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218
ZÁKON
z 8. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona è. 471/2009
Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona è. 83/2010 Z. z.,
zákona è. 490/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z. a zákona è. 360/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová odsekov 1 a 4 nahrádzajú
slovami odseku 1 alebo odseku 2 a slová 30 dní sa
nahrádzajú slovami 21 dní.
2. V § 16 odseky 14 a 15 znejú:
(14) Miestom dodania telekomunikaèných sluieb,
sluieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických sluieb, dodaných osobe inej ako
zdanite¾nej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo,
bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdriava.
(15) Za elektronickú slubu pod¾a odseku 14 sa nepovauje komunikácia prostredníctvom elektronickej
poty medzi dodávate¾om sluby a jeho zákazníkom..
3. V § 16 ods. 17 sa vypúajú písmená h) a j).
4. V § 16 ods. 18 úvodná veta znie: Elektronickými
slubami pod¾a odseku 14 sú najmä.
5. V § 16 ods. 19 sa slová odseku 15 nahrádzajú
slovami odseku 14.
6. V § 27 ods. 1 sa slová 19 % zo základu dane s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej v § 85j
ods. 1 na obdobie pod¾a § 85j ods. 1 nahrádzajú slovami 20 % zo základu dane.
7. § 49 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Zdanite¾ná osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzkareò v inom èlenskom táte a pre ktorú je èlenským tátom identifikácie na uplatòovanie osobitnej
úpravy pre telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické
sluby iný èlenský tát, nemá právo na odpoèítanie
dane uplatnenej pri tovaroch a slubách, ktoré súvisia
s dodaním uvedených sluieb. Táto zdanite¾ná osoba

má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch
a slubách, ktoré súvisia s dodaním uvedených sluieb, a tento nárok uplatòuje pod¾a § 55b a 55e. Ak
táto zdanite¾ná osoba súèasne vykonáva v tuzemsku aj
èinnosti, na ktoré sa táto osobitná úprava nevzahuje
a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platite¾, má
právo na odpoèítanie dane uplatnenej pri tovaroch
a slubách, ktoré súvisia s dodaním uvedených sluieb
v daòovom priznaní, ktoré podáva pod¾a § 78..
8. § 56 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zdanite¾ná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareò na území Európskej únie a pre ktorú je èlenským
tátom identifikácie na uplatòovanie osobitnej úpravy
pre telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické sluby
iný èlenský tát, má nárok na vrátenie dane uplatnenej
pri tovaroch a slubách, ktoré súvisia s dodaním uvedených sluieb. Tento nárok sa uplatòuje pod¾a § 57
a 58; splnenie podmienky pod¾a § 58 ods. 5 sa nevyaduje..
9. V § 65 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a táto sluba je predmetom dane v èlenskom táte,
v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareò, z ktorej slubu dodala.
10. § 68 vrátane nadpisu znie:
§ 68
Osobitná úprava uplatòovania dane
pre telekomunikaèné sluby,
sluby rozhlasového vysielania a televízneho
vysielania a elektronické sluby
Na úèely uplatòovania osobitnej úpravy pod¾a § 68a
a 68c sa rozumie
a) telekomunikaènými slubami sluby s miestom dodania pod¾a § 16 ods. 14,
b) slubami rozhlasového vysielania a televízneho vysielania sluby s miestom dodania pod¾a § 16
ods. 14,
c) elektronickými slubami sluby s miestom dodania
pod¾a § 16 ods. 14,
d) èlenským tátom spotreby èlenský tát, v ktorom je
miesto dodania telekomunikaèných sluieb, sluieb
rozhlasového vysielania a televízneho vysielania
a elektronických sluieb pod¾a § 16 ods. 14,
e) daòovým priznaním podanie, ktoré obsahuje údaje
pod¾a osobitného predpisu28aa) potrebné na urèenie
výky dane, ktorá sa stala splatnou v kadom èlenskom táte..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 28aa znie:

28aa) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 815/2012 z 13.
septembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatòovania nariadenia Rady (EÚ) è. 904/2010, pokia¾ ide
o osobitné úpravy pre neusadené zdanite¾né osoby, ktoré
poskytujú telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické sluby nezdanite¾ným osobám (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012)..

11. Za § 68 sa vkladajú § 68a a 68c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 68a
Osobitná úprava uplatòovania dane
pre telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania a elektronické
sluby, ktoré dodávajú zdanite¾né osoby neusadené
na území Európskej únie
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) zdanite¾nou osobou neusadenou na území Európskej únie zdanite¾ná osoba, ktorá nemá sídlo ani
prevádzkareò na území Európskej únie a nie je identifikovaná pre daò v tuzemsku ani v inom èlenskom
táte,
b) èlenským tátom identifikácie èlenský tát, ktorý si
zdanite¾ná osoba neusadená na území Európskej
únie zvolí pre oznámenie, e zaèala na území Európskej únie dodáva telekomunikaèné sluby, sluby
rozhlasového vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické sluby pod¾a tejto osobitnej úpravy.
(2) Ak sa zdanite¾ná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva sluby pod¾a § 68 písm. a)
a c) osobe, ktorá nie je zdanite¾nou osobou a má sídlo,
bydlisko alebo sa obvykle zdriava na území Európskej
únie, rozhodne pre uplatòovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako èlenskom táte identifikácie, oznámi Daòovému úradu Bratislava zaèatie tejto èinnosti. Oznámenie o zaèatí èinnosti musí obsahova obchodné
meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových
sídiel, národné daòové èíslo, ak jej bolo pridelené, a vyhlásenie, e nie je identifikovaná pre daò v rámci Európskej únie. Daòový úrad Bratislava oznámi tejto zdanite¾nej osobe, e jej povo¾uje uplatòovanie osobitnej
úpravy, a súèasne jej pridelí identifikaèné èíslo pre daò.
(3) Ak zdanite¾ná osoba nespåòa podmienky na
uplatòovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, Daòový
úrad Bratislava vydá rozhodnutie o tom, e jej nepovo¾uje uplatòovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môe zdanite¾ná osoba poda odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane
pouije osobitný predpis.33)
(4) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
uplatòova osobitnú úpravu na vetky sluby pod¾a
§ 68 písm. a) a c) dodané na území Európskej únie.
(5) Akéko¾vek zmeny údajov v oznámení o zaèatí èinnosti pod¾a odseku 2 je zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 povinná oznámi Daòovému úradu Bratislava.
(6) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná oznámi Daòovému úradu Bratislava skonèenie èinnosti
alebo zmenu èinnosti v takom rozsahu, e ïalej nebude
spåòa podmienky na uplatòovanie osobitnej úpravy.
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(7) Daòový úrad Bratislava zruí zdanite¾nej osobe
pod¾a odseku 2 povolenie uplatòova osobitnú úpravu
a odníme identifikaèné èíslo pre daò, ak
a) táto zdanite¾ná osoba oznámi Daòovému úradu Bratislava, e u nedodáva sluby pod¾a § 68 písm. a)
a c),
b) mono predpoklada, e táto zdanite¾ná osoba skonèila èinnos, na ktorú sa vzahuje osobitná úprava,
c) táto zdanite¾ná osoba u nespåòa podmienky na
uplatòovanie osobitnej úpravy alebo
d) táto zdanite¾ná osoba opakovane poruuje povinnosti týkajúce sa uplatòovania osobitnej úpravy.
(8) Daòový úrad Bratislava o zruení povolenia pod¾a odseku 7 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môe zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 poda odvolanie. Na odvolanie sa primerane pouije osobitný
predpis.33)
(9) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
poda daòové priznanie pod¾a § 68 písm. e) za kadý kalendárny tvrrok, a to aj vtedy, ak sluby pod¾a § 68
písm. a) a c) neboli dodané. Daòové priznanie sa podáva do 20 dní po skonèení kalendárneho tvrroka, za
ktorý sa daòové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na
podanie daòového priznania pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò pracovného pokoja, posledným dòom lehoty je tento deò.
(10) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
v daòovom priznaní uvies
a) identifikaèné èíslo pre daò a
b) celkovú hodnotu sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c) bez
dane dodaných v kalendárnom tvrroku, výku
dane pre kadú sadzbu dane a sadzbu dane, a to
v èlenení pod¾a èlenských tátov spotreby, v ktorých
vznikla daòová povinnos, a celkovú výku splatnej
dane.
(11) Sumy v daòovom priznaní uvádza zdanite¾ná
osoba pod¾a odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané sluby pod¾a § 68 písm. a) a c) uskutoèní v inej
mene ako v eurách, pouije sa na prepoèet tejto úhrady
na eurá referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deò kalendárneho
tvrroka alebo nasledujúci deò, ak nebol v posledný
deò kalendárneho tvrroka tento kurz urèený a vyhlásený.
(12) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná zaplati daò v eurách do 20 dní po skonèení kalendárneho tvrroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò pracovného pokoja,
posledným dòom lehoty je tento deò. Za deò platby sa
povauje deò, keï bola platba pripísaná na úèet správcu dane.
(13) Platba dane pod¾a odseku 12 sa vykoná na prísluný úèet správcu dane.
(14) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
vies záznamy o dodaných slubách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu, aby správca
dane v èlenskom táte spotreby mohol preveri správnos výky dane uvedenej v daòovom priznaní, a uchováva záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka,
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v ktorom dodala sluby pod¾a § 68 písm. a) a c). Táto
zdanite¾ná osoba je povinná na poiadanie elektronickými prostriedkami sprístupni evidenciu Daòovému
úradu Bratislava a správcovi dane v èlenskom táte
spotreby.
(15) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 má nárok na
vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a slubách, ktoré
súvisia s dodaním sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c). Tento nárok sa uplatòuje pod¾a § 57 a 58; splnenie podmienky pod¾a § 58 ods. 5 sa nevyaduje.
(16) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 doruèuje písomnosti týkajúce sa uplatòovania osobitnej úpravy
Daòovému úradu Bratislava elektronickými prostriedkami; tieto písomnosti nie je táto zdanite¾ná osoba povinná podpísa zaruèeným elektronickým podpisom
pod¾a osobitného predpisu28ab) a nie je povinná ani
uzavrie dohodu so správcom dane o elektronickom doruèovaní pod¾a osobitného predpisu28ab) a doruèi písomnosti v listinnej podobe pod¾a osobitného predpisu.28ac)
(17) Daòový úrad Bratislava doruèuje písomnosti týkajúce sa uplatòovania osobitnej úpravy zdanite¾nej
osobe pod¾a odseku 2 elektronickými prostriedkami.
Písomnosti sa povaujú za doruèené dòom odoslania
dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o zaèatí èinnosti.
§ 68b
Osobitná úprava uplatòovania dane
pre telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania a elektronické
sluby, ktoré dodávajú zdanite¾né osoby
usadené na území Európskej únie,
ale neusadené v èlenskom táte spotreby
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hodnutie o tom, e jej nepovo¾uje uplatòovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môe zdanite¾ná
osoba poda odvolanie elektronickými prostriedkami.
Na odvolanie sa primerane pouije osobitný predpis.33)
(4) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 sa nesmie identifikova na uplatòovanie osobitnej úpravy v inom èlenskom táte.
(5) Pri uplatòovaní osobitnej úpravy pouíva zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 identifikaèné èíslo pre daò,
ktoré jej bolo pridelené v tuzemsku pod¾a § 4, 4b, 7 alebo § 7a.
(6) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
uplatòova osobitnú úpravu na vetky sluby pod¾a
§ 68 písm. a) a c) dodané na území Európskej únie.
(7) Ak zdanite¾nej osobe, ktorá nemá sídlo na území
Európskej únie, ale má na území Európskej únie viac
ako jednu prevádzkareò, daòový úrad povolil uplatòovanie osobitnej úpravy, je táto zdanite¾ná osoba povinná uplatòova osobitnú úpravu do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku,
v ktorom zaèala uplatòova osobitnú úpravu.
(8) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná oznámi daòovému úradu skonèenie èinnosti alebo zmenu
èinnosti v takom rozsahu, e ïalej nebude spåòa podmienky na uplatòovanie osobitnej úpravy.
(9) Daòový úrad zruí zdanite¾nej osobe pod¾a odseku 2 povolenie uplatòova osobitnú úpravu, ak
a) táto zdanite¾ná osoba oznámi daòovému úradu, e
u nedodáva sluby pod¾a § 68 písm. a) a c),
b) mono predpoklada, e táto zdanite¾ná osoba skonèila èinnos, na ktorú sa vzahuje osobitná úprava,
c) táto zdanite¾ná osoba u nespåòa podmienky na
uplatòovanie osobitnej úpravy alebo
d) táto zdanite¾ná osoba opakovane poruuje povinnosti týkajúce sa uplatòovania osobitnej úpravy.

(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) zdanite¾nou osobou neusadenou v èlenskom táte
spotreby zdanite¾ná osoba, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareò a nemá sídlo
ani prevádzkareò v èlenskom táte spotreby,
b) èlenským tátom identifikácie èlenský tát, v ktorom má zdanite¾ná osoba sídlo, a ak nemá sídlo na
území Európskej únie, èlenský tát, v ktorom má
prevádzkareò; ak zdanite¾ná osoba nemá sídlo na
území Európskej únie a má na území Európskej únie
viac ako jednu prevádzkareò, rozumie sa èlenským
tátom identifikácie èlenský tát, v ktorom má prevádzkareò a ktorý si zvolí pre oznámenie, e bude
uplatòova osobitnú úpravu pod¾a tohto ustanovenia.

(11) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
poda daòové priznanie pod¾a § 68 písm. e) za kadý kalendárny tvrrok, a to aj vtedy, ak sluby pod¾a § 68
písm. a) a c) neboli dodané. Daòové priznanie sa podáva do 20 dní po skonèení kalendárneho tvrroka, za
ktorý sa daòové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na
podanie daòového priznania pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò pracovného pokoja, posledným dòom lehoty je tento deò.

