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343
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 2014,
ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenáania výbunín,
výbuných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 87 ods. 1 písm. h) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Rozsah platnosti
Táto vyhláka ustanovuje podmienky na
a) prepravu výbunín, výbuných predmetov a munície dopravnými prostriedkami v priestoroch oprávnenej osoby,
b) prenáanie výbunín a výbuných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby.
§2
Preprava výbunín, výbuných predmetov
a munície dopravnými prostriedkami
(1) Priestorom oprávnenej osoby je miesto, kde
oprávnená osoba
a) vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu,
spracovanie, nadobúdanie, skladovanie, skúanie,
delaboráciu, znekodòovanie, likvidáciu a nièenie
výbunín, výbuných predmetov a munície, revíziu
a opravu munície,
b) pouíva výbuniny a výbuné predmety na trhacie
práce.
(2) Výbuniny, výbuné predmety a munícia sa prepravujú dopravnými prostriedkami povolenými na verejnú prepravu nebezpeèných vecí a strojových zariadení, ktoré kontrukciou a vybavením vyhovujú
technickým podmienkam pod¾a osobitných predpisov,1) ak ïalej nie je ustanovené inak.
(3) Na prepravu výbunín, výbuných predmetov
a munície inými dopravnými prostriedkami ako sú uvedené v odseku 2 sa môu poui dopravné prostriedky
urèené oprávnenou osobou v prepravnom poriadku,
1

ktoré zaistia bezpeènos výbunín, výbuných predmetov a munície, okolia, osôb a majetku.
(4) Na medzioperaènú prepravu v priestoroch výrobcu alebo spotrebite¾a výbunín, výbuných predmetov
a munície mono pouíva dopravné prostriedky alebo
zariadenia v kontrukènom vyhotovení bezpeènom pre
daný druh výbuniny, výbuný predmet alebo muníciu.
(5) Dopravný prostriedok, ktorým sa prepravujú výbuniny, výbuné predmety a munícia sa vybaví
a) minimálne jedným zakladacím klinom, ktorého rozmery zodpovedajú hmotnosti dopravného prostriedku a priemeru jeho kolies,
b) vhodnou výstranou vestou alebo výstraným odevom pre kadého èlena osádky dopravného prostriedku.
(6) Dopravné prostriedky a zariadenia urèené na prepravu výbunín, výbuných predmetov a munície sa
vybavia protipoiarnym zariadením, a to aspoò jedným
prenosným hasiacim prístrojom s obsahom minimálne
2 kg suchého práku alebo zodpovedajúcej náplne rovnakého hasiaceho úèinku, ktorý je vhodný na hasenie
poiaru v motorovom priestore alebo kabíne dopravnej
jednotky. Prenosný hasiaci prístroj má
a) plombu, ktorá dokazuje, e nebol pouitý,
b) znaèku, ktorá osvedèuje, e zodpovedá norme uznávanej prísluným orgánom,
c) nápis, ktorý uvádza dátum platnosti (mesiac, rok)
alebo dobu obvyklej pouite¾nosti.
(7) Dopravné prostriedky a zariadenia sa poèas prepravy výbunín, výbuných predmetov a munície nemôu dopåòa pohonnými hmotami.
(8) Vleèné vozíky, ktorými sa prepravujú výbuniny,
výbuné predmety a munícia musia zodpoveda technickým podmienkam pod¾a osobitného predpisu.2)
V osobnom automobile alebo v prívese za ním mono
prepravova najviac 50 kg trhavín a oddelene najviac
250 ks rozbuiek v expediènom obale alebo v inom
uzavretom obale.

) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR)
v platnom znení.
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorích predpisov.
§ 32 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 725 /2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
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(9) Pri nakladaní a vykladaní výbunín, výbuných
predmetov a munície nemôe by motor dopravného
prostriedku v prevádzke, dopravný prostriedok musí
by zabrzdený, na svahu zaradený najnií rýchlostný
stupeò a koleso zaloené klinom. Ak poèas prepravy výbunín, výbuných predmetov a munície vznikne porucha dopravného prostriedku, zabezpeèí sa stráenie
jeho nákladu a bezpeènos.
(10) Pri ruènej preprave výbunín, výbuných predmetov a munície ko¾ajovým vozíkom hmotnos vozíka
s nákladom nemôe prekroèi 600 kg. Jednotlivé naloené vozíky smú tlaèi len dve osoby a vzájomná vzdialenos vozíkov nie je menia ako 30 m. Ak spád trate
presahuje 5 , vozíky sa opatria úèinnou brzdou a pri
spáde nad 10  sa výbuniny ruène neprepravujú.
(11) Pri ruènej preprave bezko¾ajovým vozíkom sa výbuniny, výbuné predmety a munícia prepravujú len
po dobre zjazdných cestách alebo po chodníkoch vyhovujúcich pouitému vozíku. Jednokolesovým alebo
dvojkolesovým vozíkom sa môe prepravova najviac
50 kg trhaviny.
(12) Pri ruènej preprave výbunín, výbuných predmetov a munície na vozíkoch pod¾a odsekov 10 a 11 sa
nesmú súèasne prepravova aj osoby.
(13) Výbuniny, výbuné predmety a munícia nie je
dovolené prepravova na bicykloch, motocykloch
a v prívesoch za nimi.
(14) Pri strojovej ko¾ajovej preprave vozíky naloené
výbuninou, výbunými predmetmi a muníciou sa iba
ahajú. Náklad výbunín a výbuných predmetov nemôe presahova korbu vozíkov.
(15) Pri preprave výbunín, výbuných predmetov
a munície vlakovou súpravou ahanou trolejovým hnacím vozidlom musí by prvý vozík za hnacím vozidlom
prázdny.
§3
Uloenie výbunín, výbuných predmetov
a munície na dopravnom prostriedku
(1) Výbuniny, výbuné predmety a munícia prepravované dopravným prostriedkom sa zabezpeèia proti
posunutiu, vzájomnému naráaniu, prevrhnutiu a vypadnutiu z dopravného prostriedku.
(2) Obaly s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou sa na dopravný prostriedok uloia najviac
do výky jeho boèníc.
(3) Dopravným prostriedom sa spolu s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou nemôu prepravova iadne predmety okrem prázdnych obalov od výbunín, výbuných predmetov a munície a prostriedkov potrebných na manipuláciu s prepravovanými
výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou, ktoré
neohrozujú bezpeènos výbunín.
(4) Ak sa prepravujú trhaviny a rozbuky spolu, uloia sa v samostatných obaloch; na dopravnom pros3
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triedku sa umiestnia tak, aby výbuch rozbuiek
nespôsobil výbuch trhavín.
§4
Prepravný poriadok
(1) Oprávnená osoba v prepravnom poriadku urèí
a) dopravné cesty na prepravu výbunín, výbuných
predmetov a munície,
b) dopravné prostriedky, ktorými sa budú výbuniny,
výbuné predmety a munícia prepravova a ich prehliadky,
c) najmeniu vzdialenos medzi dopravnými prostriedkami,
d) najvyiu dovolenú hmotnos nákladu výbunín,
výbuných predmetov a munície,
e) pouitý druh obalov výbunín, výbuných predmetov a munície a spôsob ich uloenia na dopravnom
prostriedku,
f) najvyiu povolenú rýchlos pri preprave výbunín,
výbuných predmetov a munície,
g) spôsob a miesto nakladania, vykladania a prenáania výbunín, výbuných predmetov a munície,
h) zodpovedných zamestnancov za bezpeènú prepravu
výbunín, výbuných predmetov a munície,
i) spôsob ochrany pri manipulácii a preprave výbunín, výbuných predmetov a munície,
j) maximálny poèet vozíkov naloených výbuninou,
výbunými predmetmi a muníciou,
k) spôsob ochrany pri vzniku poruchy dopravného
prostriedku,
l) iné povinnosti pri preprave a prenáaní výbunín,
výbuných predmetov a munície.
(2) Dopravné cesty v podzemí, po ktorých sa prepravujú výbuniny, výbuné predmety a munícia nie sú
súèasne sprístupnené inej preprave ani osobám nezúèastneným na preprave výbunín; pritom sa vykonajú
opatrenia, aby sa na kriujúcich cestách neohrozili
osoby ani prevádzka.
(3) Preprava výbunín, výbuných predmetov a munície sa vopred oznámi vodièovi dopravného prostriedku alebo obsluhe strojového zariadenia. Za technické
vybavenie a oznaèenie dopravného prostriedku a strojového zariadenia zodpovedá vodiè alebo obsluha strojového zariadenia, ktorí sú preukázate¾ne oboznámení
s prepravným poriadkom a prepravovaným nákladom.
(4) Dopravný prostriedok s nákladom výbunín, výbuných predmetov a munície sa oznaèí predpísanými
znaèkami3) a pri preprave v podzemí aj modrým svetlom.
(5) Naklada a sklada výbuniny, výbuné predmety
a muníciu mono len pri dostatoènej vidite¾nosti, pritom je potrebné zabráni pádu alebo nárazu výbunín,
výbuných predmetov a munície. Jedna osoba naraz
môe ruène naklada alebo sklada najviac 30 kg výbunín, výbuných predmetov a munície.
(6) V dopravnom prostriedku, na ktorom sa prepravujú výbuniny, výbuné predmety a munícia, môe

) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR)
v platnom znení.
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by okrem vodièa len sprievodca odborne spôsobilý na
zaobchádzanie s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou. Pred nakladaním výbunín, výbuných
predmetov a munície sprievodca skontroluje spôsobilos dopravného prostriedku na prepravu výbunín,
výbuných predmetov a munície a poèas nakladania
dbá na správne uloenie a zaistenie nákladu. Sprievodca zaisuje bezpeènos prepravovaného nákladu výbunín, výbuných predmetov a munície poèas prepravy.
(7) Vodiè dopravného prostriedku pri havárii, mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácii4) poèas prepravy
postupuje pod¾a písomných pokynov vypracovaných
oprávnenou osobou, ktoré obsahujú
a) pecifikáciu kadej prepravovanej výbuniny, výbuného predmetu a munície,
b) pecifikáciu nebezpeèenstva spojeného s prepravovanými výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou ako aj opatreniami, ktoré musí vodiè prija
a osobnou ochranou, ktorú musí vodiè poui,
c) veobecné opatrenia, v prípade havárie alebo inej
mimoriadnej udalosti, napríklad varovanie uívate¾ov ohrozených objektov a okoloidúcich, privolanie
prísluníkov Policajného zboru, prísluníkov Hasièského a záchranného zboru,
d) potrebné vybavenie na dodatoèné a peciálne èinnosti, ak sú pouite¾né.
(8) Oprávnená osoba oboznámi zamestnancov zabezpeèujúcich nakladanie, vykladanie a prepravu výbunín, výbuných predmetov a munície s pokynmi pod¾a
odseku 7; pokyny sa uloia v kabíne vodièa dopravného
prostriedku.
§5
Preprava osobitne nebezpeèných výbunín
(1) Plachta na prekrytie nákladu èierneho prachu
musí by pevne utiahnutá a na vetkých stranách musí
presahova boènice dopravného prostriedku. Plachta
a loná plocha dopravného prostriedku musí by vyhotovená z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpeèný proti
hromadeniu náboja statickej elektriny.
(2) Kvapalné estery kyseliny dusiènej sa prepravujú
v gumových alebo v hliníkových nádobách, ktoré sú na
podvozku vozíka riadne odpruené. Nádoby sa výrazne
oznaèia výstranou oranovou farbou.
(3) Na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusiènej sa vyhradia dopravné cesty oznaèené tabu¾ami Pozor, preprava nitroesterov!.
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§6
Prenáanie výbunín
(1) Výbuniny sa môu prenáa len v uzavretých
obaloch. Výbuniny sa nemôu neprenáa vo vreckách odevov ani pod odevom.
(2) Strelmajster, pyrotechnik alebo odpa¾ovaè ohòostrojov môe prenáa len také mnostvo výbunín,
ktoré pouije. Pomocník môe prenáa najviac 25 kg
trhavín súèasne, a to len pod dozorom strelmajstra,
pyrotechnika alebo odpa¾ovaèa ohòostrojov. Strelmajster alebo pyrotechnik súèasne smie prenáa najviac
100 ks rozbuiek a najviac 10 kg trhavín, a to oddelene
od rozbuiek.
(3) Výbuniny citlivé na iskru sa môu prenáa len
v uzavretých takách alebo v uzavretých nádobách vyhotovených z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpeèný
proti hromadeniu náboja statickej elektriny, a to najviac 15 kg jednou osobou.
(4) Traskaviny a traskavé zloe mono prenáa len
v súlade s technologickým postupom a za podmienok
uvedených v § 6 ods. 5.
(5) Traskaviny, traskavé zloe a kvapalné estery kyseliny dusiènej sa musia prenáa najkratou bezpeènou cestou bez preruenia z dôvodov nesúvisiacich
s prenáaním v uzavretých nádobách uloených v mäkkých odpruených obaloch a len také mnostvo, ktoré
môe jedna osoba bezpeène nies v jednej ruke, prièom
druhá ruka musí by vo¾ná. Osoba, ktorá prenáa traskaviny, traskavé zloe a kvapalné estery kyseliny dusiènej musí by vybavená odevom s výstraným oranovým sfarbením zjavne vidite¾nej èasti odevu, výrazne
odliným od ostatných zamestnancov.
(6) Záihové rozbuky sa môu prenáa len v plných
originálnych obaloch alebo v drevených schránkach,
v ktorých sú zaistené proti vzájomnému naráaniu.
§7
Prechodné ustanovenia
Oprávnená osoba zabezpeèí súlad doteraz vydaných
opatrení pri preprave a prenáaní výbunín, výbuných predmetov a munície s touto vyhlákou do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia jej úèinnosti.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Pavol Pavlis v. r.

4

) Zákon è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
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344
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014,
ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti
pri prácach s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 87 ods. 1 písm. m), n) a o) zákona è. 58/2014 Z. z.
o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet vyhláky
Táto vyhláka ustanovuje
a) obsah a rozsah odbornej prípravy,
b) náleitosti prihláky do kurzu, náleitosti prihláky
na skúku z odbornej spôsobilosti, podrobnosti
o overovaní odbornej spôsobilosti,
c) vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpa¾ovaèa ohòostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor
osvedèenia na práce s výbuninami, výbunými
predmetmi a muníciou, vzor osvedèenia na priame
organizovanie a riadenie prác s výbuninami a výbunými predmetmi, vzor osvedèenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou a vzor osvedèenia predavaèa
pyrotechnických výrobkov.
§2
Odborná príprava
Odborná príprava uchádzaèov na získanie odbornej
spôsobilosti pozostáva z teoretickej výuèby a praktickej
výuèby; teoretická výuèba a praktická výuèba
a) predavaèa pyrotechnických výrobkov sa uskutoèní
v rozsahu piatich hodín; obsah výuèby je uvedený
v prílohe è. 1,
b) na práce s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou sa uskutoèní v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 2,
c) na priame organizovanie prác s výbuninami a výbunými predmetmi sa uskutoèní v rozsahu najmenej 160 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 3,
d) na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou sa uskutoèní v rozsahu najmenej 320 hodín; obsah výuèby
je uvedený v prílohe è. 4,
e) na odbornú spôsobilos odpa¾ovaèa ohòostrojov sa
uskutoèní v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 5,

f) na odbornú spôsobilos strelmajstra sa uskutoèní
v rozsahu najmenej 100 hodín: obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 6,
g) na odbornú spôsobilos technického vedúceho odstrelov sa uskutoèní v rozsahu najmenej 32 hodín;
obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 7,
h) na odbornú spôsobilos pyrotechnika na vyh¾adávanie munície skupiny A sa uskutoèní v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe
è. 8,
i) na odbornú spôsobilos pyrotechnika strelca skupiny B sa uskutoèní v rozsahu najmenej 80 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 9,
j) na odbornú spôsobilos pyrotechnika skupiny C na
nièenie výbunín sa uskutoèní v rozsahu najmenej
120 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 10,
k) na odbornú spôsobilos pyrotechnika skupiny D sa
uskutoèní v rozsahu najmenej 200 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe è. 11,
l) na odbornú spôsobilos pyrotechnika  munièného
technika skupiny E sa uskutoèní v rozsahu najmenej 400 hodín; obsah výuèby je uvedený v prílohe
è. 12.
§3
(1) O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie koliace zariadenie evidenciu.
(2) Evidencia obsahu a rozsahu odbornej prípravy
obsahuje mená a priezviská uchádzaèov, ktorí absolvujú odbornú prípravu, obsah, rozsah a dátum konania teoretickej výuèby a praktickej výuèby, meno,
priezvisko a podpis prednáajúceho.
§4
Prihláka do kurzu
(1) Prihláka do kurzu obsahuje
a) titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum,
miesto narodenia a miesto trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu uchádzaèa,
b) identifikaèné údaje oprávnenej osoby, pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce uchádzaèa v prípade, e prihláku podáva oprávnená osoba, s ktorou je uchádzaè o skúku v pracovnom pomere alebo
obdobnom pracovnom vzahu,
c) druh odbornej spôsobilosti, o ktorú sa uchádzaè
uchádza.
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(2) K prihláke do kurzu sa prikladá
a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako
tri mesiace, pod¾a § 25 ods. 3 zákona,
b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý
nesmie by starí ako 3 mesiace, pod¾a § 25 ods. 4
zákona,
c) overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d) potvrdenie o absolvovaní praxe.
(3) K prihláke do kurzu pyrotechnika skupiny D alebo skupiny E uchádzaè prikladá aj potvrdenie o vykonávaní èinností v rozsahu oprávnenia skupiny A alebo
skupiny C.
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a) na práce s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou,
b) predavaèa pyrotechnických výrobkov.
(3) Predseda obvodného banského úradu na základe
oznámenia pod¾a § 27 ods. 6 zákona môe do skúobnej
komisie pod¾a odseku 2 vymenova banského inpektora obvodného banského úradu.
(4) Predseda obvodného banského úradu vymenuje
skúobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti
strelmajstra.

Prihláka na skúku z odbornej spôsobilosti

(5) Predseda Hlavného banského úradu vymenuje
skúobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti
a) na priame organizovanie prác s výbuninami a výbunými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou,
b) odpa¾ovaèa ohòostrojov,
c) technického vedúceho odstrelov,
d) pyrotechnikov skupiny A a E.

(1) Prihláka na skúku obsahuje
a) titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
a miesto narodenia, rodné èíslo, miesto jeho trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu,
b) pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce uchádzaèa v prípade, ak prihláku na skúku podáva
oprávnená osoba, s ktorou je uchádzaè v pracovnom
pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu,
c) druh odbornej spôsobilosti, ktorú má uchádzaè
skúkou preukáza.

(6) Pri overovaní odbornej spôsobilosti pyrotechnika
skupiny D alebo skupiny E predsedom skúobnej komisie je banský inpektor Hlavného banského úradu,
prièom jedného èlena navrhne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra)
a jedného èlena navrhne Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo obrany). Èlenovia
skúobnej komisie navrhnutí ministerstvom vnútra
a ministerstvom obrany musia by pyrotechnickými inpektormi ministerstva vnútra alebo pyrotechnickými
inpektormi ministerstva obrany.

(4) Uchádzaè o získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti predavaèa pyrotechnických výrobkov prikladá k prihláke do kurzu len doklady pod¾a odseku 2
písm. a) a b).
§5

(2) K prihláke na skúku sa prikladá
a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako
tri mesiace, pod¾a § 25 ods. 3 zákona,
b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý
nesmie by starí ako 3 mesiace, pod¾a § 25 ods. 4
zákona,
c) identifikaèné údaje oprávnenej osoby v prípade, ak
prihláku na skúku podáva oprávnená osoba,
s ktorou je uchádzaè o skúku v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzahu,
d) doklad o splnení podmienok odbornej praxe,
e) overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
(3) Uchádzaè o získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti predavaèa pyrotechnických výrobkov prikladá k prihláke na skúku len doklady pod¾a odseku 2
písm. a) a b).
(4) Doklady priloené k prihláke do kurzu pod¾a § 4
ods. 2, ak nie sú starie ako tri mesiace a nedolo v nich
k iadnym zmenám, mono poui aj k prihláke na
skúku z odbornej spôsobilosti.

(7) Do skúobnej komisie pod¾a odsekov 4 a 6 môu
by vymenovaní aj èlenovia navrhnutí koliacim zariadením; títo musia by drite¾mi minimálne rovnakého
stupòa osvedèenia alebo oprávnenia, na ktorý je vykonávaná skúka.
§7
Skúka z odbornej spôsobilosti
(1) Skúka z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomnej èasti a ústnej èasti a skúka na získanie odbornosti odpa¾ovaèa ohòostrojov a pyrotechnika skupiny
B a skupiny E aj z praktickej èasti. Vetky èasti skúky z odbornej spôsobilosti sa konajú v jeden deò.
(2) Pri písomnej èasti skúky na získanie odbornosti
strelmajstra uchádzaè vypracuje návrh technických
podmienok na bezpeèné vykonanie trhacích prác malého rozsahu pod¾a príslunej odbornosti strelmajstra.
Písomná èas skúky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 3 hodiny.

(1) Odbornú spôsobilos uchádzaèov overuje najmenej trojèlenná skúobná komisia.

(3) Pri písomnej èasti skúky na získanie odbornosti
technického vedúceho odstrelov uchádzaè vypracuje
projekt trhacích prác ve¾kého rozsahu pod¾a príslunej
odbornosti technického vedúceho odstrelov. Písomná
èas skúky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 6 hodín.

