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495
ZÁKON
z 3. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle
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. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003
Z. z., zákona è. 207/2004 Z. z., zákona è. 1/2005
Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 643/2007
Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.
a zákona è. 305/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2, § 6 ods. 2, § 27 ods. 2, § 27c ods. 1
a § 36 ods. 3 sa za slová v jazyku, o ktorom sa vkladá
slovo odôvodnene.
2. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Diea narodené na území Slovenskej republiky
iadate¾ke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ktoré narodením nenadobudne
tátne obèianstvo Slovenskej republiky, povauje sa za
iadate¾a; konanie o udelenie azylu sa zaèína narodením dieaa..
3. V § 4 ods. 6 sa vypúajú slová z èlenského tátu
Európskej únie.
4. V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo rokov vkladajú
slová alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti.
5. V § 11 ods. 3 sa vypúajú slová o jeho iadosti.
6. V § 12 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: okrem rozhodnutia pod¾a
odseku 1 písm. c)..
7. V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová ,a môe sa vráti do
oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná
nahrádzajú bodkoèiarkou a slovami to neplatí, ak táto
ochrana alebo pomoc z akéhoko¾vek dôvodu zanikla
bez toho, aby sa o postavení tohto iadate¾a definitívne
rozhodlo v súlade s príslunými uzneseniami Valného
zhromadenia Organizácie Spojených národov.
8. V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
d) iadate¾ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej èasti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup
k ochrane pred prenasledovaním, môe bezpeène
a oprávnene vycestova a vstúpi do tejto èasti krajiny pôvodu, prièom sa v nej môe usadi; pri posudzovaní opodstatnenej obavy z prenasledovania alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na

veobecné okolnosti prevládajúce v tejto èasti krajiny pôvodu a na osobné pomery iadate¾a..
9. V § 13a sa vypúajú slová ktorému neudelilo
azyl,.
10. V § 13b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti, ak s tým cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vopred písomne súhlasí.
11. V § 13c ods. 4 písmeno b) znie:
b) nie je vystavený reálnej hrozbe váneho bezprávia
v inej èasti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup
k ochrane pred ványm bezprávím, môe bezpeène
a oprávnene vycestova a vstúpi do tejto èasti krajiny pôvodu, prièom sa v nej môe usadi; pri posudzovaní reálnej hrozby váneho bezprávia alebo
prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na veobecné okolnosti prevládajúce v tejto èasti krajiny
pôvodu a na osobné pomery iadate¾a, alebo.
12. V § 13c ods. 4 písm. c) sa vypúajú slová je dôvodne podozrivý, e.
13. V § 14 odsek 4 znie:
(4) Azyl udelený pod¾a § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy,
ak sa azylantovi udelí
a) iný azyl pod¾a tohto zákona ako ten, ktorý mal, alebo
b) trvalý pobyt.6a).
14. V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo preukáe nahrádza slovom uvedie.
15. V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová preukáe dôvody
predchádzajúceho prenasledovania nahrádzajú slovami uvedie závané dôvody zaloené na predchádzajúcom prenasledovaní.
16. V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: 3, alebo ak je dôvod pod¾a § 13 ods. 4 písm. a)
a b) alebo.
17. § 15 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak sa zaèalo konanie o odòatie azylu, azyl trvá a
do rozhodnutia o jeho odòatí..
18. § 15a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Doplnková ochrana poskytnutá pod¾a § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany pod¾a § 13a..
19. V § 15b ods. 1 písm. a) sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
uvedie závané dôvody zaloené na predchádzajúcom
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vánom bezpráví, pre ktoré odmieta ochranu tátu,
ktorý je jeho krajinou pôvodu,.
20. V § 15b ods. 1 písm. b) sa slová ods. 2 a 4
písm. c) nahrádzajú slovami ods. 2, 3 a ods. 4
písm. c).
21. § 15b sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa zaèalo konanie o zruenie doplnkovej
ochrany, doplnková ochrana trvá a do rozhodnutia
o jej zruení..
22. V § 17a ods. 1 sa za bodkoèiarku vkladá slovo
iným.
23. V § 19a ods. 2 sa slová vánemu bezpráviu nahrádzajú slovami váneho bezprávia.
24. V § 19a ods. 3 písmeno d) znie:
d) iadate¾ poiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe na
územie Slovenskej republiky alebo preukázal primeraný dôvod, preèo tak neurobil, alebo v prípade
oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky
poiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po tom, ako sa dozvedel
o skutoènostiach odôvodòujúcich medzinárodnú
ochranu alebo preukázal primeraný dôvod, preèo
tak neurobil, a.
25. V § 19a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Na úèely urèenia príslunosti k urèitej sociálnej
skupine alebo zisovania charakteristík takejto skupiny pod¾a odseku 4 písm. e) sa prihliada na aspekty týkajúce sa rodu vrátane rodovej identity..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
26. V § 19a ods. 7 sa za slovo bezprávie vkladá èiarka a slová prièom táto ochrana je úèinná a nie je iba
doèasná, a na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa ochrana pred prenasledovaním neposkytne z dôvodu uvedeného v § 8
písm. a), povauje sa to za prenasledovanie z tohto dôvodu..
27. Nadpis § 20 sa vypúa.
28. V § 20 ods. 2 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: azyl trvá
a do rozhodnutia o iadosti..
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32. V § 21 ods. 1 sa za slovo doruèenia vkladá èiarka a slová ak tento odsek neustanovuje inak a na
konci sa pripája táto veta: Proti rozhodnutiu o udelení
azylu, rozhodnutiu o neudelení azylu v èasti o poskytnutí doplnkovej ochrany a rozhodnutiu o predåení doplnkovej ochrany nemono poda opravný prostriedok..
33. V § 22 ods. 1 sa slová poèas konania o udelenie
azylu nahrádzajú slovami do rozhodnutia o iadosti
o udelenie azylu.
34. § 22 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na povolenie pobytu pod¾a odseku 3 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní..
35. V § 23 ods. 2 sa za slovo tábora vkladajú slová
alebo pobytového tábora a slová podrobi sa fotografovaniu a odòatiu daktyloskopických odtlaèkov sa nahrádzajú slovami ,ak ministerstvo nerozhodne inak,
podrobi sa fotografovaniu.
36. V § 23 ods. 4 písm. i) sa slová pobytu v azylovom
zariadení nahrádzajú slovami konania o udelenie
azylu.
37. V § 23c sa slová § 19 ods. 1 písm. f), g) nahrádzajú slovami § 3 ods. 6, § 19 ods. 1 písm. a), f).
38. Doterají text § 23c sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak je iadate¾om cudzinec, ktorý má na území
Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo
trvalý pobyt, je povinný, ak mu v tom nebránia závané
dôvody, dostavi sa do pobytového tábora do troch dní
od zániku takého pobytu..
39. V § 27a odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo môe cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej iadosti na nevyhnutný èas ubytova v pobytovom tábore,
kde je povinný primerane uhrádza výdavky spojené
s jeho pobytom..
40. § 27a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ministerstvo sa podie¾a na vytváraní moností na
zaèlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková
ochrana, do spoloènosti..
41. V § 27b sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená e) a h).

29. V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová o jeden rok nahrádzajú slovami o dva roky, slovo 13b za slovom
alebo sa nahrádza slovami § 13b a slová jednoroènej lehoty a najneskôr v posledný deò tejto lehoty sa
nahrádzajú slovami lehoty, na ktorú bola poskytnutá,
a najneskôr v posledný deò tejto lehoty.

42. V § 27b písmeno e) znie:
e) dodriava vnútorný poriadok poèas pobytu v pobytovom tábore,.

30. V § 20 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: doplnková ochrana trvá a do rozhodnutia o iadosti..

ÔSMA ÈAS

31. V § 20 ods. 4 text za bodkoèiarkou znie: to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu a cudzinec u má
poskytnutú doplnkovú ochranu pod¾a § 13a alebo udelený azyl..

43. Za siedmu èas sa vkladá nová ôsma èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:

KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO TÁTU
§ 46a
(1) Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na
území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, do iné-
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ho tátu prísluného na konanie o udelenie azylu pod¾a
osobitného predpisu20b) (ïalej len konanie o odovzdaní
do iného tátu), je prísluné ministerstvo; konanie sa
zaèína na podnet ministerstva.
(2) Písomnos v konaní o odovzdaní do iného tátu sa
cudzincovi doruèuje do vlastných rúk. Ak písomnos
nemono doruèi cudzincovi do vlastných rúk, ministerstvo ju uloí v mieste, ktoré urèí, a oznámenie o uloení nedoruèenej písomnosti vyvesí na informaènej tabuli v tomto mieste. O spôsobe doruèovania a mieste
informaènej tabule ministerstvo informuje cudzinca
v rámci pouèenia o konaní o odovzdaní do iného tátu.
Ak si cudzinec nevyzdvihne písomnos do piatich dní
od jej uloenia, posledný deò tejto lehoty sa povauje za
deò doruèenia, aj keï sa adresát o uloení písomnosti
nedozvedel. Na doruèovanie rozhodnutia v konaní
o odovzdaní do iného tátu sa primerane pouije § 20a
ods. 1 a 3.
(3) Ustanovenia § 4 ods. 1, § 17, 17a a 18 sa primerane pouijú aj na konanie o odovzdaní do iného tátu.
(4) Ministerstvo rozhodne o odovzdaní do iného tátu, ak sú splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu;20b) ministerstvo vo výroku rozhodnutia uvedie aj
tát, do ktorého bude cudzinec odovzdaný.
§ 46b
(1) Ministerstvo konanie o odovzdaní do iného tátu
zastaví, ak
a) cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 poiadal o udelenie
azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
b) dôvod na konanie zaèaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, e nebol dôvod na takéto konanie, alebo
c) cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 zomrel.
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súdenie iadosti o azyl podanej tátnym prísluníkom tretej
krajiny v jednom z èlenských tátov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap.19/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 604/2013
z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy
na urèenie èlenského tátu zodpovedného za posúdenie iadosti o medzinárodnú ochranu podanej tátnym prísluníkom tretej krajiny alebo osobou bez tátnej príslunosti
v jednom z èlenských tátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 180, 29. 6. 2013)..

Doterajia ôsma èas sa oznaèuje ako deviata èas.
44. V § 48 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených
v § 46a ods. 1..
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
45. V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová písmenách a)
a e) nahrádzajú slovami písmenách a) a f).
46. V § 48 ods. 1 písm. h) sa spojka a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a cudzincov
uvedených v § 46a ods. 1.
47. Nadpis § 50 sa vypúa.
48. V § 50 písmeno c) znie:
c) odmeny tlmoèníka v konaní pod¾a tohto zákona,.
49. V § 53a sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a sa vypúa.
50. V § 53b ods. 1 sa slová Európskych spoloèenstiev;22a) nahrádzajú slovami Európskej únie;20b).
51. Poznámka pod èiarou k odkazu 22b znie:

22b) Èl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 604/2013..

(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a odseku 1 nemono poda rozklad. V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sa písomné rozhodnutie nevydáva;
rozhodnutie o zastavení konania sa vyznaèí iba v spise.

52. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(3) Ak sa konanie o odovzdaní do iného tátu zastaví
pod¾a odseku 1 písm. a), v zisovaní, èi je iný tát prísluný na konanie o udelenie azylu, sa pokraèuje v konaní o udelenie azylu.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014

§ 46c
(1) Proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného tátu
mono poda opravný prostriedok na súd10) do 20 dní
od jeho doruèenia; podanie opravného prostriedku
nemá odkladný úèinok, ak súd nerozhodne inak.11)
Ustanovenia § 21 ods. 3 a 4 platia rovnako aj pre preskúmanie rozhodnutia o odovzdaní do iného tátu.
(2) Súd konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného tátu zastaví, ak cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 poiadal o udelenie azylu
alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany..


Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b

) Nariadenie Komisie (ES) è. 1560/2003 z 2. septembra 2003,
ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatòovanie nariadenia Rady (ES) è. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na urèenie èlenského tátu zodpovedného za po-

§ 54c

Konanie o azyle zaèaté pred 1. januárom 2014 sa dokonèí pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných od 1. januára 2014..
53. V prílohe è. 2 sa v bode 42 vypúajú slová alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany.
54. V prílohe è. 2 sa na konci dopåòa táto veta: Poznámka: Ak sa zisuje, èi je iný tát prísluný na konanie o udelenie azylu, údaje uvedené v bodoch è. 37 a
39 a 42 sa nevypåòajú, ak ide o konanie o odovzdaní do
iného tátu, nevypåòajú sa údaje uvedené v bodoch
è. 37 a 42..
55. Nadpis prílohy è. 5 znie:

Zoznam preberaných právne záväzných
aktov Európskej únie.
56. V prílohe è. 5 sa vypúa tretí bod.
Doterají tvrtý bod sa oznaèuje ako tretí bod.
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57. Príloha è. 5 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre
oprávnenie tátnych prísluníkov tretej krajiny
alebo osôb bez tátneho obèianstva ma postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení uteèencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12.
2011)..
Èl. II
Zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho
parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 324/2004 Z. z., zákona è. 464/2005 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 126/2009
Z. z., zákona è. 58/2010 Z. z. a zákona è. 204/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 3 sa v prvej vete za slovom dokladu
spojka a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a poslednú adresu pobytu v èlenskom táte
Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom.
2. V § 7 odsek 5 znie:
(5) Zoznam obèanov iného èlenského tátu zapísaných v obci do zoznamu volièov s údajmi pod¾a odseku 3 zale obec do troch dní po uplynutí lehoty pod¾a
odseku 2 ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra
bezodkladne tieto údaje zale príslunému orgánu
èlenského tátu Európskej únie, ktorého je zapísaný
voliè tátnym obèanom..
3. V § 7 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak prísluný orgán èlenského tátu Európskej
únie oznámi ministerstvu vnútra, e niektorá z osôb
uvedená v doruèenom zozname volièov, ktorá je jeho
tátnym obèanom, nemá právo voli do Európskeho
parlamentu, ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi
túto skutoènos obci, v ktorej má táto osoba trvalý pobyt.
(7) Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie obèana
Slovenskej republiky, ktorý poiadal o zapísanie do zoznamu volièov na území iného èlenského tátu Európskej únie, e nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva voli, a výsledok overenia zasiela do
piatich dní od doruèenia iadosti príslunému orgánu
èlenského tátu Európskej únie, na území ktorého obèan Slovenskej republiky poiadal o zapísanie do zoznamu volièov..
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.
4. V § 7 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak ide
o obèana iného èlenského tátu, skutoènos pod¾a odseku 6 poznamená v zozname volièov..
5. V § 13 ods. 3 písm. f) v druhom bode èas vety za
bodkoèiarkou znie: súèasne uvedie, e nebol pozbavený práva by volený v èlenskom táte Európskej únie,
ktorého je tátnym obèanom, a poslednú adresu poby-
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tu v èlenskom táte Európskej únie, ktorého je tátnym
obèanom..
6. § 13 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Ak politická strana alebo koalícia uviedla na
svojej kandidátnej listine ako kandidáta obèana iného
èlenského tátu, Ústredná volebná komisia bezodkladne túto skutoènos oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra bezodkladne zale príslunému orgánu
èlenského tátu Európskej únie informáciu o kandidatúre jeho tátneho obèana na území Slovenskej republiky so iadosou o overenie obsahu vyhlásenia pod¾a
odseku 3.
(11) Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie obèana
Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného
èlenského tátu Európskej únie, e nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva by volený, a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doruèenia iadosti príslunému orgánu èlenského tátu Európskej
únie, na území ktorého kandiduje obèan Slovenskej republiky..
7. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ktorých vyhlásenie pod¾a § 13 ods. 3 písm. f) druhého bodu je v rozpore s výsledkom overenia èlenského
tátu Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom..
8. V § 15 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Ministerstvo vnútra zale príslunému orgánu
èlenského tátu Európskej únie najneskôr 30 dní pred
dòom volieb zoznam jeho obèanov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách s údajmi pod¾a
§ 13 ods. 3.
(7) Zoznam obèanov Slovenskej republiky kandidujúcich v inom èlenskom táte Európskej únie predloí
ministerstvo vnútra na základe oznámenia prísluného
orgánu iného èlenského tátu Európskej únie bezodkladne Ústrednej volebnej komisii..
9. § 15 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak Ústredná volebná komisia zistí z oznámenia
prísluného orgánu iného èlenského tátu Európskej
únie, e obèan iného èlenského tátu uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine bol v èlenskom táte
Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom, zbavený
práva by volený, bezodkladne zabezpeèí zverejnenie
tejto skutoènosti vo volebných miestnostiach. Údaje
o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri
pride¾ovaní mandátov sa na takého kandidáta neprihliada..
10. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) zverejòuje informácie pod¾a písmena d) na úèely informovanosti obèanov iných èlenských tátov aj
v anglickom jazyku,
f) plní úlohu komunikaènej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými èlenskými tátmi Európskej únie pod¾a § 7 ods. 5 a 7, § 13 ods. 10 a 11 a § 15
ods. 6..
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Èl. III
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 436/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. n) sa vypúajú slová iným
zmluvným tátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vajèiarskou konfederáciou.
2. V § 2 ods. 2 sa slová tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
a obèan vajèiarskej konfederácie a ich rodinní
prísluníci3a) nahrádzajú slovami èlenského tátu
Európskej únie a jeho rodinní prísluníci.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a sa vypúa.
3. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Èlenský tát Európskej únie na úèely tohto zákona je èlenský tát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, a vajèiarska
konfederácia..
4. § 2 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Rodinný prísluník obèana èlenského tátu Európskej únie na úèely tohto zákona je jeho
a) manel,
b) priamy potomok, ktorý je mladí ako 21 rokov alebo
ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok
jeho manela,
c) závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto
príbuzný jeho manela..
5. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávate¾om a ktorá má záujem prija do zamestnania tátneho prísluníka tretej krajiny..
6. V § 6 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 18 sa citácia
§ 30 ods. 3 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 223/2011 Z. z. nahrádza citáciou § 37 ods. 3 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 495/2013 Z. z..
8. V § 12 písm. o) sa slovo vydáva nahrádza slovami vyda a zrui a vypúajú sa slová (ïalej len potvrdenie o monosti obsadenia pracovného miesta).
9. V § 12 písm. w) sa slovo zamestnanosti nahrádza slovom nezamestnanosti.
10. V § 12 písm. z) tretí bod znie:
3. vydaných a zruených potvrdení o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zruených potvrdení o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta a udelených a odòatých povolení na zamestnanie,.
11. V § 12 písm. z) tvrtom bode sa slová § 23a ods. 3
a 4 nahrádzajú slovami § 23b ods. 3, 4 a 6 a 8.
12. V § 13 ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová a ude¾ova tátnemu prísluníkovi tretej krajiny povolenie na
zamestnanie.
13. V § 13 ods. 3 písm. c) sa za slovo obsadenia
vkladá slovo vo¾ného.
14. V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) vyda a zrui potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta a udeli a odòa povolenie
na zamestnanie,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
15. V § 13 ods. 3 písm. e) tretí bod znie:
3. vydaných a zruených potvrdení o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta a udelených
a odòatých povolení na zamestnanie,.
16. V § 13 ods. 3 písm. e) tvrtom bode sa slová § 23a
ods. 3 a 4 nahrádzajú slovami § 23b ods. 3 a 6 a 8.
17. V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:
f) oznamova ústrediu údaje pod¾a písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca..
18. § 21 a 21a vrátane nadpisov znejú:
§ 21
Zamestnávanie tátnych prísluníkov
tretej krajiny s miestom výkonu práce
na území Slovenskej republiky
(1) Zamestnávate¾ môe zamestnáva len tátneho
prísluníka tretej krajiny, ktorý
a) je drite¾om modrej karty Európskej únie22a) (ïalej
len modrá karta),
b) má udelený prechodný pobyt na úèel zamestnania
na základe potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta,22b)
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený
prechodný pobyt na úèel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)
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d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený
prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny,22d)
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený
prechodný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte Európskej únie, ak
osobitný predpis neustanovuje inak,22da) alebo
f) spåòa podmienky pod¾a § 23a.
(2) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a odseku 1
písm. a) a e) môe by zamestnaný len v pracovnom pomere.
(3) Zamestnávate¾, ktorý má záujem prija do zamestnania tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
odseku 1 písm. a), je povinný najmenej 30 pracovných
dní pred podaním iadosti o vydanie modrej karty písomne oznámi ústrediu vo¾né pracovné miesta, ich poèet a charakteristiku.
(4) Zamestnávate¾, ktorý má záujem prija do zamestnania tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
odseku 1 písm. b) okrem tátneho prísluníka tretej
krajiny pod¾a § 21b ods. 4, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním iadosti o udelenie prechodného pobytu na úèel zamestnania písomne oznámi
úradu vo¾né pracovné miesta, ich poèet a charakteristiku.
(5) Zamestnávate¾, ktorý má záujem prija do zamestnania tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 22 ods. 6, je povinný najmenej 15 pracovných dní
pred podaním iadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámi úradu vo¾né pracovné miesta,
ich poèet a charakteristiku.
(6) Prísluný úrad na vydanie potvrdenia o monosti
obsadenia vo¾ného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude tátny prísluník tretej krajiny vykonáva zamestnanie.
(7) Zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania nemôe tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 1 písm. a) a e) doèasne prideli na výkon práce k uívate¾skému zamestnávate¾ovi.22e)
§ 21a
Potvrdenie o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá
vysokokvalifikovanému zamestnaniu
(1) Ústredie vydá potvrdenie o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas
alebo nesúhlas s jeho obsadením, na iados útvaru
Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dòa
doruèenia iadosti.
(2) iados o vydanie potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa podáva na tlaèive,
ktorého vzor urèí ústredie. Prílohou k iadosti je kópia
a) pracovnej zmluvy na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo
písomného prís¾ubu zamestnávate¾a na prijatie
tátneho prísluníka tretej krajiny do zamestnania,
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ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, pod¾a osobitného predpisu,22f)
b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného predpisu,22g)
c) èasti iadosti o vydanie modrej karty,22h) v ktorej sú
osobné údaje tátneho prísluníka tretej krajiny.
(3) Ústredie vydá potvrdenie o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas
s jeho obsadením, ak vo¾né pracovné miesto nie je moné obsadi uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie a ak doklad pod¾a odseku 2 písm. b) zodpovedá poiadavkám na výkon
vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prís¾ube zamestnávate¾a. Pri
vydávaní potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného
pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ústredie prihliada na situáciu
na trhu práce.
(4) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením,
sa vydáva na obdobie, poèas ktorého by malo zamestnanie trva, najviac vak na tri roky.
(5) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, sa vydáva na tlaèive, ktorého vzor urèí
ústredie.
(6) Ústredie môe zrui potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak bolo kontrolnou èinnosou pod¾a § 68 zistené poruenie veobecne
záväzných právnych predpisov, prièom prihliada na závanos zistených nedostatkov a závanos ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a, 22b, 22c,
22ca, 22d, 22da, 22e, 22f, 22g a 22h znejú:

22a) § 37 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 495/2013 Z. z.
22b
) § 23 ods. 1 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z.
22c
) § 23 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z.
22ca
) § 23 ods. 5 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z.
22d
) § 27 zákona è. 404/2011 Z. z.
22da
) § 30 ods. 4 zákona è. 404/2011 Z. z.
22e
) § 58 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22f
) § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
22g
) § 106 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. a) a § 24 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 81/2013 Z. z.
22h
) § 38 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov..

19. Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 21b
Potvrdenie o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta
(1) Úrad vydá potvrdenie o monosti obsadenia vo¾-
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ného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo
nesúhlas s jeho obsadením, na iados útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti.
(2) iados o vydanie potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta sa podáva na tlaèive,
ktorého vzor urèí ústredie. Prílohou k iadosti je kópia
a) pracovnej zmluvy alebo písomného prís¾ubu zamestnávate¾a na prijatie tátneho prísluníka tretej
krajiny do zamestnania,
b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného
predpisu22g) alebo úradne overený doklad o najvyom dosiahnutom vzdelaní,
c) èasti iadosti o udelenie prechodného pobytu,22i)
v ktorej sú osobné údaje tátneho prísluníka tretej
krajiny,
d) stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho
úradu22j) Slovenskej republiky v zahranièí (ïalej len
zastupite¾ský úrad) pod¾a osobitného predpisu,22k)
ak bola iados o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupite¾skom úrade.
(3) Úrad vydá potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho
obsadením, ak vo¾né pracovné miesto nie je moné obsadi uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia
o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta úrad
prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupite¾ského úradu pod¾a osobitného predpisu,22k) ak
tento zákon neustanovuje inak.
(4) Úrad vydá potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu
na trhu práce, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú
vzdelávaciu èinnos alebo vedeckú èinnos ako pedagogický zamestnanec, vysokokolský uèite¾, výskumný
pracovník alebo umelecký pracovník vysokej koly, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo
výskumnej èinnosti.
(5) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením,
sa vydáva na obdobie, poèas ktorého by malo zamestnanie trva, najviac vak na dva roky.
(6) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta sa vydáva na tlaèive, ktorého vzor urèí ústredie.
(7) Úrad, ktorý potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta vydal, môe toto potvrdenie
zrui, ak bolo kontrolnou èinnosou pod¾a § 68 zistené
poruenie veobecne záväzných právnych predpisov,
prièom prihliada na závanos zistených nedostatkov
a závanos ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22i a 22k znejú:

22i) § 31 a 32 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22j
) § 6 a 14 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 403/2010 Z. z.

22k
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) § 31 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona
è. 75/2012 Z. z..

20. § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Povolenie na zamestnanie
(1) Úrad môe udeli povolenie na zamestnanie na
základe písomnej iadosti tátneho prísluníka tretej
krajiny, zamestnávate¾a alebo právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ku ktorej bude tátny prísluník tretej
krajiny vyslaný vykonáva prácu, ak vo¾né pracovné
miesto nie je moné obsadi uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie. Pri
udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(2) iados o udelenie povolenia na zamestnanie sa
podáva na tlaèive, ktorého vzor urèí ústredie. Prílohou
k iadosti je
a) pracovná zmluva alebo písomný prís¾ub zamestnávate¾a na prijatie tátneho prísluníka tretej krajiny
do zamestnania,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného
predpisu22g) alebo doklad o najvyom dosiahnutom
vzdelaní v úradnom preklade do tátneho jazyka
v origináli alebo v úradne osvedèenej kópii alebo
v úradnom preklade do èeského jazyka, na ktorom
zastupite¾ský úrad vyznaèí zhodu prekladu s originálom osvedèovacou dolokou zastupite¾ského úradu, opatrený dolokou vyieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,22l) alebo doklad
o najvyom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo
overený príslunými orgánmi Èeskej republiky
v èeskom jazyku,
c) kópia dokladu o pobyte23) preukazujúceho udelenie
prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 6
písm. c),
d) kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte Európskej únie, ak ide o tátneho prísluníka tretej
krajiny pod¾a odseku 6 písm. d).
(3) iados o udelenie povolenia na zamestnanie
predkladaná zamestnávate¾om alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude tátny prísluník tretej krajiny vyslaný vykonáva prácu, musí
by doplnená o písomný súhlas tátneho prísluníka
tretej krajiny s touto iadosou spolu s overením pravosti jeho podpisu pod¾a právnych predpisov tátu,
ktorého je obèanom, alebo pod¾a veobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
(4) Povolenie na zamestnanie sa vydáva na tlaèive,
ktorého vzor urèí ústredie.
(5) Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje
inak.
(6) Úrad môe udeli povolenie na zamestnanie tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
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a) bude zamestnaný na úèel sezónneho zamestnania
najviac 180 dní poèas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa
plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
c) má udelený prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia
prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny,
d) má udelený prechodný pobyt tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby
s dlhodobým pobytom v èlenskom táte Európskej
únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da)
v období do uplynutia 12 mesiacov od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky.
(7) Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(8) Úrad udelí povolenie na zamestnanie tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávate¾om, ktorý má sídlo alebo sídlo
organizaènej zloky s pracovnoprávnou subjektivitou
mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela
na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou
alebo fyzickou osobou vykonáva prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia poètov
a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude tátny prísluník tretej krajiny vyslaný vykonáva prácu.
(9) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
a) je iadate¾om o udelenie azylu alebo
b) nespåòa niektorú z ustanovených podmienok na
udelenie povolenia na zamestnanie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22l a 23 znejú:

22l) Dohovor o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 213/2002 Z. z.).
23
) § 73 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 24aa, 27a, 27b
a 27c sa vypúajú.
21. V § 23 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) zamietnutím iadosti o udelenie prechodného pobytu na úèel zamestnania alebo zánikom prechodného
pobytu na úèel zamestnania,
e) zánikom prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny,.
22. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zamietnutím iadosti o udelenie prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v èlenskom táte Európskej únie, alebo zánikom
prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte Európskej únie..
23. V § 23 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil,
môe odòa povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrol-
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nou èinnosou pod¾a § 68 zistené poruenie veobecne
záväzných právnych predpisov, prièom prihliada na závanos zistených nedostatkov a závanos ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(3) Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na
obdobie, poèas ktorého by malo zamestnanie trva, najviac vak na dva roky; pri zamestnávaní na úèel sezónneho zamestnania najviac na 180 dní poèas 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov.
(4) Povolenie na zamestnanie môe úrad na iados
tátneho prísluníka tretej krajiny predåi najviac na
dva roky, a to i opakovane. U tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie pod¾a § 22 ods. 8, celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnu 48 mesiacov poèas
obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov. Pri predåení povolenia na zamestnanie sa primerane pouije
§ 21 ods. 5 a § 22..
24. V § 23 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a na tom istom pracovnom mieste.
25. V § 23 ods. 5 druhej vete sa slová príslunému
úradu najneskôr do nahrádzajú slovami úradu najskôr 90 dní a najneskôr.
26. V § 23 sa vypúa odsek 6.
27. § 23a znie:
§ 23a
(1) Zamestnávate¾ môe zamestnáva tátneho prísluníka tretej krajiny,
a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky,
b) ktorý má udelený prechodný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
c) ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel zlúèenia
rodiny,
1. po uplynutí 12 mesiacov nepretritého pobytu na
území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny,
2. ktorý je rodinným prísluníkom drite¾a modrej
karty alebo
3. ktorý je rodinným prísluníkom tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a písmena f) prvého bodu,
d) ktorý je rodinným prísluníkom obèana èlenského
tátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na
území Slovenskej republiky,
e) ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel túdia24)
a výkon jeho práce nepresiahne u vetkých zamestnávate¾ov 10 hodín týdenne alebo 20 hodín týdenne, ak je tudentom vysokej koly, alebo tomu zodpovedajúci poèet dní alebo mesiacov za rok,
f) ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel výskumu
a vývoja24a) a
1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe
dohody o hosovaní24b) alebo
2. ktorého pedagogická èinnos v pracovnoprávnom
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vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
g) ktorý má udelený prechodný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie
Slováka ijúceho v zahranièí,24c)
h) ktorý je iadate¾om o udelenie azylu a vstup na trh
práce mu umoòuje osobitný predpis,25)
i) ktorému bol udelený azyl,
j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
k) ktorému sa poskytlo doèasné útoèisko,26)
l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní
v kalendárnom roku a ktorý je
1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokokolský uèite¾, vedecký, výskumný
alebo vývojový pracovník, ktorý je úèastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
2. výkonný umelec, ktorý sa zúèastòuje na umeleckom podujatí,
m) ktorý zabezpeèuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo sluieb a tento tovar dodáva alebo uskutoèòuje montá, záruèné a opravárenské
práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné kolenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne
celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná a ktorá ustanovuje, e na prijatie
tátneho prísluníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)
o) ktorý je rodinný prísluník èlena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so
sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej
republiky zaruèuje vzájomnos,
p) ktorý je èlen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc
na základe medzitátnej dohody o vzájomnej pomoci
pri odstraòovaní následkov havárií a ivelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
r) ktorý je prísluník ozbrojených síl alebo civilnej zloky ozbrojených síl vysielajúceho tátu,28)
s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik
pod¾a osobitných predpisov28a) v kolách alebo kolských zariadeniach,
t) ktorý úspene absolvoval túdium na strednej kole
alebo túdium na vysokej kole na území Slovenskej
republiky,
u) ktorý bude zamestnaný na urèené obdobie na úèel
zvýenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,
v) ktorý nedovàil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príleitostnými a èasovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi kolami alebo v rámci
programov pre mláde alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúèastòuje,
w) ktorého vyslal zamestnávate¾ so sídlom v èlenskom
táte Európskej únie v rámci poskytovania sluieb
zabezpeèovaných týmto zamestnávate¾om,
x) ktorý je spoloèník obchodnej spoloènosti, tatutár-
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ny orgán obchodnej spoloènosti alebo èlen
tatutárneho orgánu obchodnej spoloènosti, ktorý
plní úlohy pre obchodnú spoloènos, ktorej bola poskytnutá investièná pomoc,28b) vykonávaním èinností, a to poèas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci,
y) ktorý pre obchodnú spoloènos, ktorej bola poskytnutá investièná pomoc, zabezpeèuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo sluieb a tento
tovar dodáva alebo uskutoèòuje montá, záruèné
a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia
systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné kolenia, a to poèas obdobia, na
ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci,
z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahranièným zamestnávate¾om,
aa) ktorý vykonáva èinnos pre právnickú osobu, ktorej
bolo vydané osvedèenie o významnej investícií,28c)
a ktorý
1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizaènú
zloku alebo
2. má mimoriadne odborné vedomosti, zruènosti,
schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoloènosti, výskumné techniky alebo
manament, ak vykonávanie tejto èinnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
ac) ktorému bol predåený tolerovaný pobyt z dôvodu, e
je obeou obchodovania s ¾uïmi,28d)
ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu repektovania jeho súkromného a rodinného ivota,28e)
ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisujúcich
pracovných podmienok, ak je jeho prítomnos nevyhnutná na úèely trestného konania,28f)
af) ktorý vykonáva duchovenskú èinnos z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,
ag) ktorému bolo udelené národné vízum28g) a na ktorého sa vzahuje program pracovnej dovolenky, ktorý
schválila vláda Slovenskej republiky.
(2) U tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 1 sa nevyaduje potvrdenie o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o monosti
obsadenia vo¾ného pracovného miesta a povolenie na
zamestnanie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a, 24, 24a, 24b,
24c, 25, 26, 27, 28a a 28g znejú:
23a)
24
)
24a
)
24b
)

§ 30 zákona è. 404/2011 Z. z.
§ 24 zákona è. 404/2011 Z. z.
§ 26 zákona è. 404/2011 Z. z.
§ 26b zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008
Z. z.
24c
) § 29 zákona è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 495/2013 Z. z.
25
) § 23 ods. 6 zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) § 2 písm. j) zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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27

) Napríklad oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 171/2011 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 159/2012 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.
28a
) Zákon è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
28b
) Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
28c
) § 3 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 219/2013 Z. z.
28d
) § 58 ods. 2 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona è. 404/2011 Z. z.
v znení zákona è. 75/2013 Z. z.
28e
) § 58 ods. 2 písm. b) zákona è. 404/2011 Z. z.
28f
) § 58 ods. 3 zákona è. 404/2011 Z. z.
28g
) § 15 zákona è. 404/2011 Z. z..

28. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23b
Povinnosti zamestnávate¾a
pri zamestnávaní obèana èlenského tátu
Európskej únie a tátneho prísluníka tretej krajiny
(1) Zamestnávate¾ je povinný vyiada si od tátneho
prísluníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na
pobyt pod¾a osobitného predpisu.29) Zamestnávate¾ je
povinný uchováva kópiu dokladu o pobyte alebo iného
oprávnenia na pobyt poèas trvania zamestnania tátneho prísluníka tretej krajiny.
(2) Zamestnávate¾ je povinný písomne informova
úrad o nástupe do zamestnania a o skonèení zamestnania obèana èlenského tátu Európskej únie, jeho rodinných prísluníkov a tátneho prísluníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dòa nástupu do
zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dòa
skonèenia zamestnania; ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý je drite¾om modrej karty, túto povinnos plní zamestnávate¾ vo vzahu k ústrediu. Ak
ide o zamestnávanie tátneho prísluníka tretej krajiny, zamestnávate¾ je povinný k informáciám pod¾a prvej vety priloi kópiu pracovnej zmluvy. Ak ide o zamestnávanie tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. f), zamestnávate¾ je povinný k informáciám pod¾a prvej vety priloi kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru.
(3) Zamestnávate¾ je povinný písomne informova
úrad, ak tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bolo
udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel zamestnania na základe
potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného pracovného
miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dòa dohodnutého ako deò nástupu do
práce.
(4) Zamestnávate¾ je povinný písomne informova
ústredie, ak tátny prísluník tretej krajiny, ktorý je dr-
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ite¾om modrej karty, nenastúpil do zamestnania, do
siedmich pracovných dní odo dòa dohodnutého ako
deò nástupu do práce.
(5) Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraniènou
právnickou osobou alebo so zahraniènou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci
zahranièného zamestnávate¾a vykonáva prácu na
území Slovenskej republiky (ïalej len informujúca organizácia), je zodpovedná za pracovné podmienky
a podmienky zamestnávania pod¾a osobitných predpisov.30)
(6) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva obèana èlenského tátu Európskej únie, jeho rodinných prísluníkov alebo tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 23a, poskytuje písomne úradu údaje na tlaèive, ktorého vzor urèí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dòa nástupu do zamestnania a najneskôr
do siedmich pracovných dní odo dòa skonèenia zamestnania. Rovnakú povinnos má aj informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní tátni prísluníci tretej krajiny pod¾a § 23a ods. 1 písm. l), m), w) a z),
najneskôr do siedmich pracovných dní odo dòa vyslania tátneho prísluníka tretej krajiny a najneskôr do
siedmich pracovných dní odo dòa skonèenia vyslania
tátneho prísluníka tretej krajiny.
(7) Informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní
tátni prísluníci tretej krajiny pod¾a § 22 ods. 7 a 8, je
povinná písomne informova úrad o zaèiatku vyslania
a o skonèení vyslania tátneho prísluníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dòa vyslania a do
siedmich pracovných dní odo dòa skonèenia vyslania.
(8) Ak nedolo k vyslaniu tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, informujúca organizácia je povinná o tom písomne
informova úrad do siedmich pracovných dní odo dòa,
keï sa dozvedela, e k vyslaniu nedôjde.
(9) Na úèely odsekov 1, 2 a 6 sa za zamestnanie povauje výkon práce v pracovnoprávnom vzahu..
Poznámky pod èiarou k odkazu 29 a 30 znejú:

29) Zákon è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
30
) Napríklad zákon è. 311/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

29. V § 24 celom texte sa slová èlánkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov
v rámci spoloèenstva nahrádzajú slovami osobitného
predpisu30a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Èl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov
v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011)..

30. V § 29 ods. 1 uvádzacej vete sa odkaz 35) nahrádza odkazom 22e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35 sa vypúa.
31. V § 32 ods. 8 sa za slovom únie vypúa èiarka
a slová obèana tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a obèana
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vajèiarskej konfederácie a ich sa nahrádzajú slovami
a jeho.
32. V § 32 ods. 9 sa za slovo azyl vkladá èiarka a slová ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
33. V poznámke pod èiarou k odkazu 38 sa citácia
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou Zákon è. 131/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
34. V § 44 ods. 5 sa odkaz 45b) nahrádza odkazom 30).
Poznámka pod èiarou k odkazu 45b sa vypúa.
35. V § 50 ods. 7, § 50j ods. 6 a § 50k ods. 5 sa odkaz
35) nahrádza odkazom 22e).
36. V § 53d ods. 1 sa odkaz 59ab) nahrádza odkazom
 ).
28b

Poznámka pod èiarou k odkazu 59ab sa vypúa.
37. V poznámke pod èiarou k odkazu 59aba sa citácia § 10 ods. 4 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení zákona
è. 231/2011 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 561/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..
38. V § 67 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Na
tlaèivách vydávaných ústredím pod¾a tohto zákona
mono poadova alebo uvádza osobné údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách è. 1 a 3..
39. V § 70 ods. 9 sa odkaz 59ab) nahrádza odkazom 28b).
40. Za § 72t sa vkladá § 72u, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72u
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, vydané pred 1. januárom 2014 pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2013 sa povauje
za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením,
pod¾a § 21a v znení úèinnom od 1. januára 2014.
(2) Ústredie posúdi iados o vydanie potvrdenia
o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
podanú pred 1. januárom 2014 pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013. Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá
vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané na základe iadosti pod¾a prvej vety sa povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta,
ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, pod¾a § 21a
v znení úèinnom od 1. januára 2014.
(3) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta sa nevyaduje u tátneho prísluníka tre-
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tej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný
na území Slovenskej republiky pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013, má udelené povolenie na
zamestnanie a udelený prechodný pobyt na úèel zamestnania, a to do zániku platnosti tohto povolenia na
zamestnanie.
(4) Úrad posúdi iados o udelenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013. Povolenie na zamestnanie vydané na základe iadosti pod¾a prvej vety
sa na úèely § 21b povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré obsahuje
súhlas s jeho obsadením.
(5) Povolenie na zamestnanie sa nevyaduje u tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru
2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2013, má udelený
prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny a jeho nepretritý pobyt na území Slovenskej republiky od udelenia
prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny nepresiahol 12 mesiacov, a to do skonèenia tohto pracovnoprávneho vzahu.
(6) Povolenie na zamestnanie sa nevyaduje u tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru
2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2013, má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom
táte Európskej únie a jeho nepretritý pobyt na území
Slovenskej republiky nepresiahol 12 mesiacov, a to do
skonèenia tohto pracovnoprávneho vzahu.
(7) Na úèely § 22 ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2014 sa za zmluvu, na základe ktorej je tátny prísluník tretej krajiny vyslaný vykonáva prácu na území Slovenskej republiky, povauje aj dodatok k tejto
zmluve uzatvorenej pred 1. januárom 2014, ktorý
upravuje poèty a profesie vyslaných zamestnancov
a obdobie ich vyslania, uzatvorený po 31. decembri
2013.
(8) Úrad posúdi iados o predåenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013. Predåenie povolenia na zamestnanie vydané na základe iadosti
pod¾a prvej vety sa na úèely § 21b povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta,
ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením..
41. V prílohe è. 1 písm. D sa písmeno a) dopåòa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:
12. dosiahnutý stupeò vzdelania,
13. výka mesaènej mzdy..
42. V prílohe è. 1 písm. D sa písmeno b) dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. kontaktné údaje (telefónne èíslo, e-mail)..
43. Príloha è. 4 sa dopåòa desiatym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:
10. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra
2003 o právnom postavení tátnych prísluníkov
tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004) v znení smer-
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nice Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ
z 11. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov
Únie a ich rodinných prísluníkov vo¾ne sa pohybova a zdriava sa v rámci územia èlenských
tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie (EHS)
1612/68 a ruí smernice 64/221/EHS,
68/360/EHS,
72/194/EHS,
73/148/EHS,
75/34/EHS,
75/35/EHS,
90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004)
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141,
27. 5. 2011).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre
oprávnenie tátnych prísluníkov tretej krajiny
alebo osôb bez tátneho obèianstva ma postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení uteèencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12.
2011).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom
postupe vybavovania iadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území èlenského
tátu pre tátnych prísluníkov tretích krajín
a o spoloènom súbore práv pracovníkov z tretích
krajín s oprávneným pobytom v èlenskom táte
(Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011)..
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1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) je tátnym prísluníkom krajiny, ktorá nie je èlenským tátom Európskej únie, iným zmluvným tátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore
alebo vajèiarskou konfederáciou, alebo osobou bez
tátnej príslunosti (ïalej len tátny prísluník tretej krajiny) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie pod¾a osobitného predpisu.4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 21 ods. 1 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

2. V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:
c) tátneho prísluníka tretej krajiny a nie sú splnené
podmienky na jeho zamestnávanie pod¾a osobitného
predpisu.4).
Èl. VI
Zákon è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z., v znení zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z. a zákona
è. 335/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. cudzinec v konaní o odovzdaní do iného tátu,1da).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1da znie:

Èl. IV

1da) § 46a zákona è. 480/2002 Z. z. v znení zákona è. 495/2013
Z. z..

Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 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. 503/2009
Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011
Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z. a zákona è. 75/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

2. V § 5a ods. 2 druhá veta znie: Èlenmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, zástupca verejného ochrancu práv, zástupca Slovenského národného strediska pre ¾udské práva
a dvaja zástupcovia ministerstva..