(2) Ak sa zdanite¾ná osoba neusadená v èlenskom
táte spotreby, ktorá dodáva sluby pod¾a § 68 písm. a)
a c) osobe, ktorá nie je zdanite¾nou osobou a má sídlo,
bydlisko alebo sa obvykle zdriava v èlenskom táte
spotreby, rozhodne pre uplatòovanie osobitnej úpravy
v tuzemsku ako èlenskom táte identifikácie, oznámi
daòovému úradu zaèatie tejto èinnosti. Daòový úrad
oznámi tejto zdanite¾nej osobe, e jej povo¾uje uplatòovanie osobitnej úpravy.

(12) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná v daòovom priznaní uvies
a) identifikaèné èíslo pre daò a
b) celkovú hodnotu sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c) bez
dane dodaných v kalendárnom tvrroku, výku
dane pre kadú sadzbu dane a sadzbu dane, a to
v èlenení pod¾a èlenských tátov spotreby, v ktorých
vznikla daòová povinnos, a celkovú výku splatnej
dane.

(3) Ak zdanite¾ná osoba nespåòa podmienky na
uplatòovanie osobitnej úpravy, daòový úrad vydá roz-

(13) Ak má zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 jednu
alebo viac prevádzkarní v iných èlenských tátoch,

(10) Daòový úrad o zruení povolenia pod¾a odseku 9
vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môe zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 poda odvolanie. Na odvolanie sa primerane pouije osobitný predpis.33)

Èiastka 72

Zbierka zákonov è. 218/2014

z ktorých dodáva sluby pod¾a § 68 písm. a) a c), na
ktoré sa vzahuje osobitná úprava, v daòovom priznaní
je povinná okrem údajov pod¾a odseku 12 uvies pre
kadý èlenský tát, v ktorom má prevádzkareò, identifikaèné èíslo pre daò alebo daòové registraèné èíslo
prevádzkarne v inom èlenskom táte a celkovú hodnotu sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c) bez dane v èlenení
pod¾a jednotlivých èlenských tátov spotreby.
(14) Sumy v daòovom priznaní uvádza zdanite¾ná
osoba pod¾a odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané sluby pod¾a § 68 písm. a) a c) uskutoèní v inej
mene ako v eurách, pouije sa na prepoèet tejto úhrady
na eurá referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deò kalendárneho
tvrroka alebo nasledujúci deò, ak nebol v posledný
deò kalendárneho tvrroka tento kurz urèený a vyhlásený.
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§ 68c
Správa dane pri osobitnej úprave
uplatòovania dane pre telekomunikaèné sluby,
sluby rozhlasového vysielania a televízneho
vysielania a elektronické sluby
(1) Ak èlenským tátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzahujúcej sa na osobitnú
úpravu uplatòovania dane pri dodaní sluieb pod¾a
§ 68 písm. a) a c) s miestom dodania v inom èlenskom
táte, ktorý je èlenským tátom spotreby, sa pouije
osobitný predpis28ad) a § 68a a 68b.
(2) Ak èlenským tátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa pouije osobitný predpis,33) ak
osobitný predpis28ad) neustanovuje inak, a na vedenie
záznamov, na písomnosti zdanite¾nej osoby a daòového úradu týkajúce sa osobitnej úpravy uplatòovania
dane pri dodaní sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c) s miestom dodania v tuzemsku sa primerane pouije § 68a
ods. 14, 16 a 17.

(15) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná zaplati daò v eurách do 20 dní po skonèení kalendárneho tvrroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò pracovného pokoja,
posledným dòom lehoty je tento deò. Za deò platby sa
povauje deò, keï bola platba pripísaná na úèet správcu dane.

(3) Daòové priznanie, ktorým zdanite¾ná osoba identifikovaná pre daò v inom èlenskom táte opravuje
èíselné údaje pod¾a osobitného predpisu,28ad) sa povauje na úèely uplatnenia pokuty pod¾a osobitného
predpisu28ae) za dodatoèné daòové priznanie..

(16) Platba dane pod¾a odseku 15 sa vykoná na prísluný úèet správcu dane.

Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 28ab a 28ae
znejú:

(17) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je povinná
vies záznamy o dodaných slubách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu, aby správca
dane v èlenskom táte spotreby mohol preveri správnos výky dane uvedenej v daòovom priznaní, a uchováva záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka,
v ktorom dodala sluby pod¾a § 68 písm. a) a c). Táto
zdanite¾ná osoba je povinná na poiadanie elektronickými prostriedkami sprístupni evidenciu daòovému
úradu a správcovi dane v èlenskom táte spotreby.
(18) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 je osobou
oprávnenou na podanie iadosti o vrátenie dane pod¾a
§ 55f a 55g uplatnenej pri tovaroch a slubách, ktoré
súvisia s dodaním sluieb pod¾a § 68 písm. a) a c)
v inom èlenskom táte, a ak táto zdanite¾ná osoba
v èlenskom táte spotreby vykonáva aj èinnosti, na ktoré sa osobitná úprava neuplatòuje a v súvislosti s ktorými je registrovaná na úèely dane, uplatòuje právo na
odpoèítanie dane v daòovom priznaní, ktoré podáva
v èlenskom táte spotreby.
(19) Zdanite¾ná osoba pod¾a odseku 2 doruèuje písomnosti týkajúce sa uplatòovania osobitnej úpravy
daòovému úradu elektronickými prostriedkami pod¾a
osobitného predpisu.28ab)
(20) Daòový úrad doruèuje písomnosti týkajúce sa
uplatòovania osobitnej úpravy zdanite¾nej osobe pod¾a
odseku 2 elektronickými prostriedkami. Písomnosti sa
povaujú za doruèené dòom odoslania dátovej správy
na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o zaèatí
èinnosti.

5a) Èl. 219 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v.
EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
28ab
) § 13 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 331/2011 Z. z.
28ac
) § 13 ods. 6 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28ad
) Nariadenie Rady (EÚ) è. 967/2012 z 9. októbra 2012, ktorým
sa mení a dopåòa vykonávacie nariadenie EÚ è. 282/2011,
pokia¾ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdanite¾né osoby, ktoré poskytujú telekomunikaèné sluby, sluby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické sluby nezdanite¾ným osobám (Ú. v. EÚ L 290, 20. 10. 2012).
28ae
) § 155 ods. 1 písm. g) a ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z..

12. V § 69a ods. 6 sa slová 20 dní nahrádzajú slovami 25 dní.
13. V § 78a ods. 1 sa vypúa druhá veta.
14. V § 79 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak bola
èas nadmerného odpoètu vrátená pod¾a odseku 7, vráti daòový úrad rozdiel medzi nadmerným odpoètom vo
výke zistenej daòovým úradom a nadmerným odpoètom vráteným pod¾a odseku 7..
15. V § 79 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak daòový úrad zaèal daòovú kontrolu pod¾a odseku 6, vráti èas nadmerného odpoètu pred skonèením daòovej kontroly vo výke uvedenej v èiastkovom
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protokole vyhotovenom pod¾a osobitného predpisu.29c)
Daòový úrad vráti èas nadmerného odpoètu do desiatich dní odo dòa odoslania èiastkového protokolu..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29c znie:

29c) § 47a zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 218/2014
Z. z..

16. V § 79 ods. 8 sa slová vo výke nahrádzajú slovami do výky.
17. V § 80 ods. 2 sa slová 100 000 eur nahrádzajú
slovami 50 000 eur.
18. Za § 85kb sa vkladá § 85kc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 85kc
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
(1) Ustanovenie § 4 ods. 3 druhej vety v znení úèinnom do 31. decembra 2014 sa pouije na iadosti o registráciu pre daò podané do 31. decembra 2014.
(2) Zdanite¾ná osoba identifikovaná pre daò pod¾a
§ 68 v znení úèinnom do 31. decembra 2014 sa povauje za zdanite¾nú osobu identifikovanú pre daò pod¾a
§ 68a.
(3) Ak chce zdanite¾ná osoba neusadená na území
Európskej únie uplatòova od 1. januára 2015 osobitnú úpravu pod¾a § 68a v znení úèinnom od 1. januára
2015, oznámi elektronickými prostriedkami zaèatie
èinnosti a údaje pod¾a § 68a ods. 2 v znení úèinnom od
1. januára 2015 Daòovému úradu Bratislava do konca
kalendárneho roka 2014. Daòový úrad Bratislava
oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdanite¾nej
osobe, e jej povo¾uje uplatòovanie osobitnej úpravy,
a súèasne jej pridelí identifikaèné èíslo pre daò.
(4) Ak chce zdanite¾ná osoba neusadená v èlenskom
táte spotreby uplatòova od 1. januára 2015 osobitnú
úpravu pod¾a § 68b v znení úèinnom od 1. januára
2015, oznámi elektronickými prostriedkami zaèatie
èinnosti daòovému úradu do konca kalendárneho roka
2014. Daòový úrad oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdanite¾nej osobe, e jej povo¾uje uplatòovanie osobitnej úpravy.
(5) Ustanovenie § 85j ods. 1 sa od 1. januára 2015 neuplatní..
Èl. II
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z. a zákona
è. 381/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová územia Guadalupe,
Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin nahrádzajú slovami území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aaa znie:

1aaa) Èl. 349 a èl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie..