(2) koliace zariadenie vymenuje skúobnú komisiu
na overenie odbornej spôsobilosti uchádzaèa na osvedèenie o odbornej spôsobilosti

(4) Pri písomnej èasti skúky na získanie odbornosti
odpa¾ovaèa ohòostrojov uchádzaè vypracuje návrh
technických podmienok na bezpeèné vykonanie ohòos-

§6
Skúobná komisia
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trojných prác. Písomná èas skúky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 3 hodiny.
(5) Pri praktickej èasti skúky na získanie odbornosti
odpa¾ovaèa ohòostrojov sa vykonajú ohòostrojné práce
povolené pod¾a zákona.
(6) O výsledku jednotlivých èastí skúky z odbornej
spôsobilosti, ako aj o výsledku celej skúky z odbornej
spôsobilosti rozhoduje skúobná komisia hlasovaním.
V prípade rovnosti hlasov èlenov skúobnej komisie je
rozhodujúci hlas predsedu skúobnej komisie.
(7) Ak uchádzaè nevyhovie niektorej èasti skúky
z odbornej spôsobilosti, povauje sa výsledok skúky
z odbornej spôsobilosti za nevyhovujúci, prièom tie
èasti skúky z odbornej spôsobilosti, z ktorých uchádzaè vyhovel, uznávajú sa pre opravnú skúku z odbornej spôsobilosti.
§8
Predåenie platnosti oprávnenia alebo osvedèenia
(1) Pri predåení platnosti oprávnenia alebo osvedèenia technický vedúci odstrelov, ktorý je zároveò strelmajstrom, vykoná len skúku z odbornej spôsobilosti
technického vedúceho odstrelov; strelmajster, ktorý je
drite¾om viacerých odborností strelmajstra, a technický vedúci odstrelov, ktorý je drite¾om viacerých odbor-
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ností technického vedúceho odstrelov, vykoná len jednu skúku z odbornej spôsobilosti za vetky
odbornosti; pyrotechnik, ktorý je drite¾om viacerých
odborností, vykoná len jednu skúku z odbornej spôsobilosti za vetky odbornosti.
(2) iadate¾ o predåenie platnosti oprávnenia alebo
osvedèenia je povinný k iadosti priloi doklady uvedené v § 4 a kópiu oprávnenia alebo osvedèenia, ktoré
iada predåi.
§9
Vzory preukazov a osvedèení
Vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpa¾ovaèa ohòostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor
osvedèenia na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou, vzor osvedèenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami a výbunými
predmetmi, vzor osvedèenia na priame organizovanie
a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou a vzor osvedèenia predavaèa pyrotechnických výrobkov je uvedený v prílohách è. 13 a 19.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Pavol Pavlis v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
PREDAVAÈA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

1. Predpisy o výbuninách a výbuných predmetoch a predpisy o ochrane pred poiarmi.
2. Základy pyrotechniky (základné pojmy, vlastnosti pyrotechnických zloí, kontrukcia pyrotechnických výrobkov).
3. Preprava a uskladòovanie pyrotechnických výrobkov.
4. Zásady bezpeènosti pri manipulácii a pouívaní pyrotechnických výrobkov vrátane ochrany pred poiarmi.
5. Zásady prvej pomoci.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCE
S VÝBUNINAMI, VÝBUNÝMI PREDMETMI A MUNÍCIOU

1. Predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
(pod¾a rozsahu vykonávanej práce).
2. Výbuniny, výbuné predmety a munícia (pod¾a rozsahu vykonávanej práce).
3. Technológia výroby výbunín, výbuných predmetov a munície (pod¾a rozsahu vykonávanej práce).
4. Pouívanie výbunín, výbuných predmetov a munície (pod¾a rozsahu vykonávanej práce).
5. Praktické ukáky vlastností výbunín, výbuných predmetov a munície.
6. Praktický zácvik pod odborným doh¾adom.
7. Zásady prvej pomoci.
8. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRIAME
ORGANIZOVANIE PRÁC S VÝBUNINAMI A VÝBUNÝMI PREDMETMI

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami
a výbunými predmetmi a predpisy o preprave výbunín a výbuných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbunín a výbuných predmetov.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbunín.
6. Skúanie výbunín.
7. Laboratóriá, skúobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbuné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúanie výbuných predmetov.
10. Balenie a oznaèovanie výbunín.
11. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov pri práci s výbuninami.
12. Stavby skladov výbunín a ich vybavenie.
13. Zásady prvej pomoci.
14. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRIAME ORGANIZOVANIE
A RIADENIE PRÁC S VÝBUNINAMI, VÝBUNÝMI PREDMETMI A MUNÍCIOU

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou a predpisy o preprave výbunín, výbuných predmetov a munície.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbunín a výbuných predmetov a munície.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbunín.
6. Skúanie výbunín.
7. Laboratóriá, skúobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbuné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúanie výbuných predmetov.
10. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
11. Kategorizácia munície a výbunín a metódy jej stanovovania.
12. Balenie a oznaèovanie munície.
13. Metódy skúok munície.
14. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a nièení munície.
15. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
16. Stavby skladov výbunín a ich vybavenie.
17. Zásady prvej pomoci.
18. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ODPA¼OVAÈA OHÒOSTROJOV

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami
a výbunými predmetmi a predpisy o preprave výbunín a výbuných predmetov.
3. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti so zameraním na pyrotechnické zloe.
4. Pyrotechnické výrobky, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Nièenie pyrotechnických výrobkov.
6. Skladovanie a evidencia pyrotechnických výrobkov.
7. Druhy odpa¾ovacích zariadení, popis, funkcia, poiadavky a spôsoby pouitia.
8. Príprava a vykonávanie ohòostrojných prác, výber a príprava terénu.
9. Administratívne postupy povo¾ovania ohòostrojných prác.
10. Postup po skonèení ohòostrojných prác.
11. Praktický výcvik vykonávania ohòostrojných prác s pyrotechnickými výrobkami kategórie 4 za denného svetla
a za súmraku.
12. Zásady prvej pomoci.
13. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI STRELMAJSTRA