1. V nadpise pod § 14 sa slová agendou zaistenia
nahrádzajú slovami cudzineckou agendou.
2. V § 14 sa slová o azyle pod¾a osobitného predpisu
nahrádzajú slovami pod¾a predpisov o azyle a vypúajú slová o zaistení.
Èl. V
Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 125/2006 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z. a zákona è. 223/2011 Z. z. sa mení takto:

3. V § 5a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na úèel
vymenovania zástupcov navrhne predseda Slovenskej
advokátskej komory, minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, verejný ochranca práv
a výkonný riadite¾ Slovenského národného strediska
pre ¾udské práva ministrovi vdy po troch kandidátoch
na èlena rady..
4. V § 5b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Proti
rozhodnutiu pod¾a prvej vety sa advokát nemôe odvola; ustanovenia osobitného predpisu1aa) tým nie sú
dotknuté..
5. V § 5b ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Proti
rozhodnutiu pod¾a prvej vety sa mediátor nemôe odvola..
6. V § 5d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Proti
rozhodnutiu o zmene v osobe advokáta alebo mediátora
sa advokát alebo mediátor môe odvola iba v èasti týkajúcej sa odmeny..
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7. V § 10 odsek 5 znie:
(5) Centrum rozhodne o iadosti do 30 dní od doruèenia iadosti, ktorá spåòa náleitosti pod¾a odseku 1;
túto lehotu nemono predåi. Proti rozhodnutiu, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci,
nie je moné poda opravný prostriedok. Ak centrum
rozhodne, e nárok na poskytnutie právnej pomoci nepriznáva, mono v lehote 15 dní od doruèenia rozhodnutia poda prostredníctvom centra odvolanie na prísluný krajský súd, o èom centrum iadate¾a náleite
pouèí v odôvodnení rozhodnutia..
8. V § 14 ods. 2, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 2 sa slová
mono poda odvolanie v lehote 15 dní od doruèenia
rozhodnutia na prísluný krajský súd nahrádzajú slovami mono v lehote 15 dní od doruèenia rozhodnutia
poda prostredníctvom centra odvolanie na prísluný
krajský súd.
9. V § 24a sa písmeno c) dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. o odovzdaní do iného tátu..
10. V § 24b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: alebo v konaní o odovzdaní do iného tátu.
11. V § 24b ods. 1 a ods. 4 sa vypúajú slová
ods. 1.
12. Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
Konania zaèaté pred 1. januárom 2014 a právoplatne
neukonèené do 31. decembra 2013 sa dokonèia pod¾a
ustanovení úèinných do 31. decembra 2013..
Èl. VII
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 75/2013 Z. z. a zákona è. 388/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Prechodný pobyt tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny na úèel zamestnania udelí policajný útvar, ak
nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 33 ods. 6,
na základe potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného
pracovného miesta.44).
Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) § 21b zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Prechodný pobyt na úèel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti
pod¾a § 33 ods. 6, aj tátnemu prísluníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie
o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta.44).
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Poznámky pod èiarou k odkazom 44a a 45 znejú:

44a) § 22 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45
) § 23a zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
3. V § 23 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúa slovo
alebo.
4. § 23 odsek 5 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) ktorý zabezpeèuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo sluieb a tento tovar dodáva alebo uskutoèòuje montá, záruèné a opravárenské
práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné kolenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne
celkovo 90 dní v roku, alebo
f) ktorý pre obchodnú spoloènos, ktorej bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného predpisu,50a) zabezpeèuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo sluieb a tento tovar dodáva alebo uskutoèòuje montá, záruèné a opravárenské
práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné kolenia, a to poèas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V poznámke pod èiarou k odkazu 50 sa slová
ods. 6 písm. a) nahrádzajú slovami ods. 8.
6. V § 29 ods. 1 sa slová § 33 ods. 5 nahrádzajú
slovami § 33 ods. 7.
7. V § 31 ods. 6 a § 37 ods. 4 písm. f) sa slová § 23
ods. 3 nahrádzajú slovami § 23 ods. 4.
8. V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: iados o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 23 ods. 1
vak zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar neprijme
len vtedy, ak tátny prísluník tretej krajiny nepredloí
platný cestovný doklad..
9. V § 32 ods. 4 sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. j) a slová odseku 5 písm. n) p) a q) sa nahrádzajú slovami odseku 5 písm. c), o), q) a r).
10. V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:
a) predloením podnikate¾ského zámeru vo forme pod¾a osobitného predpisu,58) osvedèenia o ivnostenskom oprávnení alebo dokladu potvrdzujúceho
oprávnenie na podnikanie, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 22,.
11. V § 32 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) písomným prís¾ubom zamestnávate¾a na prijatie
tátneho prísluníka tretej krajiny do zamestnania
alebo pracovnou zmluvou a rozhodnutím o uznaní
dokladu o vzdelaní tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného predpisu62) alebo dokladom
o najvyom dosiahnutom vzdelaní, ak ide o tátne-
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ho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 23 ods. 1,.
Doterajie písmená b) a q) sa oznaèujú ako c) a r).
Poznámka pod èiarou k odkazu 62 znie:

62) § 2 písm. a) a § 24 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 Z. z.
§ 106 zákona è. 131/2002 Z. z..

12. V § 32 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúa èiarka
a pripájajú sa slová ods. 2,.
13. V § 32 ods. 5 písm. r) sa slová písm. d) a m) nahrádzajú slovami písm. e) a n).
14. V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová odseku 5 písm. h)
alebo písm. i) nahrádzajú slovami odseku 5 písm. i)
alebo písm. j).
15. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Policajný útvar si pri ude¾ovaní pobytu pod¾a
§ 23 ods. 1 vyiada písomne od prísluného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta.44) K iadosti o vydanie potvrdenia pod¾a predchádzajúcej vety policajný
útvar priloí kópiu èasti iadosti o udelenie pobytu,
v ktorej sú osobné údaje iadate¾a, kópiu dokladov preukazujúcich úèel pobytu a kópiu stanoviska zastupite¾ského úradu pod¾a § 31 ods. 2, ak bola iados podaná na zastupite¾skom úrade..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
16. V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Policajný útvar môe prerui konanie o udelení
prechodného pobytu pod¾a § 27, ak tátny prísluník
tretej krajiny podal iados o jeho udelenie v èase, keï
sa ete nerozhodlo o iadosti o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu pod¾a tohto zákona tátneho prísluníka tretej krajiny, s ktorým iada zlúèenie
rodiny..
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
17. Slová § 33 ods. 4 sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami § 33 ods. 6.
18. V § 33 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúa slovo
alebo.
19. V § 33 ods. 6 písm. h) sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripája sa slovo alebo.
20. V § 33 sa odsek 6 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie
pod¾a odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením vo¾ného pracovného miesta..
21. V § 33 ods. 7 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 6.
22. V § 33 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorím dátumom zaèiatku udeleného
pobytu, ak zistí, e na základe dokladu, ktorým tátny
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prísluník tretej krajiny preukazuje úèel pobytu, zaène
úèel pobytu vykonáva neskôr, ako je deò rozhodnutia
o iadosti; to neplatí, ak je èas medzi rozhodnutím policajného útvaru o udelení prechodného pobytu a zaèiatkom vykonávania úèelu pobytu kratí ako 30 dní. Zaèiatok udeleného pobytu musí by vdy 30 dní pred
dòom, keï tátny prísluník tretej krajiny u bude vykonáva úèel pobytu..
Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
23. V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Za tátneho prísluníka tretej krajiny
pod¾a § 27, ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda
iados o obnovenie prechodného pobytu, môe poda
iados tátny prísluník tretej krajiny, s ktorým iada
zlúèenie rodiny..
24. V § 34 ods. 3 písm. d) bode 3 sa za slová § 26
vkladajú slová alebo § 29.
25. V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Policajný útvar pri obnovovaní pobytu pod¾a § 23
ods. 1 vyiada písomne od prísluného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta.44) K iadosti o vydanie
potvrdenia pod¾a predchádzajúcej vety policajný útvar
priloí kópiu èasti iadosti o obnovenie pobytu, v ktorej
sú osobné údaje iadate¾a, a kópiu dokladov preukazujúcich úèel pobytu..
Doterajie odseky 4 a 15 sa oznaèujú ako odseky 5
a 16.
26. V § 34 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: tátny prísluník tretej krajiny môe preukáza zabezpeèenie ubytovania aj predloením èestného vyhlásenia
prenajímate¾a nehnute¾nosti o tom, e nájomná zmluva
je stále platná, ak tátny prísluník tretej krajiny preukázal v konaní o udelení prechodného pobytu zabezpeèenie ubytovania pod¾a § 122 písm. b) a nájomná zmluva je platná ete najmenej es mesiacov..
27. V § 34 ods. 12, § 120 ods. 2 písm. a) a § 125 ods. 4
sa slová § 33 ods. 4 písm. b) nahrádzajú slovami § 33
ods. 6 písm. b).
28. V § 34 ods. 14 sa slová § 33 ods. 6 nahrádzajú
slovami § 33 ods. 8.
29. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová § 33 ods. 4 alebo
ods. 5 nahrádzajú slovami § 33 ods. 6 alebo ods. 7.
30. V § 36 ods. 1 písm. d) a § 39 ods. 1 písm. d) sa na
konci vypúa slovo alebo.
31. V § 36 ods. 1 písm. e) a § 39 ods. 1 písm. e) sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripája sa slovo alebo.
32. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruí potvrdenie
o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta.61aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61aa znie:

61aa) § 21b ods. 7 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona
è. 495/2013 Z. z..
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33. V § 36 ods. 3 písm. c) sa za slová § 24 vkladá
èiarka a slová § 25 ods. 1 písm. e).
34. V § 37 ods. 3 druhá veta znie: Vyou odbornou
kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokokolskom vzdelaní..
35. V § 37 ods. 4 písm. k) a v § 52 ods. 2 písm. h) sa
slová § 23 ods. 4 nahrádzajú slovami § 23 ods. 5.
36. V § 38 odsek 5 znie:
(5) K iadosti o vydanie modrej karty je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný
doklad, priloi dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na
základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer
trva najmenej jeden rok odo dòa udelenia modrej
karty a mesaèná mzda je dohodnutá vo výke najmenej 1,5-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej tatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva iados o vydanie modrej karty, alebo písomný prís¾ub
zamestnávate¾a na prijatie tátneho prísluníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného predpisu,62)
c) doklady nie starie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1. bezúhonnos; doklad potvrdzujúci bezúhonnos
nemusí priklada tátny prísluník tretej krajiny,
ak ide o zmenu druhu alebo úèelu pobytu a k iadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priloil
doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnos,
2. zabezpeèenie ubytovania poèas pobytu na území
Slovenskej republiky..
37. V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Policajný útvar si pri ude¾ovaní modrej karty
vyiada písomne od ústredia práce potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K iadosti o vydanie potvrdenia pod¾a predchádzajúcej vety
policajný útvar priloí kópiu èasti iadosti o vydanie
modrej karty, v ktorej sú osobné údaje iadate¾a a kópie
dokladov pod¾a odseku 5 písm. a) a c)..
Doterajie odseky 10 a 12 sa oznaèujú ako odseky 11 a 13.
38. V § 39 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ústredie práce vydá potvrdenie pod¾a § 38 ods. 10,
ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu..
39. V § 40 odsek 5 znie:
(5) K iadosti o obnovenie modrej karty je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný
doklad, priloi dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
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a) pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na
základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer
trva najmenej jeden rok odo dòa udelenia modrej
karty a mesaèná mzda je dohodnutá vo výke najmenej 1,5-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej tatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva iados o obnovenie modrej karty, alebo písomný
prís¾ub zamestnávate¾a na prijatie tátneho prísluníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá
vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a osobitného predpisu62) a
c) doklad, ktorý potvrdzuje zabezpeèenie ubytovania
poèas pobytu na území Slovenskej republiky..
40. V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si
vyiada písomne od ústredia práce potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K iadosti o vydanie potvrdenia pod¾a predchádzajúcej vety
policajný útvar priloí kópiu èasti iadosti o obnovenie
modrej karty, v ktorej sú osobné údaje iadate¾a, a kópiu dokladu pod¾a odseku 5 písm. a) a c)..
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
41. V § 41 odsek 3 znie:
(3) Ak si drite¾ modrej karty poèas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde
nové pracovné miesto, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, oznámi to v tejto lehote policajnému útvaru. Policajný útvar si vyiada písomne od
ústredia práce potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Policajný útvar postupuje
pod¾a odseku 1 písm. g) len vtedy, ak ústredie práce
vydá potvrdenie pod¾a predchádzajúcej vety, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením vo¾ného pracovného
miesta..
42. V § 47 ods. 6 sa za slová v Slovenskej republike,
vkladajú slová jeho manela.
43. V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:
b) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 58 ods. 2
písm. b), c) alebo odseku 3 ohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok,.
44. V § 73 ods. 3 sa za slovo predpise vkladajú slová
a slová oprávnenie pracova, ak ide o prechodný pobyt pod¾a § 24 a 27, 29 alebo § 30.
45. V § 73 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte v poloke poznámky slová oprávnenie pracova, ak ide o trvalý
pobyt pod¾a § 43 alebo § 46..
46. V § 73 ods. 11 sa slová jeden rok nahrádzajú
slovami dva roky.
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47. § 73 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny pod¾a § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad Dodatoèné údaje o zamestnaní, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikaèné èíslo zamestnávate¾a, miesto výkonu práce, druh vykonávanej
práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá
nový doklad pod¾a predchádzajúcej vety, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny si splnil povinnos
pod¾a § 111 ods. 1 písm. t), predloil novú pracovnú
zmluvu a prísluný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie pod¾a § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením vo¾ného pracovného miesta, a
b) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 23
ods. 1..
48. V § 77 ods. 1 sa za slová ktorejko¾vek tretej krajiny, vkladajú slová do ktorej sa tátny prísluník tretej
krajiny dobrovo¾ne rozhodne vráti a.
49. V § 82 odsek 1 znie:
(1) Policajný útvar administratívne vyhostí tátneho
prísluníka tretej krajiny, ak
a) neoprávnene prekroèil vonkajiu hranicu, alebo sa
úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobi hraniènej kontrole pri prekroèení vonkajej hranice,
b) má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky..
50. V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Policajný útvar môe administratívne vyhosti
tátneho prísluníka tretej krajiny, ak
a) predstavuje vánu hrozbu pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok,
b) ohrozuje bezpeènos tátu, verejný poriadok alebo
verejné zdravie,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
a nebol mu uloený trest vyhostenia,
d) poruil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)
e) pri kontrole pod¾a tohto zákona predloil faloný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
f) uzavrel úèelové manelstvo,
g) marí výkon rozhodnutia tátneho orgánu,
h) policajný útvar zruil alebo odvolal jeho vízum,36)
i) uviedol v konaní pod¾a tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloil faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
j) vykonáva inú èinnos, ne na akú mu bol udelený
prechodný pobyt alebo vízum,
k) zdriava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády
Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
l) odmieta hodnoverným spôsobom preukáza svoju
totonos,
m) zistí, e úèel, na ktorý bol tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny udelený prechodný pobyt, zanikol a e
tátny prísluník tretej krajiny túto skutoènos neoznámil policajnému útvaru,
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n) nevycestoval v lehote pod¾a § 111 ods. 1 písm. p),
alebo
o) iným spôsobom závane poruil alebo opakovane
poruil veobecne záväzné právne predpisy..
Doterajie odseky 3 a 12 sa oznaèujú ako odseky 4
a 13.
51. V § 82 odsek 3 znie:
(3) Policajný útvar môe v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uloi zákaz vstupu
a) pod¾a odseku 2 písm. a) na desa rokov,
b) pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. b) a i) na jeden rok
a pä rokov,
c) pod¾a odseku 2 písm. j), k) a o) na jeden rok a tri
roky,
d) pod¾a odseku 2 písm. l) a n) na jeden rok..
52. V § 82 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
53. V § 82 ods. 6 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 3.
54. V § 82 ods. 8 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.
55. V § 82 ods. 9 sa slová písm. h) nahrádzajú slovami 1 písm. b).
56. V § 82 ods. 13 sa slová odseku 1 nahrádzajú
slovami odseku 2.
57. V § 83 ods. 1 a v § 84 ods. 1 písm. e) sa slová
ods. 8 nahrádzajú slovami ods. 9.
58. V § 83 ods. 4 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami
ods. 3 a za slová ods. 1 sa vkladajú slová a 2.
59. V § 83 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 120 ods. 2 písm. i) sa
slová ods. 1 nahrádzajú slovami ods. 2.
60. § 84 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ïalej len
odsun) spoèíva najmä v kontrole
a) dodriavania práv a povinností tátnych prísluníkov tretích krajín umiestnených v zariadení,
b) dodriavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením tátneho prísluníka
tretej krajiny,
c) poèas prípravy a v priebehu odsunu,
d) po skonèení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal..
61. V § 87 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Policajný útvar zaznamená údaje o obèanovi
Únie alebo rodinnom prísluníkovi obèana Únie, o èase
zákazu vstupu a dôvodoch rozhodnutia do evidencie
neiaducich osôb. Ministerstvo vnútra vyradí obèana
Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie z evidencie neiaducich osôb po
a) udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky,
b) uplynutí èasu zákazu vstupu,
c) zruení zákazu vstupu,
d) uplynutí trestu vyhostenia,
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e) odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,
f) dovàení 80 rokov veku alebo
g) jeho úmrtí alebo vyhlásení za màtveho..
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 4
a 11.
62. V § 88 ods. 1 písm. c) znie:
c) na úèel zabezpeèenia prípravy alebo výkonu jeho
prevozu pod¾a osobitného predpisu,85) ak existuje
znaèné riziko jeho úteku, alebo.
Poznámka pod èiarou k odkazu 85 znie:

85) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 604/2013
z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy
na urèenie èlenského tátu zodpovedného za posúdenie iadosti o medzinárodnú ochranu podanej tátnym prísluníkom tretej krajiny alebo osobou bez tátnej príslunosti v jednom z èlenských tátov (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013)..

63. V § 88 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
64. V § 88 odsek 4 znie:
(4) tátny prísluník tretej krajiny môe by zaistený na èas nevyhnutne potrebný, najviac na es mesiacov. Policajný útvar je oprávnený poèas tohto obdobia
opakovane predåi zaistenie tátneho prísluníka tretej krajiny, prièom celkový èas zaistenia nesmie presiahnu es mesiacov. Ak mono predpoklada, e napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon
administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia
tátneho prísluníka tretej krajiny sa tento výkon predåi z dôvodu, e tátny prísluník tretej krajiny dostatoène nespolupracuje, alebo z dôvodu, e mu zastupite¾ský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote
pod¾a prvej vety, môe policajný útvar rozhodnú, a to
aj opakovane, o predåení lehoty zaistenia, prièom celková doba predåenia lehoty zaistenia nesmie presiahnu 12 mesiacov. Lehotu zaistenia nemono predåi,
ak ide o rodinu s demi alebo zranite¾nú osobu. tátny
prísluník tretej krajiny je zaistený dòom vydania rozhodnutia o zaistení..
65. V § 88 sa vypúa odsek 12.
66. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 88a
Zaistenie iadate¾a o udelenie azylu
(1) Policajt je oprávnený zaisti iadate¾a o udelenie
azylu, ak na dosiahnutie úèelu zaistenia nie je moné
vyui iné menej závané prostriedky
a) na úèel zistenia alebo overenia jeho totonosti alebo
tátnej príslunosti,
b) na úèel zistenia tých skutoèností, na ktorých je zaloená jeho iados o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo moné získa, najmä ak existuje riziko
jeho úteku,
c) ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny zaisteného pod¾a § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ktorý
podal iados o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné
podozrenie, e podal iados o udeleniu azylu s cie-
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¾om oddiali alebo zmari jeho administratívne vyhostenie,
d) ak je to potrebné z dôvodu ohrozovania bezpeènosti
tátu alebo verejného poriadku, alebo
e) z dôvodu pod¾a § 88 ods. 1 písm. c).
(2) iadate¾ o udelenie azylu môe by zaistený na èas
nevyhnutne potrebný, pokia¾ trvajú dôvody pod¾a odseku 1. Celkový èas zaistenia iadate¾a o udelenie azylu
pod¾a odseku 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) nesmie
presiahnu es mesiacov. Celkový èas zaistenia iadate¾a o udelenie azylu pod¾a odseku 1 písm. d) nesmie
presiahnu èas zaistenia pod¾a § 88 ods. 4.
(3) Na konanie o zaistení iadate¾a o udelenie azylu
sa primerane vzahujú ustanovenia § 88 ods. 4, 5 a 7
a 9.
(4) iadate¾ o udelenie azylu je oprávnený získa
právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ktoré
ustanovuje osobitný predpis.79)
(5) Ustanovenia § 89 a 100 sa primerane vzahujú aj
na iadate¾a o udelenie azylu..
67. V § 96 odsek 2 znie:
(2) tátny prísluník tretej krajiny mladí ako 15 rokov má právo na prístup
a) k vzdelávaniu, ak zaistenie presiahne tri mesiace,
b) k záujmovým èinnostiam vrátane herných a rekreaèných èinností, ktoré sú primerané jeho veku..
68. V § 111 sa odsek 1 dopåòa písmenom t), ktoré
znie:
t) oznámi do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade pod¾a § 73 ods. 17 prvej vety..
69. V § 111 ods. 2 písm. a) sa slovo uòho nahrádza
slovami od neho.
70. V § 111 ods. 4 písm. b) sa slová písm. a) a d)
nahrádzajú slovami písm. a) a b).
71. V § 115 odsek 1 znie:
(1) Ústredie práce informuje do troch pracovných
dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o zruení potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o
a) udelení a odòatí povolenia na zamestnanie,
b) zruení potvrdenia o monosti obsadenia vo¾ného
pracovného miesta..
72. V § 115 ods. 9 sa slová § 34 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 34 ods. 11.
73. V § 118 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
,a na cudzinca, ktorý poiadal o asistovaný dobrovo¾ný návrat do krajiny pôvodu.
74. V § 122 písm. b) sa vypúa slovo overená.
75. V § 122 písm. c) sa na konci pripája slovo alebo.
76. V § 122 písm. d) sa vypúa slovo overené a na
konci slovo alebo.

Èiastka 109

Zbierka zákonov è. 495/2013

77. V § 122 sa vypúa písmeno e).
78. V § 125 ods. 2 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 6.
79. V § 125 ods. 4 sa slová § 34 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 34 ods. 12 a slová § 82 ods. 1 sa nahrádzajú slovami § 82 ods. 2.

(1) Cudzinec môe vstupova do pracovnoprávneho
vzahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.97).
85. Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 131b

80. V § 125 ods. 5 sa slová § 34 ods. 11 alebo
ods. 12 nahrádzajú slovami § 34 ods. 12 alebo
ods. 13.
81. V § 125 odsek 10 znie:
(10) Policajný útvar informuje do troch pracovných
dní písomne alebo elektronicky
a) ústredie práce o
1. zamietnutí iadosti o vydanie modrej karty,
2. zamietnutí iadosti o obnovenie modrej karty,
3. zániku modrej karty,
b) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o
1. zamietnutí iadosti o udelenie prechodného pobytu na úèel zamestnania,
2. zamietnutí iadosti o udelenie prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má
priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v inom èlenskom táte,
3. zániku prechodného pobytu na úèel zamestnania,
4. zániku prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny,
5. zániku prechodného pobytu tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte,
c) zamestnávate¾a o
1. zániku modrej karty,
2. zániku prechodného pobytu na úèel zamestnania,
3. zániku prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny,
4. zániku prechodného pobytu tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte..
82. V § 125 ods. 11 sa slová § 33 ods. 8 nahrádzajú
slovami § 33 ods. 11 a slová § 38 ods. 11 sa nahrádzajú slovami § 38 ods. 12.
83. V § 125 ods. 12 sa slová § 33 ods. 6, § 34 ods. 13,
§ 38 ods. 10, § 40 ods. 6 nahrádzajú slovami § 33
ods. 8, § 34 ods. 14, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7.
84. V § 126 odsek 1 znie:
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Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
(1) Konania pod¾a tohto zákona zaèaté pred 1. januárom 2014 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2013.
(2) Potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, vydané ústredím práce na základe iadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na úèely § 38
ods. 10, § 40 ods. 6 alebo § 41 ods. 3 povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.
(3) Povolenie na zamestnanie vydané úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na základe iadosti podanej
pred 1. januárom 2014 sa na úèely § 33 ods. 3 alebo
§ 34 ods. 4 povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas
s jeho obsadením.
(4) Predåenie povolenia na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe iadosti
podanej pred 1. januárom 2014 sa na úèely § 34 ods. 4
povauje za potvrdenie o monosti obsadenia vo¾ného
pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením..
86. Príloha è. 2 sa dopåòa pätnástym bodom, ktorý
znie:
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom
postupe vybavovania iadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území èlenského
tátu pre tátnych prísluníkov tretích krajín
a o spoloènom súbore práv pracovníkov z tretích
krajín s oprávneným pobytom v èlenskom táte
(Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011)..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006 Z. z.
o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 32 ods. 3 zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona
è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2008 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006
Z. z. o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 556/2007 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 506/2008
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 41/2010
Z. z.,
nariadenia
vlády
Slovenskej
republiky

è. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 444/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slová riadite¾ ústavu jeho pracovnú
tarifu primerane zníi nahrádzajú slovami jeho pracovná odmena sa primerane zníi.
2. § 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Odmeòovanie normovanej práce sa vykonáva
tak, aby pri splnení normy spotreby práce v poadovanej kvalite pracovná odmena zodpovedala príslunej
pracovnej triede v prvom pracovnom stupni pod¾a prílohy è. 3..
3. Prílohy è. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF
PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesaène)
Pracovný
stupeò
1
2
3

Poèet rokov zapoèítanej praxe
1
155,10
162,10
168,80

do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

Pracovná trieda
2
3
168,30
182,00
175,20
190,20
182,70
198,10

4
297,90
311,20
323,70

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 384/2006 Z. z.