2. V § 9 ods. 4 tretej vete sa vypúajú slová
a mnostvo tabaku v gramoch alebo mnostvo cigariek
v kusoch.
3. V § 9 ods. 7 sa vypúajú slová mnostvu tabakového výrobku v kusoch, ak ide o spotrebite¾ské balenie
cigariek, alebo v gramoch, ak ide o spotrebite¾ské balenie tabaku,.
4. V § 9b ods. 5 tvrtá veta znie: Vzorový výtlaèok
kontrolnej známky sa finanènému riadite¾stvu nepredkladá pri zmene znaku pre platnos sadzby spotrebnej
dane pri spotrebite¾skom balení tabaku, cigár alebo cigariek..
5. V § 9b ods. 6 prvej vete sa slová na tlaèive, ktorého vzor zverejní finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle nahrádzajú slovami prostredníctvom informaèného systému na odber kontrolných známok a na
oznamovanie údajov odberate¾om kontrolných známok
(ïalej len elektronický systém kontrolných známok),
ktorého správcom je finanèné riadite¾stvo a vypúa sa
tvrtá veta.
6. V § 9b ods. 10 úvodnej vete sa za slová poèet kontrolných známok vkladajú slová a identifikaèné èísla
kontrolných známok.
7. V § 9b ods. 10 písm. a) sa vypúajú slová
a mnostva tabaku v gramoch a slová a mnostva cigariek v kusoch.
8. V § 9b ods. 11 písm. a) sa vypúajú slová
a mnostva tabaku v gramoch a slová a mnostva cigariek v kusoch.
9. V § 9b ods. 12 písm. c) sa vypúajú slová s rovnakým poètom kusov alebo hmotnosou.
10. V § 9b ods. 13 prvej vete sa za slovo oznamova
vkladajú slová prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
11. V § 9b sa odsek 13 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) spôsob oznamovania údajov pod¾a písmen a) a e)
a odseku 21..
12. V § 9b ods. 18 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: Ak boli kontrolné známky
pouité na oznaèenie spotrebite¾ských balení tabakových výrobkov a odberate¾ kontrolných známok oznámil finanènému riadite¾stvu údaje pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom
pod¾a odseku 13 po uplynutí lehoty pod¾a prvej vety,
najneskôr vak v lehote pod¾a odseku 23, tieto kontrol-
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né známky sa povaujú za pouité v lehote pod¾a prvej
vety. Nepouité kontrolné známky je odberate¾ kontrolných známok povinný odovzda colnému úradu v lehote urèenej colným úradom..
13. V § 9b ods. 21 písmená d) a e) znejú:
d) poèet pokodených kontrolných známok v èlenení
na kontrolné známky
1. pokodené z iného dôvodu ako vplyvom vyej
moci,
2. pokodené vplyvom vyej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
e) poèet znièených kontrolných známok v èlenení na
kontrolné známky
1. nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov,
2. nalepené na spotrebite¾ské balenie tabakových
výrobkov a odovzdané colnému úradu na znièenie..
14. V § 9b sa odsek 21 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) poèet kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabakových
výrobkov za kalendárny mesiac,
j) poèet kontrolných známok, ktoré odberate¾ nepouil
pod¾a odseku 18 a odovzdal colnému úradu na znièenie..
15. V § 9b ods. 22 písmeno d) znie:
d) boli nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov najviac
v mnostve 0,1% vrátane; poèet nenávratne znièených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypoèíta z celkového mnostva kontrolných
známok vloených do technologického zariadenia
slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov a kontrolných známok skutoène nalepených na spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov za kalendárny
mesiac,.
16. V § 9b sa odsek 22 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) boli preukázate¾ne pokodené na daòovom území
vplyvom vyej moci a odovzdané colnému úradu,
a to najviac v mnostve uznanom colným úradom,
prièom za vyiu moc sa na úèely tohto ustanovenia
nepovauje kráde alebo poiar; pri prevzatí kontrolných známok pokodených vplyvom vyej moci colným úradom sa pouije postup pod¾a odseku 16 primerane..
17. § 9b sa dopåòa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
(23) Odberate¾ kontrolných známok je povinný vies
evidenciu pod¾a odseku 21 za kalendárny mesiac
v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrie ju za prísluný kalendárny mesiac najneskôr do
25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.
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(24) Ak je elektronický systém kontrolných známok
nedostupný na strane finanèného riadite¾stva, je odberate¾ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných
známok a pri oznamovaní údajov pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom
pod¾a odseku 13 alebo údajov pod¾a odsekov 21 a 23
povinný postupova spôsobom, ktorý urèí finanèné riadite¾stvo; postup odberate¾a kontrolných známok pri
nedostupnom elektronickom systéme kontrolných
známok stanoví finanèné riadite¾stvo a zverejní ho na
svojom webovom sídle. Na úèely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok povauje za nedostupný, ak jeho nedostupnos trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok
nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri
objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní
údajov pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu
vydaného ministerstvom pod¾a odseku 13 alebo údajov
pod¾a odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberate¾ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje pod¾a
prvej vety bezodkladne oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok..
18. V § 19 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Colný
úrad v povolení na prevádzkovanie daòového skladu
uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku pod¾a
§ 4 ods. 2, ktorý iadate¾ uviedol v iadosti pod¾a odseku 1 a ktorý je iadate¾ oprávnený vyrába, spracúva,
skladova, prijíma alebo odosiela v pozastavení
dane..
19. V § 19 ods. 6 prvá veta znie: Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný oznámi colnému úradu kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a odseku 1 písm. a)
najneskôr 15 dní pred ich vznikom a údajov pod¾a odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) a g) do 15 dní
odo dòa ich vzniku..
20. V § 19a odseky 4 a 6 znejú:
(4) Daòová povinnos z tabakovej suroviny vzniká
dòom
a) dodania tabakovej suroviny na daòovom území koneènému spotrebite¾ovi tabakovej suroviny alebo
inému prevádzkovate¾ovi ivnosti11) okrem dodania
tabakovej suroviny na daòovom území drite¾ovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak
nie je koneèným spotrebite¾om tabakovej suroviny,
alebo dodania tabakovej suroviny do iného èlenského tátu alebo na územie tretieho tátu, a ak daòová
povinnos nevzniká pod¾a písmena b),
b) prijatia tabakovej suroviny z územia iného èlenského tátu na daòovom území okrem prijatia tabakovej
suroviny drite¾om povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je koneèným spotrebite¾om tabakovej suroviny a ak daòová povinnos nevzniká pod¾a písmena a),
c) zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej
suroviny, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou; za
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deò zistenia tejto skutoènosti sa povauje deò, keï
tieto skutoènosti zistil colný úrad,
d) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu,2aa)
e) vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím
colného vyhlásenia.
(5) Platite¾om dane z tabakovej suroviny je osoba,
a) ktorá dodáva tabakovú surovinu na daòovom území
koneènému spotrebite¾ovi tabakovej suroviny alebo
inému prevádzkovate¾ovi ivnosti11) okrem dodania
tabakovej suroviny na daòovom území drite¾ovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak
nie je koneèným spotrebite¾om tabakovej suroviny
alebo dodania tabakovej suroviny do iného èlenského tátu alebo na územie tretieho tátu, a ak daòová
povinnos nevzniká pod¾a písmena b),
b) ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného
èlenského tátu na daòovom území okrem prijatia
tabakovej suroviny z územia iného èlenského tátu
na daòovom území drite¾om povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je koneèným
spotrebite¾om tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného èlenského tátu alebo na
územie tretieho tátu, a ak daòová povinnos nevzniká pod¾a písmena a),
c) ktorá nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa
u nej nachádza alebo nachádzala, a to bez oh¾adu na
to, èi nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
d) na ktorej úèet bolo predloené colné vyhlásenie na
prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu,2aa)
e) ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím
colného vyhlásenia.
(6) Zdaòovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platite¾ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do
25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, poda
colnému úradu daòové priznanie vyhotovené pod¾a
vzoru ustanoveného veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a osobitného predpisu8b)
a v rovnakej lehote zaplati daò. Na daòové priznanie sa
pouije § 13 primerane. Pri vzniku daòovej povinnosti
pod¾a odseku 4 písm. d) a e) sa na splatnos dane pouijú lehoty na splatnos colného dlhu pod¾a colných
predpisov..
21. V § 19a odsek 8 znie:
(8) Na úèely tohto zákona sa za obchodníka s tabakovou surovinou povauje aj prevádzkovate¾ daòového
skladu, ak chce vykonáva èinnosti uvedené v odseku 2. Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý chce vykonáva èinnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámi colnému úradu údaje uvedené v odseku 9. Colný
úrad vydá prevádzkovate¾ovi daòového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho
do evidencie drite¾ov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou ku dòu vydania povolenia na pre-
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vádzkovanie daòového skladu. Plnenie povinností
pod¾a odseku 16 týmto nie je dotknuté..
22. § 19a sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Dovozom tabakovej suroviny sa na úèely tohto
zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do vo¾ného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je
miesto, kde sa tabaková surovina nachádza v èase prepustenia do vo¾ného obehu.2aa) Dovozca je povinný preukáza sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu
prepúa do vo¾ného obehu,2aa) povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou..
23. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 22a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1) Colný úrad môe osobe pod¾a § 19, 23 alebo § 24,
pri ktorej má odôvodnené podozrenie, e poruuje daòové prepisy, je ohrozená vymoite¾nos dane a vybratie dane, doèasne pozastavi na daòovom území prístup do elektronického systému,14a) najneskôr vak do
èasu pominutia týchto dôvodov.
(2) Colný úrad je povinný osobu pod¾a § 19, 23 alebo
§ 24, ktorej doèasne pozastavil prístup do elektronického systému,14a) bezodkladne informova. V oznámení
o pozastavení prístupu do elektronického systému14a)
colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval pod¾a odseku 1. Proti postupu colného úradu pod¾a
odseku 1 nie je prípustná námietka. Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval pod¾a odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umoni
osobe pod¾a § 19, 23 alebo § 24 prístup do elektronického systému14a) a o tejto skutoènosti ju bezodkladne informova..
24. V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Colný
úrad v povolení na prijímanie tabakových výrobkov
z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane
uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku pod¾a
§ 4 ods. 2, ktorý iadate¾ uviedol v iadosti pod¾a odseku 2 a ktorý je iadate¾ oprávnený prijíma z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane..
25. V § 23 ods. 13 prvá veta znie: Oprávnený príjemca je povinný kadú zmenu údajov pod¾a odseku 2
písm. a) oznámi colnému úradu najneskôr 15 dní pred
prijatím tohto tabakového výrobku a zmenu údajov
pod¾a odseku 4 písm. a), c) a f) je povinný oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku..
26. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) nepredloí colnému úradu kontrolné známky, ktoré
nepouila v lehote pod¾a § 9b ods. 18, ak nejde o poruenie pod¾a písmena d),
p) nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia
tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez oh¾adu na to, èi
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nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako
s vlastnou..
27. V § 41 ods. 2 písm. a), b) a d) sa slovo cigariet
nahrádza slovami tabakových výrobkov a v písmene
n) sa slová písm. n) nahrádzajú slovami písm. n)
a o).
28. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. p) vo výke
50 % dane pripadajúcej na mnostvo zistenej tabakovej suroviny, najmenej vak 330 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpeèí.3).
29. V § 41a sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia
tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez oh¾adu na to, èi
nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako
s vlastnou..
30. V § 41a ods. 2 písm. a) a b) sa slovo cigariet nahrádza slovami tabakových výrobkov.
31. V § 41a sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. e) do 33 000 eur,
najmenej vak 66 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpeèí.3).
32. V § 44o odsek 13 znie:
(13) Spotrebite¾ské balenie tabaku musí by od
1. decembra 2014 oznaèené kontrolnou známkou pod¾a § 9 a 9b v znení úèinnom od 1. októbra 2014. Do
30. novembra 2014 sa na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia tabaku nevzahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9,
§ 9a, § 9b ods. 8 a 22, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a)
a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) v znení úèinnom od
1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia tabaku vzahuje § 9b ods. 1 a
5 v znení úèinnom od 1. októbra 2014. Objednáva
kontrolné známky na oznaèovanie spotrebite¾ského
balenia tabaku pod¾a § 9b ods. 6 a 7 v znení úèinnom od
1. októbra 2014 mono od 1. novembra 2014. Na kontrolných známkach urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia tabaku je od 1. decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je ve¾ké písmeno A.
Spotrebite¾ské balenie tabaku neoznaèené kontrolnou
známkou mono uvádza do daòového vo¾ného obehu
do 15. decembra 2014 a predáva najneskôr do 31. januára 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebite¾ské balenie tabaku povaované za neoznaèené. Osoba,
ktorá je oprávnená v rámci podnikania predáva spotrebite¾ské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2015, je povinná do 15. februára
2015 oznámi colnému úradu mnostvo takýchto spotrebite¾ských balení tabaku a zároveò v tejto lehote poiada colný úrad o ich znièenie; colný úrad takéto
spotrebite¾ské balenia tabaku znièí na náklady osoby
a o znièení vyhotoví protokol o znièení, prièom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepouije..
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33. V § 44o ods. 17 sa slová 15. októbra 2014 nahrádzajú slovami 15. decembra 2014 a slová 1. októbru 2014 sa nahrádzajú slovami 1. decembru
2014.
34. § 44o sa dopåòa odsekom 24, ktorý znie:
(24) Odberate¾ kontrolných známok, ktorý chce
kontrolnou známkou oznaèova spotrebite¾ské balenie
cigariet, môe o vydanie kontrolných známok pod¾a
§ 9b ods. 6 v znení úèinnom od 1. októbra 2014 poiada najskôr od 1. novembra 2014..
35. Za § 44o sa vkladá § 44p, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44p
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý chce od
1. januára 2015 obchodova s tabakovou surovinou, je
povinný do 30. novembra 2014 oznámi colnému úradu údaje uvedené v § 19a ods. 9. Colný úrad vydá prevádzkovate¾ovi daòového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do
evidencie drite¾ov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou najneskôr do 31. decembra 2014.
(2) Prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pod¾a § 19 v znení úèinnom do 31. decembra
2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daòového skladu s pôvodným registraèným èíslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 2, ktorý
prevádzkovate¾ daòového skladu uviedol pod¾a § 19
ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(3) Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad
vydal povolenia pod¾a § 23 ods. 6 v znení úèinnom do
31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra
2015 nové povolenie prijíma tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registraèným èíslom, v ktorom uvedie presné
vymedzenie tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 2, ktorý
oprávnený príjemca uviedol pod¾a § 23 ods. 2 písm. b)
a ods. 13.
(4) Registrovanému odosielate¾ovi, ktorému colný
úrad vydal povolenia pod¾a § 24 ods. 6 a § 23 ods. 8
v znení úèinnom do 31. decembra 2014, vydá colný
úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosiela
tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení
do vo¾ného obehu2aa) v pozastavení dane s pôvodným
registraèným èíslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 2, ktoré registrovaný odosielate¾ uviedol pod¾a § 24 ods. 2 písm. a)
a § 23 ods. 13..
36. Príloha è. 1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra
2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES
a 2008/118/ES, pokia¾ ide o najvzdialenejie
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francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ
L 353, 28. 12. 2013)..
Èl. III
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona è. 494/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z. a zákona è. 361/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopåòa devätnástym bodom, ktorý znie:
19. on-line pripojenie s informaènými systémami finanènej správy, prièom podmienky on-line pripojenia ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky..
2. V § 7 ods. 3 posledná veta znie: Podnikate¾ovi pridelí daòový kód elektronickej registraènej pokladnice
ktorýko¾vek daòový úrad..
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(2) Podnikate¾, ktorému vznikne povinnos pouíva
elektronickú registraènú pokladnicu prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých trieb
pouíva elektronickú registraènú pokladnicu, ktorá
spåòa poiadavky pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2015.
(3) Elektronickú registraènú pokladnicu, ktorú podnikate¾ pouíval pred 1. januárom 2015, môe pouíva
aj naïalej s tým, e pri jej výmene za novú je povinný ju
vymeni len za elektronickú registraènú pokladnicu,
ktorá spåòa poiadavky pod¾a znenia § 4 ods. 1 a 3
úèinného od 1. januára 2015..
Èl. IV
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z. a zákona è. 213/2014 Z. z.sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 10 sa vypúa odsek 3.

3. V § 16b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak daòový úrad alebo colný úrad neuloí pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje pod¾a osobitného predpisu.19).

2. V § 13 ods. 5 sa slová doruèova správcovi dane
nahrádzajú slovami doruèova finanènej správe.

4. V § 16b ods. 4 sa slová zápisnica o ústnom pojednávaní;18b) nahrádzajú slovom zápisnica;18b) a slová
zápisnica o ústnom pojednávaní,18b) sa nahrádzajú
slovom zápisnica,18b).

§ 47a

Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 19 a § 37 ods. 4 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

5. V § 16b ods. 6 písmeno b) znie:
b) pri kadom ïalom zistení poruenia pod¾a § 16a
písm. a) a d), am) a ap), pri ktorom dolo ku kráteniu prijatých trieb, okrem pokuty uloenej pod¾a
odseku 2 písm. a) alebo písm. d), podá návrh na zruenie ivnostenského oprávnenia.18a).

3. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èiastkový protokol
(1) Správca dane môe poèas daòovej kontroly vyhotovi èiastkový protokol, ak
a) kontrolovaný daòový subjekt nie je zverejnený v zozname platite¾ov dane z pridanej hodnoty pod¾a § 52
ods. 6 alebo
b) sa daòová kontrola nevykonáva na základe poiadania orgánov èinných v trestnom konaní.
(2) Na obsah èiastkového protokolu sa vzahuje § 47
primerane.

6. V § 16b ods. 9 sa za slová § 16a písm. ao) a vkladajú slová po oznaèení predajného miesta pod¾a odseku 8.

(3) Doruèením èiastkového protokolu kontrolovanému daòovému subjektu nie je ukonèená daòová kontrola..

7. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu
znie:

4. V § 52 sa odsek 6 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) identifikaèné èíslo organizácie, ak bolo platite¾ovi
dane z pridanej hodnoty pridelené..

§ 18ca
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
(1) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej
registraènej pokladnice môe od 1. januára 2015 uvádza na trh len elektronickú registraènú pokladnicu,
ktorá spåòa poiadavky pod¾a § 4 ods. 1 a 3 zákona
úèinného od 1. januára 2015.