A. Veobecná èas pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (ïalej len TVO)
1. Predpisy o výbuninách.
1.1 Predpisy o výbuninách a súvisiace predpisy, banský zákon, stavebný zákon, zákon o cestnej doprave, zákon
o správnom konaní.
1.2 Rozsah trhacích prác  trhacie práce malého a ve¾kého rozsahu, dokumentácia (technologický postup trhacích prác, technický projekt odstrelu).
1.3 Povo¾ovanie trhacích prác malého a ve¾kého rozsahu, náleitosti iadosti o povolenie trhacích prác.
1.4 Povo¾ovanie odberu výbunín, podmienky na povolenie odberu.
1.5 Uskladòovanie výbunín. Zriaïovanie skladov výbunín, rozdelenie skladov výbunín (povrchové, pod povrchom), umiestnenie a vybavenie skladov, obloenie skladov, spoloèné skladovanie výbunín, zabezpeèenie
skladov, poiarna ochrana, úschovne výbunín.
1.6 Preprava výbunín. Preprava po ceste (ADR), eleznici (RID), lietadlom, potou, prepravné poriadky, vnútropodniková doprava.
1.7 Evidencia výbunín v skladoch  vedenie záznamov, evidencia príjmu a výdaja. Evidencia spotreby výbunín
 strelmajstrovský záznam, záznamový list, vrátenie výbunín, vzory tlaèív. Nièenie výbunín, zápisnica o nièení výbunín.
1.8 Strelmajster a pomocník strelmajstra, technický vedúci odstrelov a jeho zástupca, práva, povinnosti, zodpovednos, kvalifikaèné poiadavky, výuèba, skúky a vydávanie oprávnení strelmajstra a TVO.
2. Prostriedky trhacej techniky.
2.1 Základné fyzikálne a chemické pojmy. Výbuch, detonácia, explozívne horenie, deflagrácia, brizancia, detonaèná rýchlos, výbuchové teplo, výbuchová teplota, objem výbuchových splodín, teplota vzbuchu, tlak plynov,
pracovná schopnos trhavín, iniciaèná citlivos, hustota, prenos detonácie, kyslíková bilancia, stabilita výbunín, banská bezpeènos výbunín.
2.2 Rozdelenie výbunín a ich charakteristiky. Traskaviny, trhaviny, streliviny  ich druhy, rozdelenie trhavín
a ich charakteristiky, výrobný sortiment, pouitie a nièenie.
2.3 Roznecovadlá. Zápalnice, elektrické palníky, rozbuky, elektrické rozbuky, neelektrické rozbuky, bleskovice. Kontrukcia roznecovadiel, typy  výrobný sortiment, charakteristiky, pouitie a manipulácia. Ohmov zákon a základy elektrotechniky.
2.4 Pomôcky na pouitie výbunín. Roznetnice, ohmetre, skúaèky roznetníc, roznetné a prepojovacie vedenie,
rýchlospojky, rozbukové kliete, zaíhaèe, zápalnice, nabijáky a nabíjacie zariadenia, upchávky a iné pomôcky, ich kontrukcia, skúanie, vlastnosti, pouitie a údrba.
3. Trhacia technika.
3.1 Kontrukcia a parametre náloe. Druhy náloí  sústredená, tiahla, delená, medzerová, príloná, usmernená,
skliepková. Základné výpoètové vzorce a zásady pri výpoète náloí  záber, výtr. Úèinok náloí  odhoz, zosun,
nakyprenie, spolupôsobenie náloí, utesòovanie náloí.
3.2 Roznet náloí. Príprava roznetnej náloky bleskovicou, záihovou rozbukou, elektrickou rozbukou, neelektrickou rozbukou.
3.2.1 Zápalnicový roznet  pouitie, skúanie, adjustácia, zaíhanie, èasovanie.
3.2.2 Bleskovicový roznet  roznet bleskovicou, spájanie bleskovíc, bleskovicová roznetná sie, èasovanie náloí.
3.2.3 Elektrický roznet  základné princípy elektrického roznetu, roznetné vedenie, izolácia vodièov, výpoèet
roznetného vedenia, preskúanie okruhu, zapojenie roznetných sietí, ochrana elektrického roznetu pred
úèinkami cudzej elektrickej energie.
3.2.4 Neelektrický roznetný systém  základné princípy, vedenie, rozbuka, konektor, roznetnica, roznetné
siete, výhody a nevýhody systému.
3.3 Zlyhavky, ich príèiny a odstraòovanie, zaobchádzanie s nepouite¾nými výbuninami, najèastejie vady výbunín.
4. Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci s výbuninami.
4.1 Pravidlá bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami. Toxické látky vo výbuninách a výfukových
splodinách, ich pôsobenie na organizmus, choroby z povolania. Prvá pomoc pri úrazoch, poiarna ochrana
(hasiace prístroje, typy a ich pouitie, opatrenie pri poiari výbunín). Dozor nad bezpeènosou pri práci s výbuninami.
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4.2 Zaistenie bezpeènosti pri príprave a uskutoènení odstrelu. Zaobchádzanie s výbuninami, povinnosti strelmajstra a TVO pri príprave odstrelu, zabezpeèenie manipulaèného priestoru a bezpeènostného okruhu, výstrané signály, èakacie doby. Opatrenia po odstrele.
4.3 Neiaduce úèinky trhacích prác.
4.3.1 Rozlet úlomkov rozpojeného materiálu.
4.3.2 Vzduná tlaková vlna.
4.3.3 Seizmické úèinky trhacích prác.
4.3.4 Výpoèet bezpeènej vzdialenosti odstrelu.
5. Praktické cvièenie strelmajstrov z trhacej techniky: Zaobchádzanie s pomôckami, príprava roznetnej náloky, roznet zápalnicou, bleskovicou, elektrický roznet, neelektrický roznet, skúanie roznetného okruhu, roznetná sie,
ochrana pred neiaducim roznetom, likvidácia zlyhaviek.
6. Ïalia uèebná látka na výuèbu pod¾a odbornosti strelmajstra z technológie trhacích prác pod¾a èasti B.
B. Technológie trhacích prác pod¾a odbornosti strelmajstra
1. Základy geológie, náuky o materiáloch, vàtanie, geodézia a banské meraèstvo.
1.1 Základy geológie a náuky o materiáloch.
1.1.1 Vznik a vývoj zeme.
1.1.2 Druhy hornín.
1.1.3 Fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín (tabu¾ky).
1.1.4 Fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných materiálov (tabu¾ky).
1.1.5 Základy ininierskej geológie a geofyziky.
1.2 Vàtanie a vàtacia technika.
1.2.1 Spôsoby vàtania.
1.2.2 Vàtacie kladivá.
1.2.3 Vrtné súpravy.
1.2.4 Vrtné vozy.
1.2.5 Zásady ochrany a bezpeènosti práce pri obsluhe zariadení.
1.3 Geodézia a banské meraèstvo.
1.3.1 Základné geodetické prístroje.
1.3.2 Meranie dåok a uhlov, výkové meranie.
1.3.3 Tachymetria.
1.3.4 Súradnicové rieenie úloh.
1.3.5 Vytyèovacie práce (banské odstrely, komorové odstrely, clonové odstrely, stavebné práce).
2. Trhacie práce pri hlbinnom dobývaní.
2.1 Razenie horizontálnych banských diel.
2.2 Druhy zálomov.
2.3 Výpoèet parametrov odstrelu náloí pre razenie banských diel.
2.4 Razenie ve¾koprofilových banských diel, technológia.
2.5 Razenie úklonných a zvislých banských diel.
2.6 Dobývanie loísk podzemným spôsobom, dobývacie metódy.
2.7 Výpoèet náloí pri dobývaní.
2.8 Likvidácia vyrúbaných priestorov, výpoèet náloí.
2.9 Osobitné podmienky vykonávania trhacích prác v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu plynov, pár a prachov.
2.10 Vetranie, spôsoby vetrania, výpoèet vetrania, regulácia vetrania, vetracia bilancia.
3. Trhacie práce pri povrchovom dobývaní.
3.1 Základné technické parametre lomového dobývania.
3.2 Clonové odstrely, technológia, výpoèet parametrov odstrelu.
3.3 Technológia razenia tôlní pre komorové odstrely, vetranie, výpoèet parametrov odstrelu.
3.4 Ploné odstrely, technológia, výpoèet parametrov odstrelu.
3.5 Druhotné rozpojovanie nadmerných kusov, technológia, výpoèet náloí.
4. Trhacie práce pri detrukciách.
4.1 Statika a dynamika stavebných kontrukcií, statické momenty, posuvná sila.
4.2 Charakteristika trhacích prác pri detrukciách.
4.3 Zásady rozmiestòovania náloí, detrukèné rezy.
4.4 Rozruovanie jednotlivých prvkov stavebných kontrukcií, vrtné schémy, výpoèet náloí.
4.5 Detrukcie komínov a veí, druhy technológií, vrtné schémy, výpoèet náloí.
4.6 Ochrana okolia pred neiaducimi úèinkami odstrelu.
5. Trhacie práce v stavebníctve.
5.1 Metódy zakladania stavieb.
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5.2
5.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Charakteristika trhacích prác v stavebníctve.
Metódy riadeného výlomu.
Skalné výlomy, vrtné schémy, výpoèet náloí.
Podzemné výlomy, druhy.
Håbenie studní, vrtné schémy, výpoèet náloí.
Trhacie práce pod vodou, vrtné schémy, výpoèet náloí.
Trhacie práce v zeminách, håbenie a èistenie odvodòovacích a zavlaovacích priekop, vrtné schémy, výpoèet
náloí.
5.6 Eliminácia nepriaznivých úèinkov trhacích prác.
6. Trhacie práce pri geologických a geofyzikálnych prácach.
6.1 Razenie banských diel (chodby, achtice, ryhy).
6.2 Trhacie práce v hlbinných vrtoch, výpoèet náloí.
6.2.1 Perforovanie.
6.2.2 Torpédovanie.
6.2.3 Jadrovanie.
6.2.4 Trhacie práce pri geofyzikálnych prácach, technológia, výpoèet náloí.
7. Trhacie práce v speleológii.
7.1 Technológia trhacích prác v speleológii.
7.2 Prieskumné práce v speleológii.
7.3 Technológia sprístupòovacích prác.
7.4 Trhacie práce a spôsoby razenia v speleológii.
7.5 Ochrana krasových útvarov pred nepriaznivými úèinkami trhacích prác.
8. Trhacie práce v hutníctve.
8.1 Druhy trhacích prác v hutníckych prevádzkach.
8.2 Rozpojovanie materiálov za vysokých teplôt.
8.3 Prípravné práce pre rozpojovanie v horúcom prostredí.
8.4 Kontrukcia a výpoèet náloí.
8.5 Technológia vykonávania trhacích prác na hutníckych a súvisiacich zariadeniach.
8.6 Ochranné opatrenia pred úèinkami trhacích prác v hutníckych prevádzkach.
9. Trhacie práce pri tvarovaní kovov.
9.1 Princípy tvarovania kovov výbuchom, výbuniny ako zdroj energie.
9.2 Princípy výbuchových operácií.
9.2.1 Výbuchové plátovanie kovov.
9.2.2 Výbuchové zvarovanie kovov.
9.2.3 Výbuchové tvarovanie kovov.
9.2.4 Výbuchové lisovanie kovových plátov.
9.2.5 Výbuchové rezanie kovov.
9.2.6 Pracovisko na výbuchové spracovanie kovov.
10. Trhacie práce v po¾nohospodárstve a lesníctve.
10.1 Charakteristika trhacích prác v po¾nohospodárstve a lesníctve. Výpoèet náloí.
10.2 Odstraòovanie pòov trhacími prácami.
10.3 Zalesòovanie a výstavba zvánic.
10.4 Po¾nohospodárske meliorácie.
10.5 Kyprenie a rozpojovanie zamrznutej pôdy.
10.6 Rozmetanie objemových hnojív.
10.7 Pouitie trhavín pri lesných poiaroch.
11. Trhacie práce pri iných èinnostiach.
11.1 Uvo¾òovanie ¾adu na zamrznutých vodných tokoch, vodných priehradách a jazerách.
11.2 Rozruovanie zmrznutých substrátov ( haldy rúd, sypké hmoty v eleznièných vagónoch, skládky trkov).
11.3 Otrasové trhacie práce pre rôzne èinnosti.
11.4 Uvo¾òovanie lavín pomocou výbunín.
11.5 Uvo¾òovanie spevnených materiálov v zásobníkoch.
11.6 Pouitie výbunín pri ohòostrojných prácach.
11.7 Detrukcie objektov v podzemí.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
TECHNICKÉHO VEDÚCEHO ODSTRELOV

Technológie trhacích prác pod¾a odbornosti technického vedúceho odstrelu.
1. Základy geológie, náuky o materiáloch, vàtanie, geodézia a banské meraèstvo.
1.2 Vàtanie a vàtacia technika. Spôsoby vàtania. Vàtacie kladivá. Vrtné súpravy. Vrtné vozy. Zásady ochrany a bezpeènosti práce pri obsluhe zariadení.
1.3 Geodézia a banské meraèstvo. Základné geodetické prístroje. Meranie dåok a uhlov, výkové meranie. Tachymetria. Súradnicové rieenie úloh. Vytyèovacie práce (banské odstrely, komorové odstrely, clonové odstrely,
stavebné práce).
2. Trhacie práce pri hlbinnom dobývaní.
2.1 Razenie horizontálnych banských diel. Razenie ve¾koprofilových banských diel, technológia.
2.2 Dobývanie loísk podzemným spôsobom, dobývacie metódy. Výpoèet náloí pri dobývaní.
2.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov, výpoèet náloí.
2.4 Osobitné podmienky vykonávania trhacích prác v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu plynov, pár a prachov.
2.5 Vetranie, spôsoby vetrania, výpoèet vetrania, regulácia vetrania, vetracia bilancia.
3. Trhacie práce pri povrchovom dobývaní.
3.1 Základné technické parametre lomového dobývania.
3.2 Clonové odstrely, technológia, výpoèet parametrov odstrelu.
3.3 Komorové odstrely, technológia razenia, vetranie, výpoèet parametrov odstrelu.
3.4 Ploné odstrely, technológia, výpoèet parametrov odstrelu.
3.5 Druhotné rozpojovanie nadmerných kusov, technológia, výpoèet náloí.
4. Trhacie práce pri detrukciách.
4.1 Statika a dynamika stavebných kontrukcií, statické momenty, posuvná sila.
4.2 Charakteristika trhacích prác pri detrukciách.
4.3 Zásady rozmiestòovania náloí, detrukèné rezy.
4.4 Rozruovanie prvkov stavebných kontrukcií, vrtné schémy, výpoèet náloí.
4.5 Detrukcie komínov a veí, druhy technológií, vrtné schémy, výpoèet náloí.
4.6 Ochrana okolia pred neiaducimi úèinkami odstrelu.
5. Trhacie práce v stavebníctve.
5.1 Metódy zakladania stavieb.
5.2 Charakteristika trhacích prác v stavebníctve.
5.3 Metódy riadeného výlomu.
5.4 Výlomy, vrtné schémy, výpoèet náloí.
5.5 Podzemné výlomy, druhy.
5.6 Eliminácia nepriaznivých úèinkov trhacích prác.
6. Otrasové trhacie práce pre rôzne èinnosti.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
PYROTECHNIKA NA VYH¼ADÁVANIE MUNÍCIE SKUPINY A

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi a predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri vyh¾adávaní munície.
3. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
4. Munícia, hlavné komponenty, rozdelenie, základné charakteristiky.
5. Zariadenia na vyh¾adávanie munície, taktika, techniky a postupy vyh¾adávania munície.
6. Rozliovanie výbuných objektov od nevýbuných, znaky, ktoré môu identifikova prítomnos povrchovej alebo
zahåbenej munície.
7. Zásady prvej pomoci.
8. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA STRELCA SKUPINY B

1. Predpisy o výbuninách, zákon o zbraniach a strelive a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, o bezpeènosti na strelnici.
3. Povinnosti strelca a vedúceho strelieb.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti so zameraním na streliviny.
5. Strelivo, rozdelenie, kontrukcia.
6. Nièenie streliva.
7. Strelné zbrane, rozdelenie, kontrukcia.
8. Základné pojmy z balistiky.
9. Hlavné druhy skúok zbraní a streliva.
10. Zásady prvej pomoci.
11. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA SKUPINY C

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami
a výbunými predmetmi a predpisy o preprave výbunín a výbuných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbunín a výbuných predmetov.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbunín.
6. Skúanie výbunín.
7. Laboratóriá, skúobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbuné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúanie výbuných predmetov.
10. Neiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie úèinkov neiaducich javov.
11. Pomôcky na pouitie výbunín a výbuných predmetov.
12. Roznet ohòom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
13. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
14. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
15. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, èakacie doby.
16. Nièenie výbunín výbuchom, spa¾ovaním, chemicky.
17. Nièenie výbuných predmetov a streliva.
18. Balenie a oznaèovanie výbunín.
19. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov pri práci s výbuninami.
20. Stavby skladov výbunín a ich vybavenie.
21. Zásady prvej pomoci.
22. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA SKUPINY D