VÝKA PRACOVNÝCH TARÍF
PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeò

Poèet rokov zapoèítanej praxe

1
2
3

do 5 rokov
od 5 do 10 rokov
nad 10 rokov

1
0,891
0,932
0,970

Pracovná trieda
2
3
0,967
1,046
1,007
1,093
1,050
1,139

4
1,712
1,789
1,860
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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497
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje spôsob výpoètu mýta, výka sadzby mýta a systém zliav
zo sadzieb mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 1 zákona
è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

a viac pod¾a emisnej triedy vozidla EURO a poètu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú urèené na prepravu osôb.

§1

(1) Sadzby mýta za uívanie vymedzených úsekov
dia¾nic a rýchlostných ciest sú ustanovené v prílohe
è. 1.

Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) spôsob výpoètu mýta a výku sadzby mýta za 1 km
prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
1. od 3 500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
b) spôsob výpoètu mýta a výku sadzby mýta za 1 km
prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel umoòujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
1. od 3 500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
c) systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta.
§2
(1) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou vozidla od 3 500 kg
do 12 000 kg pod¾a emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akýko¾vek poèet náprav, ak ide o vozidlá urèené na prepravu osôb, ktoré umoòujú prepravu viac
ako deviatich osôb vrátane vodièa, a vozidlá, ktoré nie
sú urèené na prepravu osôb.
(2) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou vozidla 12 000 kg
a viac pod¾a emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre
akýko¾vek poèet náprav, ak ide o vozidlá urèené na prepravu osôb, ktoré umoòujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
(3) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou vozidla 12 000 kg

§3

(2) Sadzby mýta za uívanie vymedzených úsekov
ciest I. triedy sú ustanovené v prílohe è. 2.
(3) Sadzby mýta za uívanie vymedzených úsekov
ciest II. triedy a ciest III. triedy sú ustanovené v prílohe
è. 3.
(4) Spôsob výpoètu mýta je ustanovený v prílohe è. 4.
(5) Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe
è. 5.
§4
Prevádzkovate¾ovi vozidla sa poskytne percentuálna
z¾ava zo sadzby mýta na vozidlo s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou nad 3 500 kg, ktoré nie je urèené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch
pozemných komunikácií nad limity ustanovené v prílohe è. 6 poèas kalendárneho roka. Do poètu najazdených kilometrov sa nezapoèítajú kilometre najazdené
po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií
spoplatnených nulovou sadzbou mýta.
§5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 7.
§6
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIA¼NIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
eur/km bez DPH

Nákladné
vozidlá

BUS**

Kategória vozidla

EURO 0
 II

EURO III,
IV

EURO V,
VI a EEV

3 500 kg  12 000 kg*

0,103

0,093

0,080

0,222

0,201

0,172

0,234

0,212

0,181

0,243

0,220

0,188

0,234

0,212

0,181

0,060

0,050

0,030

0,110

0,100

0,060

12 000 kg a viac
 2 nápravy
12 000 kg a viac
 3 nápravy
12 000 kg a viac
 4 nápravy
12 000 kg a viac
 5 a viac náprav
3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac*

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

1. SADZBY MÝTA ZA UÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBENÝCH S DIA¼NICAMI
A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla
Nákladné
vozidlá

BUS**

3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac
 2 nápravy
12 000 kg a viac
 3 nápravy
12 000 kg a viac
 4 nápravy
12 000 kg a viac
 5 a viac náprav
3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac*

EURO 0
 II

EURO
III, IV

EURO V,
VI a EEV

0,103

0,093

0,080

0,222

0,201

0,172

0,234

0,212

0,181

0,243

0,220

0,188

0,234

0,212

0,181

0,040

0,030

0,020

0,080

0,070

0,040

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.

2. SADZBY MÝTA ZA UÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBENÉ S DIA¼NICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla
Nákladné
vozidlá

BUS**

3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac
 2 nápravy
12 000 kg a viac
 3 nápravy
12 000 kg a viac
 4 nápravy
12 000 kg a viac
 5 a viac náprav
3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac*

EURO 0
 II

EURO
III, IV

EURO V,
VI a EEV

0,080

0,072

0,062

0,172

0,156

0,133

0,181

0,164

0,140

0,185

0,167

0,143

0,181

0,164

0,140

0,040

0,030

0,020

0,080

0,070

0,040

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
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3. SADZBY MÝTA ZA UÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY
eur/km bez DPH
Kategória vozidla
Nákladné
vozidlá

BUS**

EURO 0
 II

EURO III,
IV

EURO V,
VI a EEV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac
 2 nápravy
12 000 kg a viac
 3 nápravy
12 000 kg a viac
 4 nápravy
12 000 kg a viac
 5 a viac náprav
3 500 kg
 12 000 kg*
12 000 kg a viac*

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UÍVANIE VYMEDZENÝCH
ÚSEKOV CIEST II. TRIEDY A CIEST III. TRIEDY
eur/km bez DPH
Kategória vozidla
Nákladné
vozidlá

BUS**

EURO 0
 II

EURO
III, IV

EURO V,
VI a EEV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 kg  12 000
kg*
12 000 kg a viac
 2 nápravy
12 000 kg a viac
 3 nápravy
12 000 kg a viac
 4 nápravy
12 000 kg a viac
 5 a viac náprav
3 500 kg  12 000
kg*
12 000 kg a viac*

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

SPÔSOB VÝPOÈTU MÝTA
Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infratruktúru v èlenení na investièné náklady, náklady na
údrbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.
Vypoèítaná suma mýta sa zvyuje o daò z pridanej hodnoty pod¾a zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov.
Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závislé od príslunej nápravovej hmotnosti a pre prísluné kategórie vozidiel sú urèené pomocou hodnotenia úèinnosti a súèinite¾ov úèinnosti pre prísluné kategórie vozidiel.
Kategória vozidla
Nákladné vozidlá
BUS

Rozpätie hodnôt súèinite¾a úèinnosti
3 500 kg  12 000 kg*
> 12 000 kg
2 nápravy
> 12 000 kg
3 nápravy
> 12 000 kg
4 nápravy
> 12 000 kg
5 náprav a viac
> 12 000 kg*

Nákladné vozidlá

BUS**

<= 0,3025
0,3696  1,4096
0,2569  2,4096
0,1024  2,9096
0,2812  2,4896
0,2569  0,7857

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
**BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
Koeficienty rovnocennosti pre kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a roènú údrbu sú pre
vetky kategórie vozidiel rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý od nápravovej hmotnosti,
ku ktorej sa exponenciálne zväèuje.
Trieda vozidla
A
B
C
D
E
F

3 500 kg  12 000 kg*
Nákladné vozidlá >12 000 kg 2 nápravy
Nákladné vozidlá >12 000 kg 3 nápravy
Nákladné vozidlá >12 000 kg 4 nápravy
Nákladné vozidlá >12 000 kg 5 náprav a viac
BUS** > 12 000 kg*

Koeficienty rovnocennosti
Stavebná oprava
Investície
Roèná údrba
1,000
1
1
4,660
1
1
7,966
1
1
9,619
1
1
8,230
1
1
2,597
1
1

* Jednotne pre akýko¾vek poèet náprav.
** BUS  vozidlá umoòujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodièa.
Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzh¾adom na ich emisné hodnoty je zabezpeèená pripoèítaním príplatku pokrývajúcim externé environmentálne náklady.
Èlenenie vozidiel pod¾a emisných tried EURO
EURO 0  II
EURO III, IV
EURO V, VI, EEV

Najviac 3 nápravy
146 %
105 %
100 %

Najmenej 4 nápravy
147 %
105 %
100 %

Autobusy
146 %
105 %
100 %
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ
1. Vozidlo EURO 0
Hmotnos oxidu
uho¾natého
(CO) g/kWh
12,3

Hmotnos
uh¾ovodíkov
(HC) g/kWh
2,6

Hmotnos oxidov
dusíka
(NOx) g/kWh
15,8

2. Vozidlá EURO I a EURO II
Hmotnos
oxidu
uho¾natého
(CO) g/kWh

Hmotnos
uh¾ovodíkov
(HC)
g/kWh

Hmotnos
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh

Hmotnos
tuhých èastíc
(PT) g/kWh

4,9

1,23

9

0,41)

4

1,1

7

0,15

Vozidlo
EURO I
Vozidlo
EURO II

3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV
pecifické hmotnosti oxidu uho¾natého, celkových uh¾ovodíkov, oxidov dusíka a tuhých èastíc urèené pod¾a skúky
ESC a opacita výfukových plynov urèená pod¾a skúky ERL nesmú presahova tieto hodnoty2):

Vozidlo
EURO
III
Vozidlo
EURO
IV
Vozidlo
EURO
V
Vozidlo
EEV

Hmotnos
oxidu
uho¾natého
(CO)
g/kWh

Hmotnos
uh¾ovodíkov
(HC) g/kWh

Hmotnos
oxidov
dusíka
(NOx)
g/kWh

Hmotnos
tuhých
èastíc
(PT)
g/kWh

Výfukový
plyn
m1

2,1

0,66

5

0,103)

0,8

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

1,5

0,46

2

0,02

0,5

1,5

0,25

2

0,02

0,15

Vysvetlivky:
1
) Koeficient 1,7 sa uplatòuje na limitné hodnoty emisií tuhých èastíc, ak ide o motory s menovitým výkonom 85 kW
alebo mením.
2
) Skúobný cyklus tvorí sled skúobných bodov, prièom je kadý bod definovaný rýchlosou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodriava (skúka ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúky ETC a ELR).
3
) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je mení ne 0, 7 dm3 a ktorých menovitá rýchlos je vyia ne 3 000 min1.
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

Z¼AVY ZO SADZIEB MÝTA

Limit pre kilometre
najazdené poèas
kalendárneho roka

nad 5 000 km
nad 10 000 km
nad 20 000 km
nad 30 000 km
nad 50 000 km

Percentuálne z¾avy zo sadzieb mýta pre
jednotlivé kategórie vozidiel
Nákladné vozidlá
do 12 000 kg
3%
5%
7%
9%
11 %

Nákladné vozidlá
12 000 kg a viac

3%
5%
7%
9%
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Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 497/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES
z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
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498
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013
o ustanovení stupnice platových taríf prísluníkov Hasièského a záchranného zboru
a prísluníkov Horskej záchrannej sluby

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 131 ods. 3 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2014
stupnicu platových taríf prísluníkov Hasièského a záchranného zboru a prísluníkov Horskej záchrannej
sluby, ktorá je uvedená v prílohe.

§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 602/2009 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf
prísluníkov Hasièského a záchranného zboru a prísluníkov Horskej záchrannej sluby.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 498/2013 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUNÍKOV HASIÈSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A PRÍSLUNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBY
( mesaène)
Platový
stupeò

Poèet rokov praxe

1

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov
Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

do 2

489,50

512,50

539,50

576,50

616,50

652,00

695,50

739,00

782,50

2

od 2 do 4

518,00

543,00

571,50

610,50

653,50

691,00

737,00

783,50

829,50

3

od 4 do 6

547,00

573,50

603,50

645,00

690,00

730,00

778,50

827,50

876,50

4

od 6 do 9

576,50

603,50

635,50

679,00

727,00

768,00

819,50

874,00

923,00

5

od 9 do 12

605,00

634,00

667,00

713,00

763,00

807,00

861,00

915,00

969,50

6

od 12 do 15

634,00

664,00

699,00

747,50

799,50

845,50

902,50

959,50

1 016,00

7

od 15 do 18

662,50

694,50

731,00

781,50

836,50

884,50

944,00

1 003,50

1 063,00

8

od 18 do 21

691,50

725,00

763,00

815,50

873,00

923,00

985,50

1 048,00

1 109,50

9

od 21 do 24

720,00

755,00

795,00

849,50

909,50

962,00

1 027,00

1 092,00

1 156,50

10

od 24 do 28

749,00

785,50

827,00

884,00

946,00

1 001,00

1 068,00

1 136,00

1 203,50

11

od 28 do 32

778,00

815,50

858,50

918,00

983,00

1 039,50

1 109,50

1 180,00

1 250,00

12

nad 32

806,50

846,00

890,50

952,00

1 019,50

1 078,50

1 151,00

1 224,00

1 297,00
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499
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 437/2006
Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhláky è. 361/2008 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 66 písm. a) a k) a p) zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok
výkonu väzby v znení vyhláky è. 361/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písmeno f) znie:
f) o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,.
2. § 1 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby..
3. § 3 sa vypúa.
4. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zoznam odòatých vecí pod¾a § 6 ods. 6 zákona,.
5. V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) údaj o prevzatí osobných dokladov,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
6. V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová slovenskej mene
nahrádzajú slovom eurách.
7. V § 4 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak obvinený záznam odmietne podpísa, prísluník zboru o tom
urobí poznámku v zázname..
8. V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová a) a c) a e) nahrádzajú slovami a) a d) a f).
9. V § 7 ods. 1 sa slová § 17 zákona nahrádzajú
slovami § 17 ods. 1 zákona.
10. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraò alebo strelivo, odovzdá ich orgánu, ktorý obvineného dodal do výkonu väzby. Pri dodaní obvineného
do výkonu väzby prísluníkmi zboru ústav strelnú
zbraò alebo strelivo obvinenému odníme a odovzdá
v mene obvineného do úschovy najbliiemu policajnému útvaru, ktorý o tom vydá potvrdenie; potvrdenie
o úschove ústav prevezme do úschovy pod¾a odseku 1..

11. V § 7 sa vypúajú odseky 3 a 4.
12. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Umiestòovanie obvineného do cely urèuje riadite¾ ústavu alebo ním urèený prísluník zboru okrem
prípadov uvedených v § 7 ods. 5 zákona, v ktorých
umiestnenie urèuje iba riadite¾ ústavu. Pri umiestòovaní sa prihliada najmä na vek, zdravotný stav a ivotné návyky obvineného, ako fajèenie, závislos od alkoholu alebo iných návykových látok. Do urèenia
umiestnenia, najdlhie vak do najbliieho pracovného dòa, je obvinený umiestnený v prijímacej cele..
13. V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ním urèený prísluník zboru.
14. § 10 sa vypúa.
15. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14a
Ubytovanie
(1) Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy cely, lôka a uzamykate¾nej
skrinky obvineného rozhoduje riadite¾ ústavu alebo
ním urèený prísluník zboru.
(2) Ubytovacia plocha cely sa urèí z celkovej plochy
cely po odpoèítaní plochy, ktorú zaberá
a) hygienická bunka umiestnená v cele,
b) stavebne oddelené WC umiestnené v cele,
c) plocha, nad ktorou je svetlá výka cely menia ako
1300 mm,
d) plocha zabudovaného nábytku,
e) plocha okenných a dverných ústupkov.
(3) Do ubytovacej plochy cely sa zapoèítava plocha
arkierov a výklenkov, ak sú súèasne najmenej 1200 mm
iroké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy.
(4) Generálny riadite¾ urèí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.
(5) O doèasnom zníení ubytovacej plochy pod¾a § 12
ods. 1 zákona môe rozhodnú riadite¾ ústavu. Rozhodnutie riadite¾a ústavu o doèasnom zníení ubytovacej
plochy platí najviac es mesiacov; v prípade trvania
dôvodov, môe riadite¾ ústavu o doèasnom zníení ubytovacej plochy rozhodnú aj opakovane..
16. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Ak obvinený pouíva vlastný odev, bielizeò
a obuv, musí ma zabezpeèenú obmenu spodnej bieliz-
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ne raz za týdeò a obmenu odevu a obuvi pod¾a potreby,
najèastejie vak raz za dva týdne. Kontrolu prinesených súèastí odevu urèených na obmenu vykonáva prísluník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla,
o èom urobí záznam. Jednotlivé èasti vlastného odevu
nesmú saova identifikáciu obvineného, nesmú by
oznaèené názvami ozbrojených zborov, nesmú by výstredné alebo v rozpore s § 30 ods. 2 písm. i) zákona..
17. § 16 a 17 znejú:
§ 16
(1) Ak obvinený nedodriava podmienky ustanovené
v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruí povinnos ustanovenú v § 30 ods. 1 písm. i) zákona, riadite¾ ústavu alebo
ním urèený prísluník zboru doèasne pozastaví
monos obvineného pouíva vlastný odev a obuv.
(2) Obvinenému sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona poskytuje odev a obuv pod¾a urèených vzorov a noriem.
Ústavná spodná bielizeò sa vymieòa raz za týdeò,
ústavný odev a obuv pod¾a potreby a ústavná poste¾ná
bielizeò raz za dva týdne.
§ 17
(1) Pri portovej èinnosti v ústave sa obvinenému na
jeho iados umoní pouíva vlastný portový odev
a obuv.
(2) Obvinený, ktorý sa má pod¾a § 9 zákona predvies
mimo ústavu, pouíva poèas predvedenia vlastný odev,
bielizeò a obuv, ak zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpeèia ochranu jeho
zdravia pred nepriaznivými úèinkami týchto podmienok.
(3) Podmienky pouívania vlastného odevu a obuvi
urèí riadite¾ ústavu..
18. V § 18 sa za slová Riadite¾ ústavu vkladajú slová alebo ním urèený prísluník zboru.
19. § 19 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Starostlivos o zdravie
§ 19
(1) Ústav poskytne obvinenému peòaný príspevok
pod¾a § 16 ods. 2 zákona vo výke najniieho doplatku
za liek, lieèebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú
v zozname kategorizovaných liekov, lieèebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnate¾ný úèel urèenia a porovnate¾né základné funkèné vlastnosti. Ak
liek, lieèebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo v nemocnici, ústav poskytne obvinenému peòané prostriedky na nákup lieku, lieèebnej
alebo zdravotníckej pomôcky vo výke urèeného doplatku za liek, lieèebnú alebo zdravotnícku pomôcku.
(2) Obvinený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peòaných prostriedkov na úhradu nákladov
na nákup lieku, lieèebnej alebo zdravotníckej pomôcky
a na úhradu nevyhnutých nákladov poskytnutých za
sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostli-
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vosti. Peòaný príspevok sa zaeviduje na konto obvineného debetom.
(3) Lekár vykonávajúci kontrolu pod¾a osobitného
predpisu4) predkladá riadite¾ovi ústavu správu a odporúèanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.
(4) Ak zdravotný stav obvineného vyaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti5) a nemono ju
zabezpeèi lekárom z ústavu, ústav privolá záchrannú
zdravotnú slubu alebo lekársku slubu prvej pomoci,
ktorá po vyetrení obvineného rozhodne o ïalom postupe.
(5) Ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa
o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe doh¾adu nad zdravotným stavom obvineného; zdravotný stav
obvineného kontroluje najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riadite¾ ústavu oznámi
túto skutoènos prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor
nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslunému
orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivos..
20. V § 20 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Priestor urèený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie portových èinností
a súèasne umoòuje vykonanie vychádzky aj v prípade
nepriaznivých poveternostných podmienok..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
21. V § 20 ods. 2 sa slovo cvièi nahrádza slovami
vykonáva portovú èinnos.
22. V § 21 odseky 1 a 5 znejú:
(1) Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemono sprchovanie doèasne zabezpeèi, ústav
zabezpeèí, aby sa obvinený mohol najmenej dvakrát
v kalendárnom týdni umýva v teplej vode.
(5) Ak obvinený nemá pri prijímaní do výkonu väzby
potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneï po nástupe. Ústav vydá obvinenému základné potreby osobnej
hygieny pod¾a potreby a urèených noriem a ïalie potreby osobnej hygieny v súlade s § 16 ods. 5 zákona pod¾a potreby a urèených noriem na základe písomnej
iadosti obvineného. Náklady ústavu na poskytnutie
ïalích potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto
obvineného debetom..
23. V § 23 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
24. § 25 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Návtevy
§ 25
(1) Návteva sa vykoná na základe pozvania na návtevu za podmienok ustanovených v zákone.
(2) Pre návtevníkov je zriadená èakáreò a priestor
pre matky s demi, v ktorej sú k dispozícii zákon, táto
vyhláka a ústavný poriadok..
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25. V § 26 ods. 1 sa slová o pravidlách správania sa
pri návteve nahrádzajú slovami o zásadách správania pri návteve uvedených v prílohe.
26. V § 26 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Osoba mladia ako 15 rokov sa môe zúèastni
na návteve len v sprievode plnoletej osoby.
(4) Vykonanie návtevy, jej preruenie a jej predèasné skonèenie sa evidujú.
(5) Návteva poèas výkonu disciplinárneho trestu
umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu sa vykoná, len ak
povolenie na vykonanie návtevy u bolo odoslané
a okolnosti u neumoòujú návtevu odvola; takáto
návteva sa vdy vykoná bez priameho kontaktu..
27. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 7 a § 32 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

28. V § 27 odsek 4 znie:
(4) Obvinený si môe ponecha pri sebe dolú korepondenciu v mnostve zodpovedajúcom monostiam
jej uloenia v skrinke. Ak mnostvo korepondencie,
ktorú má obvinený pri sebe, prevyuje monosti jej
uloenia v skrinke, obvinený korepondenciu odovzdá
pri návteve, odole na vlastné náklady, znièí ju alebo
ak o to poiada, ústav zabezpeèí uloenie korepondencie do jeho osobných vecí; ústav korepondenciu pred
odovzdaním alebo odoslaním skontroluje..
29. V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo poistená zásielka.
30. V § 28 ods. 3 sa za slová o tom vkladajú slová
spracuje úradný záznam a.
31. § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29
Pouívanie telefónu
(1) iados o pouívanie telefónneho zariadenia umiestneného v ústave obvinený v kolúznej väzbe predkladá
orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom slubukonajúceho prísluníka zboru na
predpísanom tlaèive; iados sa zasiela orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady obvineného. Podmienky pouívania telefónneho zariadenia
urèuje riadite¾ ústavu.
(2) Ak obvinený v kolúznej väzbe iada ústav o telefonovanie s obhajcom, na predpísanom tlaèive uvedie
údaje o obhajcovi, ktoré ústav overuje prostredníctvom
orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu.
(3) Obvinenému, ktorý nepretelefonuje poèet minút
stanovených zákonom, sa tieto do ïalieho telefonovania neprenáajú.
(4) Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu.
(5) Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môu povoli telefonický hovor medzi obvinenými navzájom
a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o manelov,
rodièov a deti a ak to technické podmienky ústavu
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umoòujú. Náklady telefonického hovoru znáa volajúci obvinený alebo odsúdený.
(6) V prípade nariadenia riadite¾a ústavu pod¾a § 21
ods. 1 zákona je prísluník zboru prítomný v priestore
urèenom na telefonovanie tak, aby mal monos nepretritej kontroly telefónneho zariadenia a telefonujúceho obvineného. Ústav upozorní obvineného výveskou
umiestnenou pri telefónnom zariadení, e prísluník
zboru, ktorý môe by pod¾a § 21 ods. 1 zákona prítomný pri telefonovaní, môe obsah hovoru poèu a telefonovanie preruí, ak zistí, e obvinený pokodzuje telefónne zariadenie.
(7) Pri telefonovaní obvineného v kolúznej väzbe je
zástupca orgánu èinného v trestnom konaní alebo
súdu, ak si vyhradil svoju prítomnos pri telefonovaní,
vdy prítomný bezprostredne pri telefónnom zariadení.
(8) Na telefonovanie obvinený pouíva preukaz obvineného. Ak sa kontrolou zistí, e preukaz obvineného
pouíva iný obvinený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruí; neoprávnené pouitie telefónneho zariadenia je disciplinárnym previnením pod¾a
§ 40 ods. 2 zákona.
(9) Kredit na telefonovanie si môe obvinený zakúpi
bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom
telefónneho zariadenia v termínoch urèených riadite¾om ústavu. Pri prepustení obvineného na slobodu sa
mu nevyèerpaný kredit na telefonovanie vráti..
32. V § 30 odsek 1 znie:
(1) Povolenie na prijatie balíka pod¾a § 14 ods. 4,
§ 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. d) zákona (ïalej len
balík) zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho iada zasla, na riadne vyplnenom predpísanom tlaèive opatrenom odtlaèkom peèiatky ústavu a podpisom oprávneného prísluníka zboru,
ktorý tlaèivo vyplnil..
33. V § 30 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona.
34. V § 30 odsek 5 znie:
(5) V záujme zaistenia bezpeènosti a predchádzania
prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na
prítomnos drog a výbuných systémov a zaistí sa èas
obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom..
35. V § 30 ods. 6 posledná veta znie:
Osobitne sa evidujú nevydané veci..
36. § 31 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Nakladanie s peòanými prostriedkami
a iné finanèné operácie
§ 31
(1) Ak táto vyhláka neustanovuje inak, obvinený
môe èerpa peòané prostriedky v poradí pod¾a
a) § 23 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a d) zákona,
b) § 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej
výmene v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(2) Ak ústav neeviduje voèi obvinenému poh¾adávku,
vydá na základe písomnej iadosti obvineného ceniny,
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cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu úètu
obvineného vedeného v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované na konte obvineného, osobe urèenej obvineným.
(3) Do celkového èerpania peòaných prostriedkov
obvineného sa nezahàòa nákup liekov, ktoré nemono
poskytnú na základe zdravotného poistenia bezplatne, a úhrada nevyhnutných nákladov za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4) Rozdiel medzi výkou úhrady poh¾adávky obvineného a celkovým èerpaním peòaných prostriedkov sa
prenáa do ïalieho obdobia.
(5) Obvinený môe na základe písomnej iadosti raz
mesaène poukáza peòané prostriedky urèeným osobám. Výdavky spojené s poukázaním peòaných prostriedkov znáa obvinený.
(6) Poh¾adávky obvineného sa evidujú na základe
právoplatného rozhodnutia súdu, exekuèného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody
pod¾a § 60k zákona.
(7) Obvinený môe èerpa peòané prostriedky zo
svojho konta pod¾a § 23 ods. 4 písm. e) zákona na
a) úhradu poh¾adávky,
b) doplnenie predpokladanej sumy cestovného do
miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deò,
c) nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d) nákup ïalích potrieb osobnej hygieny,
e) nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,
f) nákup základných potrieb na korepondenciu,
g) nákup liekov, ktoré nemono poskytnú na základe
zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(8) Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí
z pokladnice ústavu zostatok peòaných prostriedkov
na konte obvineného. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peòaných
prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najmenej suma
pod¾a osobitného predpisu;7) zostávajúce peòané prostriedky sa obvinenému zalú bez zbytoèného odkladu
na ním uvedenú adresu alebo úèet vedený v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(9) Ak ústav v èase prepustenia na slobodu eviduje
voèi obvinenému neuhradenú poh¾adávku spojenú
s výkonom väzby a výkonom trestu, obvinený uhradí
takúto poh¾adávku alebo jej èas zo sumy peòaných
prostriedkov vyej, ako je suma pod¾a § 23 ods. 6 zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.