5. V § 52 ods. 7 sa èíslo 12 nahrádza slovom iestich.
6. § 52 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ministerstvo na základe údajov z verejnej èasti
registra úètovných závierok37aa) na svojom webovom
sídle zverejòuje zoznam daòových subjektov s výkou ich splatnej dane usporiadaný pod¾a výky dane
zostupne. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo
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názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikaèné èíslo
a výka splatnej dane..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37aa znie:

37aa) § 23 a 23d zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 55 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Správca dane platbu daòového subjektu neoznaèenú pod¾a odseku 4 pouije v tomto poradí:
a) na úhradu daòovej poh¾adávky na dani, na ktorú
bola platba urèená, s najstarím dátumom splatnosti v èase prijatia platby,
b) na úhradu daòového nedoplatku na dani, na ktorú
bola platba urèená, s najstarím dátumom splatnosti v èase prijatia platby,
c) na úhradu splatného preddavku na daò, na ktorú
bola platba urèená, s najstarím dátumom splatnosti v èase prijatia platby,
d) na úhradu exekuèných nákladov a hotových výdavkov, daòovej poh¾adávky na inej dani, daòového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daò
na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na
iných platbách s najstarím dátumom splatnosti
v èase prijatia platby.
(7) Ak v èase prijatia platby dane existuje viacero daòových poh¾adávok, daòových nedoplatkov, splatných
preddavkov na daò, exekuèných nákladov, hotových
výdavkov a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým
dátumom splatnosti, prijatá platba sa pouije na ich
úhradu pod¾a odseku 6 v poradí pod¾a ich výky vzostupne. Ak nemono poui platbu pod¾a odseku 6,
mono túto platbu poui na kompenzáciu daòového
nedoplatku, splatného preddavku na daò, nedoplatku
na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu
dane, ktorým je daòový úrad alebo colný úrad..
8. V § 165b ods. 3 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom
2016.
9. Za § 165c sa vkladá § 165d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 165d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení úèinnom od 1. januára 2015 sa pouije aj na platite¾ov dane z pridanej
hodnoty, ktorí boli zverejnení v zozname pred 1. januárom 2015. Ak platite¾ dane z pridanej hodnoty pred
1. januárom 2015 splnil podmienky výmazu pod¾a § 52
ods. 7 v znení úèinnom od 1. januára 2015, finanèné
riadite¾stvo ho zo zoznamu pod¾a § 52 ods. 6 vymae do
31. januára 2015..
Èl. V
Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z. a zákona è. 362/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová zámorských území
Francúzskej republiky nahrádzajú slovami území
Francúzskej republiky uvedených v osobitnom
predpise1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èl. 349 a èl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.
v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)..

2. V § 53 ods. 6 prvej vete sa slová na tlaèive, ktorého
vzor zverejní finanèné riadite¾stvo na svojom webovom
sídle nahrádzajú slovami prostredníctvom informaèného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberate¾om kontrolných známok (ïalej len elektronický systém kontrolných známok),
ktorého správcom je finanèné riadite¾stvo a iesta
a siedma veta znejú: Ak je odberate¾om kontrolných
známok príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1,
poèet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie by nií ako 500 kusov alebo ich násobok, prièom pri urèení poètu kontrolných známok, ktoré môe
odobra, colný úrad prihliada na výku zábezpeky na
daò zloenej pod¾a § 26 ods. 2 písm. b). Ak je odberate¾om kontrolných známok dovozca spotrebite¾ského balenia, poèet objednávaných kusov kontrolných známok
nesmie by nií ako 500 kusov alebo ich násobok, prièom pri urèení poètu kontrolných známok, ktoré môe
odobra, colný úrad prihliada na výku zábezpeky na
daò zloenej pod¾a § 52 ods. 1 písm. b)..
3. V § 53 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Ak dováa spotrebite¾ské balenie z územia tretieho tátu prevádzkovate¾ daòového skladu, je povinný da si potvrdi colným úradom poèet a identifikaèné èísla
kontrolných známok vyvezených na územie tretieho
tátu a kontrolných známok spä dovezených z územia
tretieho tátu..
4. V § 53 ods. 12 prvej vete sa za slovo oznamova
vkladajú slová prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
5. V § 53 sa odsek 12 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) spôsob oznamovania údajov pod¾a písmen a) a e)
a odsekov 20, 22 a 23..
6. V § 53 ods. 16 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Ak boli kontrolné známky
pouité na oznaèenie spotrebite¾ských balení a odberate¾ kontrolných známok oznámil finanènému riadite¾stvu údaje pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a odseku 12
po uplynutí lehoty pod¾a prvej vety, najneskôr vak v lehote pod¾a odseku 21, tieto kontrolné známky sa povaujú za pouité v lehote pod¾a prvej vety. Nepouité
kontrolné známky je odberate¾ kontrolných známok
povinný odovzda colnému úradu v lehote urèenej colným úradom..
7. V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: najviac v mnostve 0,01 % vrátane; poèet nenávratne znièených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypoèíta z celkového mnostva kontrolných známok vloených do technologického
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zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie a kontrolných známok
skutoène nalepených na spotrebite¾ské balenie za kalendárny mesiac.
8. V § 53 sa odsek 19 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) boli preukázate¾ne pokodené na daòovom území
vplyvom vyej moci a odovzdané colnému úradu,
a to najviac v mnostve uznanom colným úradom,
prièom za vyiu moc sa na úèely tohto ustanovenia
nepovauje kráde alebo poiar; pri prevzatí kontrolných známok pokodených vplyvom vyej moci colným úradom sa pouije postup pod¾a odseku 14 primerane..
9. V § 53 ods. 20 písmená d) a e) znejú:
d) poèet pokodených kontrolných známok, a to v èlenení na kontrolné známky
1. pokodené vplyvom vyej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
2. pokodené z iného dôvodu ako vplyvom vyej
moci a ich identifikaèné èísla, ak nie je moné
identifikova identifikaèné èíslo, uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných
èíslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú
pokodené kontrolné známky,
e) poèet znièených kontrolných známok v èlenení na
kontrolné známky
1. nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie,
2. nalepené na spotrebite¾ské balenia a odovzdané
colnému úradu na znièenie,.
10. V § 53 sa odsek 20 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) poèet kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie za kalendárny mesiac,
j) poèet kontrolných známok, ktoré odberate¾ nepouil
pod¾a odseku 16 a odovzdal colnému úradu na znièenie..
11. V § 53 odsek 21 znie:
(21) Odberate¾ kontrolných známok je povinný vies
evidenciu pod¾a odseku 20 za kalendárny mesiac
v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrie ju za prísluný kalendárny mesiac najneskôr do
25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu..
12. § 53 sa dopåòa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
(22) Odberate¾ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou iadosou o vydanie kontrolných známok zasla finanènému riadite¾stvu zoznam
vetkých spotrebite¾ských balení, ktoré uvádza do daòového vo¾ného obehu. Odberate¾ kontrolných známok
v zozname pri kadom spotrebite¾skom balení uvedie
èiarový kód EAN, obchodný názov spotrebite¾ského balenia, objem spotrebite¾ského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebite¾skom balení. K zoznamu

Èiastka 72

spotrebite¾ských balení môe by pripojená aj vizualizácia spotrebite¾ského balenia.
(23) Ak dôjde k zmene údajov oznámených pod¾a odseku 22, odberate¾ kontrolných známok je povinný
oznámi finanènému riadite¾stvu túto skutoènos elektronicky, a to najneskôr jeden deò pred zaèatím lehoty
na oznamovanie identifikaèných èísel kontrolných známok pouitých na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia ustanovenej veobecne záväzným právnym predpisom ministerstva vydaným pod¾a odseku 12..
13. § 53 sa dopåòa odsekom 24, ktorý znie:
(24) Ak je elektronický systém kontrolných známok
nedostupný na strane finanèného riadite¾stva, je odberate¾ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných
známok a pri oznamovaní údajov pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom
pod¾a odseku 12 alebo údajov pod¾a odsekov 20, 22
a 23 povinný postupova spôsobom, ktorý urèí finanèné riadite¾stvo; postup odberate¾a kontrolných známok
pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných
známok stanoví finanèné riadite¾stvo a zverejní ho na
svojom webovom sídle. Na úèely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok povauje za nedostupný, ak jeho nedostupnos trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok
nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom pod¾a odseku 12 alebo údajov
pod¾a odsekov 20, 22 a 23 sa neprihliada. Odberate¾
kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje pod¾a
prvej vety bezodkladne oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok..
14. V § 70 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem kontrolných známok znièených pod¾a
§ 53 ods. 19 písm. d).
15. V § 70 sa odsek 1 dopåòa písmenami w) a x), ktoré
znejú:
w) nepredloí colnému úradu kontrolné známky, ktoré
nepouila v lehote pod¾a § 53 ods. 16, ak nejde o poruenie pod¾a písmena r),
x) sa zistí, e mnostvo nenávratne znièených kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie presiahne 0,01% za kalendárny mesiac..
16. V § 70 sa odsek 2 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) vo výke 5,40 eura za kadú kontrolnú známku, najmenej vak 500 eur, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. w) a x)..
17. § 73 sa dopåòa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
(24) Odberate¾ kontrolných známok môe o vydanie
kontrolných známok pod¾a § 53 ods. 6 v znení úèinnom
od 1. októbra 2014 poiada najskôr od 1. novembra
2014.
(25) Spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou
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známkou vyhotovenou pod¾a § 51 v znení úèinnom od
1. októbra 2014 mono predáva alebo inak vydáva od
1. januára 2015..
18. Príloha è. 2 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra
2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES
a 2008/118/ES, pokia¾ ide o najvzdialenejie
francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ
L 353, 28. 12. 2013)..
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Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2014
okrem èl. I bodov 1 a 13 a 16, èl. II bodov 18 a 25, § 41
ods. 1 písm. p) bodu 26, bodov 28, 29 a 31, èl. III bodov 1, 2 a 7, èl. IV bodov 1, 2, 4 a 7 a 9, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015, a èl. I bodov 14 a 15
a èl. IV bodu 3, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla
2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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219
ZÁKON
z 9. júla 2014
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných èinností
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce
a zriadenie, postavenie a pôsobnos Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce (ïalej len komora),
b) podmienky na výkon niektorých odborných èinností
v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
§2
Sociálna práca

rania sociálnej práce. Sociálna práca je sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce vykonávaná vo
vzájomnej súvislosti s inými odbornými èinnosami
z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ïalích oblastí.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON SOCIÁLNEJ PRÁCE
§3
(1) Podmienkou na výkon sociálnej práce je
a) odborná spôsobilos na výkon sociálnej práce,
b) povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka (ïalej len povolenie), ak je sociálna
práca vykonávaná ako samostatná prax.
(2) Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu
a) v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu,
b) výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(3) Asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu
v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu.
Odborná spôsobilos
na výkon sociálnej práce

(1) Sociálna práca na úèely tohto zákona je odborná
èinnos vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo
asistentom sociálnej práce na úèel ustanovený osobitným predpisom.1) Odborná èinnos je súbor pracovných
èinností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zruènosti získané absolvovaním vysokokolského vzdelania ustanoveného stupòa v tudijnom odbore sociálna práca.

(1) Odborná spôsobilos na výkon sociálnej práce je
splnenie kvalifikaèných predpokladov pod¾a § 5.

(2) Sociálna práca je aj pecializovaná odborná èinnos vykonávaná sociálnym pracovníkom na úèel ustanovený osobitným predpisom.1) pecializovaná odborná
èinnos je súbor pracovných èinností uieho zamerania sociálnej práce v ustanovenom pecializovanom odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zruènosti získané absolvovaním
akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu.

§5

(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
uplatòujú prístupy zodpovedajúce cie¾u vykonávanej
sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca
s vyuitím odborných metód práce v závislosti od zame1

§4

(2) Poèas výkonu sociálnej práce je súèasou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj absolvovanie vzdelávania na udriavanie, zdokona¾ovanie a dopåòanie vedomostí a zruèností potrebných na výkon
sociálnej práce (ïalej len sústavné vzdelávanie v sociálnej práci).

(1) Kvalifikaèný predpoklad na výkon odbornej èinnosti
a) sociálnym pracovníkom je získané vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore sociálna práca,
b) asistentom sociálnej práce je získané vysokokolské
vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore sociálna práca.

) Napríklad zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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(2) Osobitný kvalifikaèný predpoklad na výkon pecializovanej odbornej èinnosti je absolvovanie akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu
ustanoveného pre prísluný pecializovaný odbor sociálnej práce.
(3) Splnenie kvalifikaèného predpokladu pod¾a
a) odseku 1 písm. a) sa preukazuje doloeným dokladom o absolvovaní vysokokolského túdia druhého
stupòa v tudijnom programe sociálna práca vydaným príslunou vysokou kolou alebo doloeným
rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní
pod¾a osobitného predpisu,2)
b) odseku 1 písm. b) sa preukazuje doloeným dokladom o absolvovaní vysokokolského túdia prvého
stupòa v tudijnom programe sociálna práca vydaným príslunou vysokou kolou alebo doloeným
rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní
pod¾a osobitného predpisu.2)
(4) Splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu
pod¾a odseku 2 sa preukazuje doloeným dokladom
o absolvovaní akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu vydaným príslunou vzdelávacou
intitúciou ïalieho vzdelávania3) (ïalej len vzdelávacia intitúcia) alebo doloeným rozhodnutím o uznaní
osvedèenia, vysvedèenia alebo iného dokladu o absolvovaní pecializaèného vzdelávacieho programu ustanoveného pre pecializovaný odbor sociálnej práce vydaného zahraniènou kolou alebo iným oprávneným
orgánom pod¾a právnych predpisov prísluného tátu.
(5) Sústavu pecializovaných odborov sociálnej práce, pecializaèné vzdelávacie programy pod¾a pecializovaných odborov sociálnej práce a tandardy pecializaèných vzdelávacích programov ustanoví vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda) nariadením.
§6
(1) Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci zabezpeèuje pre sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej
práce vykonávajúcich sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu zamestnávate¾ pod¾a osobitného predpisu.4)
(2) Hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej
práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax vykonáva komora.
Povolenie
§7
(1) Podmienkou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka je povolenie vydané komorou.
(2) Podmienkou na vydanie povolenia je, aby
a) iadate¾ o povolenie spåòal ustanovený kvalifikaèný
predpoklad,
b) iadate¾ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky,
2
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c) výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na
ktorú sa vzahuje povolenie, umoòoval právny
predpis,
d) iadate¾ o povolenie bol bezúhonný,
e) iadate¾ o povolenie mal spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
f) iadate¾ o povolenie mal zabezpeèenú supervíziu na
výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a
g) iadate¾ovi o povolenie v období piatich rokov pred
podaním iadosti o vydanie povolenia nebolo
1. odòaté povolenie pod¾a § 11 ods. 3 a 4 okrem odòatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky
pod¾a písmena c),
2. uloené disciplinárne opatrenie pod¾a § 25 ods. 2
písm. d) za opakované závané poruenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. a).
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, ak odsúdenie nebolo zahladené.
(4) Podmienka spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu sa povauje za splnenú, ak sa nepreukáe
opak.
(5) iadate¾ o povolenie môe supervíziu na výkon
samostatnej praxe sociálneho pracovníka zabezpeèi
len fyzickou osobou, ktorá skonèila odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
§8
(1) iados o vydanie povolenia obsahuje
a) osobné údaje iadate¾a o povolenie, ktorými sú
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto
trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu
na území Slovenskej republiky, ak je miesto trvalého
pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
b) uvedenie právneho predpisu, na úèely ktorého bude
samostatná prax sociálneho pracovníka vykonávaná,
c) miesto výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka vrátane kontaktných údajov.
(2) Prílohy iadosti o vydanie povolenia tvoria
a) doklad preukazujúci splnenie ustanoveného kvalifikaèného predpokladu,
b) doklad o doterajej praxi,
c) výpis z registra trestov, nie starí ako tri mesiace,
d) písomne vypracovaný spôsob zabezpeèenia supervízie výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
§9
(1) Ak iadate¾ o povolenie preukázal splnenie podmienok na vydanie povolenia, komora vydá povolenie
a zapíe vydanie povolenia do registra povolení; písomné rozhodnutie o vydaní povolenia sa nevydáva.

) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorích predpisov.
) § 5 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
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(2) Povolenie sa vydáva na neurèitý èas a nemono ho
previes na inú fyzickú osobu.
(3) Povolenie obsahuje registraèné èíslo, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a trvalý pobyt drite¾a povolenia a oblas výkonu samostatnej praxe sociálneho
pracovníka, na ktorú sa povolenie vzahuje. Povolenie
je opatrené odtlaèkom úradnej peèiatky a podpisom
predsedu komory.
(4) Zmenu mena, priezviska, titulu a trvalého pobytu
drite¾a povolenia komora vyznaèí v povolení do 30 dní
od ich oznámenia drite¾om povolenia; na tento úèel
komora vyhotoví povolenie so zmenenými údajmi.
(5) Komora vyhotoví na iados drite¾a povolenia do
30 dní rovnopis povolenia.
§ 10
(1) Drite¾ povolenia je povinný
a) spåòa podmienky pod¾a § 7 ods. 2 písm. a), c) a f)
poèas platnosti povolenia,
b) bezodkladne oznámi zmenu v plnení podmienok
pod¾a § 7 ods. 2 písm. a), c) a f) komore,
c) spåòa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon
sociálnej práce,
d) spåòa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých odborných èinností pod¾a § 12 ods. 1, ak
ju vykonáva; spôsob plnenia podmienky pod¾a § 13
ods. 1 písm. d) oznamuje drite¾ povolenia na poiadanie komore,
e) spåòa podmienky ustanovené právnym predpisom
pre oblas výkonu samostatnej praxe sociálneho
pracovníka, na ktorú sa povolenie vzahuje,
f) vykonáva sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom
a inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
g) sústavne vykonáva samostatnú prax sociálneho
pracovníka.
(2) Sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka je sústavné vykonávanie sociálnej práce,
ktoré nie je preruené na viac ako na jeden rok. Za sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
sa povauje aj obdobie pozastavenia platnosti povolenia pod¾a § 11 ods. 1.
§ 11
(1) Platnos povolenia sa pozastavuje dòom doruèenia písomného oznámenia drite¾a povolenia o preruení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka,
ak v oznámení nie je uvedený neskorí deò, od ktorého
má by platnos povolenia pozastavená, na obdobie
uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dòa pozastavenia platnosti povolenia, ak dôvodom preruenia
výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie
je nespåòanie podmienok pod¾a § 7 ods. 2 písm. a), c)
a f); súèasou písomného oznámenia je aj uvedenie dôvodu preruenia výkonu samostatnej praxe sociálneho
pracovníka.
5
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(2) Platnos povolenia zaniká
a) dòom doruèenia písomného oznámenia drite¾a povolenia o ukonèení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený
neskorí deò ukonèenia výkonu samostatnej praxe
sociálneho pracovníka,
b) dòom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne
úkony.
(3) Komora odníme povolenie, ak drite¾ povolenia
prestal spåòa podmienky pod¾a § 7 ods. 2 písm. a), c),
d) a f).
(4) Komora môe odòa povolenie, ak
a) drite¾ povolenia neplní povinnos pod¾a § 10 ods. 1
písm. e),
b) drite¾ povolenia závane alebo opakovane poruil
tento zákon alebo iný veobecne záväzný právny
predpis v súvislosti s výkonom sociálnej práce.
TRETIA HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON NIEKTORÝCH ODBORNÝCH
ÈINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
§ 12
(1) Sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce
môe v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úèel ustanovený osobitným predpisom1) vykonáva niektoré odborné èinnosti, ktoré vyadujú pecifické vedomosti
a zruènosti získané absolvovaním akreditovaného
vzdelávacieho programu (ïalej len nadstavbové odborné èinnosti).
(2) Nadstavbové odborné èinnosti môe v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úèel ustanovený osobitným
predpisom1) vykonáva aj psychológ, peciálny pedagóg, lieèebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo iná fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3) Podmienkou na výkon nadstavbových odborných
èinností je odborná spôsobilos na výkon nadstavbových odborných èinností.
(4) Ustanovením podmienky na výkon nadstavbových odborných èinností pod¾a odseku 3 nie je dotknuté plnenie podmienok na výkon sociálnej práce a nie sú
dotknuté práva a povinnosti osôb pod¾a osobitných
predpisov.5)
§ 13
Odborná spôsobilos na výkon
nadstavbových odborných èinností
(1) Odborná spôsobilos na výkon nadstavbových
odborných èinností je
a) splnenie kvalifikaèného predpokladu, ktorým je získané vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore
a stupni vysokokolského túdia ustanovených pre
príslunú nadstavbovú odbornú èinnos,

) Napríklad zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu na
výkon pecializovanej odbornej èinnosti, ak je pre
príslunú nadstavbovú odbornú èinnos ustanovené splnenie tohto osobitného kvalifikaèného predpokladu,
c) splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu
absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslunú nadstavbovú odbornú èinnos,
d) vzdelávanie na udriavanie, zdokona¾ovanie a dopåòanie vedomostí a zruèností potrebných na výkon
nadstavbovej odbornej èinnosti (ïalej len sústavné
vzdelávanie v nadstavbovej odbornej èinnosti) poèas výkonu nadstavbových odborných èinností.
(2) Splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu
pod¾a odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloeným dokladom o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho
programu vydaným príslunou vzdelávacou intitúciou alebo doloeným rozhodnutím o uznaní osvedèenia, vysvedèenia alebo iného dokladu o absolvovaní
vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú èinnos vydaného zahraniènou kolou alebo iným oprávneným orgánom pod¾a právnych predpisov prísluného tátu. Na preukazovanie splnenia
kvalifikaèného predpokladu pod¾a odseku 1 písm. a)
a osobitného kvalifikaèného predpokladu pod¾a odseku 1 písm. b) sa primerane vzahuje § 5 ods. 3 a 4.
(3) Sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej
èinnosti fyzických osôb pod¾a § 12 ods. 1 a 2 vykonávajúcich nadstavbové odborné èinnosti v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu zabezpeèuje zamestnávate¾ pod¾a osobitného predpisu.4)
Spôsob plnenia podmienky sústavného vzdelávania
v nadstavbovej odbornej èinnosti oznamuje sociálny
pracovník vykonávajúci samostatnú prax na poiadanie komore.
(4) Sústavu nadstavbových odborných èinností, kvalifikaèný predpoklad pod¾a odseku 1 písm. a) a osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a odseku 1 písm. b) pre
príslunú nadstavbovú odbornú èinnos, vzdelávacie
programy pod¾a nadstavbových odborných èinností,
tandardy vzdelávacích programov a kvalifikaèné predpoklady pre prijatie do vzdelávacieho programu ustanoví vláda nariadením.
DRUHÁ ÈAS
KOMORA
§ 14
Zriadenie a postavenie komory
(1) Zriaïuje sa komora ako profesijná organizácia,
ktorá zdruuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
(2) Komora je právnická osoba, ktorá vykonáva svoju
pôsobnos na území Slovenskej republiky.
(3) tatút komory bliie upraví èinnos komory, najmä
a) podrobnosti o organizácii komory, orgánoch komory
a èinnosti orgánov komory,
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b) podrobnosti o èlenstve v komore,
c) poèet èlenov predstavenstva komory, dozornej rady
komory, profesijnej rady komory a disciplinárnej komisie komory,
d) dåku funkèného obdobia predsedu komory a èlenov
predstavenstva komory, dozornej rady komory, profesijnej rady komory a disciplinárnej komisie komory.
(4) Komora upraví
a) spôsob vo¾by predsedu komory a èlenov orgánov komory volebným poriadkom komory,
b) spôsob rokovania orgánov komory rokovacím poriadkom komory,
c) postup disciplinárnej komisie a podrobnosti disciplinárneho konania disciplinárnym poriadkom komory,
d) pravidlá hospodárenia hospodárskym poriadkom
komory.
§ 15
Pôsobnos komory
(1) Komora najmä
a) chráni práva a záujmy svojich èlenov v súvislosti
s výkonom sociálnej práce, poskytuje èlenom komory bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce a sprostredkúva èlenom komory v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi vo
veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
b) plní úlohy vo veciach zápisu do zoznamu èlenov komory a výmazu zo zoznamu èlenov komory,
c) rozhoduje vo veciach povolenia, disciplinárneho
previnenia a vo veciach uznania osvedèenia, vysvedèenia alebo iného dokladu o absolvovaní pecializaèného vzdelávacieho programu ustanoveného pre
pecializovaný odbor sociálnej práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre
nadstavbovú odbornú èinnos vydaného zahraniènou kolou alebo iným oprávneným orgánom pod¾a
právnych predpisov prísluného tátu (ïalej len doklad o absolvovaní vzdelávania vydaný zahraniènou
intitúciou),
d) koná vo veciach podnetov, návrhov a saností svojich èlenov v súvislosti s ich právami a povinnosami
vyplývajúcimi z tohto zákona a iných veobecne záväzných právnych predpisov,
e) vydáva v súlade s týmto zákonom a inými veobecne
záväznými právnymi predpismi vnútorné predpisy
komory a etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ïalej len etický kódex),
f) vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
g) poskytuje údaje zo zoznamu èlenov komory a z registra povolení na úèely tátnych tatistických zisovaní,
h) spolupracuje s orgánmi tátnej správy, orgánmi
samosprávy, profesijnými zdrueniami, stavovskými zdrueniami, vzdelávacími intitúciami a s ïalími osobami,
i) zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu s profesijnými zdrueniami a vzdelávacími intitúciami,
j) plní ïalie úlohy pod¾a tohto zákona.
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(2) Komora vedie, pravidelne aktualizuje a sprístupòuje na svojom webovom sídle
a) zoznam
1. èlenov komory, ktorý obsahuje evidenèné èíslo
èlena komory, meno, priezvisko, titul, dátum zapísania do zoznamu èlenov komory, zániku èlenstva v komore, preruenia èlenstva v komore alebo obnovenia èlenstva v komore,
2. hosujúcich èlenov komory, ktorý obsahuje
meno, priezvisko, titul, dátum zapísania do zoznamu hosujúcich èlenov komory a dátum
ukonèenia hosujúceho èlenstva v komore,
3. èestných èlenov komory, ktorý obsahuje meno,
priezvisko, titul a dátum zapísania do zoznamu
èestných èlenov,
4. èlenov orgánov komory okrem snemu komory,
ktorý obsahuje vyznaèenie funkcie v orgáne komory, meno, priezvisko a titul,
b) register povolení, ktorý obsahuje meno, priezvisko,
titul sociálneho pracovníka, ktorému bolo vydané
povolenie, údaj o splnenom ustanovenom kvalifikaènom predpoklade, údaj o doterajej praxi, údaje
pod¾a § 8 ods. 1 písm. b) a c) a dátum pozastavenia
platnosti povolenia, obnovenia platnosti povolenia,
zániku povolenia alebo odòatia povolenia.
§ 16
Èlenstvo v komore
(1) Komora zdruuje èlenov komory. Èlenstvo v komore je dobrovo¾né. Èlenstvo v komore vzniká zápisom
do zoznamu èlenov komory.
(2) Èlenom komory môe by fyzická osoba, ktorá
a) je odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce,
b) vykonáva sociálnu prácu,
c) komoru písomne poiada o zápis do zoznamu èlenov
komory.
(3) Predstavenstvo komory zapíe fyzickú osobu, ktorá spåòa podmienky pod¾a odseku 2 písm. a) a b), do zoznamu èlenov komory do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti o zápis do zoznamu èlenov komory a dokladov
preukazujúcich splnenie kvalifikaèného predpokladu
na výkon sociálnej práce a vykonávanie sociálnej práce
v praxi. Predstavenstvo komory doruèí fyzickej osobe
zapísanej do zoznamu èlenov komory potvrdenie
o èlenstve do 30 dní odo dòa zápisu do zoznamu èlenov
komory.
(4) Ak predstavenstvo komory nezapíe fyzickú osobu do zoznamu èlenov komory v lehote pod¾a odseku 3,
písomne jej túto skutoènos oznámi do 60 dní odo dòa
doruèenia iadosti o zápis do zoznamu èlenov komory.
Súèasou tohto oznámenia je odôvodnenie nezapísania
a pouèenie o monosti poda námietku proti nezapísaniu do zoznamu èlenov komory v lehote 30 dní odo dòa
doruèenia tohto oznámenia. O námietke rozhodne profesijná rada komory do 60 dní odo dòa doruèenia námietky.
(5) Ak predstavenstvo komory nezapíe fyzickú osobu do zoznamu èlenov komory alebo ak predstavenstvo
komory neoznámi nezapísanie do zoznamu èlenov komory do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti o zápis do
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zoznamu èlenov komory, zápis do zoznamu èlenov komory sa povauje za vykonaný dòom doruèenia iadosti o zápis do zoznamu èlenov komory.
(6) Èlenstvo v komore sa preruuje
a) dòom doruèenia písomného oznámenia èlena komory o preruení èlenstva v komore, ak v oznámení nie
je uvedený neskorí deò, od ktorého má by èlenstvo
v komore preruené, na obdobie uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dòa preruenia èlenstva
v komore,
b) dòom pozastavenia platnosti povolenia pod¾a § 11
ods. 1, ak èlen komory nevykonáva sociálnu prácu
pod¾a § 3 ods. 2,
c) uloením disciplinárneho opatrenia pod¾a § 25
ods. 2 písm. c).
(7) Èlenstvo v komore zaniká
a) dòom doruèenia písomného oznámenia èlena komory o ukonèení èlenstva v komore, ak v oznámení nie
je uvedený neskorí deò ukonèenia èlenstva v komore,
b) smrou èlena komory alebo jeho vyhlásením za màtveho,
c) uloením disciplinárneho opatrenia pod¾a § 25
ods. 2 písm. d),
d) uplynutím jedného roka, poèas ktorého èlen komory
nevykonával sociálnu prácu, ak mu èlenstvo v komore nebolo preruené,
e) odòatím povolenia pod¾a § 11 ods. 4 písm. b).
§ 17
Práva a povinnosti èlena komory
(1) Èlen komory má právo
a) by volený za predsedu komory a do orgánov komory,
b) vyuíva bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
c) na sprostredkovanie zastupovania v konaní pred
súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej
práce,
d) predklada návrhy na priznanie postavenia hosujúceho èlena komory a na udelenie èestného èlenstva
v komore,
e) zúèastni sa rokovania orgánu komory a vyjadri sa
k veci, ak je predmetom rokovania vec, ktorou je
priamo dotknutý.
(2) Èlen komory je povinný
a) vykonáva sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom
a inými veobecne záväznými právnymi predpismi
a s etickým kódexom,
b) dodriava tatút komory a vnútorné predpisy komory,
c) oznamova predstavenstvu komory skutoènosti rozhodujúce pre èlenstvo v komore do 30 dní odo dòa,
keï sa o tejto skutoènosti dozvedel,
d) riadne a vèas plati èlenský príspevok okrem obdobia preruenia èlenstva v komore.
(3) Èlen komory má právo pod¾a odseku 1 písm. b), c)
a e) a povinnos pod¾a odseku 2 písm. a) a c) aj poèas
obdobia preruenia èlenstva v komore.
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§ 18
Hosujúci èlen komory a èestný èlen komory
(1) Komora môe fyzickej osobe prizna postavenie
hosujúceho èlena komory a udeli èestné èlenstvo
v komore.
(2) Postavenie hosujúceho èlena komory môe na
návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej desiatich èlenov komory snem komory prizna èlenovi iného
profesijného zdruenia alebo iného stavovského
zdruenia z oblasti vzdelávania, odborníkovi z oblasti
vzdelávania alebo odborníkovi z oblasti sociálnych vecí
a rodiny. Hosujúci èlen komory má právo zúèastòova
sa zasadnutí snemu komory bez hlasovacieho práva
a by zvolený do profesijnej rady komory.
(3) Èestné èlenstvo v komore môe na návrh orgánu
komory alebo na návrh najmenej 20 èlenov komory
snem komory udeli fyzickej osobe, ktorá významnou
mierou prispela k rozvoju sociálnej práce. Èestný èlen
komory má právo zúèastòova sa zasadnutí snemu komory bez hlasovacieho práva.
§ 19
Orgány komory
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Orgány komory sú
snem komory,
predstavenstvo komory,
dozorná rada komory,
profesijná rada komory,
disciplinárna komisia komory.