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami
a výbunými predmetmi a predpisy o preprave výbunín a výbuných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbunín a výbuných predmetov a munície.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbunín.
6. Skúanie výbunín.
7. Laboratóriá, skúobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbuné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Výroba výbuných predmetov.
10. Skúanie výbuných predmetov.
11. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
12. Kategorizácia munície a výbunín.
13. Balenie a oznaèovanie munície.
14. Metódy skúok munície.
15. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a nièení munície.
16. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
17. Neiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie úèinkov neiaducich javov.
18. Pomôcky na pouitie výbunín a výbuných predmetov.
19. Roznet ohòom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
20. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
21. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
22. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, èakacie doby.
23. Nièenie výbunín výbuchom, spa¾ovaním, chemicky.
24. Nièenie výbuných predmetov a streliva.
25. Nièenie munície, jednotlivo a hromadne, deflagraèné techniky.
26. Ekologické aspekty pri nièení munície.
27. Balenie a oznaèovanie výbunín, výbuných predmetov a munície.
28. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
29. Zariadenia na vyh¾adávanie munície, taktika, techniky a postupy vyh¾adávania munície.
30. Organizácia vyh¾adávania nevybuchnutej munície.
31. Rozliovanie výbuných objektov od nevýbuných, znaky, ktoré môu identifikova prítomnos povrchovej alebo
zahåbenej munície.
32. Stavby skladov výbunín a ich vybavenie.
33. Zásady prvej pomoci.
34. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

OBSAH VÝUÈBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
PYROTECHNIKA  MUNIÈNÉHO TECHNIKA SKUPINY E

1. Predpisy o výbuninách, výbuných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred poiarmi, predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami
a výbunými predmetmi a predpisy o preprave výbunín a výbuných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbunín a výbuných predmetov a munície.
4. Výbuniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbunín.
6. Skúanie výbunín.
7. Laboratóriá, skúobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbuné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Výroba výbuných predmetov.
10. Skúanie výbuných predmetov.
11. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
12. Kategorizácia munície a výbunín.
13. Metódy skúok munície.
14. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a nièení munície.
15. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
16. Neiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie úèinkov neiaducich javov.
17. Pomôcky na pouitie výbunín a výbuných predmetov.
18. Roznet ohòom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
19. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
20. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia náloe.
21. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, èakacie doby.
22. Nièenie výbunín výbuchom, spa¾ovaním, chemicky.
23. Nièenie výbuných predmetov a streliva.
24. Nièenie munície, jednotlivo a hromadne, deflagraèné techniky.
25. Ekologické aspekty pri nièení munície.
26. Spôsoby priemyselnej likvidácie výbunín.
27. Balenie a oznaèovanie výbunín, výbuných predmetov a munície.
28. Podmienky bezpeènej prevádzky objektov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
29. Zariadenia na vyh¾adávanie munície, taktika, techniky a postupy vyh¾adávania munície.
30. Organizácia vyh¾adávania nevybuchnutej munície.
31. Rozliovanie výbuných objektov od nevýbuných, znaky, ktoré môu identifikova prítomnos povrchovej alebo
zahåbenej munície.
32. Metodika prístupu k nevybuchnutej munícii. Metodika prístupu k hlavnej výbunej náplni a jej odstránenie
z munície.
33. Pyrotechnické röntgenové zariadenie na získanie röntgenového snímku, riziká vyplývajúce z oiarenia.
34. Pyrotechnické zariadenia na znefunkènenie, naruenie alebo odstránenie zapa¾ovaèa.
35. Kontrukcia zbraní a zbraòových systémov.
36. Spôsoby pouívania munície, obsluha zbraní a zbraòových systémov.
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37. Stavby skladov výbunín a ich vybavenie.
38. Zásady prvej pomoci.
39. Konzultácie a príprava na skúky.
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

VZOR
Organizácia vykonávajúca kolenie ....................................................................................................................
Zn. ............................. v .......... dòa ...... 20.....
Osvedèenie
na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
Meno a priezvisko ...............................................
Narodený dòa ........... v ............... okres ................
Rodné èíslo ......................................
Vykonal dòa ............ úspene skúku pred komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti a je odborne
spôsobilý na práce s týmito výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou:
.........................................................................................................................................................................
Toto osvedèenie stráca platnos dòa .........

20.......

..............................................

...................................................................

predseda skúobnej komisie

vedúci organizácie vykonávajúcej kolenie
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

VZOR
HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
Kammerhofská 25, 969 00 Banská tiavnica

È. .............................
dòa ...... 20.....
Osvedèenie
na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami
a výbunými predmetmi  pyrotechnik skupiny D
Meno a priezvisko ...............................................
Narodený dòa ........... v ............... okres ................
Rodné èíslo ......................................
Vykonal dòa ............ úspene skúku pred komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti a je odborne spôsobilý
priamo organizova a riadi práce s týmito výbuninami a výbunými predmetmi:
.........................................................................................................................................................................
Toto osvedèenie stráca platnos dòa .........

20.......
..............................................
predseda úradu
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

VZOR
HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
Kammerhofská 25, 969 00 Banská tiavnica

È. .............................
dòa ...... 20.....

Osvedèenie
na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou  pyrotechnik skupiny E

Meno a priezvisko ...............................................
Narodený dòa ........... v ............... okres ................
Rodné èíslo ......................................
Vykonal dòa ............ úspene skúku pred komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti a je odborne
spôsobilý priamo organizova a riadi práce s týmito výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou:
.........................................................................................................................................................................
Toto osvedèenie stráca platnos dòa .........

20.......

..............................................
predseda úradu
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

Preukaz strelmajstra a technického vedúceho odstrelov
VZOR

PREUKAZ
STRELMAJSTRA
A
TECHNICKÉHO VEDÚCEHO
ODSTRELOV

þ.

Priezvisko, titul: ______________
Meno: ______________________
Dátum narodenia: ___________
Fotografia
držiteĐa
preukazu
(peþiatka)
rozm. 3x4 cm

Miesto narodenia:_____________
Rodné þíslo: _________________
Preukaz vydal: _______________
DĖa ______ þ. _______________

___________________
Podpis držiteĐa preukazu

Peþiatka
___________________
Podpis
3
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Oprávnenie strelmajstra
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce malého
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

úradné záznamy (zmeny osobných údajov)

peþiatka

4

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
5

Úradné záznamy:

Oprávnenie strelmajstra
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce malého
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie
6

___________
za orgán
7
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Oprávnenie strelmajstra
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce malého
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán

8

Úradné záznamy:

9

Oprávnenie strelmajstra
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce malého
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________
peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie

10

___________
za orgán

11
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Oprávnenie strelmajstra
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce malého
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
13

12

Úradné záznamy:

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce
veĐkého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ
VEDÚCI _________________________________
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka

14

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
15
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce
veĐkého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ
VEDÚCI _________________________________
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka

16

Úradné záznamy:

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
17

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce
veĐkého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ
VEDÚCI _________________________________
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka

18

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
19
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce
veĐkého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ
VEDÚCI _________________________________
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka

20

Úradné záznamy:

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
21

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie vykonávaĢ trhacie práce
veĐkého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ
VEDÚCI _________________________________
_________________________________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka

22

_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán
23
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Úradné záznamy:

24

Úradné záznamy:

26
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Úradné záznamy:

25

POUýENIE:
1. Preukazom držiteĐ preukazuje oprávnenie
vykonávaĢ ohĖostrojné práce.
2. Preukaz je neprenosný.
3. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držiteĐ
povinný ihneć ohlásiĢ a zmeny osobných
údajov oznámiĢ do jedného mesiaca orgánu,
ktorý preukaz vydal.
4. Záznamy do preukazu môže robiĢ len orgán,
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal.
5. ZadržaĢ preukaz môže len orgán, ktorý ho
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány môžu
zadržaĢ preukaz proti potvrdeniu s odôvodnením
zadržania a musia ho odovzdaĢ orgánu, ktorý ho
vydal.
6. V preukaze sa nesmie prepisovaĢ, vypisovaĢ,
vymazávaĢ alebo vyþiarkovaĢ. Ak sa zistí
svojvoĐná
zmena
v preukaze,
preukaz
a oprávnenia v Ėom sa zrušia a držiteĐ musí
vykonaĢ nové skúšky.
7. Duplikáty preukazu a oprávnenia v Ėom
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán,
ktorý ich vydal.
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Príloha è. 17
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

Preukaz odpaĐovaþa ohĖostrojov
VZOR



PREUKAZ
ODPAďOVAýA
OHĕOSTROJOV

þ.




Priezvisko, titul: ______________
Meno: ______________________
Dátum narodenia: ___________
Fotografia
držiteĐa
preukazu
(peþiatka)
rozm. 3x4 cm

Miesto narodenia:_____________
Rodné þíslo: _________________
Preukaz vydal: _______________
DĖa ______ þ. _______________

___________________
Podpis držiteĐa preukazu


Peþiatka
___________________
Podpis
3
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Oprávnenie odpaĐovaþa ohĖostrojov
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie na výkon funkcie
ODPAďOVAýA OHĕOSTROJOV
V ____________________________________
DĖa __________________________________

úradné záznamy (zmeny osobných údajov)
peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie
4

Úradné záznamy:

6

___________
za orgán
5

Úradné záznamy:

7
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Úradné záznamy:

Úradné záznamy:

8

Úradné záznamy:

10

Strana 2915

9

Úradné záznamy:

11
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Úradné záznamy:

12

Úradné záznamy:

14
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Úradné záznamy:

13

POUýENIE:
8. Preukazom držiteĐ preukazuje oprávnenie
vykonávaĢ ohĖostrojné práce.
9. Preukaz je neprenosný.
10. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držiteĐ
povinný ihneć ohlásiĢ a zmeny osobných
údajov oznámiĢ do jedného mesiaca orgánu,
ktorý preukaz vydal.
11. Záznamy do preukazu môže robiĢ len orgán,
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal.
12. ZadržaĢ preukaz môže len orgán, ktorý ho
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány
môžu zadržaĢ preukaz proti potvrdeniu
s odôvodnením zadržania a musia ho
odovzdaĢ orgánu, ktorý ho vydal.
13. V preukaze sa nesmie prepisovaĢ, vypisovaĢ,
vymazávaĢ alebo vyþiarkovaĢ. Ak sa zistí
svojvoĐná zmena v preukaze, preukaz
a oprávnenia v Ėom sa zrušia a držiteĐ musí
vykonaĢ nové skúšky.
14. Duplikáty preukazu a oprávnenia v Ėom
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán,
ktorý ich vydal.
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Príloha è. 18
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

Preukaz pyrotechnika
VZOR

PREUKAZ
PYROTECHNIKA

þ.