Poznámky pod èiarou k odkazom 8 a 11 sa vypúajú.
37. § 32 znie:

Èiastka 109

§ 32
Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri
nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, e preukaz obvineného bol pouitý iným obvineným ako tým,
ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá; neoprávnené pouitie preukazu obvineného je disciplinárnym previnením pod¾a § 40 ods. 2 zákona..
38. § 33 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Vzdelávanie, záujmová èinnos,
portová èinnos a iná èinnos
§ 33
(1) Obvinený sa môe zúèastòova na krátkodobých
skupinových vzdelávacích a osvetových èinnostiach,
záujmovej èinnosti, portovej èinnosti a inej èinnosti
na základe ponukových listov, ktoré spracováva urèený
prísluník zboru na nasledujúci kalendárny mesiac
a schva¾uje vedúci oddelenia výkonu väzby.
(2) V ponukových listoch sú uvedené èinnosti pod¾a
druhu a èas ich konania; obvinený sa na nich môe zúèastòova v èase urèenom èasovým rozvrhom dòa alebo
vo svojom osobnom vo¾ne.
(3) O úèasti obvineného na jednotlivých èinnostiach
rozhoduje urèený prísluník zboru, ktorý úèas eviduje
s uvedením dátumu a èasu vykonávanej èinnosti.
(4) Obvinenému, ktorý ku dòu prijatia do väzby tudoval na strednej kole alebo vysokej kole, sa na základe jeho iadosti umoní pokraèova v tomto túdiu
ditanèným vzdelávaním; na túdium obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, sa vyaduje súhlas prísluného
orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu.
(5) Ustanovenia § 7 ods. 2 zákona sa primerane
pouijú aj na uskutoènenie vzdelávania, záujmovej èinnosti, portovej èinnosti a inej èinnosti pod¾a § 26 zákona..
39. V § 34 odsek 2 znie:
(2) Zoznam vecí, ktoré môe obvinený prija pod¾a
§ 26 ods. 5 zákona, vyznaèí urèený prísluník zboru
v povolení na prijatie balíka, ktoré zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej iada zaslanie balíka..
40. V § 35 ods. 2 sa za slovo moností vkladajú slová a technických moností a slová 37 cm sa nahrádzajú slovami 43 cm (17 palcov).
41. V § 35 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak obvinený pouíva elektrický spotrebiè pripojený do elektrickej siete, riadite¾ ústavu urèí pauálny
poplatok pod¾a priemernej mesaènej spotreby energie
zistenej na základe technických údajov elektrického
spotrebièa. Úhrada nákladov sa uskutoèní vdy kalendárny mesiac vopred.
(4) Obvinený, ktorý bol poèas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave
uhradil preddavok na úhradu nákladov, môe po
schválení pouívania elektrického spotrebièa riadite¾om ústavu, do ktorého bol premiestnený, pouíva
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elektrický spotrebiè v kalendárnom mesiaci bez ïalej
úhrady..
42. Nadpis § 37 znie: Poskytovanie psychologických
a sociálnych sluieb.
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ných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa
udelí jej vyhlásením a musí sa vykona najneskôr do
jedného mesiaca po udelení.
(4) Disciplinárne odmeny sa vyhlasujú individuálne.

43. V § 37 ods. 1 sa vypúajú slová po predchádzajúcom stanovisku vedúceho oddelenia výkonu väzby.

§ 45

44. § 37 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému urèený prísluník zboru, o èom urobí záznam..

(1) Riadite¾ ústavu a vedúci oddelenia výkonu väzby
môu obvinenému uloi disciplinárne tresty pod¾a
§ 40 ods. 3 zákona.

45. V § 39 odsek 2 znie:
(2) Riadite¾ ústavu bezodkladne preskúma kadú
informáciu týkajúcu sa poruenia práva obvineného
a pod¾a potreby prijme opatrenia na zabránenie ïaliemu poruovaniu práv obvineného..
46. V § 40 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona riadite¾ ústavu na návrh
umiestòovacej komisie. Predsedom umiestòovacej komisie je vedúci oddelenia výkonu väzby, èlenmi umiestòovacej komisie sú samostatný referent reimu, psychológ, lekár, prísluník zboru z organizaèno-právneho
oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu,
preventívno-bezpeènostnej sluby, oddelenia ochrany
a obrany alebo ïalí prísluníci zboru alebo zamestnanci zboru urèení riadite¾om ústavu. Urèený prísluník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslunej dokumentácii..
Doterajie odseky 1 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
47. § 40a sa vrátane nadpisu vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 sa vypúa.
48. V § 42 ods. 2 sa slová rozhodne o jeho umiestnení nahrádzajú slovami urèí jeho umiestnenie.
49. V § 42 ods. 3 sa slová rozhodne o umiestnení
nahrádzajú slovami urèí umiestnenie.
50. V § 43 ods. 3 sa za slovo ústave vkladajú slová
alebo doruèených v balíku pod¾a § 38 ods. 3 písm. d)
zákona.
51. tvrtý oddiel vrátane nadpisu znie:
TVRTÝ ODDIEL
DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE
TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI
§ 44
(1) Disciplinárne odmeny pod¾a § 38 ods. 3 zákona
môu obvinenému udeli riadite¾ ústavu, vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent reimu.
(2) Záznam o udelení disciplinárnej odmeny pod¾a
§ 38 ods. 4 zákona obsahuje druh a dôvod udelenia disciplinárnej odmeny.
(3) Disciplinárnu odmenu môe navrhnú prísluník
zboru alebo zamestnanec zboru. O návrhu na udelenie
disciplinárnej odmeny sa rozhodne do piatich pracov-

(2) Samostatný referent reimu môe obvinenému
uloi disciplinárne tresty pod¾a § 40 ods. 3 písm. a)
a d) zákona. Disciplinárny trest pod¾a § 40 ods. 3
písm. e) a f) môe samostatný referent reimu uloi obvinenému a na pä dní.
(3) O disciplinárnom previnení urobí prísluník zboru alebo zamestnanec zboru, ktorý sa o disciplinárnom
previnení dozvedel, oznámenie na urèenom tlaèive
a odovzdá ho na vybavenie ktorémuko¾vek prísluníkovi zboru s disciplinárnou právomocou. Z oznámenia
musia by zrejmé údaje o disciplinárnom previnení,
najmä miesto, èas, spôsob spáchania disciplinárneho
previnenia a okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne
previnenie spáchané.
(4) O uloení disciplinárneho trestu vykoná prísluník zboru s disciplinárnou právomocou záznam v osobnej karte obvineného. Záznam o uloení disciplinárneho trestu obsahuje druh a dôvod disciplinárneho
trestu.
(5) Rozhodnutie o disciplinárnom treste sa po jeho
vykonaní zaloí do osobného spisu obvineného..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 15 sa vypúajú.
52. § 46 a 46a sa vrátane nadpisov vypúajú.
53. V § 47 odsek 1 znie:
(1) Èinnosti pod¾a § 44 ods. 1 zákona môu subjekty
vykonáva pod¾a predloeného projektu, ktorý na základe stanoviska vedúceho oddelenia výkonu väzby
schva¾uje riadite¾ ústavu; projekt obsahuje najmä zameranie èinností a podmienky jeho realizácie..
54. V § 47 ods. 2 sa slová v spolupráci s ústavom
vypúajú a slová generálnemu riadite¾stvu sa nahrádzajú slovom ústavu.
55. V § 47 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
56. § 48 znie:
§ 48
(1) Duchovná a pastoraèná sluba sa poskytuje najmä
a) vykonávaním bohosluieb,
b) rozhovormi, pastoraènými návtevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c) vedením tudijných skupín,
d) zabezpeèovaním náboenskej literatúry,
e) podie¾aním sa na aktivitách pod¾a § 44 ods. 1 zákona.
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(2) Ústav vytvorí vhodné podmienky na poskytovanie
duchovnej a pastoraènej sluby; v ústavnom poriadku
alebo ponukových listoch informuje obvinených
o monosti jej poskytovania.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzahujú
aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorého spôsobilos na právne
úkony je obmedzená..

(3) Ústav zabezpeèí vhodné priestory na duchovné a pastoraèné sluby. Ústav nesmie vytvára podmienky, ktoré by
zvýhodòovali niektorú cirkev alebo náboenskú spoloènos
na úkor inej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti.

60. V § 52 ods. 1 sa slovo zaradené nahrádza slovom umiestnené.

(4) Duchovná a pastoraèná sluba pod¾a odseku 1
písm. a) a b) sa obvineným v kolúznej väzbe poskytuje
takým spôsobom a v takých priestoroch, ako je uvedené v § 12; v odôvodnených prípadoch a na základe súhlasu riadite¾a ústavu v priestoroch pod¾a odseku 3.
(5) Právom obvineného na úèas na duchovných
a pastoraèných slubách nie sú dotknuté ïalie ustanovenia o právach a povinnostiach obvinených.
(6) Pri zabezpeèovaní spoloèných duchovných a pastoraèných sluieb spolupracujú osoby uvedené v § 44
ods. 4 zákona s prísluníkmi zboru; poriadok a bezpeènos pod¾a potreby zabezpeèí prísluník zboru..
57. V § 50 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 1 a 4.
58. V § 50 ods. 1 sa za slovom obvinenými vypúa
èiarka a slová ale v samostatnej cele.
59. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 50a

61. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) § 2 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

62. V § 54 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Pouèenie pri dodaní do väzby pod¾a § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec alebo osoba bez tátnej príslunosti rozumie, alebo iným vhodným spôsobom..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
63. Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) § 114 zákona è. 404/2011 Z. z..

64. V § 55 ods. 3 sa za slovami potrebných opatrení
vypúa èiarka a slová najmä vrátenia jeho osobných
vecí a peòaných prostriedkov pod¾a § 31 ods. 13.
65. V § 56 odsek 2 znie:
(2) Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú
jeho osobné veci a evidované peòané prostriedky obvineného; ich prevzatie potvrdí obvinený svojím podpisom..
66. Za tretiu hlavu sa vkladá nová tvrtá hlava, ktorá
vrátane nadpisu znie:

Opatrovník
(1) Opatrovník ustanovený pod¾a § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje riadite¾a ústavu o skutoènosti, pod¾a
ktorej prestal spåòa podmienky výkonu funkcie opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.
(2) Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad
inej objektívnej prekáky, ktorá neumoòuje opatrovníkovi bezprostredne po zaèatí konania zastupova a pomáha mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich
s výkonom väzby, urèí riadite¾ ústavu náhradného opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému ustanoví
aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, e výkon funkcie opatrovníka by bol v konaní
vo veciach súvisiacich s výkonom väzby nehospodárny
a nemohol by naplni svoj úèel. Na takéto urèenie sa
vzahujú ustanovenia § 46 ods. 7 a 9 zákona.

TVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH
SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY
§ 57a
Oprávnené orgány v konaní pod¾a § 60b ods. 3, 5 a 6
sú urèené v ústavnom poriadku..
Doterajia tvrtá hlava sa oznaèuje ako piata hlava.
67. Vyhláka sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 437/2006 Z. z.

ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVTEVE
Návteva priamym kontaktom
1. Obvinený sa môe s navtevujúcimi osobami privíta a rozlúèi podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.
2. Poèas návtevy nie sú povolené prejavy, ktoré by ohrozovali mravnos.
3. Sedenie na kolenách alebo dranie na rukách je u maloletého dieaa povolené; ak vznikne dôvodné podozrenie zo
zneuitia dieaa na nedovolenú èinnos, napríklad prostredníctvom dieaa sú obvinenému odovzdávané nepovolené veci, urèený prísluník zboru fyzický kontakt okamite preruí alebo predèasne ukonèí návtevu.
Návteva bez priameho kontaktu
1. Obvinený je od navtevujúcich osôb oddelený technickou prekákou.
2. Komunikácia obvineného s navtevujúcimi osobami je zabezpeèená spravidla prostredníctvom komunikaèného
zariadenia..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Tomá Borec v. r.
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500
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odòatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 102 ods. 1 písm. a) a l) a u) a ods. 2 zákona
è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok
výkonu trestu odòatia slobody sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno g) znie:
g) disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,.
2. V § 1 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu..
3. V § 1 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
4. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová elezniènej polície
nahrádzajú slovami Zboru väzenskej a justiènej stráe
(ïalej len zbor).
5. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) O oboznámení s právami a povinnosami, ktoré
má odsúdený vo výkone trestu, dåke trestu odòatia
slobody a monosti podmieneèného prepustenia sa
urobí záznam, ktorý odsúdený potvrdí svojím podpisom; ak odsúdený záznam odmietne podpísa, prísluník Zboru väzenskej a justiènej stráe (ïalej len prísluník zboru) o tom urobí poznámku v zázname..
6. § 3 znie:
§ 3
(1) Osobnú prehliadku odsúdeného po prijatí do výkonu trestu vykoná prísluník zboru rovnakého pohlavia. Ak bol odsúdený dodaný do výkonu trestu pod¾a § 2
ods. 1 písm. c), osobná prehliadka sa vykoná za prítomnosti prísluníka orgánu, ktorý odsúdeného dodal do
výkonu trestu.
(2) O výsledku osobnej prehliadky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje
a) zoznam odòatých vecí pod¾a § 7 ods. 4 zákona,
b) údaj o prevzatí osobných dokladov,
c) údaj o prevzatí peòaných prostriedkov a cenín pod¾a § 28 ods. 3 písm. a) a ods. 6 písm. a) a c) zákona,

d) záznam o vyjadrení odsúdeného, èi, kým a kedy bolo
voèi nemu pouité fyzické násilie,
e) záznam o zistení vidite¾ných stôp po fyzickom násilí
alebo zranení na tele odsúdeného a
f) èasový údaj s uvedením dátumu, hodiny a minúty
vykonania osobnej prehliadky a vykonania písomného záznamu.
(3) Záznam pod¾a odseku 2 podpíe prísluník zboru,
ktorý osobnú prehliadku vykonal, odsúdený, ktorý sa
osobnej prehliadke podrobil, a prísluník orgánu, ktorý odsúdeného do výkonu trestu dodal. Ak odsúdeného
do výkonu trestu dodal prísluník iného pohlavia ako
dodaný odsúdený, tento prísluník podpíe písomný
záznam potvrdzujúci len pravdivos jeho obsahu pod¾a
odseku 2 písm. a) a d) a f).
(4) Písomný záznam pod¾a odseku 2 sa vyhotovuje
v dvoch výtlaèkoch; jeden výtlaèok sa vydá odsúdenému a jeden sa zaloí do osobného spisu odsúdeného..
7. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a
(1) Ak je odsúdený prijatý do výkonu trestu v pracovný deò po 15.00 hodine alebo v deò pracovného vo¾na
alebo pracovného pokoja, podrobí sa lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam
a zdravotným výkonom v najblií pracovný deò. Ak
prísluník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, po
prijatí odsúdeného do výkonu trestu zistí, e na tele odsúdeného sú vidite¾né stopy po fyzickom násilí alebo
zranení, zabezpeèí bez zbytoèného odkladu jeho prehliadku lekárom. Ak je odsúdený podozrivý z infekèného a parazitárneho ochorenia, ústav na výkon väzby
ihneï zabezpeèí jeho izoláciu.
(2) Ak lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke zistí na
tele odsúdeného stopy po fyzickom násilí alebo zranení
alebo zistí, e odsúdená je tehotná, ústav o tom upovedomí súd, ktorý je oprávnený rozhodnú o preruení
výkonu trestu, a prokurátora, ktorý vykonáva dozor
nad zachovávaním zákonnosti v ústave..
8. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Strelnú zbraò alebo strelivo odòaté odsúdenému
pri prijatí do výkonu trestu ústav odovzdá v mene odsúdeného do úschovy najbliiemu policajnému útvaru,
ktorý o tom vydá potvrdenie; pri dodaní odsúdeného
pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) ústav strelnú zbraò alebo strelivo od prísluníka Policajného zboru neprevezme. Po-
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§8

tvrdenie o úschove ústav prevezme do úschovy pod¾a
odseku 2..

Premiestòovanie

9. V § 4 ods. 2 sa slová § 23 zákona nahrádzajú
slovami § 23 ods. 1 zákona.

(1) Premiestnenie odsúdeného je jeho presun medzi
jednotlivými ústavmi pod¾a § 10 zákona.

10. V § 4 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 3.
11. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 2 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

12. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
§ 7
Umiestòovanie
(1) Generálne riadite¾stvo Zboru väzenskej a justiènej stráe (ïalej len generálne riadite¾stvo) oznámi
dotknutým ústavom urèenie ústavu, v ktorom bude odsúdený vykonáva trest. Ústav urèí oddiel, kde bude
odsúdený ubytovaný; pri umiestnení do oddielu sa
spravidla urèí aj zaradenie odsúdeného do práce.
(2) Urèenie ústavu, do ktorého sa odsúdený umiestni, sa oznámi odsúdenému, aby mohol informova blízke osoby pod¾a § 2 písm. d) zákona. Ak je to potrebné na
zaistenie bezpeènosti a poriadku alebo ochrany zdravia
alebo ivota odsúdeného alebo inej osoby, urèenie
ústavu sa odsúdenému oznámi po dodaní do urèeného
ústavu. Ak odsúdený nemá peòané prostriedky na informovanie blízkej osoby o mieste, v ktorom vykonáva
trest, poiada ústav o zabezpeèenie vyrozumenia o svojom pobyte; v takom prípade blízku osobu odsúdeného
vyrozumie ústav na vlastné náklady.
(3) Odsúdený sa po umiestnení do urèeného ústavu
ubytuje v nástupnom oddiele alebo v nástupnej izbe
okrem prípadov uvedených v § 78 ods. 2 zákona.
(4) Umiestnenie odsúdeného a zmenu umiestnenia
urèuje riadite¾ ústavu alebo ním urèený prísluník zboru spravidla na návrh umiestòovacej komisie (ïalej len
komisia), ktorej predsedom je vedúci oddelenia výkonu trestu. Èlenmi komisie sú pedagóg, psychológ,
lekár, sociálny pracovník, prísluník zboru z organizaèno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpeènostnej sluby, oddelenia ochrany a obrany alebo ïalí prísluníci zboru
alebo zamestnanci zboru urèení riadite¾om ústavu. Urèený prísluník zboru vykoná o rozhodnutí záznam
v príslunej dokumentácii.
(5) Na umiestnenie pod¾a § 8 ods. 5 písm. a) a b) zákona je moné vyui na nevyhnutný èas aj cely uzavretého oddielu alebo oddielu s bezpeènostným reimom;
poèas takého umiestnenia sa neuplatòujú obmedzenia
pod¾a § 89 a 91.
(6) Komisia spravidla do siedmich kalendárnych dní
od prijatia odsúdeného do urèeného ústavu prerokuje
jeho ïalie umiestnenie v ústave a zaradenie do práce;
odsúdeného pritom umiestni do diferenciaènej skupiny pod¾a § 9.