(3) Zasadnutia snemu komory sa konajú pod¾a potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Predstavenstvo
komory je povinné zvola zasadnutie snemu komory do
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej iadosti
a) predsedu komory,
b) najmenej tretiny èlenov komory alebo
c) dozornej rady komory.
§ 21
Predstavenstvo komory
(1) Predstavenstvo komory je výkonný a riadiaci orgán komory, ktorý
a) zvoláva zasadnutia snemu komory,
b) plní uznesenia snemu komory,
c) schva¾uje rozpoèet na kalendárny rok,
d) hospodári s majetkom komory,
e) rozhoduje o zapísaní do zoznamu èlenov komory,
f) vedie a aktualizuje zoznam èlenov komory, hosujúcich èlenov komory a èestných èlenov komory,
g) predkladá správy o èinnosti predstavenstva komory
snemu komory,
h) podáva záväzné stanovisko k uplatòovaniu vnútorných predpisov komory,
i) zabezpeèuje informaènú, dokumentaènú a publikaènú èinnos komory.
(2) Predstavenstvo komory je odvolací orgán proti
rozhodnutiam profesijnej rady komory pod¾a § 23
ods. 3 písm. d) a proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie komory.
§ 22

(2) tatutárny orgán komory je predseda komory.
Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.
(3) Funkcie v orgánoch komory pod¾a odseku 1
písm. b) a e) sú navzájom nezluèite¾né. Funkcie v orgánoch komory sú èestné.
(4) Èlenovi orgánu komory pod¾a odseku 1 písm. b) a e)
patrí náhrada výdavkov pod¾a osobitného predpisu6) vzniknutých v súvislosti s výkonom funkcie v orgáne komory.
§ 20
Snem komory
(1) Snem komory je najvyí orgán komory. Snem komory tvoria èlenovia komory.
(2) Snem komory
a) schva¾uje tatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex,
b) volí a odvoláva predsedu komory a ostatných èlenov
orgánov komory,
c) priznáva postavenie hosujúceho èlena komory
a ude¾uje èestné èlenstvo v komore,
d) schva¾uje výku èlenského príspevku a poplatkov
pod¾a § 40 ods. 1,
e) schva¾uje správu o hospodárení komory za uplynulý
kalendárny rok,
f) rozhoduje o ïalích veciach, ktoré si vyhradí alebo
ktoré sú upravené v tatúte komory.
6
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Dozorná rada komory
Dozorná rada komory
a) kontroluje
1. èinnos komory,
2. plnenie uznesení snemu komory,
3. hospodárenie komory,
4. èinnos predstavenstva komory a predsedu komory,
5. dodriavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,
b) predkladá správu o hospodárení komory,
c) podáva návrh na zaèatie disciplinárneho konania
voèi èlenovi komory,
d) volí a odvoláva zo svojich èlenov predsedu dozornej
rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov dozornej rady komory.
§ 23
Profesijná rada komory
(1) Profesijná rada komory svojou èinnosou utvára
podmienky na zvyovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
(2) Èlenov profesijnej rady komory volí snem komory
z èlenov komory a z hosujúcich èlenov komory tak, aby
bol zachovaný väèinový podiel èlenov komory v profe-

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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sijnej rade komory. Hosujúci èlen komory má v profesijnej rade komory rovnaké práva a povinnosti ako èlen
profesijnej rady komory okrem práva by zvolený za
predsedu profesijnej rady komory. Profesijná rada komory volí a odvoláva predsedu a podpredsedu alebo
podpredsedov profesijnej rady komory.
(3) Profesijná rada komory
a) vydáva
1. etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre èlenov komory záväzný,
2. odporúèania v oblasti sústavného vzdelávania
v sociálnej práci,
3. pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania
v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
b) hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú
prax a informuje sa o sústavnom vzdelávaní v nadstavbových odborných èinnostiach sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
c) podáva
1. stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej
práce,
2. návrh na zaèatie disciplinárneho konania voèi
èlenovi komory,
d) rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní
o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou intitúciou,
e) rozhoduje o námietke proti nezapísaniu do zoznamu
èlenov komory,
f) vydáva potvrdenie o dåke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na úèely preukazovania
praxe,
g) vedie a aktualizuje register povolení,
h) navrhuje zástupcov komory do akreditaènej komisie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblas vzdelávania (ïalej len
akreditaèná komisia).
§ 24
Disciplinárna komisia komory
(1) Disciplinárna komisia komory
a) rozhoduje v prvom stupni v mene komory v disciplinárnom konaní na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z vlastného podnetu,
b) posudzuje podnety vo veci poruenia povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo poruenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu,
c) plní oznamovaciu povinnos o skutoènostiach z disciplinárnych konaní alebo o iných skutoènostiach,
d) volí a odvoláva zo svojich èlenov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie komory.
(2) Predseda disciplinárnej komisie komory zriaïuje
pre kadé disciplinárne konanie najmenej trojèlenný
disciplinárny výbor zloený z èlenov disciplinárnej komisie komory.
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§ 25
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1) Disciplinárnym previnením èlena komory je poruenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo poruenie vnútorného predpisu komory alebo etického
kódexu.
(2) Za disciplinárne previnenie disciplinárna komisia
v disciplinárnom konaní uloí tieto disciplinárne opatrenia:
a) písomné napomenutie za poruenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. b) a d),
b) peòanú pokutu a do výky 150 eur za opakované
poruenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. b) a c)
alebo za poruenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2
písm. a),
c) preruenie èlenstva v komore od dvoch mesiacov do
dvoch rokov za závané alebo opakované poruenie
povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. a) alebo za opakované poruenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. d),
d) vylúèenie èlena komory z komory najviac na pä rokov za opakované závané poruenie povinnosti
pod¾a § 17 ods. 2 písm. a) alebo za neplnenie povinnosti pod¾a § 17 ods. 2 písm. d) za obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
(3) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada
disciplinárna komisia najmä na rozsah a povahu poruenej povinnosti a na spôsob konania.
(4) Disciplinárne opatrenia pod¾a odseku 2 nemono
uloi súbene. Výkon disciplinárnych opatrení pod¾a
odseku 2 písm. b) a d) mono podmieneène odloi najviac na dva roky. Ak poèas tohto obdobia bude èlenovi
komory uloené ïalie disciplinárne opatrenie, podmieneène uloené disciplinárne opatrenie sa vykoná.
Disciplinárna komisia môe upusti od uloenia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ak
prerokovanie disciplinárneho previnenia povauje za
postaèujúce vzh¾adom na charakter poruenej povinnosti a na spôsob konania.
§ 26
Disciplinárne konanie
(1) Disciplinárna komisia komory rozhodne o disciplinárnom previnení do 60 dní odo dòa zaèatia konania.
Ak nemono vzh¾adom na povahu veci rozhodnú v lehote pod¾a prvej vety, môe ju primerane predåi odvolací orgán. Disciplinárna komisia komory je povinná
o predåení lehoty pod¾a druhej vety s uvedením dôvodov predåenia lehoty upovedomi úèastníka konania.
(2) Disciplinárna komisia komory uloí disciplinárne
opatrenie do jedného roka odo dòa, keï sa dozvedela
o poruení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo
dòa poruenia povinnosti.
§ 27
Hospodárenie a majetok komory
(1) Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpoètu schváleného na prísluný
kalendárny rok.
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(2) Ak rozpoèet na nasledujúci rozpoètový rok nebol
schválený do 31. decembra beného roka, spravuje sa
hospodárenie komory v období od 1. januára rozpoètového roka do schválenia rozpoètu na prísluný rozpoètový rok rozpoètovým provizóriom. Výdavky uskutoènené poèas rozpoètového provizória v kadom miesiaci
rozpoètového roka nesmú prekroèi jednu dvanástinu
celkových výdavkov schváleného rozpoètu predchádzajúceho rozpoètového roka; výnimku poèas rozpoètového provizória tvoria výdavky, ktoré sa uhrádzajú
v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpoètovom roku, výdavky na povinnú
úhradu pod¾a osobitných predpisov a nevyhnutné výdavky spojené so zasadnutím snemu. Rozpoètové príjmy a výdavky uskutoènené poèas rozpoètového provizória sa zúètujú s rozpoètom na prísluný rozpoètový
rok po jeho schválení.
(3) Komora môe podnika iba v oblasti vzdelávania
a vydávania odborných èasopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(4) Príjmy komory tvoria
èlenské príspevky,
pokuty uloené v disciplinárnom konaní,
poplatky pod¾a § 40 ods. 1,
dary,
príjmy z podnikate¾skej èinnosti pod¾a odseku 3,
iné príjmy.
TRETIA ÈAS
AKREDITÁCIA PECIALIZAÈNÉHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
A VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
§ 28
Akreditaèná komisia

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) rozhoduje
o akreditácii pecializaèného vzdelávacieho programu
a o akreditácii vzdelávacieho programu na výkon nadstavbovej odbornej èinnosti (ïalej len vzdelávací program) po predchádzajúcom vyjadrení akreditaènej komisie.
(2) Ministerstvo zriaïuje akreditaènú komisiu ako
poradný orgán na overovanie plnenia podmienok pod¾a
§ 29 ods. 1 písm. b) a d) a na overenie plnenia podmienok udelenia akreditácie pod¾a § 33 ods. 3.
(3) Predsedu akreditaènej komisie, podpredsedu
akreditaènej komisie a èlenov akreditaènej komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len minister)
z odborníkov teórie a praxe pôsobiacich v oblasti sociálnej práce. Univerzity a vysoké koly sú v akreditaènej
komisii zastúpené najmenej tromi èlenmi a profesijná
rada komory je v akreditaènej komisii zastúpená najmenej jedným èlenom. Podrobnosti o zloení akreditaènej komisie a o jej èinnosti upraví tatút akreditaènej
komisie, ktorý vydá ministerstvo.
7
8
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(4) Èinnos predsedu akreditaènej komisie, podpredsedu akreditaènej komisie a èlenov akreditaènej komisie je úkonom vo veobecnom záujme.7) Cestovné náhrady hradí ministerstvo pod¾a osobitného predpisu;6)
spôsob dopravy urèí predseda akreditaènej komisie.
Podmienky udelenia akreditácie na
pecializaèný vzdelávací program
a vzdelávací program
§ 29
(1) Podmienkou udelenia akreditácie na pecializaèný vzdelávací program a akreditácie na vzdelávací
program (ïalej len akreditácia) je
a) skutoènos, e iadate¾ o udelenie akreditácie je
vzdelávacia intitúcia,
b) skutoènos, e pecializaèný vzdelávací program
a vzdelávací program zodpovedajú tandardom
ustanoveným nariadením pod¾a § 5 ods. 5 a § 13
ods. 4,
c) zabezpeèenie vykonania pecializaènej skúky a odbornej skúky spôsobom ustanoveným týmto zákonom,
d) zabezpeèenie odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého
1. garanta pecializaèného vzdelávacieho programu
a vzdelávacieho programu,
2. lektorského zboru na uskutoèòovanie pecializaèného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho
programu,
e) utvorenie materiálno-technických podmienok na
uskutoèòovanie pecializaèného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu vrátane materiálno-technických podmienok na získanie praktických
zruèností,
f) prax vzdelávacej intitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so sociálnou prácou
alebo s nadstavbovými odbornými èinnosami a
g) neodòatie akreditácie pod¾a § 32 ods. 2 písm. a) a b)
v období dvoch rokov pred podaním iadosti o udelenie akreditácie.
(2) Garant pecializaèného vzdelávacieho programu
alebo garant vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a) získal vysokokolské vzdelanie tretieho stupòa alebo mu bol udelený vedecko-pedagogický titul8) v odbore, ktorého sa pecializaèný vzdelávací program
alebo vzdelávací program týka,
b) má najmenej pä rokov praxe v odbore, ktorého sa
pecializaèný vzdelávací program alebo vzdelávací
program týka.
(3) Lektor pecializaèného vzdelávacieho programu
alebo lektor vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a) získal vysokokolské vzdelanie najmenej druhého
stupòa v odbore, ktorého sa lektorská èinnos týka,
b) má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská èinnos týka.

) § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
) § 76 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(4) Garant pecializaèného vzdelávacieho programu
alebo garant vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej tri roky pedagogickej èinnosti
alebo lektorskej èinnosti. Lektor pecializaèného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej jeden rok
pedagogickej èinnosti alebo lektorskej èinnosti.
(5) Podmienka odbornej praxe lektora pod¾a odseku 3 písm. b) sa povauje za splnenú, ak lektor pecializaèného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je vysokokolský uèite¾ alebo má
udelený vedecko-pedagogický titul8) a predmetom jeho
predpokladanej lektorskej èinnosti má by oblas jeho
pedagogickej èinnosti alebo oblas, v ktorej mu bol udelený vedecko-pedagogický titul.8) Akreditaèná komisia
môe odporuèi uznanie podmienky odbornej praxe
lektora pod¾a odseku 3 písm. b) alebo uznanie podmienky pedagogickej èinnosti alebo lektorskej èinnosti
lektora pod¾a odseku 4 za splnenú, ak to umoòuje zameranie predpokladanej lektorskej èinnosti.
(6) Odborná spôsobilos pod¾a odsekov 2 a 3 sa preukazuje doloeným dokladom o absolvovaní prísluného
vysokokolského túdia vydaným vysokou kolou alebo doloeným rozhodnutím o uznaní dokladu o takom
vzdelaní pod¾a osobitného predpisu2) a potvrdením
o dåke odbornej praxe.
(7) Lektorská spôsobilos pod¾a odseku 4 sa preukazuje potvrdením vzdelávacej intitúcie o výkone lektorskej èinnosti alebo pedagogickej èinnosti s uvedením
obsahového zamerania a jej rozsahu; vysokokolský
uèite¾ preukazuje splnenie podmienky lektorskej spôsobilosti potvrdením od zamestnávate¾a.
§ 30
(1) iados o udelenie akreditácie obsahuje
a) názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej intitúcie,
b) charakteristiku vzdelávacej intitúcie,
c) názov pecializaèného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu, o ktorého akreditáciu
sa iada,
d) spôsob zabezpeèenia vykonania pecializaènej
skúky alebo odbornej skúky.
(2) Prílohu iadosti o udelenie akreditácie tvoria
a) podrobne spracovaný pecializaèný vzdelávací program alebo vzdelávací program,
b) doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie
podmienok pod¾a § 29 ods. 1 písm. a), d) a f),
c) zoznam, ktorý obsahuje meno a priezvisko garanta
pecializaèného vzdelávacieho programu alebo garanta vzdelávacieho programu a lektorov lektorského zboru pre prísluný program.
(3) Vzdelávacia intitúcia môe poiada o udelenie
akreditácie u akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu alebo u akreditovaného vzdelávacieho programu najskôr 120 dní pred uplynutím platnosti tejto akreditácie.
(4) Podrobnosti o spôsobe podávania iadosti o udelenie akreditácie zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
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§ 31
Udelenie akreditácie
(1) Ministerstvo udelí akreditáciu a vydá vzdelávacej
intitúcii osvedèenie o akreditácii, ak sú splnené podmienky udelenia akreditácie pod¾a tohto zákona
a akreditaèná komisia dala odporúèanie na udelenie
akreditácie; písomné rozhodnutie o udelení akreditácie
sa nevydáva.
(2) Ministerstvo rozhodne vo veci udelenia akreditácie do 90 dní odo dòa zaèatia konania. Ak nemono
vzh¾adom na povahu veci rozhodnú v lehote pod¾a prvej vety, môe ju primerane predåi minister. Ministerstvo je povinné o predåení lehoty pod¾a druhej vety
s uvedením dôvodov predåenia lehoty upovedomi
úèastníka konania.
(3) Ministerstvo zastaví konanie o udelenie akreditácie, ak nie je dodraná lehota pod¾a § 30 ods. 3.
(4) Akreditácia sa ude¾uje najviac na pä rokov
a nemono ju previes na inú osobu.
§ 32
Zánik a odòatie akreditácie
(1) Akreditácia zaniká
a) na iados vzdelávacej intitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, dòom uvedeným v iadosti, najskôr
dòom doruèenia iadosti,
b) zruením alebo zánikom vzdelávacej intitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, alebo zánikom predmetu jej èinnosti, ktorým je vzdelávanie,
c) uplynutím platnosti udelenej akreditácie.
(2) Ministerstvo odníme akreditáciu, ak vzdelávacia
intitúcia
a) poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v iadosti
o udelenie akreditácie, ktoré majú podstatný vplyv
na udelenie akreditácie,
b) závaným spôsobom alebo opakovane poruila povinnos pod¾a § 33 ods. 2,
c) uskutoèòuje pecializaèný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý jej nebola udelená
akreditácia, ak sa akreditácia pod¾a tohto zákona
vyaduje.
(3) Ministerstvo môe odòa akreditáciu, ak vzdelávacia intitúcia poruila povinnos pod¾a § 33 ods. 2.
Práva a povinnosti vzdelávacej intitúcie
§ 33
(1) Vzdelávacia intitúcia je oprávnená na základe
udelenej akreditácie uskutoèòova akreditovaný pecializaèný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací program.
(2) Vzdelávacia intitúcia, ktorej ministerstvo udelilo
akreditáciu, je povinná
a) uskutoèòova akreditovaný pecializaèný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za ktorých bola akreditácia
udelená,
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b) vies dokumentáciu akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu alebo akreditovaného
vzdelávacieho programu pod¾a osobitného predpisu9)
v príslunom kolskom roku alebo v príslunom
cykle akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho
programu alebo akreditovaného vzdelávacieho programu,
c) vies zoznam vydaných osvedèení o pecializácii a osvedèení o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno,
priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu alebo absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu, názov pecializaèného vzdelávacieho programu
alebo vzdelávacieho programu, dátum vykonania skúky pod¾a § 34 ods. 1, meno, priezvisko a titul predsedu
skúobnej komisie a èlenov skúobnej komisie,
d) oznamova údaje zo zoznamu pod¾a písmena c) ministerstvu na úèely
1. centrálnej evidencie vydaných osvedèení o pecializácii a osvedèení o odbornej spôsobilosti,
2. tátnych tatistických zisovaní,
e) zabezpeèova profesionálne vykonávanie akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu
alebo akreditovaného vzdelávacieho programu.
(3) Ak poèas platnosti udelenej akreditácie nastanú
zmeny v plnení podmienok udelenia akreditácie pod¾a
§ 29 ods. 1 písm. b) a e), vzdelávacia intitúcia oznámi
bezodkladne ministerstvu zmeny v plnení podmienok
udelenia akreditácie alebo nový spôsob plnenia podmienok udelenia akreditácie. Na základe písomného
oznámenia overí akreditaèná komisia, èi vzdelávacia
intitúcia spåòa podmienky udelenia akreditácie. Ak
oznámené zmeny nie sú v rozpore s podmienkami, ktorých splnenie sa poaduje na udelenie akreditácie na
vzdelávací program, na ktorý bola udelená akreditácia,
oznámi ministerstvo vzdelávacej intitúcii súhlas s vykonaním zmien.
§ 34
(1) Vzdelávacia intitúcia vydá absolventovi
a) akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho programu osvedèenie o pecializácii po úspenom vykonaní pecializaènej skúky,
b) akreditovaného vzdelávacieho programu osvedèenie
o odbornej spôsobilosti po úspenom vykonaní odbornej skúky.
(2) Na vykonanie pecializaènej skúky a na vykonanie odbornej skúky pod¾a odseku 1 zriadi vzdelávacia
intitúcia najmenej trojèlennú skúobnú komisiu
zloenú zo zástupcov vzdelávacej intitúcie, ktorá pecializaèný vzdelávací program alebo vzdelávací program uskutoèòuje. Èlenom skúobnej komisie môe by
aj zástupca vzdelávacej intitúcie uskutoèòujúcej
vzdelávací program, na ktorý je udelená akreditácia
pod¾a tohto zákona, v ktorom je vykonávaná skúka,
a èlen profesijnej rady komory.
(3) Predsedom skúobnej komisie je odborný garant
alebo lektor pecializaèného vzdelávacieho programu
9
10

) § 7 zákona è. 568/2009 Z. z.
) § 14 ods. 1 a 3, 7 a 8 zákona è. 568/2009 Z. z.
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alebo vzdelávacieho programu, v ktorom je skúka vykonávaná. Èlenmi skúobnej komisie sú fyzické osoby,
ktorých odborná spôsobilos je najmenej na úrovni lektora pod¾a § 29 ods. 3 a ods. 5 prvej vety. Ak tento zákon
neustanovuje inak, vzahuje sa na vykonanie pecializaènej skúky a odbornej skúky osobitný predpis.10)
(4) Osvedèenie o pecializácii obsahuje
a) názov vzdelávacej intitúcie,
b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného pecializaèného vzdelávacieho
programu,
c) názov pecializaèného vzdelávacieho programu,
d) dátum vykonania pecializaènej skúky.
(5) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a) názov vzdelávacej intitúcie,
b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
c) názov vzdelávacieho programu,
d) dátum vykonania odbornej skúky.
(6) Osvedèenie pod¾a odseku 1 je verejnou listinou,
musí by opatrené odtlaèkom úradnej peèiatky a jeho
správnos osvedèuje podpisom tatutárny zástupca
vzdelávacej intitúcie, ktorá osvedèenie vydáva, a predseda skúobnej komisie.
(7) Osvedèenie pod¾a odseku 1 sa vydáva na neurèitý
èas.
(8) Osvedèenie pod¾a odseku 1, ktoré bolo vydané
vzdelávacou intitúciou, ktorej bola odòatá akreditácia
pod¾a § 32 ods. 2 písm. a), a osvedèenie pod¾a odseku 1,
ktoré bolo vydané absolventovi vzdelávania, na ktoré
nebola vydaná akreditácia pod¾a tohto zákona, sú neplatné.
§ 35
Zoznam vzdelávacích intitúcií
Ministerstvo vedie zoznam vzdelávacích intitúcií
uskutoèòujúcich pecializaèný vzdelávací program
alebo vzdelávací program, na ktorý je udelená akreditácia pod¾a tohto zákona, ktorý obsahuje názov, sídlo
a právnu formu vzdelávacej intitúcie a názov pecializaèného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho
programu. Zoznam pod¾a prvej vety zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 36
Profesijný titul
(1) Sociálny pracovník má právo pouíva profesijný
titul sociálny pracovník.
(2) Asistent sociálnej práce má právo pouíva profesijný titul asistent sociálnej práce.
(3) Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v pecializovanom odbore sociálnej práce, má právo
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pouíva profesijný titul pod¾a odseku 1 doplnený slovom pecialista. Slovo pecialista môe by v profesijnom titule pod¾a prvej vety nahradené slovom, ktoré
ustanoví vláda nariadením pre pecializáciu pod¾a prísluného pecializovaného odboru sociálnej práce.
(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce,
ktorí vykonávajú nadstavbové odborné èinnosti, majú
právo pouíva prísluný profesijný titul pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 doplnený slovami s osvedèením
na výkon s uvedením príslunej odbornej èinnosti.
Profesijné tituly pod¾a prvej vety ustanoví vláda nariadením.
(5) Profesijný titul pod¾a odsekov 1 a 4 sa neskracuje a uvádza sa za menom a priezviskom pouívate¾a.
(6) Zakazuje sa pouíva profesijný titul inak, ako je
upravené v tomto zákone, a zakazuje sa pouíva iné
oznaèenie zamenite¾né s profesijnými titulmi pod¾a
tohto zákona.
§ 37
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1) Na uznávanie dokladov o vysokokolskom vzdelaní vydaných zahraniènou vysokou kolou sa vzahuje
osobitný predpis.2)
(2) Na konanie komory o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou intitúciou sa
vzahuje osobitný predpis.11)
§ 38
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa pod¾a tohto zákona dopustí
a) vzdelávacia intitúcia, ak uskutoèòuje pecializaèný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na
ktorý nie je udelená akreditácia pod¾a tohto zákona,
ak sa akreditácia pod¾a tohto zákona vyaduje,
b) komora, ak nepostupuje vo veciach zápisu do zoznamu èlenov komory pod¾a § 16.
(2) Ministerstvo uloí pokutu za správny delikt a do
2 000 eur.
(3) Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na
závanos zistených nedostatkov, závanos ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(4) Ministerstvo uloí pokutu do jedného roka odo
dòa, keï sa dozvedelo o poruení povinnosti, najneskôr
do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(5) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 39
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rem § 26, 60, 62 a 68 veobecného predpisu o správnom konaní, ak § 31 ods. 2 neustanovuje inak.
(3) Na disciplinárne konanie sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní okrem § 26, 49, 60, 62
a 68 veobecného predpisu o správnom konaní.
§ 40
Poplatky
(1) iadate¾ je povinný uhradi komore poplatok za
úkony pod¾a § 9 ods. 4 a 5, za podanie iadosti o vydanie povolenia a za podanie iadosti o uznanie dokladu
o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou intitúciou. Výku poplatku urèí komora najviac v sume
a) 66 eur za podanie iadosti o vydanie povolenia,
b) 66 eur za podanie iadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou intitúciou,
c) 10 eur za vyznaèenie zmeny v povolení, okrem vyznaèenia zmeny trvalého pobytu v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc,
d) 5 eur za vyhotovenie rovnopisu povolenia.
(2) Doklad o úhrade poplatku priloí iadate¾ o povolenie k iadosti o vydanie povolenia, drite¾ povolenia
k oznámeniu o zmenách pod¾a § 9 ods. 4 a k iadosti
o vydanie rovnopisu povolenia pod¾a § 9 ods. 5 a iadate¾ o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou intitúciou k iadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraniènou
intitúciou.
(3) Výnos z poplatkov je príjmom komory.
(4) Komora nemôe poadova úhradu iných poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.
§ 41
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné
vzdelávanie v nadstavbovej odbornej èinnosti
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné
vzdelávanie v nadstavbovej odbornej èinnosti je na úèely tohto zákona najmä
a) samotúdium,
b) jednorazová vzdelávacia aktivita,
c) odborná stá,
d) publikaèná èinnos v tlaèi alebo publikáciách, ktorá
má odborný charakter a jej obsah sa týka predmetu
tohto zákona,
e) vedeckovýskumná èinnos týkajúca sa predmetu
tohto zákona vrátane úèasti na výskumných projektoch.