Priezvisko, titul: ______________
Meno: ______________________
Dátum narodenia: ___________
Fotografia
držiteĐa
preukazu
(peþiatka)
rozm. 3x4 cm

Miesto narodenia:_____________
Rodné þíslo: _________________
Preukaz vydal: _______________
DĖa ______ þ. _______________

___________________
Podpis držiteĐa preukazu

Peþiatka
___________________
Podpis
3
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Oprávnenie pyrotechnika
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie na výkon funkcie
PYROTECHNIKA skupiny _________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

úradné záznamy (zmeny osobných údajov)
peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie

___________
za orgán

4

Úradné záznamy:

5

Oprávnenie pyrotechnika
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie na výkon funkcie
PYROTECHNIKA skupiny _________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie
6

___________
za orgán
7
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Oprávnenie pyrotechnika
þ. ____________________________________
DržiteĐ tohto preukazu vykonal skúšku
dĖa __________________________________
pred skúšobnou komisiou ________________
v ______________________________________
a získal oprávnenie na výkon funkcie
PYROTECHNIKA skupiny _________________
V ____________________________________
DĖa __________________________________

peþiatka
_______________
predseda
skúšobnej komisie
8

Úradné záznamy:

10

___________
za orgán
9

Úradné záznamy:

11
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Úradné záznamy:

12

Úradné záznamy:

14
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Úradné záznamy:

13

POUýENIE:
15. Preukazom držiteĐ preukazuje oprávnenie
vykonávaĢ ohĖostrojné práce.
16. Preukaz je neprenosný.
17. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držiteĐ
povinný ihneć ohlásiĢ a zmeny osobných
údajov oznámiĢ do jedného mesiaca orgánu,
ktorý preukaz vydal.
18. Záznamy do preukazu môže robiĢ len orgán,
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal.
19. ZadržaĢ preukaz môže len orgán, ktorý ho
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány
môžu zadržaĢ preukaz proti potvrdeniu
s odôvodnením zadržania a musia ho
odovzdaĢ orgánu, ktorý ho vydal.
20. V preukaze sa nesmie prepisovaĢ, vypisovaĢ,
vymazávaĢ alebo vyþiarkovaĢ. Ak sa zistí
svojvoĐná zmena v preukaze, preukaz
a oprávnenia v Ėom sa zrušia a držiteĐ musí
vykonaĢ nové skúšky.
21. Duplikáty preukazu a oprávnenia v Ėom
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán,
ktorý ich vydal.
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Príloha è. 19
k vyhláke è. 344/2014 Z. z.

VZOR
Organizácia vykonávajúca kolenie .....................................................................................................................
Zn.
v

..........

.............................
dòa

......

20.....

Osvedèenie
predavaèa pyrotechnických výrobkov

Meno a priezvisko (titul) ...............................................
Narodený dòa ........... v ............... okres ................
Rodné èíslo ......................................
Vykonal dòa ............ úspene skúku pred komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti a je odborne spôsobilý
predáva pyrotechnické výrobky kategórie 1, 2, 3, P1 a T1.

Toto osvedèenie stráca platnos dòa .........

20.......

..............................................

...................................................................

predseda skúobnej komisie

vedúci organizácie vykonávajúcej kolenie
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345
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014
o ohòostrojných prácach

§3

ieho okolia s vymedzením manipulaèného priestoru a bezpeènostného okruhu,
j) spôsob vypratania a uzavretia manipulaèného priestoru a bezpeènostného okruhu,
k) prostriedky na vyhlasovanie výstraných signálov, núdzového signálu a spôsoby ich vyhlasovania,
l) miesto odpalu,
m) èakaciu dobu po odpale,
n) urèenie bezpeènej vzdialenosti pre odpa¾ovaèov
ohòostrojov,
o) predpísané a zakázané úkony pri výkone ohòostrojných prác.
p) spôsob vykonania prehliadky miesta odpalu a miest
predpokladaného dopadu zvykov odpálených pyrotechnických výrobkov,
q) spôsob vykonania prehliadky zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich èastí na mieste odpalu
a miestach dopadu,
r) opatrenia pri zlyhavkách a postupy pri likvidácii zlyhaviek,
s) oprávnenie a zodpovednos jednotlivých osôb vykonávajúcich ohòostrojné práce,
t) druh, spôsob a rozsah pouitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
u) situaèný výkres s mierkou a nákresom miesta plánovaných ohòostrojných prác, v ktorom je vyznaèený bezpeènostný okruh, manipulaèný priestor, miesto odpalu, nehnute¾nosti a okolie v okruhu
minimálne dvojnásobku stanovenej bezpeènostnej
vzdialenosti od miesta odpalu.

Technologický postup ohòostrojných prác

§4

Technologický postup ohòostrojných prác obsahuje
a) úèel ohòostrojných prác,
b) vymedzenie pyrotechnických výrobkov,
c) rozmiestnenie a postupnos odpa¾ovania pyrotechnických výrobkov vrátane pouitých odpa¾ovacích
zariadení a ich rozmiestnenie,
d) spôsob odpa¾ovania a obmedzujúce podmienky odpa¾ovania pyrotechnických výrobkov,
e) spôsob vykonania roznetu,
f) spôsob kontroly elektrického obvodu, výpoèet odporu v roznetnom okruhu, urèenie maximálnej hodnoty odporu roznetného okruhu,
g) spôsob ochrany pred úèinkami ohòostrojných prác,
zabezpeèenie prítomnosti zdravotnej sluby a zabezpeèenie opatrení ochrany pred poiarmi,
h) poèet osôb, ktoré sú potrebné pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami,
i) popis miesta výkonu ohòostrojných prác a najbli-

Bezpeènostný okruh a manipulaèný priestor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 87 ods. 1 písm. g) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet vyhláky
Táto vyhláka upravuje podmienky vykonávania
ohòostrojných prác.
§2
Pravidlá zaobchádzania
s pyrotechnickými výrobkami
(1) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami
môu by prítomné len osoby, ktoré plnia úlohy v súvislosti s nakladaním, vykladaním a prepravou pyrotechnických výrobkov, uskladòovaním pyrotechnických
výrobkov, predajom pyrotechnických výrobkov, prípravou pyrotechnických výrobkov na pouitie a kontrolou
pyrotechnických výrobkov.
(2) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami,
ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky
uskladnené, sa nesmie fajèi ani manipulova s otvoreným ohòom.

(1) Pre vetky ohòostrojné práce sa vymedzí bezpeènostný okruh a manipulaèný priestor. Za uzavretie
a uvo¾nenie bezpeènostného okruhu a manipulaèného
priestoru zodpovedá vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov,
ktorý urèuje ich vymedzenie.
(2) Bezpeènostný okruh sa zabezpeèuje tak, aby sa
zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Bezpeènostný
okruh sa vyèistí a uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným zaèatím ohòostrojných prác a po vykonaní
úkonov po ukonèení ohòostrojných prác sa bezpeènostný okruh uvo¾ní.
(3) Ak sa v bezpeènostnom okruhu nachádzajú ¾ahko
zápalné látky, vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov prijme
opatrenia pre zabezpeèenie ich ochrany pred poiarmi.
(4) Vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov urèí manipulaèný
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priestor tak, aby sa v súvislosti s postupom odpa¾ovania zabezpeèili podmienky na bezpeèné odpa¾ovanie
pyrotechnických výrobkov.
(5) Manipulaèný priestor je potrebné vyprata
a uzavrie najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov urèených na vykonanie ohòostrojných
prác.
(6) V manipulaènom priestore a vo vnútri bezpeènostného okruhu sa po ich uzavretí môu zdriava len
osoby oboznámené s technologickým postupom vykonávania ohòostrojných prác, ktoré vedúci odpa¾ovaè
ohòostrojov písomne urèil.
(7) Kontrolné a dozorné orgány majú prístup do manipulaèného priestoru a do vnútra bezpeènostného okruhu len s vedomím vedúceho odpa¾ovaèa ohòostrojov.

ohòostrojných prác presvedèí, èi sú splnené vetky
opatrenia na zaistenie bezpeènosti osôb a majetku urèené v technologickom postupe a v rozhodnutí o povolení ohòostrojných prác.

§5
Vybavenie osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami

Postup po ukonèení ohòostrojných prác

Odpa¾ovaè ohòostrojov je pri príprave, odpa¾ovaní
pyrotechnických výrobkov, kontrole odpaliska znekodòovaní a likvidácii zlyhaviek a upratovaní zvykov
pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohòostrojných prácach vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
§6
Odpa¾ovacie zariadenia
(1) Odpa¾ovacie zariadenia pouité pri ohòostrojných prácach sú vyhotovené tak, aby bol zabezpeèený
bezpeèný výmet pyrotechnických výrobkov, bezpeènos v manipulaènom priestore a v priestore odpa¾ovania pyrotechnických výrobkov.
(2) Odpa¾ovacie zariadenia sa nasmerujú tak, aby
bol korigovaný spád vetrom unáaných zvykov pyrotechnických výrobkov.
(3) Medzi jednotlivými zostavami odpa¾ovacích zariadení je manipulaèný priestor urèený v technologickom
postupe ohòostrojných prác.

(2) Vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov pred zaèatím
ohòostrojných prác oboznámi kadého odpa¾ovaèa
ohòostroja s povinnosami a úlohami, ktoré bude plni
pri odpa¾ovaní ohòostroja. Kadý odpa¾ovaè ohòostrojov je oboznámený s èinnosou ostatných odpa¾ovaèov
ohòostrojov.
(3) V prípade hroziaceho nebezpeèenstva vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov preruí, prípadne predèasne
ukonèí ohòostrojné práce.
§8

(1) Po ukonèení ohòostrojných prác vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov zabezpeèí, aby sa po uplynutí èakacej
doby vykonala prehliadka odpa¾ovacích zariadení
a miesta odpalu. Ak sa ohòostrojné práce vykonávajú
za tmy, prehliadka sa zopakuje pri dennom svetle, najbliie ráno po rozvidnení.
(2) Vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov po prehliadke zabezpeèí vyèistenie priestorov odpa¾ovacích zariadení
a miesta odpalu od zlyhaviek a nedohorených zvykov
pyrotechnických výrobkov a ich súèastí.
(3) Nájdené zlyhavky a nedohorené zvyky pyrotechnických výrobkov a ich súèastí sa po skonèení prehliadky bezodkladne znièia v súlade s technologickým
postupom ohòostrojných prác a návodom výrobcu.
(4) Znièenie zlyhaviek a nedohorených zvykov pyrotechnických výrobkov vykoná vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov alebo ním v technologickom postupe urèený alebo poverený odpa¾ovaè ohòostrojov a o ich znièení
vyhotoví písomný záznam, ktorý je súèasou zápisnice
o vykonaní ohòostrojných prác.
§9
Úèinnos

§7
Odpálenie ohòostroja
(1) Vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov sa pred zaèatím

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 20. decembra
2014.

Pavol Pavlis v. r.
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346
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 465/2013 Z. z. o technických poiadavkách na elektrické zariadenia
a elektronické zariadenia v znení vyhláky è. 196/2014 Z. z.

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

24.

Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 465/2013 Z. z. o technických poiadavkách
na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení
vyhláky è. 196/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
Príloha sa dopåòa bodmi 20 a 27, ktoré znejú:
20. Delegovaná smernica Komisie 2014/69/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku týkajúcu sa olova v dielektrických keramických kondenzátoroch s menovitým napätím mením ako 125 V striedavého prúdu (AC) alebo 250 V jednosmerného prúdu (DC)
pouívaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014).
21. Delegovaná smernica Komisie 2014/70/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pre olovo v mikrokanálových
platnièkách (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014).
22. Delegovaná smernica Komisie 2014/71/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pre olovo v spájkach v jednom rozhraní ve¾koploných vrstvených matricových prvkov (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014).
23. Delegovaná smernica Komisie 2014/72/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pre olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektro-

25.

26.