(2) Ústav, do ktorého má by odsúdený premiestnený, urèí generálne riadite¾stvo okrem prípadu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a) zákona. Pri oznámení o urèení
umiestnenia odsúdenému sa postupuje pod¾a § 7
ods. 2.
(3) O písomnej iadosti odsúdeného o premiestnenie
do ústavu s rovnakým stupòom stráenia rozhoduje
riadite¾ ústavu, do ktorého sa odsúdený iada premiestni.
(4) Ak iados o premiestnenie bola zamietnutá, odsúdený môe opakovane poiada o premiestnenie najskôr po uplynutí iestich mesiacov od rozhodnutia
o zamietnutí iadosti; rovnako sa postupuje, ak generálne riadite¾stvo zamietlo návrh riadite¾a ústavu pod¾a
odseku 3..
13. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Odsúdený na doivotný trest sa umiestòuje do
diferenciaèných skupín pod¾a § 20, 21 a 78. Odsúdený
mladistvý sa umiestòuje do diferenciaèných skupín
pod¾a § 72 zákona..
14. V § 9 ods. 4 uvádzacia veta znie: Diferenciaènú
skupinu urèí riadite¾ ústavu na návrh komisie najmä
na základe.
15. V § 9 ods. 4 písm. c) sa slová emocionálneho
a sociálneho nahrádzajú slovom osobnostného.
16. V § 9 odseky 6 a 7 znejú:
(6) U odsúdeného prechodne premiestneného na výkon trestu do ústavu na výkon väzby pod¾a § 10 ods. 1
zákona a u odsúdeného, ktorý nastúpil do výkonu trestu a generálne riadite¾stvo ete neurèilo ústav, do ktorého sa umiestni do výkonu trestu, sa zaobchádzanie
pod¾a tejto vyhláky uplatòuje primerane.
(7) Pedagóg oddielu organizuje a zabezpeèuje zaobchádzanie v skupine, do ktorej je umiestnených spravidla 35 odsúdených; u mladistvých odsúdených oddiel tvorí spravidla 15 mladistvých odsúdených.
Pedagóg pecializovaného oddielu zabezpeèuje zaobchádzanie v skupine, do ktorej je umiestnených spravidla 20 odsúdených..
17. V § 11 ods. 2 sa slová trestné èiny spáchané z nedbanlivosti nahrádzajú slovom preèin.
18. V § 11 ods. 3 sa slovo prehodnotení nahrádza
slovom hodnotení.
19. V § 11 ods. 5 písm. b) sa za slová § 80 ods. 3 a za
slová ochranného lieèenia vkladajú slová ústavným
spôsobom.
20. § 12 znie:
§ 12
(1) Vedúci otvoreného oddelenia predloí komisii návrh na urèenie ïalieho umiestnenia odsúdeného, ak

Strana 5310

Zbierka zákonov è. 500/2013

a) odsúdený neplní urèený program zaobchádzania
alebo závaným spôsobom poruil ústavný poriadok,
b) zaène sa voèi odsúdenému trestné konanie v inej
veci alebo súd nariadil výkon ïalieho trestu,
c) je na to dôvod uvedený v § 8 ods. 5 písm. b) zákona.
(2) Komisia navrhne ïalie umiestnenie odsúdeného
v uzavretom ústave alebo zotrvanie v otvorenom oddelení najneskôr do troch pracovných dní od predloenia
návrhu pod¾a odseku 1.
(3) Návrh komisie pod¾a odseku 2 schva¾uje riadite¾
ústavu. Odsúdený sa do schválenia návrhu ubytuje oddelene od ostatných odsúdených umiestnených v otvorenom oddelení. Poèas oddeleného ubytovania sa odsúdený v cele uzamyká a neuplatòujú sa u neho
zmiernenia pod¾a § 76 ods. 2 zákona. Ak v otvorenom
oddelení nie sú vytvorené podmienky na oddelené ubytovanie, odsúdený sa do schválenia návrhu ubytuje
v uzavretom ústave, prièom oddiel, do ktorého bude
umiestnený, sa urèí primerane pod¾a dôvodu uvedeného v odseku 1..
21. V § 13 ods. 1 uvádzacej vete, § 16 ods. 1 uvádzacej vete a § 17 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo zaradi
nahrádza slovom umiestni.
22. V § 14 ods. 1 uvádzacej vete, § 18 ods. 1 uvádzacej vete a § 22 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo zaradí
nahrádza slovom umiestni.
23. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová § 7 ods. 6 nahrádzajú slovami § 9 ods. 6, slovo prehodnotenia sa nahrádza slovom hodnotenia a slová § 26 ods. 1 sa nahrádzajú slovami § 26 ods. 2.
24. V § 16 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Do diferenciaènej skupiny A v ústave so stredným stupòom stráenia mono umiestni odsúdeného,
ktorý spåòa podmienky uvedené v odseku 1, a po vykonaní tretiny trestu v ústave so stredným stupòom stráenia, ak mu bol uloený trest za trestné èiny uvedené
v osobitnom predpise.5)
(4) Odsúdenému umiestnenému do diferenciaènej
skupiny A v ústave so stredným stupòom stráenia
sa môu zmierni obmedzenia výkonu trestu takto:
a) ubytovòa sa poèas dòa neuzamyká,
b) odsúdený je zaradený do práce spravidla na nestráenom pracovisku mimo ústavu,
c) na urèenom priestranstve môe vykonáva záujmovú èinnos a portovú èinnos a mono mu povoli
vo¾ný pohyb mimo ubytovne alebo oddielu, ak je situovaný v stráenom objekte ústavu..
25. V § 18 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) návtevy sa vykonávajú spravidla bez priameho kontaktu..
26. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Do diferenciaènej skupiny A v ústave s maximálnym stupòom stráenia mono umiestni odsúdeného
a) po pobyte v nástupnom oddiele na základe odporúèania zo záveru psychologického vyetrenia, ak
tomu nebránia bezpeènostné dôvody,
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b) na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania pod¾a § 26 ods. 2, ak odsúdený plní program
zaobchádzania a má kritický postoj k spáchanej
trestnej èinnosti..
27. V § 20 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania pod¾a § 26 ods. 2, ak odsúdený plní program zaobchádzania a má kritický postoj k spáchanej
trestnej èinnosti, mono po vykonaní piatich rokov
uloeného trestu v diferenciaènej skupine B v ústave
s maximálnym stupòom stráenia umiestni do diferenciaènej skupiny A aj odsúdeného na doivotný
trest.
(3) Do diferenciaènej skupiny A v ústave s maximálnym stupòom stráenia mono umiestni odsúdeného, ktorý spåòa podmienky uvedené v odseku 1, a po
vykonaní tretiny trestu v ústave s maximálnym stupòom stráenia, ak mu bol uloený trest za trestné èiny
uvedené v osobitnom predpise.5).
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
28. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Do diferenciaènej skupiny B v ústave s maximálnym stupòom stráenia mono umiestni odsúdeného, ak plní program zaobchádzania a prejavuje kritický postoj k spáchanej trestnej èinnosti..
29. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na základe odporúèania zo záveru opakovaného
psychologického vyetrenia a na základe hodnotenia
plnenia programu zaobchádzania pod¾a § 26 ods. 2, ak
odsúdený plní program zaobchádzania a má kritický
postoj k spáchanej trestnej èinnosti, mono po vykonaní 15 rokov uloeného trestu umiestni do diferenciaènej skupiny B v ústave s maximálnym stupòom stráenia aj odsúdeného na doivotný trest; to neplatí, ak
odsúdený vykonáva trest, pri ktorom súd rozhodol, e
podmieneèné prepustenie z výkonu trestu odòatia slobody nie je prípustné..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
30. V § 22 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
31. V § 23 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) príèiny a motív spáchania trestného èinu,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
32. § 24 znie:
§ 24
Obsahom programu zaobchádzania v èasti
a) edukácia je súhrn èinností pedagogického a psychologického pôsobenia na odsúdeného zameraných na
vzdelávanie, resocializáciu a odstraòovanie subjektívnych príèin páchania trestnej èinnosti s cie¾om
formova primerané správanie a hodnotovú orientá-
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ciu odsúdeného v súlade so veobecne záväznými
právnymi predpismi,
aktivity vo vo¾nom èase je súhrn èinností, ktoré
umoòujú uspokojova potreby a záujmy odsúdeného s cie¾om vytvára a posilòova spoloèensky
akceptovate¾nú hodnotovú orientáciu, vô¾ové vlastnosti, vzah k okoliu a vedú odsúdeného k sebarealizácii a zmysluplnému tráveniu vo¾ného èasu,
zaraïovanie do práce je súhrn èinností pod¾a § 42 a
49 zákona,
vzahy s vonkajím prostredím je súhrn èinností,
ktorých cie¾om je udranie, posilòovanie alebo vytváranie sociálnych kontaktov odsúdeného s vonkajím svetom prostriedkami a metódami sociálnej
práce, vyh¾adávanie kontaktov s intitúciami zabezpeèujúcimi postpenitenciárnu starostlivos s cie¾om
plynulého prechodu do obèianskeho ivota, cielené
rozvíjanie komunikaèných zruèností, ktoré sú potrebné v otvorenej spoloènosti,
iné metódy a postupy zaobchádzania je súhrn peciálnopedagogických, psychologických, lieèebných
a rehabilitaèných èinností, ktoré môe uplatòova
len prísluník zboru, zamestnanec zboru alebo iný
odborník s príslunou odbornou kvalifikáciou..

33. V § 25 ods. 1 prvá veta znie: Odsúdenému so
zvykom trestu kratím ako devä mesiacov sa urèia
krátkodobé ciele zaobchádzania; dôraz pri zaobchádzaní sa kladie na nácvik sociálnych zruèností, na pracovné uplatnenie a udranie kontaktu s blízkymi osobami..
34. § 26 a 29 vrátane nadpisov znejú:
§ 26
Plnenie programu zaobchádzania
(1) Plnenie programu zaobchádzania hodnotí pedagóg najmenej raz za es mesiacov, ak odseky 2 a 6 neustanovujú inak.
(2) Komplexné hodnotenie plnenia programu zaobchádzania sa vypracuje vdy pred
a) zmenou diferenciaènej skupiny,
b) prvým udelením mimoriadneho vo¾na na opustenie
ústavu,
c) umiestnením do pecializovaného oddielu alebo
umiestnením do diferenciaènej skupiny zo pecializovaného oddielu, ak dôvody umiestnenia pominuli,
d) vypracovaním hodnotenia na úèely rozhodovania o
1. podmieneènom prepustení,
2. zmene spôsobu výkonu trestu,
3. udelení milosti,
4. upustení od výkonu zvyku trestu alebo
5. urèení spoloèného spôsobu výkonu postupne
uloených trestov.
(3) Nový program zaobchádzania sa v súlade s § 23
vypracuje po
a) premiestnení odsúdeného do ústavu pod¾a § 10
ods. 3 písm. a) zákona,
b) zmene diferenciaènej skupiny,
c) umiestnení do pecializovaného oddielu okrem nástupného a výstupného oddielu.
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(4) Zmenu programu zaobchádzania, najmä pri krízových stavoch odsúdeného alebo výrazných zmenách
správania prerokuje pedagóg pod¾a potreby so psychológom, sociálnym pracovníkom a s lekárom v ústave.
(5) U odsúdeného s dåkou trestu nad pä rokov sa
vypracuje hodnotenie plnenia programu zaobchádzania najmenej raz za 12 mesiacov.
(6) Pred prepustením odsúdeného z výkonu trestu
pedagóg vyhodnotí priebeh plnenia programu zaobchádzania; ak je zabezpeèená postpenitenciárna starostlivos, odporuèí ïalie resocializaèné aktivity a v urèených prípadoch aj lieèebné aktivity.
(7) Za koordináciu a hodnotenie plnenia programu
zaobchádzania zodpovedá pedagóg oddielu, v ktorom je
odsúdený umiestnený.
§ 29
Ubytovanie
(1) Odsúdeným v diferenciaèných skupinách A
a B sa povolí primeraná estetická úprava ubytovacích
priestorov. O spôsobe úpravy cely, izby, lôka a priestorov na uloenie osobných vecí odsúdeného rozhoduje
riadite¾ ústavu alebo ním urèený prísluník zboru.
(2) Ubytovacia plocha cely alebo izby sa urèí z celkovej plochy cely alebo izby po odpoèítaní plochy, ktorú
zaberá
a) hygienická bunka umiestnená v cele alebo izbe,
b) stavebne oddelené WC umiestnené v cele alebo izbe,
c) plocha, nad ktorou je svetlá výka cely alebo izby
menia ako 1 300 mm,
d) plocha zabratá zabudovaným nábytkom,
e) plocha okenných a dverných ústupkov.
(3) Do ubytovacej plochy cely alebo izby sa zapoèítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súèasne najmenej 1 200 mm iroké, 300 mm hlboké a 2 000 mm vysoké od podlahy.
(4) Generálny riadite¾ urèí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.
(5) O doèasnom zníení ubytovacej plochy pod¾a § 18
ods. 1 zákona môe rozhodnú riadite¾ ústavu. Rozhodnutie riadite¾a ústavu o doèasnom zníení ubytovacej
plochy platí najviac es mesiacov; v prípade trvania
dôvodov môe riadite¾ ústavu o doèasnom zníení ubytovacej plochy rozhodnú aj opakovane..
35. V § 30 ods. 3 sa slová diétna sestra nahrádzajú
slovami asistent výivy.
36. V § 30 odseky 4 a 5 znejú:
(4) O priznaní, druhu, zmene a zruení lieèebnej výivy rozhoduje lekár.
(5) Odsúdený umiestnený v minimálnom stupni
stráenia v diferenciaènej skupine A si môe z nakúpených surovín alebo zo surovín doruèených v balíku
pod¾a § 50 ods. 3 písm. d) zákona pripravi tepelnou
úpravou jednoduché jedlo; ak to podmienky v ústave
umoòujú, riadite¾ môe povoli prípravu jedla takým
spôsobom aj ostatným odsúdeným..
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37. § 30 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Odsúdenému, ktorému nie je umonená vlastná
príprava kávy alebo èaju, sa najmenej dvakrát denne
poskytuje horúca voda na prípravu nápojov..
38. § 31 vrátane nadpisu znie:
§ 31
Odievanie
(1) Odsúdenému sa v súlade s § 20 ods. 1 zákona
poskytuje odev, obuv a iné súèasti výstroja pod¾a urèených vzorov a noriem. Ústavná spodná bielizeò sa vymieòa raz za týdeò, ústavná poste¾ná bielizeò raz za
dva týdne, ostatné súèasti výstroja sa obmieòajú pod¾a potreby.
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vom zásadách a za slovo návteve sa vkladajú slová
uvedených v prílohe.
44. V § 36 odsek 7 znie:
(7) Osoba mladia ako 15 rokov sa môe zúèastni
na návteve len v sprievode plnoletej osoby..
45. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 31 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

46. V § 37 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
47. V § 37 ods. 4 sa za slovo zásielka vkladajú slová
alebo poistená zásielka.

(2) Pracovný odev odsúdeného je oznaèený vidite¾ným spôsobom; to neplatí pre odsúdeného v otvorenom
oddelení.

48. V § 38 ods. 1 sa slová pod¾a § 26 a § 33 ods. 2 zákona nahrádzajú slovami pod¾a § 20 ods. 4, § 26, § 33
ods. 2 a § 50 ods. 3 písm. d) zákona.

(3) Ak bolo odsúdenému pod¾a § 20 ods. 3 zákona povolené pouíva vlastný odev a obuv, musí ma zabezpeèenú obmenu spodnej bielizne raz za týdeò a obmenu odevu a obuvi pod¾a potreby, najèastejie vak raz
za dva týdne na vlastné náklady. Kontrolu prinesených súèastí odevu urèených na obmenu vykonáva prísluník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla,
o èom urobí záznam. Jednotlivé èasti vlastného odevu
nesmú saova identifikáciu odsúdeného, nesmú by
oznaèené názvami ozbrojených zborov, nesmú by výstredné alebo v rozpore s § 40 písm. i) zákona.

49. V § 38 ods. 3 uvádzacej vete sa nad slovom podniku odkaz 6) nahrádza odkazom 6a).

(4) Ak odsúdený o to poiada, ústav môe zabezpeèi
vypranie vlastného odevu a bielizne na náklady odsúdeného.
(5) Podmienky pouívania odevu a obuvi urèí riadite¾
ústavu..
39. V § 34 ods. 2 sa slová § 22 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 22 ods. 3 a na konci sa pripája táto veta:
Doh¾ad pri sprchovaní vykonáva prísluník zboru rovnakého pohlavia..
40. V § 34 odsek 4 znie:
(4) Ak odsúdený nemá pri nástupe do výkonu trestu
potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneï po nástupe. Ústav vydá odsúdenému základné potreby osobnej
hygieny pod¾a potreby a urèených noriem a ïalie potreby osobnej hygieny v súlade s § 22 ods. 2 zákona
pod¾a potreby a urèených noriem na základe písomnej
iadosti odsúdeného. Náklady ústavu na poskytnutie
ïalích potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto
odsúdeného debetom..
41. V § 35 odsek 2 znie:
(2) Podmienky a spôsob pouívania elektrických
spotrebièov urèuje riadite¾ ústavu..
42. V § 36 odsek 1 znie:
(1) Návteva sa vykoná na základe povolenia na návtevu schváleného riadite¾om ústavu alebo ním urèeným prísluníkom zboru za podmienok ustanovených
v zákone. Návteva sa vykonáva v urèenom priestore
ústavu..
43. V § 36 ods. 3 sa slovo pravidlách nahrádza slo-

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 7 a § 32 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z. z..

