré znejú:
80. Obmedzené pre drite¾ov vodièských preukazov

pre motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek
24 rokov
81. Obmedzené pre drite¾ov vodièských preukazov
pre dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov.
118. V prílohe è. 9 sa za kód 81 vkladá kód 90, ktorý znie:
90. Kódy pouité v kombinácii s kódmi vymedzujúcimi úpravy vozidla.
119. V prílohe è. 9 kód 96 znie:
96. Vozidlá skupiny B doplnené prípojným vozidlom
s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou presahujúcou 750 kg, kde najväèia prípustná celková
hmotnos tejto jazdnej súpravy presahuje 3 500 kg, ale
nepresahuje 4 250 kg.
120. V prílohe è. 9 sa za kód 96 vkladá kód 97, ktorý znie:
97. Nie je oprávnený vies vozidlo skupiny C1, ktoré
patrí do oblasti pôsobnosti nariadenia Rady (EHS)
è. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave.
121. V prílohe è. 9 kódy 600.09 a -0 znejú:
600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla vyuívaného na prepravu nebezpeèných vecí
600.10 Povolené vedenie motorového vozidla vyuívaného na zasielate¾stvo a taxislubu a na poskytovanie
potových sluieb
-0 Kódy 600. a 600.08 sú platné, len ak ide o vodièa
pod¾a § 88 ods. 4 alebo ods. 6 zákona (kód -0 sa pripája k jednotlivým kódom 600. a 600.08).
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122. Prílohy è. 12 a 13 vrátane názvov znejú:
Príloha è. 12
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa,
ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti

I.
Meno a priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa
(aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje)

Evidenèné èíslo:

Meno a priezvisko posudzovanej osoby:
Dátum narodenia posudzovanej osoby:
Skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om:
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

D1E

D

DE

T

Skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada:
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

ZÁVER
Menovaný bol posudzovaný s týmto výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

Dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilos podmienená:

Miesto a dátum vykonania psychologického vyetrenia:
Odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa:
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II.
Spôsob vyplnenia
dokladu o psychickej spôsobilosti
iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa,
ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti

(1) Doklad o psychickej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe.
(2) Posudzujúci psychológ v názve preèiarkne monos, ktorá pre posudzujúcu osobu nie je relevantná.
(3) Skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, sa oznaèia takým spôsobom, e sa zakrúkujú skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, a v tvare X sa preèiarknu skupiny vodièského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je drite¾om.
(4) Skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada, sa oznaèia takým spôsobom, e
sa zakrúkujú skupiny vodièského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada, a v tvare X sa preèiarknu
skupiny vodièského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba neiada.
(5) V závere bodoch 1. a 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode; kódy 600.09
a 600.10 sa vdy zaznamenajú v bode 1.
(6) V závere bode 3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná
osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e
uvedie prísluný kód (prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 600. pre C, 600.01, 600.02-0 pre
B). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu alebo pre viacero
skupín vodièského oprávnenia sa kódy a skupiny vodièského oprávnenia oddelia èiarkami.
(7) Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je psychická spôsobilos osoby podmienená pod¾a
§ 88 ods. 4 zákona è. 8/2009 Z. z.
(8) Ak v závere niektorý z bodov 1. a 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod
preèiarkne.
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIÈA/DOKLAD
O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

I.

1. strana
Doklad o psychickej spôsobilosti vodièa/doklad
o podmienenej psychickej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
5. menovaný bol posudzovaný s týmto záverom:
1. spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:

2. strana
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

6.
7.
8.
9.
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II.
Spôsob vyplnenia
dokladu o psychickej spôsobilosti vodièa/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe
1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované
údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
5.
1.  2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode; kódy 600.09 a 600.10 sa vdy zaznamenajú v bode 1.,
3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode, takým spôsobom, e uvedie prísluný kód (prípadne
kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., slovo pre
a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 600. pre C, 600.01, 600.02-0 pre B). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodièského oprávnenia sa kódy a skupiny vodièského oprávnenia oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vykonania psychologického vyetrenia,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilos osoby podmienená pod¾a § 88 ods. 4 zákona
è. 8/2009 Z. z.,
8. evidenèné èíslo,
9. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(2) Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod
preèiarkne.
(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti preèiarkne monos, ktorá pre posudzovanú
osobu nie je relevantná..
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123. Príloha è. 14 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 14
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

VZOR VODIÈSKÉHO PREUKAZU
1. Predná strana


2. Zadná strana

 .
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124. Príloha è. 21 vrátane názvu znie:
Príloha è. 21
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodièských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2009/113/ES z 25. augusta 2009 (Ú. v. EÚ
L 223, 26. 08. 2009), smernice Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 314, 29. 11. 2011), smernice
Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 101, 10. 04. 2013), smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája
2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013) a smernice Komisie 2013/47/EÚ z 2. októbra 2013 (Ú. V. EÚ L 261, 03. 10.
2013)..