Konania

§ 42

(1) Na konanie o správnych deliktoch sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.

Splnenie kvalifikaèného predpokladu, osobitného
kvalifikaèného predpokladu a odbornej spôsobilosti
pod¾a tohto zákona sa preukazuje overenou fotokópiou
dokladu.

(2) Na konanie o povolení a na konanie o akreditácii
sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní ok11

) § 19, 20, 23 a 24 zákona è. 293/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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PIATA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 43
(1) Minister zriadi prípravný výbor na zriadenie komory (ïalej len prípravný výbor) vymenovaním èlenov
prípravného výboru. Èlenstvo v prípravnom výbore je
èestné. Èlenovia prípravného výboru majú nárok na
cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu,6) ktoré
im vzniknú v súvislosti s èinnosou v prípravnom výbore. Cestovné náhrady pod¾a tretej vety hradí ministerstvo.
(2) Nadpoloviènú väèinu èlenov prípravného výboru
tvoria sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce.
Ministerstvo prijíma návrhy na vymenovanie za èlena
prípravného výboru písomne doruèené od 1. januára
2015 do 31. januára 2015 na adresu sídla ministerstva; súèasou návrhu je fotokópia dokladu o ukonèenom vysokokolskom vzdelaní.
(3) Prvé zasadnutie prípravného výboru zvolá ministerstvo. Prípravný výbor zvolí zo svojich èlenov predsedu prípravného výboru väèinou hlasov prítomných
èlenov. Ministerstvo poskytuje prípravnému výboru
súèinnos pri organizovaní zasadnutí.
(4) Odôvodnený návrh na odvolanie èlena prípravného výboru a na vymenovanie èlena prípravného výboru
môe ministrovi predloi predseda prípravného výboru alebo traja èlenovia prípravného výboru. Minister je
návrhom viazaný.
(5) Prípravný výbor
a) vypracuje návrh tatútu komory, rokovacieho poriadku komory, volebného poriadku komory, disciplinárneho poriadku komory, hospodárskeho poriadku komory a etického kódexu,
b) urèí èas a miesto zasadnutia ustanovujúceho snemu komory,
c) vedie zoznam zakladajúcich èlenov komory,
d) zabezpeèí doruèenie návrhov uvedených v písmene
a) zakladajúcim èlenom komory na ustanovujúci
snem komory spolu s oznámením údajov uvedených
v písmene b) v lehote 30 dní pred zasadnutím ustanovujúceho snemu komory,
e) organizaène zabezpeèí zasadnutie ustanovujúceho
snemu komory do 30. septembra 2015.
(6) Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce,
ktorí majú záujem o èlenstvo v komore, môu poda iados o zápis do zoznamu zakladajúcich èlenov komory
prípravnému výboru od 1. februára 2015 do 30. júna
2015. iados musí by podaná písomne na adresu sídla ministerstva s oznaèením Prípravný výbor a musí
obsahova meno, priezvisko a kontaktnú adresu iadate¾a o zápis do zoznamu zakladajúcich èlenov komory;
súèasou návrhu je overená fotokópia dokladu o ukonèenom vysokokolskom vzdelaní v odbore sociálna práca a potvrdenie o vykonávaní sociálnej práce v praxi.
Do zoznamu zakladajúcich èlenov komory bude zapísaná fyzická osoba, ktorá doloí doklad o ukonèenom vysokokolskom vzdelaní prvého stupòa alebo druhého
stupòa v tudijnom odbore sociálna práca a doklad
o vykonávaní sociálnej práce v praxi. Zoznam zaklada-
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júcich èlenov komory obsahuje meno, priezvisko, titul,
kontaktnú adresu a stupeò ukonèeného vysokokolského vzdelania zakladajúceho èlena komory.
(7) Ak je k 1. júlu 2015 vedených v zozname zakladajúcich èlenov komory viac ako 500 zakladajúcich
èlenov komory, fyzické osoby zapísané v zozname zakladajúcich èlenov komory zvolia do 31. augusta 2015
delegátov na ustanovujúci snem komory pod¾a pravidiel urèených prípravným výborom.
(8) Rokovanie ustanovujúceho snemu komory vedie predseda prípravného výboru. Ustanovujúci snem
komory schváli tatút komory, rokovací poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory, hospodársky poriadok komory a etický
kódex nadpoloviènou väèinou prítomných zakladajúcich èlenov komory a zvolí orgány komory. Zvolením orgánov komory zaniká èlenom prípravného výboru èlenstvo v prípravnom výbore a prípravný výbor.
(9) Sociálny pracovník zapísaný do zoznamu zakladajúcich èlenov komory a asistent sociálnej práce zapísaný do zoznamu zakladajúcich èlenov komory sa stávajú dòom zvolenia orgánov komory èlenom komory;
predstavenstvo komory zapíe sociálneho pracovníka
a asistenta sociálnej práce do zoznamu èlenov komory
s dátumom zvolenia orgánov komory.
(10) Na úèel èlenstva v prípravnom výbore a na úèel
zapísania do zoznamu zakladajúcich èlenov komory sa
§ 45 ods. 1 a 3 nepouije.
§ 44
Ministerstvo poskytne v rokoch 2015 a 2017 finanèné prostriedky na podporu èinnosti komory.
§ 45
(1) Fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2015 vykonáva
pracovné èinnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci pod¾a tohto zákona, v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu
a nespåòa kvalifikaèný predpoklad ustanovený v § 5
ods. 1, sa povauje za
a) sociálneho pracovníka, ak spåòa podmienku získaného vysokokolského vzdelania druhého stupòa
v tudijnom odbore psychológia, právo, sociálne
sluby a poradenstvo, verejná politika a verejná
správa alebo v tudijných odboroch pedagogického
zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokokolskom vzdelaní rozhodnutím pod¾a osobitného
predpisu,2)
b) asistenta sociálnej práce, ak spåòa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce alebo spåòa podmienku získaného vysokokolského vzdelania prvého stupòa v tudijnom odbore
psychológia, právo, sociálne sluby a poradenstvo,
verejná politika a verejná správa alebo v tudijných
odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokokolskom vzdelaní rozhodnutím pod¾a osobitného predpisu,2)
c) asistenta sociálnej práce, ak nespåòa podmienku
získaného vzdelania pod¾a písmena a) alebo b).
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(2) U fyzickej osoby pod¾a odseku 1, ktorá preruí výkon pracovných èinností pod¾a odseku 1, sa povauje
kvalifikaèný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáe splnenie podmienky vykonávania pracovných èinností, ktoré svojím
charakterom zodpovedajú sociálnej práci pod¾a tohto
zákona, v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom
pracovnom vzahu písomným potvrdením zamestnávate¾a, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej
osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dåke vykonávania týchto pracovných èinností. Zamestnávate¾ je na poiadanie fyzickej
osoby pod¾a prvej vety povinný vyda písomné potvrdenie pod¾a prvej vety.
(3) Fyzické osoby pod¾a odsekov 1 a 2 nemôu by
èlenom komory a vykonáva samostatnú prax sociálneho pracovníka. Fyzické osoby pod¾a odsekov 1 a 2, ktoré nespåòajú podmienku získaného vzdelania pod¾a odseku 1 písm. a) a b), nemôu pouíva profesijné tituly
pod¾a § 36.
(4) U fyzickej osoby, ktorá spåòa kvalifikaèný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá vykonáva
k 1. januáru 2015 odbornú èinnos, na výkon ktorej sa
vyaduje splnenie kvalifikaèného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa povauje kvalifikaèný
predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a) za splnený.
§ 46
Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu
v pecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením a nespåòa podmienku osobitného
kvalifikaèného predpokladu na výkon pecializovanej
odbornej èinnosti, sa povauje za sociálneho pracovníka, ktorý spåòa podmienku osobitného kvalifikaèného
predpokladu na výkon pecializovanej odbornej èinnosti do 31. decembra 2020.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 591/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona
è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona
è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z.,
238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z.,
338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z.,
279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z.,
554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z.,
1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z. a
204/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 3 ods. 1 sa písmeno d) dopåòa dvanástym bodom,
ktorý znie:
12. sociálnych pracovníkov pod¾a osobitného predpisu.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon è. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na
výkon niektorých odborných èinností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona è. 215/2008 Z. z., zákona è. 466/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 180/2011 Z. z. a zákona è. 185/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na výkon sociálnej práce na úèely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzahuje osobitný predpis.3a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon è. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na
výkon niektorých odborných èinností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 93 ods. 2 sa slová získali vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore sociálna práca alebo majú
uznaný doklad o takom vysokokolskom vzdelaní vydaný zahraniènou vysokou kolou. nahrádzajú slovami
spåòajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom pod¾a osobitného
predpisu.3a).
3. V § 93 ods. 3 sa slová získali vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore sociálna práca alebo nahrádzajú slovami spåòajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom
pod¾a osobitného predpisu3a) alebo získali vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore.
4. V § 93 odsek 9 znie:
(9) Sociálnu prácu v zariadení môu vykonáva len
fyzické osoby, ktoré spåòajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce asistentom sociálnej
práce pod¾a osobitného predpisu.3a) Plnenie úloh koordinátora pri spracúvaní individuálnych plánov práce
s dieaom, s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou
môu vykonáva len fyzické osoby, ktoré spåòajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce
sociálnym pracovníkom pod¾a osobitného predpisu.3a).
Èl. IV
Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 551/2010 Z. z., zákona è. 180/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z. a zákona è. 136/2013 Z. z. sa mení
takto:
V § 63 odsek 2 znie:
(2) Sociálnu posudkovú èinnos na úèely tohto zákona môe vykonáva sociálny pracovník pod¾a osobitného predpisu.52a).

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 332/2010 Z. z., zákona è. 551/2010 Z. z., zákona
è. 50/2012 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 413/2012 Z. z., zákona è. 485/2013 Z. z. a zákona
è. 185/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 61 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: Sociálnu slubu v zariadeniach uvedených v § 34 a 40
nemono poskytova fyzickej osobe, ktorej súd uloil
ochranné lieèenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenènom ústave pod¾a osobitného predpisu,28a)
a to do skonèenia vykonávania týchto ochranných
opatrení. Posudková èinnos pod¾a tohto zákona sa
u fyzických osôb pod¾a druhej vety nevykonáva; to neplatí poèas jedného roka pred dovàením osemnásteho
roku veku mladistvého, ak ochranná výchova trvá do
dovàenia osemnásteho roku veku mladistvého alebo
poèas jedného roka pred dovàením devätnásteho roku
veku po predåení ochrannej výchovy alebo ak bolo zaèaté konanie o
a) zmene spôsobu výkonu ochranného lieèenia,
b) upustení od výkonu ochranného lieèenia,
c) prepustení z ochranného lieèenia,
d) ukonèení ochranného lieèenia,
e) upustení od výkonu ochrannej výchovy,
f) podmieneènom umiestnení mimo výchovného zariadenia,
g) prepustení z ochrannej výchovy,
h) prepustení z detenèného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnos detencie..
2. V § 84 odsek 7 znie:
(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzahuje osobitný predpis.46a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:

46a) Zákon è. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na
výkon niektorých odborných èinností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 84 ods. 16 sa za slová Sociálny pracovník,
vkladajú slová asistent sociálnej práce,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 52a znie:

52a) Zákon è. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na
výkon niektorých odborných èinností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 317/2009 Z. z.,
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Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015 okrem druhej èasti v èl. I, ktorá nadobúda úèinnos
1. septembra 2015, okrem § 7 a 11 v èl. I a èl. II, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. októbra 2015 a okrem § 2
ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, tretej hlavy v prvej èasti, tretej
èasti, § 36 ods. 3 a 4 a § 46 v èl. I, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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220
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 18. júla 2014 bola
v Budapeti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere uteèencov, ktorí
potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku.
Dohoda nadobudla platnos 18. júla 2014 v súlade s èlánkom 7 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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