50. V § 38 ods. 3 písm. d) sa za slová § 26 ods. 1
vkladajú slová a § 50 ods. 3 písm. d).
51. V § 38 odsek 5 znie:
(5) V záujme zaistenia bezpeènosti a predchádzania
prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na
prítomnos drog a výbuných systémov a zaistí sa èas
obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom..
52. V § 38 ods. 6 posledná veta znie: Osobitne sa evidujú nevydané veci..
53. § 39 a 42 vrátane nadpisov znejú:
§ 39
Pouívanie telefónu
(1) Pre odsúdených sa umiestòuje na urèenom mieste v ústave telefónne zariadenie.
(2) iados o pouívanie telefónneho zariadenia
v ústave odsúdený predloí urèenému prísluníkovi
zboru na predpísanom tlaèive. Podmienky pouívania
telefónneho zariadenia urèí riadite¾ ústavu.
(3) Ak chce odsúdený telefonova s obhajcom pod¾a
§ 27 ods. 2 zákona, v iadosti o pouívanie telefónneho
zariadenia odsúdený uvedie oznaèenie trestnej veci,
v ktorej iada telefonova s obhajcom.
(4) Odsúdenému, ktorý nepretelefonuje poèet minút
stanovených zákonom, sa tieto do ïalieho telefonovania neprenáajú.
(5) Ústav nesprostredkúva telefonické hovory adresované odsúdenému do ústavu.
(6) Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môu povoli telefonický hovor medzi odsúdenými navzájom
a medzi odsúdenými a obvinenými, ak ide o blízke osoby a ak to technické podmienky ústavu umoòujú. Náklady telefonického hovoru znáa volajúci odsúdený
alebo obvinený.
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(7) Odsúdený pri telefonovaní dodriava zásady sluného správania a vystupovania voèi osobám, s ktorými
telefonuje. Telefonovanie bude zruené vdy, ak odsúdený nedodriava zásady sluného správania a vystupovania voèi osobám, s ktorými telefonuje, alebo pokodzuje telefónne zariadenie.
(8) Ak sa kontrolou zistí, e preukaz odsúdeného na
pouitie telefónu pouíva iný odsúdený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruí. Neoprávnené pouitie telefónneho zariadenia je disciplinárnym
previnením.
(9) Kredit na telefonovanie si môe odsúdený kúpi
bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom
telefónneho zariadenia v termínoch urèených riadite¾om ústavu. Pri prepustení odsúdeného na slobodu sa
odsúdenému nevyèerpaný kredit na telefonovanie vráti.
§ 40
Nakladanie s peòanými prostriedkami
a iné finanèné operácie
(1) Ak táto vyhláka neustanovuje inak, odsúdený
môe èerpa peòané prostriedky v poradí pod¾a
a) § 28 ods. 4 zákona,
b) § 28 ods. 2 a ods. 3 písm. a) a d) zákona,
c) § 28 ods. 6 zákona
po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(2) Ak ústav neeviduje voèi odsúdenému poh¾adávku, vydá na základe písomnej iadosti odsúdeného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu
úètu odsúdeného vedeného v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované
na konte odsúdeného, blízkej osobe alebo jeho advokátovi.
(3) Do celkového èerpania peòaných prostriedkov
odsúdeného sa nezahàòa nákup liekov, ktoré nemono
poskytnú na základe zdravotného poistenia bezplatne, a úhrada nevyhnutných nákladov za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4) Rozdiel medzi výkou úhrady poh¾adávky odsúdeného a celkovým èerpaním peòaných prostriedkov
sa prenáa do ïalieho obdobia.
(5) Odsúdený môe na základe písomnej iadosti raz
mesaène poukáza peòané prostriedky blízkej osobe
alebo na úhradu nákladov, ktorých neuhradenie by odsúdenému spôsobilo ujmu. Výdavky spojené s poukázaním peòaných prostriedkov znáa odsúdený.
(6) Poh¾adávky odsúdeného sa evidujú na základe
právoplatného rozhodnutia súdu, exekuèného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody
pod¾a § 97k zákona.
(7) Odsúdený môe èerpa peòané prostriedky zo
svojho konta pod¾a § 28 ods. 3 písm. e) zákona na
a) úhradu poh¾adávky,
b) doplnenie predpokladanej sumy cestovného do
miesta trvalého pobytu odsúdeného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deò,
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c) nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d) nákup ïalích potrieb osobnej hygieny,
e) výdavky spojené s udelením mimoriadneho vo¾na na
opustenie ústavu,
f) nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z výkonu trestu,
g) nákup základných potrieb na korepondenciu,
h) nákup liekov, ktoré nemono poskytnú na základe
zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(8) Pri prepustení z výkonu trestu sa odsúdenému
vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peòaných prostriedkov na konte. Ak ústav pri prepustení odsúdeného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peòaných
prostriedkov, vyplatí sa odsúdenému najmenej suma
pod¾a osobitného predpisu;10) zostávajúce peòané
prostriedky sa odsúdenému zalú bez zbytoèného odkladu na ním uvedenú adresu alebo úèet vedený v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.
(9) Ak ústav v èase prepustenia na slobodu eviduje
voèi odsúdenému neuhradenú poh¾adávku spojenú
s výkonom väzby a výkonom trestu, odsúdený uhradí
takú poh¾adávku alebo jej èas zo sumy peòaných
prostriedkov vyej, ako je suma pod¾a § 28 ods. 7 zákona.
§ 41
Nákup potravín a vecí osobnej potreby
Ak sa kontrolou údajov na preukaze odsúdeného pri
nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, e preukaz odsúdeného pouil iný odsúdený ako ten, ktorému
bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá. Neoprávnené
pouitie preukazu odsúdeného pri nákupe potravín
a vecí osobnej potreby je disciplinárnym previnením.
§ 42
Zdravotná starostlivos
(1) Ústav poskytne odsúdenému peòaný príspevok
pod¾a § 31 ods. 2 zákona vo výke najniieho doplatku
za liek, lieèebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú
v zozname kategorizovaných liekov, lieèebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnate¾ný úèel urèenia a porovnate¾né základné funkèné vlastnosti. Ak
liek, lieèebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo nemocnici, ústav poskytne odsúdenému peòané prostriedky na nákup liekov, lieèebnej
a zdravotníckej pomôcky vo výke urèeného doplatku
za liek, lieèebnú alebo zdravotnícku pomôcku.
(2) Odsúdený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peòaných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup liekov, lieèebnej alebo zdravotníckej
pomôcky a na úhradu nevyhnutných nákladov poskytnutých za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. Peòaný príspevok sa zaeviduje na konto
odsúdeného debetom.
(3) Lekár vykonávajúci kontrolu pod¾a osobitného
predpisu11) predkladá riadite¾ovi ústavu správu a odpo-
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rúèanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.
(4) Ak odsúdený vyhlási hladovku, predvedie sa najneskôr v najblií pracovný deò na lekárske vyetrenie.
Lekár vykoná záznam v zdravotnej dokumentácii odsúdeného o zaèatí hladovky, pouèí odsúdeného o zdravotných rizikách drania hladovky, vykoná lekárske vyetrenie a pod¾a potreby navrhne ïalie opatrenia; ak
je to úèelné, riadite¾ ústavu rozhodne o umiestnení odsúdeného do izby alebo cely samostatne pod¾a § 8
ods. 5 písm. b) zákona. Lekár kontroluje zdravotný stav
odsúdeného najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá
viac ako sedem dní od jej vyhlásenia, riadite¾ ústavu
oznámi túto skutoènos prokurátorovi, ktorý vykonáva
dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 9 sa vypúajú.
54. Nadpis paragrafu 43 znie: Vychádzka.
55. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Vychádzkový priestor je primerane esteticky
upravený priestor ústavu, ktorý je zabezpeèený pod¾a
stupòa stráenia, vybavený zariadením na sedenie
a vykonávanie portových èinností..
56. V § 44 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) túdium pod¾a odseku 2 sa zoh¾adní v programe
zaobchádzania. Poruenie povinnosti úèastníka vzdelávania sa povauje za neplnenie èasti programu zaobchádzania.
(4) Po umiestnení odsúdeného do diferenciaènej
skupiny C prísluného stupòa stráenia riadite¾
ústavu môe navrhnú príslunej vzdelávacej organizácii vylúèenie odsúdeného zo túdia..
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 12.
57. V § 44 sa odsek 5 vypúa.
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
58. V § 44 odsek 6 znie:
(6) Ústav uskutoèòuje vzdelávanie odsúdených na
základe uzatvorenej zmluvy s príslunou vzdelávacou
organizáciou za podmienok ustanovených osobitným
predpisom.13).
59. V § 44 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
60. V § 44 ods. 8 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7 a vypúajú sa slová a generálneho
riadite¾stva.
61. V § 44 odsek 9 znie:
(9) Pod¾a odseku 8 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú èerpa finanèné
prostriedky z fondov Európskej únie, z programov tátnej podpory Slovenskej republiky alebo z iných grantových zdrojov..
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62. V § 44 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
63. V § 44 ods. 10 sa slová odseku 6 nahrádzajú
slovami odseku 7.
64. V § 45 ods. 1 písm. a) sa za slovo vedomia vkladá èiarka a slová finanènej gramotnosti.
65. V § 45 odsek 9 znie:
(9) Zoznam vecí, ktoré mono prija na záujmovú
a portovú èinnos, urèí pedagóg v povolení na prijatie
balíka, ktoré zasiela odsúdený fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, od ktorej ho iada zasla..
66. § 45 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) kola, kolské zariadenie alebo iná registrovaná organizácia na základe dohody s ústavom o spolupráci môe veci urèené na vzdelávanie, na záujmovú
èinnos a portovú èinnos doruèi odsúdenému aj individuálnou donákou do ústavu..
67. V § 46 ods. 1 sa za slová Kninica sa vkladajú
slová pod¾a potreby.
68. § 47 a 51 znejú:
§ 47
(1) Odsúdenému sa umoòuje poèúva rozhlasové
vysielanie reprodukované vnútorným okruhom ústavu
alebo z rádioprijímaèa ústavu, alebo vlastného rádioprijímaèa. Sledovanie televízneho vysielania sa odsúdenému umoní z televízneho prijímaèa ústavu alebo
z vlastného televízneho prijímaèa. Riadite¾ ústavu rozhodne, èi odsúdený môe pouíva vlastný televízny
prijímaè s batériovým napájaním alebo napájaním na
elektrickú sie.
(2) Odsúdený hradí náklady na spotrebu elektrickej
energie pod¾a odseku 1 kalendárny mesiac vopred; riadite¾ ústavu urèí pauálny poplatok pod¾a priemernej
mesaènej spotreby energie vypoèítanej na základe
technických údajov spotrebièa.
(3) Odsúdený, ktorý bol poèas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave
uhradil preddavok na úhradu nákladov, môe po
schválení pouívania elektrického spotrebièa riadite¾om ústavu, do ktorého bol premiestnený, pouíva
elektrický spotrebiè v kalendárnom mesiaci bez ïalej
úhrady.
(4) Maximálne rozmery rádioprijímaèa a televízneho
prijímaèa a poèet prijímaèov v cele alebo izbe urèí riadite¾ ústavu pod¾a priestorových moností a technických
moností; uhloprieèka televízneho prijímaèa nesmie
presiahnu 43 cm (17 palcov).
§ 51
Riadite¾ ústavu bezodkladne preskúma kadú informáciu týkajúcu sa poruenia práva odsúdeného a pod¾a potreby prijme opatrenia na zabránenie ïalieho
poruovania práv odsúdeného..
69. V § 52 ods. 2 sa slová zaradený na výkon prác
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pre ústav nahrádzajú slovami vykonávajúci èinnosti
na veobecný rozvoj osobnosti odsúdeného.
70. V § 52 ods. 3 sa vypúajú slová pod¾a § 39
písm. d) zákona.
71. V § 53 sa vypúajú odseky 2 a 3. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
72. V § 54 odsek 1 znie:
(1) Do pracovného èasu sa nezapoèítava prestávka
na odpoèinok a jedenie..
73. V § 55 ods. 1 sa slovo pracovisku nahrádza slovom pracovisko.
74. V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Vo vnútornej prevádzke odsúdení vykonávajú
práce pri zabezpeèovaní prevádzky ústavu alebo úèelového zariadenia zboru..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
75. V § 55 ods. 3 sa slová alebo o jeho preradení nahrádzajú slovami a o zmene zaradenia do práce.
76. § 58 sa vrátane nadpisu vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 sa vypúa.
77. V § 59 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúa èiarka
a slová vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu.
78. V § 59 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ïalej len povolenie balíka),.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
79. V § 59 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) povolenie balíka,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
80. § 60 znie:
§ 60
(1) Disciplinárnu odmenu môe navrhnú prísluník
zboru alebo zamestnanec zboru. V oddieloch, kde sa
uplatòuje zaobchádzanie formou komunitného systému a samosprávy, môe na stretnutí samosprávy s pedagógom navrhnú disciplinárnu odmenu aj èlen
samosprávy odsúdených. Ak s návrhom èlena samosprávy pedagóg súhlasí, zaznamená návrh na urèené
tlaèivo.
(2) O návrhu na udelenie disciplinárnej odmeny mono rozhodnú do piatich pracovných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa udelí jej vyhlásením
a musí sa vykona najneskôr do iestich mesiacov po
udelení.
(3) Pochvala sa odsúdenému vysloví ústne, a to buï
individuálne, alebo pred skupinou odsúdených..
81. V § 61 odsek 2 znie:
(2) Pred udelením mimoriadneho vo¾na na opuste-
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nie ústavu mono odsúdenému uvo¾ni potrebnú sumu
z peòaných prostriedkov vedených na jeho konte..
82. V § 61 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
83. § 62 vrátane nadpisu znie:
§ 62
Disciplinárne tresty,
rozsah disciplinárnej právomoci
(1) Riadite¾ ústavu, vedúci oddelenia výkonu trestu
a vedúci otvoreného oddelenia ukladajú disciplinárne
tresty pod¾a § 52 ods. 3 zákona.
(2) Pedagóg ukladá odsúdenému
a) pokarhanie,
b) zákaz telefonického volania a na dobu troch mesiacov,
c) zákaz dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby
a iných vecí okrem základných a ïalích potrieb
osobnej hygieny a základných potrieb na korepondenciu,
d) zákaz pouívania vlastného televízneho prijímaèa
alebo rádioprijímaèa a na dva mesiace,
e) umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom èase a na dobu desiatich dní,
f) celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu a na
dobu desiatich dní.
(3) Prísluník zboru s disciplinárnou právomocou
môe navrhnú nadriadenému s vyou disciplinárnou
právomocou, aby uloil odsúdenému iný disciplinárny
trest alebo v inom rozsahu, ne aký má právo sám uloi..
84. § 63 sa vrátane nadpisu vypúa.
85. V § 64 odsek 4 znie:
(4) Hodnotenie pod¾a odsekov 1 a 2 spracuje pedagóg, ktorý pri jeho spracovaní spolupracuje s vedúcim
oddelenia výkonu trestu, so psychológom, sociálnym
pracovníkom a s prísluníkom zboru z úseku
preventívno-bezpeènostnej sluby; hodnotenie schva¾uje riadite¾ ústavu..
86. V § 64 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo prísluník zboru urèený riadite¾om ústavu..
87. V § 65 ods. 1 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová výkonu trestu sa vkladajú slová a urèení spoloèného spôsobu výkonu postupne uloených trestov.
88. V § 66 ods. 3 písm. c) sa slová uèební, miestností nahrádzajú slovami priestorov na vzdelávanie,.
89. § 68 vrátane nadpisu znie:
§ 68
Duchovná a pastoraèná sluba
(1) Duchovná a pastoraèná sluba sa poskytuje najmä
a) vykonávaním bohosluieb,
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b) rozhovormi, pastoraènými návtevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c) vedením tudijných skupín,
d) zabezpeèovaním náboenskej literatúry,
e) podie¾aním sa na èinnostiach pod¾a § 66 ods. 3.
(2) Ústav vytvára podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoraènej sluby; v ústavnom poriadku
alebo v ponukových listoch informuje odsúdených
o monosti jej poskytovania.
(3) Ústav zabezpeèí vhodné priestory na duchovné
a pastoraèné sluby. Ústav nesmie vytvára podmienky, ktoré by zvýhodòovali niektorú cirkev alebo náboenskú spoloènos na úkor inej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti.
(4) Právom odsúdeného zúèastni sa na duchovných
a pastoraèných slubách nie sú dotknuté ustanovenia
o právach a povinnostiach odsúdeného.
(5) Pri zabezpeèovaní duchovnej a pastoraènej sluby skupinovou formou spolupracujú osoby uvedené
v § 68 ods. 2 zákona s prísluníkmi zboru; poriadok
a bezpeènos pod¾a potreby zabezpeèí prísluník zboru..
90. § 69 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Riadite¾ ústavu môe do právoplatného rozhodnutia súdu po podaní návrhu pod¾a § 9 ods. 7 zákona
prechodne umiestni mladistvého spolu s odsúdenými
v minimálnom stupni stráenia; ustanovenia upravujúce práva mladistvého odsúdeného tým nie sú dotknuté..
91. § 70 vrátane nadpisu znie:
§ 70
Vnútorná diferenciácia
(1) Pri vnútornej diferenciácii mladistvých sa vychádza zo vstupného psychodiagnostického vyetrenia,
pedagogickej a sociálnej diagnostiky, ktorá sa realizuje
poèas pobytu mladistvého v nástupnom oddiele. Diferenciaènú skupinu urèí riadite¾ ústavu na návrh komisie.
(2) Mladistvým sa urèuje diferenciaèná skupina pod¾a
a) mentálnej úrovne,
b) osobnostnej charakteristiky,
c) výchovno-vzdelávacích, peciálnych výchovno-vzdelávacích, reedukaèných a resocializaèných potrieb,
d) správania odsúdeného a jeho prístupu k plneniu povinností a programu zaobchádzania,
e) bezpeènostného rizika.
(3) Diferenciaèná skupina so zmierneným reimom
sa urèí mladistvému, ktorý je pozitívne motivovaný na
reedukaèný a resocializaèný proces, s aktívnym prístupom k plneniu programu zaobchádzania, motivovaný
plni si svoje povinnosti a správa sa v súlade s ústavným poriadkom.
(4) Diferenciaèná skupina so základným reimom sa
urèí mladistvému s neujasneným prístupom k plneniu programu zaobchádzania a k plneniu povinností,
poruujúcemu ústavný poriadok menej závaným
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spôsobom, slabie motivovanému na reedukaèný a resocializaèný proces.
(5) Diferenciaèná skupina so sprísneným reimom
sa urèí mladistvému, ktorý je nedostatoène motivovaný
na reedukaèný a resocializaèný proces, s pasívnym, ¾ahostajným a odmietavým prístupom k plneniu programu zaobchádzania a k plneniu povinností, poruujúcemu ústavný poriadok závanejím spôsobom.
(6) V diferenciaènej skupine sa stanovuje tandardný reedukaèný program zaobchádzania, intenzívny reedukaèný program zaobchádzania alebo peciálny
výchovno-vzdelávací program urèený pod¾a edukaèných, reedukaèných a resocializaèných potrieb mladistvých.
(7) Na výkon trestu mladistvého, u ktorého je potrebné uplatni ïalie metódy a postupy zaobchádzania
s cie¾om prehåbi individualizáciu výkonu trestu alebo
vykona ochranné lieèenie, sa primerane pouijú ustanovenia § 80 a 85 zákona..
92. Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 70a
Opatrovník
(1) Opatrovník ustanovený pod¾a § 72 ods. 8 zákona
bezodkladne informuje riadite¾a ústavu o skutoènosti,
pod¾a ktorej prestal spåòa podmienky výkonu funkcie
opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom
trestu.
(2) Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad
inej objektívnej prekáky, ktorá neumoòuje opatrovníkovi bezprostredne po zaèatí konania zastupova
a pomáha mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu, urèí riadite¾ ústavu náhradného
opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému
ustanoví aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, e výkon funkcie opatrovníka by bol
v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu nehospodárny a nemohol by naplni svoj úèel. Na také urèenie sa vzahujú ustanovenia § 72 ods. 8 a 10 zákona.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzahujú
aj na odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorého spôsobilos na právne
úkony je obmedzená..
93. V § 71 ods. 1 sa prvá a tretia veta vypúajú.
94. V § 73 ods. 2 sa slovo spravidla nahrádza slovom najmenej.
95. V § 74 ods. 2 sa vypúajú slová a výpis z jeho pedagogickej dokumentácie.
96. V § 74 ods. 4 sa slovo ochrane nahrádza slovom
ochrany a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo prísluného výchovného zariadenia.
97. V § 77 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
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98. V § 77 ods. 3 sa slová prostredím ústavu nahrádzajú slovami priestormi ústavu, kde mu je umonený pohyb.
99. V § 77 ods. 5 sa slová v odsekoch 3 a 5; èinnosti pod¾a odseku 5 zabezpeèuje urèený pedagóg nahrádzajú slovami v odsekoch 3 a 4.
100. V § 78 odsek 2 znie:
(2) Do oddielu doivotných trestov sa odsúdený
umiestòuje ihneï bez pobytu v nástupnom oddiele a do
diferenciaènej podskupiny D1..
101. V § 78 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Do diferenciaènej podskupiny D2 mono odsúdeného umiestni po vykonaní piatich rokov trestu za
podmienok ustanovených v odseku 6.
(4) Poèas výkonu trestu sa odsúdený umiestòuje do
diferenciaènej podskupiny D1, ak prestal spåòa podmienky uvedené v odseku 6, a to aj vtedy, ak u vykonáva trest v diferenciaènej skupine A alebo B v maximálnom stupni stráenia; opätovné umiestnenie do
diferenciaènej podskupiny D2 je moné po 12 mesiacoch, ak odsúdený nebol disciplinárne potrestaný..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
102. V § 78 ods. 5 sa slová vzájomnú návtevu nahrádzajú slovami vzájomný kontakt.
103. V § 78 ods. 6 uvádzacej vete sa vypúa slovo
dlhodobo a slovo zaradi sa nahrádza slovom
umiestni.
104. V § 78 ods. 6 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
105. V § 78 odsek 7 znie:
(7) Umiestnenie odsúdeného do diferenciaènej podskupiny D2 urèuje riadite¾ ústavu na základe návrhu
pedagóga po prerokovaní v komisii..
106. V § 79 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: a
systém vedenia oddielu formou terapeutickej komunity.
107. V § 80 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová protitoxikomanické lieèenie sa vkladajú slová
a sexuologické lieèenie.
108. V § 89 odsek 6 znie:
(6) Opodstatnenos umiestnenia odsúdeného do oddielu s bezpeènostným reimom preskúmava riadite¾
ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave na základe hodnotenia
správania, odporúèania psychologického alebo psychiatrického vyetrenia a bezpeènostných rizík..
109. V § 91 ods. 5 sa slová § 52 ods. 3 písm. d) a e)
nahrádzajú slovami § 52 ods. 3 písm. e) a f).
110. V § 92 ods. 4 sa za slová riadite¾ nemocnice pre
obvinených a odsúdených vkladajú slová alebo riadite¾ ústavu.
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111. § 93 vrátane nadpisu znie:
§ 93
Výstupný oddiel
(1) Výstupný oddiel tvorí skupina odsúdených,
u ktorej sa najmenej dva mesiace pred prepustením
z výkonu trestu uplatòujú osobitné prostriedky zaobchádzania, ktorých cie¾om je pripravi odsúdeného na
podmienky po prepustení z výkonu trestu. Odsúdenému sa umoní získa potrebné informácie a praktické
zruènosti u¾ahèujúce návrat do ivota po prepustení
z výkonu trestu.
(2) Na zmiernenie obmedzení výkonu trestu a s cie¾om plni úlohy oddielu uvedené v odseku 1 sa odsúdenému môe povoli, aby
a) telefonoval bez obmedzenia v èase a spôsobom urèeným riadite¾om ústavu,
b) prijímal návtevy blízkych osôb priamym kontaktom,
c) pod¾a § 85 ods. 3 zákona
1. navtívil blízke osoby mimo ústavu na èas najviac
24 hodín, prièom odsúdený sa môe mimo ústavu
pohybova iba v urèenom mieste uvedenom v povolení na opustenie ústavu; to neplatí, ak ide
o odsúdeného v maximálnom stupni stráenia,
2. opustil ústav,
3. navtívil kultúrne, osvetové a portové aktivity
mimo ústavu za úèasti pedagóga.
(3) Pri zaobchádzaní s odsúdeným umiestneným do
výstupného oddielu sa
a) dôraz kladie na poradenstvo, nácvik sociálnych
zruèností, na pracovné uplatnenie a zintenzívnenie
kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím, ak pozitívne vplývalo na odsúdeného,
b) aktivity, do ktorých je odsúdený zapájaný, zameriavajú predovetkým na poskytovanie potrebných
praktických informácií o spoloèenskom ivote, najmä v sociálnej a právnej oblasti, o monostiach ïalieho vzdelávania a o monostiach zamestna sa,
o základoch finanènej gramotnosti,
c) uplatòujú aktivity zamerané na záaové situácie
v súvislosti s prepustením z výkonu trestu..
112. V § 94 ods. 3 písm. a) sa slová výkonu prác
v ústave nahrádzajú slovami èinností pod¾a § 46 zákona.
113. V § 94 odsek 4 znie:
(4) Èlen samosprávy zodpovedný za úsek zamestnávania a výkonu prác a èinností pod¾a § 46 zákona zastupuje odsúdených zaradených do práce, do èinností
pod¾a § 46 zákona a do výkonu prospených prác mimo
ústavu, pritom najmä
a) predkladá návrhy, podnety, iadosti a sanosti týkajúce sa zamestnávania, èinností pod¾a § 46 zákona a výkonu prospených prác mimo ústavu na zasadnutiach samosprávy,
b) podie¾a sa na organizácii plnenia pracovných úloh
na pracovisku,
c) podie¾a sa na organizovaní odsúdených do odborného vzdelávania a rekvalifikaèných kurzov,
d) organizuje odsúdených do èinností pod¾a § 46 záko-
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na, do výkonu prospených prác mimo ústavu a vedie pomocnú evidenciu,
e) podie¾a sa na rieení otázok týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred poiarmi..

Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
119. Za tretiu èas sa vkladá nová tvrtá èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
TVRTÁ ÈAS

114. V § 94 ods. 5 písm. b) sa slovo aktivít nahrádza
slovom èinností.

KONANIE VO VECIACH
SÚVISIACICH S VÝKONOM TRESTU

115. V § 94 ods. 7 sa slová § 55 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 55 ods. 4.
116. V § 96 ods. 1 sa slová príslunému orgánu
miestnej tátnej správy nahrádzajú slovami orgánom
a organizáciám uvedeným v § 94 ods. 4 zákona.
117. V § 96 odsek 5 znie:
(5) Pred prepustením sa odsúdenému umoní, aby
sa osprchoval, oholil, vykoná sa lekárska prehliadka
a vydajú sa mu osobné veci, doklady osobnej totonosti
a evidované peòané prostriedky, ktoré má v úschove
ústavu; ich prevzatie odsúdený potvrdí svojím podpisom..
118. V § 96 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Pri podmieneènom prepustení alebo prepustení
odsúdeného pod¾a § 94 ods. 1 písm. b) a d) zákona sa
ustanovenia odsekov 1 a 5 aplikujú primerane..
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§ 96a
Oprávnené orgány v konaní pod¾a § 97b ods. 3 a 5
zákona sú urèené v ústavnom poriadku..
Doterajia tvrtá èas sa oznaèuje ako piata èas.
120. § 97 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak sa odsúdený bez závaných dôvodov nevráti
v urèenom termíne z mimoriadneho vo¾na na opustenie
ústavu pod¾a § 51 ods. 4 a 6 zákona, opustenia ústavu
pod¾a § 65 alebo § 85 ods. 3 zákona alebo vychádzky
mimo ústavu pod¾a § 72 ods. 4 alebo § 76 ods. 2 písm. f)
zákona, ústav o tom bez zbytoèného odkladu vyrozumie prísluný súd..
121. Vyhláka sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 368/2008 Z. z

ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVTEVE
Návteva priamym kontaktom
1. Odsúdený sa môe s navtevujúcimi osobami privíta a rozlúèi podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.
2. Poèas návtevy nie sú povolené intímne prejavy ako dlhotrvajúce bozky, sedenie na kolenách (s výnimkou neplnoletých detí), dotyky, ktoré by ohrozovali mravnos; ostatné prejavy fyzického kontaktu ako pohladenie a dranie sa
za ruku sú prípustné.
3. Ak vznikne dôvodné podozrenie zo zneuitia dieaa na nedovolenú èinnos, napríklad prostredníctvom dieaa sú
odsúdenému odovzdávané nepovolené veci, urèený prísluník zboru fyzický kontakt okamite preruí alebo predèasne ukonèí návtevu.
Návteva bez priameho kontaktu
1. Odsúdený je od navtevujúcich osôb oddelený stavebnou prekákou, spravidla tzv. plexisklom.
2. Komunikácia odsúdeného s navtevujúcimi osobami je zabezpeèená prostredníctvom telekomunikaèného zariadenia alebo cez perforovanú stavebnú prekáku..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Tomá Borec v. r.
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501
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o zrákach z èistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a urèení zráok na úhradu
trov výkonu trestu odòatia slobody a výky zvýených trov výkonu väzby
a zvýených trov výkonu trestu odòatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 66 písm. l) a o) zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone
väzby v znení neskorích predpisov, § 102 ods. 1 písm. o)
a r) a t) zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia
slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 373 zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) zrákach z èistej pracovnej odmeny, nemocenských
dávok a úrazových dávok (ïalej len èistá pracovná
odmena) obvineného vo výkone väzby (ïalej len obvinený) a odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody (ïalej len odsúdený), ktoré vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu
odòatia slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených
a odsúdených (ïalej len ústav),
b) nakladaní ústavu s finanènou odmenou a dávkami,
ktoré nepodliehajú zrákam,
c) urèení výky a zrákach na úhradu zvýených trov
výkonu väzby u obvineného,
d) urèení zráok na úhradu zvýených trov výkonu
trestu odòatia slobody (ïalej len výkonu trestu)
odsúdeného,
e) urèení zráok na úhradu trov výkonu trestu odsúdeného.
Zráky z èistej pracovnej odmeny
§2
Zráky z èistej pracovnej odmeny obvineného
Zráky z èistej pracovnej odmeny obvineného sa vykonávajú pod¾a osobitných predpisov.1)
1

§3
Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného
na úhradu výivného oprávnenému
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu výivného oprávnenému sa vykonávajú pod¾a
osobitného predpisu.2)
(2) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu výivného oprávnenému sa vykonávajú
a) na základe exekuèného príkazu pod¾a osobitného predpisu,3)
b) bez exekuèného príkazu na základe písomnej iadosti iadate¾a, ktorým je
1. odsúdený,
2. rodiè, poruèník, opatrovník a osoba, ktorej súd
zveril diea do náhradnej osobnej starostlivosti
alebo do predosvojite¾skej starostlivosti,
3. plnoleté nezaopatrené vyivované diea,4)
4. osoba pod¾a osobitného predpisu.5)
(3) Ak je exekuèným príkazom vymáhané výivné
oprávneného vyie ako zráka pod¾a odseku 1, neuhradený rozdiel sa posudzuje ako poh¾adávka, na
ktorú sa vykonávajú ïalie zráky pod¾a § 6 ods. 1.
(4) Ak je exekuèným príkazom vymáhané výivné
oprávneného niie ako zráka pod¾a odseku 1, zostávajúci rozdiel sa prevedie k sume urèenej na zráky pod¾a § 5
ods. 2; ak sa nevykonávajú zráky pod¾a § 5 ods. 1 alebo
na ich úplnú úhradu je potrebná len èas prevedenej
sumy, zostatok sa prevedie k sume urèenej na zráky
pod¾a § 6 ods. 2. Ak sa uspokoja zrákami poh¾adávky
pod¾a § 5 ods. 1 alebo pod¾a § 6 ods. 1, zostávajúci rozdiel
sa prevedie pod¾a prvej vety na osobné konto odsúdeného.
(5) Zráky na výivné do cudziny pre nezaopatrené
diea odsúdeného (ïalej len zráky na výivné do cudziny) sa vykonajú po doruèení
a) právoplatného rozhodnutia súdu cudzieho tátu
o výivnom, ktoré uznal súd Slovenskej republiky,