125. Slová km.h-1 sa v celom texte vyhláky nahrádzajú slovami km  h-1.

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

Robert Kaliòák v. r.
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468
VYHLÁKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013
o technických poiadavkách na zvukovú zloku programovej sluby

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 16
ods. 3 písm. n) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ïalej len zákon) v znení zákona
è. 373/2013 Z. z. ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje technické poiadavky, ktoré
musí spåòa zvuková zloka programovej sluby1) vysielate¾a zriadeného zákonom2) a vysielate¾a, ktorý nie je
zriadený zákonom a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej pod¾a § 49 zákona alebo pod¾a
osobitného predpisu3) (ïalej len vysielate¾).
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) reklamným blokom súhrn najmenej dvoch reklamných otov pod¾a § 32 ods. 3 zákona alebo súhrn
najmenej dvoch reklamných otov a iného doplnkového vysielania pod¾a § 3 písm. h) zákona zaradených do vysielania medzi jednotlivé programy pod¾a
§ 3 písm. i) druhého bodu zákona alebo preruujúcich
vysielanie programov, okrem zvukovo-obrazových
prostriedkov pouívaných na oddelenie vysielania
reklamy a telenákupu pod¾a § 34 ods. 1,
b) jednotkou hlasitosti vztiahnutej k digitálnej plnej
stupnici s oznaèením LUFS jednotka hlasitosti
vztiahnutá k maximálnej amplitúde vzoriek signálu
v jeho digitálnej reprezentácii,
c) jednotkou hlasitosti s oznaèením LU jednotka hlasitosti pouívaná na relatívne meranie, pre ktorú platí, e zmena úrovne signálu o 1dB sa rovná zmene
hlasitosti o 1 LU,
d) integrovanou hlasitosou priemerná hlasitos celého
programu, reklamného bloku, reklamného otu alebo
iných zloiek televíznej programovej sluby, ktoré nie
sú zaradené do reklamného bloku, ktorej úroveò je definovaná vzahom uvedeným v prvom bode prílohy,
e) okamitou úrovòou hlasitosti úroveò hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 400 ms, ktorá je
1

definovaná vzahom uvedeným v druhom bode prílohy,
f) krátkodobou úrovòou hlasitosti úroveò hlasitosti
zvukového signálu za dobu integrácie 3 s, ktorá je
definovaná vzahom uvedeným v treom bode prílohy,
g) programom, pri ktorom nie je prakticky moné dosiahnu normalizáciu na cie¾ovú úroveò, program,
ktorý je vysielaný v priamom prenose,
h) hlavnou zvukovou stopou je zvuková stopa, s ktorou
sú primárne vysielané zloky programovej sluby na
území Slovenskej republiky.
§3
Technické poiadavky na zvukovú
zloku programovej sluby
(1) Technické poiadavky na zvukovú zloku programovej sluby, ktoré je vysielate¾ povinný zabezpeèi
pod¾a § 16 ods. 3 písm. n) zákona, sú tieto:
a) integrovaná hlasitos kadého programu, reklamného bloku, zvukovo-obrazového prostriedku pouívaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu
a ostatných zloiek programovej sluby, ktoré nie sú
zaradené do reklamného bloku, musí by normalizovaná na cie¾ovú úroveò - 23,0 LUFS, prièom pri vysielaní samostatných reklamných otov sa táto povinnos vzahuje na kadý samostatne vysielaný
reklamný ot; povolená odchýlka od cie¾ovej úrovne
- 23,0 LUFS je +/- 0,5 LU a pre vysielanie programov,
pri ktorých nie je moné prakticky dosiahnu normalizáciu na cie¾ovú úroveò - 23,0 LUFS, je povolená odchýlka +/- 1 LU od cie¾ovej úrovne - 23,0 LUFS,
b) okamitá úroveò hlasitosti reklamného otu a inej
zloky programovej sluby, ktorá trvá kratie ako
30 s, nesmie presiahnu -15 LUFS a krátkodobá
úroveò hlasitosti reklamného otu a inej zloky
programovej sluby, ktorá trvá kratie ako 30 s, nesmie presiahnu - 20 LUFS.
(2) Technické poiadavky pod¾a odseku 1 sa nevzahujú na jazykovú mutáciu programovej sluby,4) na multimodálny prístup k programovej slube,5) ani na pôvodnú zvukovú stopu jednotlivých programov a ostatných

) § 3 ods. 1 zákona è. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluieb a poskytovaní iných obsahových sluieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona è. 498/2009 Z. z.
2
) Zákon è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 220/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 4 ods. 6 zákona è. 220/2007 Z. z.
5
) § 4 ods. 7 zákona è. 220/2007 Z. z.
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zloiek televíznej programovej sluby vysielanú popri
hlavnej zvukovej stope.
(3) Technické poiadavky pod¾a odseku 1 sa nevzahujú na rozhlasovú programovú slubu6) a na lokálne vysielanie pod¾a § 3 písm. s) zákona a pod¾a osobitného
predpisu7) televíznej programovej sluby.8) Technickou
poiadavkou na vysielanie rozhlasovej programovej
sluby a na lokálne televízne vysielanie je poiadavka,

aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným
rozdielom vo zvukovej zloke jednotlivých zloiek programovej sluby.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Marek Maïariè v. r.