27.

nických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plonými spojmi pouívaných v zapa¾ovacích
moduloch a iných elektrických a elektronických
ovládacích systémoch motorov (Ú. v. EÚ L 148,
20. 5. 2014).
Delegovaná smernica Komisie 2014/73/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pre olovo v poplatinovaných
platinových elektródach pouívaných na meranie
vodivosti (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014).
Delegovaná smernica Komisie 2014/74/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pri pouívaní olova v iných
systémoch ako v zodpovedajúcich pin konektoroch typu C-press pre priemyselné monitorovacie
a kontrolné prístroje (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014).
Delegovaná smernica Komisie 2014/75/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pri pouívaní ortuti v iarivkách so studenou katódou (CCFL) na podsvietenie
obrazoviek z tekutých krytálov s maximálnym
obsahom 5 mg na iarivku, pouívaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch
uvedených na trh pred 22. júlom 2017 (Ú. v. EÚ
L 148, 20. 5. 2014).
Delegovaná smernica Komisie 2014/76/EÚ
z 13. marca 2014, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ,
pokia¾ ide o výnimku pri pouívaní ortuti v ruène
vyrobených svietiacich trubiciach (HLDT) pouívaných v znaèení, dekoratívnom, architektonickom
a pecializovanom osvetlení a svetelných umeleckých intaláciách (Ú. v. EÚ L 148, 20. 5. 2014)..
Èl. II

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 17. decembra 2014.

Peter iga v. r.
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347
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 99d ods. 4 zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov
opatrenie z 26. novembra 2014 è. MF/021249/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Uvedené opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe
na webovom sídle www.finance.gov.sk a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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348
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona 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
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 è. 09812/2008-OL o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie è. 410/2008
Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL (oznámenie è. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 è. 16480/2009-OL (oznámenie è. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 è. 00707-OL-2011 (oznámenie è. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 è. 11943-OL-2011 (oznámenie è. 464/2011 Z. z.), výnosu zo
14. decembra 2012 è. 09780-OL-2012 (oznámenie è. 39/2012 Z. z.) a výnosu z 2. mája 2014 è. 02395-OL.2014
(oznámenie è. 125/2014 Z. z.).
Výnosom sa upravuje, e lehota ustanovená § 4 na 31. decembra 2014, sa predluje do 31. decembra 2016.
Výnos nadobúda úèinnos 30. decembra 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 45/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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349
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 43 ods. 6 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 276/2009 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2014 è. 21/2014, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie
Národnej banky Slovenska è. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, preh¾adov a iných správ poisovòami
a poboèkami zahranièných poisovní v znení opatrenia è. 27/2008 (ïalej len opatrenie).
Opatrenie dopåòa informaènú povinnos poisovní o hlásenia o poisovacej èinnosti týkajúcej sa výplaty dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, prièom ustanovuje obsah, vzor, spôsob a termíny predkladania týchto hlásení.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke è. 35/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle www.nbs.sk.
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350
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 9. decembra 2014 è. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou intitúciou, poboèkou zahraniènej platobnej intitúcie, intitúciou elektronických peòazí alebo poboèkou zahraniènej intitúcie elektronických peòazí na tatistické úèely.
Opatrením sa ustanovuje truktúra, rozsah, obsah, forma, èlenenie, termíny, podoba, spôsob, postup a miesto
predkladania výkazov platobnou intitúciou, poboèkou zahraniènej platobnej intitúcie, intitúciou elektronických
peòazí alebo poboèkou zahraniènej intitúcie elektronických peòazí na tatistické úèely.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. decembra 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 35/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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351
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 13. novembra 2014 bol
v Èeperke podpísaný Protokol o pyrotechnickom vzdelávaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Èeskej republiky k realizácii Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej èinnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane tátnej hranice. Protokol bol uzavretý na základe èlánku 3 písm. o) a èlánku 26 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou
o spolupráci v boji proti trestnej èinnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane tátnej hranice podpísanej
27. januára 2004 v Bratislave (oznámenie è. 35/2005 Z. z.).
Protokol nadobudol platnos 13. novembra 2014 v súlade s èlánkom 8 ods. 2.
Do textu protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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352
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 2. apríla 2013 bola
v New Yorku prijatá Zmluva o obchodovaní so zbraòami. Zmluva bola za Slovenskú republiku podpísaná 10. júna
2013.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 1085 z 26. marca 2014.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 27. marca 2014.
Ratifikaèná listina bola 2. apríla 2014 uloená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených
národov.
Zmluva nadobudne platnos 24. decembra 2014 v súlade s èlánkom 22. ods. 1 a týmto dòom nadobudne platnos
pre Slovenskú republiku.
Slovenská republika predbene od 2. apríla 2014 vykonáva pod¾a èlánku 23 zmluvy ustanovenia èlánkov 6 a 7.
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K oznámeniu è. 352/2014 Z. z.

ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO ZBRAÒAMI
Preambula
táty  zmluvné strany (ïalej len zmluvné strany)
tejto zmluvy,
vedené cie¾mi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,
pripomínajúc èlánok 26 Charty Organizácie Spojených národov, ktorá sa usiluje o podporu dosiahnutia
a udrania medzinárodného mieru a bezpeènosti s èo
najmením odvádzaním ¾udských a hospodárskych
zdrojov sveta na zbrojenie,
zdôrazòujúc potrebu predchádzania a eliminovania
nezákonného obchodu s konvenènými zbraòami a predchádzania ich presmerovaniu na nelegálny trh alebo na
neoprávnené koneèné pouitie a pre koneèných uívate¾ov vrátane ich vyuitia na teroristické èiny,
uznávajúc legitímne politické, bezpeènostné, hospodárske a obchodné záujmy tátov v medzinárodnom
obchode s konvenènými zbraòami,
potvrdzujúc zvrchované právo ktoréhoko¾vek tátu
regulova a kontrolova konvenèné zbrane výluène
v rámci svojho územia v súlade s vlastným právnym
alebo ústavným systémom,
uznávajúc, e mier a bezpeènos, rozvoj a ¾udské práva sú piliermi systému Organizácie Spojených národov
a základom kolektívnej bezpeènosti, a uznávajúc, e
rozvoj, mier a bezpeènos a ¾udské práva sú vzájomne
prepojené a navzájom sa posilòujú,
pripomínajúc smernice Komisie Organizácie Spojených národov pre odzbrojenie týkajúce sa medzinárodných transferov zbraní v kontexte rezolúcie Valného zhromadenia OSN è. 46/36H zo 6. decembra 1991,
poukazujúc na príspevok Akèného programu Organizácie Spojených národov na predchádzanie, boj a elimináciu nezákonného obchodovania s ruènými a ¾ahkými zbraòami vo vetkých jeho aspektoch, ako aj
Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so
strelnými zbraòami, ich súèasami a komponentmi
a strelivom, doplòujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému
zloèinu a Medzinárodný nástroj umoòujúci tátom
vèas a spo¾ahlivo identifikova a sledova nezákonné
ruèné a ¾ahké zbrane,
uznávajúc bezpeènostné, sociálne, hospodárske a humanitárne dôsledky nezákonného a neregulovaného
obchodu s konvenènými zbraòami,
pamätajúc na to, e civilné osoby, najmä eny a deti,
tvoria prevanú väèinu tých, ktorí znáajú nepriazni-