) Napríklad § 276 a 302 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov a § 131 ods. 2 zákona
è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
2
) § 45 ods. 2 písm. a) zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
5
) § 51 a § 81 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) prekladu rozhodnutia súdu cudzieho tátu o výivnom vyhotoveného prekladate¾om.
(6) Zráky na výivné do cudziny sa poukazujú na
úèet príjemcu výivného, ak úhrn zráok je vyí ako
poplatky za odosielanie zráok v banke; inak sa zaevidujú na úète cudzích prostriedkov ústavu. Zráky na
výivné do cudziny sa na adresu príjemcu nezasielajú.
(7) Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzahujú aj na obvineného.
§4
Zráky z èistej pracovnej odmeny
odsúdeného na úhradu trov výkonu trestu
(1) Suma urèená na úhradu trov výkonu trestu z èistej pracovnej odmeny odsúdeného, ktorý je od úhrad
trov výkonu trestu oslobodený pod¾a osobitného predpisu,6) sa zaeviduje na jeho osobné konto.
(2) Odsúdenému oslobodenému od povinnosti uhradi trovy trestu pod¾a odseku 1 sa úhrada trov výkonu
trestu z èistej pracovnej odmeny pod¾a osobitného
predpisu7) prvýkrát vykoná za mesiac nasledujúci po
dovàení 18. roku veku.
(3) Odsúdenému, ktorý je poberate¾om dôchodku
pod¾a osobitného predpisu8) a zároveò je zaradený do
práce, sa nevykonávajú zráky na trovy výkonu trestu
z èistej pracovnej odmeny po poukázaní prvej úhrady
na trovy výkonu trestu z dôchodku orgánom sociálneho poistenia, príslunou dôchodkovou správcovskou
spoloènosou a príslunou poisovòou.
(4) Odsúdenému pod¾a odseku 3 sa suma urèená na
úhradu trov výkonu trestu z èistej pracovnej odmeny
zaeviduje na jeho osobné konto.9)
(5) Ak sa u odsúdeného, ktorý je poberate¾om dôchodku pod¾a osobitného predpisu,8) vykonala zráka
na trovy výkonu trestu z èistej pracovnej odmeny a následne ústav zaevidoval úhradu na trovy výkonu trestu
z dôchodku za mesiac, za ktorý sa vykonalo rozdelenie
èistej pracovnej odmeny, suma úhrady na trovy výkonu
trestu z dôchodku sa prevedie na osobné konto odsúdeného.
(6) Úhrada trov výkonu trestu z èistej pracovnej odmeny alebo z dôchodku pod¾a osobitného predpisu8) sa
nepovauje za úhradu poh¾adávky pod¾a osobitného
predpisu.10)
6
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§5
Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného
na úhradu poh¾adávok spojených
s výkonom väzby a výkonom trestu
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu11) sa
vykonávajú
a) na základe rozhodnutia riadite¾a ústavu alebo urèeného prísluníka Zboru väzenskej a justiènej stráe
(ïalej len zbor) alebo zamestnanca zboru o uloení
povinnosti
1. nahradi kodu na majetku tátu v správe ústavu
alebo generálneho riadite¾stva zboru pod¾a osobitného predpisu,12)
2. uhradi trovy spojené s výkonom väzby pod¾a osobitného predpisu,13)
3. uhradi zvýené trovy výkonu väzby pod¾a osobitného predpisu,14)
4. uhradi zavinené trovy výkonu trestu alebo zvýené trovy výkonu trestu pod¾a osobitného predpisu,15)
b) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia pod¾a
písmena a) alebo na základe exekuèného príkazu.16)
(2) Zráky pod¾a odseku 1 sa zvyujú o nevyèerpanú
sumu zráok na výivné pod¾a § 3 ods. 4 a o nevyèerpanú sumu zráok pod¾a § 6 ods. 3.
(3) Ak voèi odsúdenému nie sú evidované poh¾adávky pod¾a odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto poh¾adávok je niia ako zráka pod¾a osobitného predpisu,11) nevyèerpaná suma zráok alebo jej èas sa
prevedie na úhradu výivného pod¾a § 3 ods. 2 písm. a)
najviac do sumy urèenej exekuèným príkazom; suma
prevyujúca sumu urèenú exekuèným príkazom sa
prevedie k sume urèenej na zráky pod¾a § 6 ods. 2.
Zostatok nevyèerpanej sumy zráok sa po uspokojení
poh¾adávok pod¾a prvej vety prevedie na osobné konto
odsúdeného.
§6
Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného
na úhradu poh¾adávok ostatných oprávnených
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny odsúdeného na
úhradu poh¾adávok pod¾a osobitného predpisu17) sa
vykonávajú na základe

) § 90 ods. 2 písm. b) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
) § 45 ods. 2 písm. b) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
8
) Napríklad zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, § 29 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) § 28 ods. 1 písm. a) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
10
) § 28 ods. 8 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
11
) § 45 ods. 2 písm. c) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
12
) § 97a ods. 1 písm. c) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
§ 60a ods. 1 písm. c) zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
13
) § 60a ods. 1 písm. d) zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
14
) § 60a ods. 1 písm. e) zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
15
) § 97a ods. 1 písm. d) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
16
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) § 45 ods. 2 písm. d) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 93/2008 Z. z.
7
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a) nariadenia výkonu rozhodnutia alebo na základe
exekuèného príkazu,18)
b) právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia, ktorým bol uloený peòaný trest, pokuta alebo náhrada,19)
c) právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na
úhradu poh¾adávok na dávkach nemocenského zabezpeèenia, výsluhového zabezpeèenia a úrazového
zabezpeèenia,20)
d) právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na
úhradu poh¾adávok na poistnom, dávkach, náhradách kody, pokutách a penále pod¾a osobitného
predpisu,21)
e) právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na
úhradu poh¾adávok zdravotného poistenia,22)
f) právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia na úhradu poh¾adávok tátnych sociálnych dávok,23)
g) vzniknutej poh¾adávky nezaplatenej úhrady za poskytovanú starostlivos v zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného
predpisu,24) nezaplatenej úhrady za poskytovanú
sociálnu slubu alebo jej èasti, na dávke sociálnej
pomoci, peòanom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia a peòanom príspevku na opatrovanie pod¾a osobitného predpisu,25)
h) rozhodnutia správcu dane o vymáhaní daòového nedoplatku.26)
(2) Zráky pod¾a odseku 1 sa zvyujú o nevyèerpanú
sumu pod¾a § 3 ods. 4 a pod¾a § 5 ods. 3.
(3) Ak voèi odsúdenému nie sú evidované poh¾adávky pod¾a odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto poh¾adávok je niia ako zráka pod¾a osobitného predpisu,17) nevyèerpaná suma zráok alebo jej èas sa
prevedie na úhradu výivného pod¾a § 3 ods. 2 písm. a)
najviac do sumy urèenej exekuèným príkazom; suma
prevyujúca sumu urèenú exekuèným príkazom sa
prevedie k sume urèenej na zráky pod¾a § 5 ods. 2.
Zostatok nevyèerpanej sumy zráok sa po uspokojení
poh¾adávok pod¾a prvej vety prevedie na osobné konto
odsúdeného.
18
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§7
Pouitie peòaných prostriedkov
obvineného a odsúdeného po vykonaní
zráok z èistej pracovnej odmeny
(1) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zráky pod¾a
§ 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, osobné konto odsúdeného sa zvyuje o nevyèerpané sumy zráok a o sumy,
ktoré vzniknú zaokrúh¾ovaním.
(2) Obvinenému prepustenému z výkonu väzby sa
peòané prostriedky po rozdelení poslednej èistej pracovnej odmeny zaevidujú na jeho konto.27) Odsúdenému
prepustenému z výkonu trestu sa peòané prostriedky
po rozdelení poslednej èistej pracovnej odmeny zaevidujú na vreckové konto28) a osobné konto.9) Peòané prostriedky pod¾a prvej a druhej vety ústav poukáe na úèet
v banke alebo poboèke zahraniènej banky,29) ktorý obvinený alebo odsúdený uviedol pri prepustení na slobodu.
(3) Ak obvinený alebo odsúdený neuviedol úèet pod¾a
odseku 2, ústav odole peòané prostriedky na ním
uvedenú adresu na území Slovenskej republiky, ak ich
úhrn presahuje výku sedem eur; inak ústav postupuje pod¾a odseku 5.
(4) Ústav peòané prostriedky evidované na konte
obvineného alebo odsúdeného nezasiela poukazom
potového platobného styku na adresu do zahranièia.
(5) Ak sa odoslané peòané prostriedky z rozdelenia
poslednej èistej pracovnej odmeny vrátia ústavu ako
nedoruèené, ústav ich prevedie na úèet cudzích prostriedkov ústavu, kde sa evidujú tri roky;30) po uplynutí
troch rokov sa prevedú na príjmový úèet ústavu.
§8
Nakladanie ústavu s finanènou odmenou
a dávkami, ktoré nepodliehajú zrákam
(1) Dávky poukázané pod¾a osobitného predpisu,31)
ktoré nepodliehajú zrákam, ústav zaeviduje na osobné konto obvineného alebo odsúdeného.
(2) Finanènú odmenu32) zníenú o zráky pod¾a oso-

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov.
19
) Napríklad § 555 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
20
) Napríklad § 113 ods. 2 písm. g) zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona è. 80/2013 Z. z.
21
) § 148 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
) Napríklad § 22 ods. 2 písm. e) zákona 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. 352/2005 Z. z.
23
) Napríklad zákon è. 600/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) § 45 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene o doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
25
) Zákon è. 448/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) § 2 písm. f) zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27
) § 23 ods. 4 zákona è. 221/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) § 28 ods. 1 písm. b) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákon è. 370/2013 Z. z.
29
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
30
) § 101 zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník.
31
) Napríklad § 444 a 449 zákona è. 40/1964 Zb., § 13 ods. 3 písm. b) a j) zákona è. 461/2003 Z. z.
32
) § 50 ods. 3 písm. e) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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bitných predpisov33) ústav zaeviduje na vreckové konto.28)
§9
Spoloèné ustanovenia k zrákam
(1) Zráky z èistej pracovnej odmeny a rozdelenie zostatku èistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného sa vykonávajú raz mesaène za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; rovnako sa
postupuje, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený
do práce na viacerých pracoviskách alebo premiestnený do iného ústavu; jednotlivé sumy zráok sa zaokrúh¾ujú na celé eurocenty smerom nadol.
(2) Ak zráky pod¾a § 2, 3 a 6 nemono v kalendárnom
mesiaci odosla na úèet oprávneného v banke alebo poboèke zahraniènej banky z dôvodu, e ho nemá zriadený, odolú sa na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak dosiahnu výku najmenej sedem
eur; inak sa zaevidujú na úète cudzích prostriedkov
ústavu.
(3) Ak ústavu nebolo doruèené upovedomenie o právoplatnosti rozhodnutia o vymáhaní poh¾adávky ostatných oprávnených do dòa prepustenia obvineného alebo odsúdeného na slobodu, ústav vyzve oprávneného
alebo orgán, ktorý nariadil výkon rozhodnutia alebo
exekúciu, o zaslanie upovedomenia o právoplatnosti
poh¾adávky ostatných oprávnených. Po uplynutí jedného roka od prepustenia obvineného z výkonu väzby
alebo odsúdeného z výkonu trestu sa zráky zaevidujú
na konto obvineného alebo odsúdeného a ïalej sa postupuje pod¾a § 7 ods. 3.
(4) Ak zráky pod¾a § 2, 3 a 6 u prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného, ktoré sa odosielajú na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, nepresahujú po rozdelení poslednej èistej
pracovnej odmeny sumu sedem eur a nemono ich odosla na úèet oprávneného v banke alebo poboèke zahraniènej banky z dôvodu, e ho nemá zriadený, zaevidujú
sa na úèet cudzích prostriedkov ústavu po dobu troch
rokov. Po uplynutí troch rokov sa zráky pod¾a prvej
vety zalú na úèet prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného, ak ho oznámil; inak sa tieto
zráky prevedú na príjmový úèet ústavu.
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(7) Preplatok, ktorý vznikol z roèného zúètovania
dane alebo z roèného zúètovania zdravotného poistenia
za zamestnanca, sa rozdelí s èistou pracovnou odmenou obvineného alebo odsúdeného a podlieha zrákam
pod¾a § 2 a 6. Preplatok prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného sa zaeviduje na jeho konto a ïalej sa postupuje pod¾a § 7 ods. 3.
(8) Zrákam pod¾a osobitného predpisu34) nepodliehajú dávky, na ktoré vznikol nárok obvinenému alebo
odsúdenému pred nástupom do výkonu väzby alebo
výkonu trestu. Dávky zaslané na úèet ústavu za obdobie od nástupu do výkonu väzby alebo výkonu trestu
podliehajú zrákam.
(9) Ak boli dávky, na ktoré vznikol obvinenému alebo
odsúdenému nárok poèas výkonu väzby alebo výkonu
trestu, poukázané na úèet ústavu po jeho prepustení,
tieto dávky nepodliehajú zrákam pod¾a osobitného
predpisu.34)
Zvýené trovy výkonu väzby
a zvýené trovy výkonu trestu
§ 10
Zvýené trovy výkonu väzby
(1) Výka zvýených trov výkonu väzby35) sa urèí ako
súèet
a) sluobného platu36) prísluníka zboru alebo funkèného platu zamestnanca37) zboru, ktorý mu patrí za
kadú aj zaèatú hodinu,
b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel urèenej pod¾a normy spotreby sluobného motorového vozidla pouitého na prepravu a skutoène
najazdených kilometrov,
c) skutoène vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje prísluníkovi zboru ako náhrada výdavkov pri sluobnej ceste38) alebo zamestnancovi zboru ako náhrada
výdavkov pri pracovnej ceste pod¾a osobitného
predpisu39) poèas zabezpeèovania stráenia a dopravy obvineného.

(5) Náklady na odosielanie zráok z pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného znáa ústav.

(2) Výka zvýených trov výkonu väzby obvineného
na úteku40) je desanásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;41) urèí sa za kadý aj zaèatý deò úteku,
najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu
väzby.

(6) Pri preradení z výkonu väzby do výkonu trestu
alebo z výkonu trestu do výkonu väzby sa zráky z èistej
pracovnej odmeny vykonajú pod¾a § 2.

(3) Výka zvýených trov výkonu väzby pod¾a osobitného predpisu42) sa urèí vo výke nákladov za toxikologické vyetrenie.

33

) Napríklad zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34
) § 45 ods. 2 písm. a) a d) zákona è. 475/2005 Z. z.
35
) § 55 ods. 1 zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
36
) § 84 ods. 3 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 61/2008 Z. z.
37
) § 4 ods. 4 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
38
) Zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
39
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
40
) § 55 ods. 2 písm. b) zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
41
) § 54 ods. 2 zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 498/2008 Z. z.
42
) § 55 ods. 2 písm. a) zákona è. 221/2006 Z. z. v znení zákona è. 371/2013 Z. z.
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(1) Výka zvýených trov výkonu trestu43) odsúdeného sa urèuje pod¾a § 10 ods. 1.

zvýené trovy výkonu trestu sa urèí pomerne pod¾a
poètu prepravovaných obvinených alebo odsúdených.
Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoèní do rôznych cie¾ových miest, výka úhrady sa urèí pomerne pod¾a poètu skutoène najazdených kilometrov.

(2) Výka zvýených trov výkonu trestu odsúdeného
na úteku44) je desanásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;41) urèí sa za kadý aj zaèatý deò úteku
odsúdeného, najviac za prvých 90 kalendárnych dní
úteku z výkonu trestu, ak táto vyhláka neustanovuje
inak.

(2) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených
uskutoèní spoloène s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýené trovy výkonu väzby
alebo zvýené trovy výkonu trestu, výka úhrady sa
urèí vo výke cestovného vo vnútrotátnej pravidelnej
autobusovej doprave.46)

(3) Ak sa odsúdený nedovolene vzdialil z nestráeného pracoviska, otvoreného oddelenia alebo sa bezdôvodne vèas nevrátil z vo¾na na opustenie ústavu, výka
zvýených trov výkonu trestu je dvojnásobok sumy
ustanovenej osobitným predpisom.41) Zvýené trovy výkonu trestu sa urèia za kadý aj zaèatý deò úteku, najviac za prvých 30 kalendárnych dní.

(3) V rozhodnutí o úhrade zvýených trov výkonu
väzby alebo zvýených trov výkonu trestu pod¾a odseku 1 sa uvedú kilometre najazdené sluobným motorovým vozidlom a zvýené trovy pod¾a § 10 ods. 1 a § 11
ods. 1.

(4) Výka zvýených trov výkonu trestu pod¾a osobitného predpisu45) sa urèí vo výke nákladov za toxikologické vyetrenie.

Zruovacie ustanovenie

§ 11
Zvýené trovy výkonu trestu

Spoloèné a závereèné ustanovenia
§ 12
Spoloèné ustanovenia
(1) Ak sa sluobným motorovým vozidlom prepravujú viacerí obvinení alebo odsúdení, ktorí hradia zvýené trovy výkonu väzby alebo zvýené trovy výkonu trestu, výka úhrady za zvýené trovy výkonu väzby alebo

§ 13

Zruuje sa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 544/2008 Z. z. o zrákach z èistej
pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, urèení
trov výkonu väzby a urèení trov výkonu trestu odòatia
slobody.
§ 14
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Tomá Borec v. r.

43

)
)
45
)
46
)
44

§ 92 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a c) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 92 ods. 3 písm. a) zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
§ 92 ods. 2 zákona è. 475/2005 Z. z. v znení zákona è. 370/2013 Z. z.
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
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502
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 102 ods. 2 písm. a)
zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010 Z. z.
ustanovuje:

kácií Slovenskej republiky è. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh sa mení takto:

Èl. I

Èl. II

Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomuni-

V § 44 ods. 7 tretia veta znie: Pri obnove a rozírení
existujúceho systému elektrièkovej dráhy je moné
poui aj rozchod ko¾aje 1 000 mm..

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára
2014.

Ján Poèiatek v. r.
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503
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 419/2006 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 29
ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov v znení vyhláky è. 530/2006 Z. z., vyhláky
è. 661/2006 Z. z., vyhláky è. 564/2007 Z. z., vyhláky

è. 234/2008 Z. z., vyhláky è. 571/2008 Z. z., vyhláky
è. 363/2009 Z. z., vyhláky è. 588/2009 Z. z., vyhláky
è. 122/2010 Z. z., vyhláky è. 15/2011 Z. z., vyhláky
è. 418/2011 Z. z., vyhláky è. 551/2011 Z. z., vyhláky
è. 168/2013 Z. z. a vyhláky è. 291/2013 Z. z. sa mení
takto:
V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Preov v ståpci Textilný tovar a obuv sa vypúajú slová Preov, nácestné stredisko.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Peter Kaimír v. r.

Strana 5326

Zbierka zákonov è. 504/2013

Èiastka 109

504
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje obsah, forma a truktúra výpisu z osobného úètu úèastníka
doplnkového dôchodkového sporenia a poberate¾a dávky
doplnkového dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska pod¾a § 61 ods. 7 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 318/2013 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Výpis úèastníka
Výpis z osobného úètu (ïalej len výpis) úèastníka
doplnkového dôchodkového sporenia (ïalej len úèastník) obsahuje tieto informácie:
a) èíselné oznaèenie osobného úètu úèastníka a dátum
jeho zriadenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska úèastníka,
c) názov príspevkového doplnkového dôchodkového
fondu, ktorý si úèastník zvolil,
d) poèet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré
vznikli pripísaním príspevkov úèastníka na bený
úèet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára po prestupe úèastníka z iného doplnkového
dôchodkového fondu alebo inej doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,
e) poèet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré
vznikli pripísaním príspevkov zamestnávate¾a na
bený úèet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára po prestupe úèastníka z iného doplnkového dôchodkového fondu alebo inej doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,
f) celkový poèet doplnkových dôchodkových jednotiek
v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ku dòu vyhotovenia výpisu úèastníka,
g) aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky
v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ku dòu vyhotovenia výpisu úèastníka,
h) aktuálna hodnota osobného úètu úèastníka ku dòu
vyhotovenia výpisu úèastníka vyjadrená v peniazoch ako súèin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dòu vyhotovenia výpisu
úèastníka a poètu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom úète úèastníka,
i) priebeh zápisov vykonaných odo dòa vyhotovenia
posledného výpisu úèastníka,

j) percentuálna výka odplát doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti,
k) súèet príspevkov úèastníka a zamestnávate¾a ku
dòu vyhotovenia výpisu úèastníka, ktoré boli pripísané na osobný úèet úèastníka odo dòa, ku ktorému
bol vyhotovený posledný výpis úèastníka; tento údaj
je uvedený hrubím písmom,
l) poèiatoèný stav osobného úètu úèastníka vyjadrený
v peniazoch k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý
predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, a koneèný stav osobného úètu úèastníka vyjadrený v peniazoch k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý
predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku; tieto
údaje sú uvedené hrubím písmom,
m) obdobie úèasti na doplnkovom dôchodkovom sporení z dôvodu výkonu prác pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) zákona, ak úèastník prestupuje do doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou
dôchodkovou spoloènosou.
§2
Výpis poberate¾a dávky
(1) Výpis poberate¾a dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ïalej len poberate¾ dávky) sa zasiela
na listine, ak sa doplnková dôchodková spoloènos
s poberate¾om dávky nedohodne na elektronickej podobe tohto výpisu.
(2) Výpis poberate¾a dávky obsahuje tieto informácie:
a) èíselné oznaèenie osobného úètu poberate¾a dávky
a dátum jeho zriadenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska poberate¾a dávky,
c) názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d) poèet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré
vznikli prevodom majetku poberate¾a dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu a dátum ich pripísania na osobný úèet poberate¾a dávky,
e) aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky
v deò prevodu majetku poberate¾a dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu pod¾a písmena d),
f) poèet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré
boli pouité na vyplatenie kadej splátky dávky, od
vyhotovenia posledného výpisu poberate¾a dávky
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a dátum ich odpísania z osobného úètu poberate¾a
dávky,
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky
v deò vyplatenia kadej splátky dávky,
percentuálna výka odplát doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
celkový poèet doplnkových dôchodkových jednotiek
na osobnom úète poberate¾a dávky ku dòu vyhotovenia výpisu poberate¾a dávky,
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky
ku dòu vyhotovenia výpisu poberate¾a dávky,

Strana 5327

k) aktuálna hodnota osobného úètu poberate¾a dávky
ku dòu vyhotovenia výpisu poberate¾a dávky vyjadrená v peniazoch ako súèin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dòu vyhotovenia
výpisu poberate¾a dávky a poètu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového
fondu evidovaných na osobnom úète poberate¾a
dávky.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.
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