6

) § 3 ods. 2 zákona è. 220/2007 Z. z.
) § 24 ods. 3 písm. e) zákona è. 220/2007 Z. z.
8
) § 3 ods. 3 zákona è. 220/ 2007 Z. z.
7
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Príloha
k vyhláke è. 468/2013 Z. z.

⎞
⎛ 1
1. L KGI = −0,691 +10. log10 ∑ G i. ⎜⎜
. ∑ zij ⎟⎟
i
⎝ J gr J gr ⎠
2. L KM j = −0,691 +10. log10 ∑ G i zij
i

j − 30

3. L KS = −0,691 +10. log10 ∑
j

∑Gz
i

i ij

Index i oznaèuje názov zvukového kanálu (R  pravý, L  ¾avý, C  stredný, Ls  ¾avý zadný, Rs  pravý zadný).
Koeficienty Gi nadobúdajú hodnoty: GL = GR = GC = 1 a GLs = GRs = 1,41.
Velièina zij je energia zvukového signálu definovaná ako:
zij =

1
Tg

Tg.( j.krok+1)
2
i
T g . j.krok

∫y

( t )dt .

Index j èísluje jednotlivé èasové úseky zvukových signálov yi(t), z ktorých sa poèítajú prísluné hodnoty zij. Kadý
èasový úsek má dåku Tg = 400 ms. Index j nadobúda postupne celoèíselné hodnoty od 0 a do hodnoty indexu posledného èasového úseku Tg, ktorý ete celý obsahuje zvukové signály yi(t).
Hodnoty energií zij sa poèítajú zo signálov yj(t) od èasu t = Tg.j.krok do èasu t = Tg.(j.krok+1). Hodnota kontanty krok
je: krok = 0,25. V èase po sebe nasledujúce hodnoty zij sa teda urèujú z navzájom prekrývajúcich sa èasových intervalov dåky Tg postupne èasovo posunutých o 100 ms.
Zvukové signály yi(t) sa získavajú zo vstupných zvukových signálov xi(t) ich filtráciou cez tzv. K-filtre. Modulová frekvenèná charakteristika K-filtra má takýto priebeh:
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Modulová frekvenèná charakteristika K-filtra
Mnoina indexov Jgr obsahuje len tie indexy j, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Ãr. Hodnota lj je definovaná ako:
l j = −0,691 + 10. log10 ∑ G i zij

[LUFS].

i

Prahovacia hodnota hlasitosti Ãr je definovaná ako:
⎞
⎛
1
Γr = −0,691 + 10. log10 ∑ G i. ⎜
. ∑ zij ⎟ − 10
⎟
⎜J
i
⎝ ga J ga ⎠

[LUFS].

Mnoina indexov Jga obsahuje len tie indexy j, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Ãa. Hodnota Ãa je: Ãa = 70 LUFS.
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469
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje výka dôchodkovej hodnoty na rok 2014

§1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 64 ods. 7 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 721/2004
Z. z. ustanovuje:

Dôchodková hodnota v roku 2014 je 10,2524 eura.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.
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470
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 11. decembra 2013 è. MF/19568/2012-31, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 è. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, tátne fondy, obce a vyie územné celky (oznámenie è. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008
è. MF/25189/2008-311 (oznámenie è. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 è. MF/24240/2009-31
(oznámenie è. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 è. MF/24141/2011-31 (oznámenie è. 568/2011
Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 è. MF/19324/2012-31 (oznámenie è.403/2012 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, 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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471
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
z 11. decembra 2013 è. MF/19567/2013-31, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 è. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek konsolidovanej úètovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie 626/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 9. decembra 2009
è. MF/22110/2009-31 (oznámenie è. 553/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, 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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472
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 11. decembra 2013 è. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 è. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek individuálnej úètovnej závierky, termíny a miesto
predkladania úètovnej závierky pre rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie, tátne fondy, obce
a vyie územné celky (oznámenie è. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 è. MF/25189/2008-311
(oznámenie è. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 è. MF/24241/2009-31 (oznámenie è. 555/2009
Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 è. MF/19301/2012-31 (oznámenie è. 402/2012 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, 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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