vé následky ozbrojeného konfliktu a ozbrojených násilností,
uznávajúc tie výzvy, ktorým èelia obete ozbrojeného
konfliktu a ich potrebu dosiahnu primeranú starostlivos, nápravu a sociálnu a hospodársku inklúziu,
zdôrazòujúc, e niè v tejto zmluve nezabraòuje tátom udriava a prijíma dodatoèné úèinné opatrenia
rozirujúce predmet a úèel tejto zmluvy,
pamätajúc na legitímne obchodovanie a zákonné
vlastníctvo, pouitie urèitých konvenèných zbraní na
rekreaèné, kultúrne, historické a portové aktivity,
keï je také obchodovanie, vlastníctvo a pouívanie
dovolené a chránené zákonom,
pamätajúc aj na úlohu, ktorú môu zohráva regionálne organizácie pri pomoci zmluvným stranám z h¾adiska implementácie tejto zmluvy na ich iados,
uznávajúc dobrovo¾nú a aktívnu úlohu, ktorú môe
zohráva obèianska spoloènos, vrátane mimovládnych organizácií, a priemysel pri zvyovaní povedomia
o predmete a úèele tejto zmluvy a pri podpore jej implementácie,
uznávajúc, e regulácia medzinárodného obchodu
s konvenènými zbraòami a predchádzanie ich presmerovaniu by nemali bráni medzinárodnej spolupráci
a legitímnemu obchodovaniu s materiálom, zariadením a technikou na mierové úèely,
zdôrazòujúc túbu po dosiahnutí veobecného dodriavania tejto zmluvy
rozhodnuté kona v súlade s týmito zásadami:
Zásady
 prirodzené právo vetkých tátov na individuálnu
alebo kolektívnu sebaobranu tak, ako je uznané
v èlánku 51 Charty Organizácie Spojených národov;
 rieenie medzinárodných sporov mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný
mier, bezpeènos a spravodlivos v súlade s èlánkom 2 ods. 3 Charty Organizácie Spojených národov;
 v rámci medzinárodných vzahov zdriavanie sa
hrozieb alebo pouitia násilia proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti tátu a iného spôsobu, ktorý by nebol v súlade s úèelmi Organizácie
Spojených národov pod¾a èlánku 2 ods. 4 Charty Organizácie Spojených národov;
 nezasahovanie do záleitostí, ktoré vo svojej podstate patria do vnútrotátnej právomoci tátu v súlade
s èlánkom 2 ods. 7 Charty Organizácie Spojených
národov;
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 dodriavanie a zabezpeèovanie dodriavania medzinárodného humanitárneho práva okrem iného v súlade so enevskými dohovormi z roku 1949
a dodriavanie a zabezpeèovanie dodriavania ¾udských práv okrem iného v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a Veobecnou deklaráciou
¾udských práv;
 zodpovednos vetkých tátov v súlade s ich príslunými medzinárodnými záväzkami úèinne regulova
medzinárodný obchod s konvenènými zbraòami
a predchádza ich presmerovaniu, ako aj primárna
zodpovednos vetkých tátov pri tvorbe a implementácii prísluných národných kontrolných systémov v tejto oblasti;
 repektovanie legitímnych záujmov tátov získava
konvenèné zbrane na uplatòovanie ich práva na sebaobranu a v rámci operácií na zachovanie mieru
a vyrába, vyváa, dováa a presúva konvenèné
zbrane;
 implementácia tejto zmluvy konzistentným, objektívnym a nediskriminujúcim spôsobom;
sa dohodli takto:
Èlánok 1
Predmet a úèel
Predmetom tejto zmluvy je
 vytvorenie najvyích moných spoloèných medzinárodných tandardov regulácie alebo zlepenia regulácie medzinárodného obchodu s konvenènými
zbraòami;
 predchádzanie a eliminovanie nezákonného obchodovania s konvenènými zbraòami a predchádzanie
ich presmerovaniu
s cie¾om
 prispie k medzinárodnému a regionálnemu mieru,
bezpeènosti a stabilite;
 zmierni ¾udské utrpenie;
 podpori spoluprácu, transparentnos a zodpovedné konanie zmluvných strán v medzinárodnom obchode s konvenènými zbraòami, a teda budovanie
dôvery medzi tátmi, zmluvnými stranami.
Èlánok 2
Rozsah
1. Táto zmluva sa vzahuje na vetky konvenèné
zbrane v rámci nasledujúcich kategórií:
(a) bojové tanky;
(b) obrnené bojové vozidlá;
(c) delostrelecké systémy ve¾kého kalibru;
(d) bojové lietadlá;
(e) útoèné helikoptéry;
(f) bojové plavidlá;
(g) rakety a raketové komplety;
(h) ruèné a ¾ahké zbrane.
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2. Na úèely tejto zmluvy èinnosti medzinárodného
obchodu zahàòajú vývoz, dovoz, tranzit, prevoz
a sprostredkovanie, ïalej len transfer.
3. Táto zmluva sa nevzahuje na medzinárodný pohyb konvenèných zbraní uskutoèòovaný zmluvnou
stranou alebo v jej mene na jej pouitie za predpokladu, e konvenèné zbrane zostanú vo vlastníctve tejto
zmluvnej strany.
Èlánok 3
Strelivo/munícia
Kadá zmluvná strana vytvorí a bude udriava národný kontrolný systém regulácie vývozu streliva/munície odpa¾ovaného, vypúaného alebo umiestòovaného konvenènými zbraòami uvedenými v èlánku 2
ods. 1, prièom pred povolením vývozu takého streliva/munície uplatní ustanovenia èlánkov 6 a 7.
Èlánok 4
Èasti a súèasti
Kadá zmluvná strana vytvorí a bude udriava národný kontrolný systém regulácie vývozu èastí a súèastí, ak vývoz umoòuje zostrojenie konvenèných zbraní
uvedených v èlánku 2 ods. 1, prièom pred povolením
vývozu takýchto èastí a súèastí uplatní ustanovenia
èlánkov 6 a 7.
Èlánok 5
Veobecná implementácia
1. Kadá zmluvná strana bude implementova túto
zmluvu dôsledným, objektívnym a nediskriminujúcim
spôsobom, pamätajúc pritom na zásady uvedené v tejto zmluve.
2. Kadá zmluvná strana vytvorí a bude udriava
národný kontrolný systém vrátane národného kontrolného zoznamu na úèely implementácie ustanovení tejto zmluvy.
3. Kadej zmluvnej strane sa odporúèa uplatòova
ustanovenia tejto zmluvy v èo najirom monom rozsahu konvenèných zbraní. Národné definície ktorejko¾vek z kategórií uvedených v èlánku 2 ods. 1 písm. (a) a
(g) nebudú zahàòa menej, ne zahàòajú opisy pouívané Registrom konvenèných zbraní Organizácie Spojených národov v èase nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy. V prípade kategórie uvedenej v èlánku 2 ods. 1
písm. (h) nebudú národné definície zahàòa menej, ne
zahàòajú opisy pouívané v relevantných dokumentoch Organizácie Spojených národov v èase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
4. Kadá zmluvná strana poskytne sekretariátu svoj
národný kontrolný zoznam v súlade so svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi a sekretariát sprístupní
tento zoznam ostatným zmluvným stranám. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby svoje kontrolné zoznamy sprístupnili verejnosti.
5. Kadá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné
na implementáciu ustanovení tejto zmluvy a ustanoví
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prísluné národné orgány s cie¾om vytvori úèinný
a transparentný národný kontrolný systém regulácie
transferu konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2
ods. 1 a predmetov uvedených v èlánkoch 3 a 4.
6. Kadá zmluvná strana ustanoví jeden alebo viacero kontaktných bodov na výmenu informácií v otázkach súvisiacich s implementáciou tejto zmluvy.
Kadá zmluvná strana informuje sekretariát zriadený
v súlade s èlánkom 18 o svojom národnom kontaktnom
bode (bodoch) a bude tieto informácie aktualizova.
Èlánok 6
Zákazy
1. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4, ak by bol takýto
presun v rozpore s jej záväzkami z h¾adiska opatrení prijatých Bezpeènostnou radou Organizácie Spojených národov konajúcou pod¾a kapitoly VII Charty Organizácie
Spojených národov, najmä zbrojných embárg.
2. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4, ak by bol tento
transfer v rozpore s jeho medzinárodnými záväzkami
pod¾a medzinárodných dohôd, ktorých je zmluvnou stranou, najmä tých, ktoré sa týkajú transferu alebo nezákonného obchodovania s konvenènými zbraòami.
3. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer
konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo
predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4, ak má
v èase ude¾ovania povolenia vedomosti o tom, e zbrane
alebo predmety sa pouijú na páchanie genocídy, trestných èinov proti ¾udskosti, váneho poruenia enevských dohovorov z roku 1949, útokov namierených
proti civilným objektom alebo civilným osobám, ktoré
sú chránené ako také, alebo iných vojnových zloèinov
tak, ako ich definujú medzinárodné zmluvy, ktorými je
zmluvná strana viazaná.
Èlánok 7
Vývoz a posudzovanie vývozu
1. Ak vývoz nie je zakázaný èlánkom 6, kadá zmluvná strana pred povolením vývozu konvenèných zbraní
uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4 v rámci svojej jurisdikcie
a pod¾a svojho národného kontrolného systému objektívne a nediskriminaène  zoh¾adòujúc prísluné
faktory vrátane informácií poskytnutých dováajúcim
tátom v súlade s èlánkom 8 ods. 1  posúdi, èi konvenèné zbrane alebo poloky
(a) by prispeli alebo ohrozili mier a bezpeènos;
(b) by mohli by pouité
(i) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania
váneho poruenia medzinárodného humanitárneho práva;
(ii) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania
váneho poruenia medzinárodného práva v oblasti ¾udských práv;
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(iii) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania
èinu predstavujúceho protiprávny èin v zmysle
medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa terorizmu, ktorých zmluvnou stranou
je vyváajúci tát; alebo
(iv) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania
èinu predstavujúceho protiprávny èin v zmysle
medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa nadnárodného organizovaného zloèinu, ktorých zmluvnou stranou je vyváajúci
tát.
2. Vyváajúca zmluvná strana tie posúdi, èi existujú opatrenia, ktoré by bolo moné prija na zmiernenie
rizík uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b), napríklad
opatrenia na budovanie dôvery a programy spoloène
vypracované a schválené vyváajúcimi a dováajúcimi
tátmi.
3. Ak sa po prehodnotení a zváení dostupných
zmieròujúcich opatrení vyváajúca zmluvná strana
rozhodne, e prevauje riziko ktoréhoko¾vek negatívneho následku uvedeného v ods. 1, vyváajúca zmluvná
strana vývoz nepovolí.
4. Vyváajúca zmluvná strana pri tomto hodnotení
vezme do úvahy riziko pouitia konvenèných zbraní
uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4 na spáchanie alebo u¾ahèenia spáchania ványch èinov rodovo podmieneného
násilia alebo ványch násilných èinov proti enám
a deom.
5. Kadá vyváajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré zabezpeèia, aby vetky povolenia na vývoz
konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1 alebo
predmetov uvedených v èlánkoch 3 alebo 4 boli podrobné a boli vydané pred vývozom.
6. Kadá vyváajúca zmluvná strana poskytne na základe iadosti dováajúcej zmluvnej strane a tranzitnej
alebo preváajúcej zmluvnej strane dostupné informácie súvisiace s prísluným povolením v súlade so svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi, postupmi
alebo politikou.
7. Ak po udelení povolenia vyváajúca zmluvná strana zistí nové relevantné informácie, odporúèa sa, aby
prehodnotila toto povolenie po konzultáciách  ak je to
potrebné s dováajúcim tátom.
Èlánok 8
Dovoz
1. Kadá dováajúca zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpeèenie toho, aby boli vyváajúcej zmluvnej strane na poiadanie poskytnuté relevantné informácie v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi
s cie¾om pomôc vyváajúcej zmluvnej strane uskutoèni vnútrotátne posúdenie vývozu pod¾a èlánku 7. Také opatrenia môu zahàòa dokumentáciu o koneènom
pouití alebo o koneènom pouívate¾ovi.
2. Kadá dováajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré jej pod¾a potreby umonia reguláciu dovozu

Príloha k èiastke 106

Zbierka zákonov 2014

konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1
v rámci svojej jurisdikcie. Také opatrenia môu zahàòa dovozné systémy.
3. Kadá dováajúca zmluvná strana môe poiada
vyváajúcu zmluvnú stranu o informáciu o akomko¾vek pripravovanom alebo udelenom povolení, ak je
dováajúca zmluvná strana krajinou koneèného urèenia.
Èlánok 9
Tranzit alebo prevoz
Kadá zmluvná strana prijme pod¾a potreby a vhodnosti v rámci svojej jurisdikcie primerané opatrenia na
reguláciu tranzitu alebo prevozu konvenèných zbraní
uvedených v èlánku 2 ods. 1 cez jej územie v súlade
s príslunými normami medzinárodného práva.
Èlánok 10
Sprostredkovanie
Kadá zmluvná strana prijme opatrenia v súlade so
svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi na reguláciu sprostredkovania konvenèných zbraní uvedených
v èlánku 2 ods. 1, ktoré sa uskutoèòuje v rámci jej jurisdikcie. Také opatrenia môu zahàòa podmienku registrácie sprostredkovate¾ov alebo získania písomného
povolenia pred zaèatím sprostredkovate¾skej èinnosti.
Èlánok 11
Presmerovanie
1. Kadá zmluvná strana zapojená do transferu konvenèných zbraní pod¾a èlánku 2 ods. 1 prijme opatrenia na predchádzanie ich presmerovania.
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dotknutých zmluvných strán, preskúmanie presmerovaných dodávok konvenèných zbraní pod¾a èlánku 2
ods. 1 a prijatie následných opatrení prostredníctvom
vyetrovania a vynútenia práva.
5. S cie¾om lepie porozumie a predchádza presmerovaniu konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2
ods. 1, sa zmluvným stranám odporúèa, aby si navzájom vymieòali informácie o úèinných opatreniach na
rieenie presmerovania vývozu. Také informácie môu
obsahova údaje o protiprávnych aktivitách vrátane
korupcie, o medzinárodných obchodných trasách, nezákonných sprostredkovate¾och, zdrojoch nezákonných dodávok, o metódach utajovania, spoloèných bodoch odosielania alebo o miestach urèenia, ktoré
pouívajú organizované skupiny zapojené do presmerovania vývozu.
6. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby podávali
iným zmluvným stranám prostredníctvom sekretariátu správy o opatreniach prijatých v oblasti rieenia
problému presmerovania transferovaných konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1.
Èlánok 12
Vedenie záznamov
1. Kadá zmluvná strana bude vies vnútrotátne záznamy v súlade so svojím vnútrotátnym právnym poriadkom o ude¾ovaní vývozných povolení alebo o vývozoch konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1.
2. Kadej zmluvnej strane sa odporúèa, aby viedla
záznamy o konvenèných zbraniach, uvedených v èlánku 2 ods. 1, preváaných na jej územie ako koneèné
miesto urèenia alebo na ktorých transfer alebo prekládku cez územie pod jeho jurisdikciou bolo udelené
povolenie.

2. Vyváajúca zmluvná strana sa bude snai predchádza presmerovaniu transferu konvenèných zbraní
pod¾a èlánku 2 ods. 1 prostredníctvom svojho národného kontrolného systému vytvoreného v súlade
s èlánkom 5 ods. 2 zhodnotením rizika odklonu vývozu
a zváením prijatia zmieròovacích opatrení, napríklad
opatreniami na budovanie dôvery alebo programami
spoloène vypracovanými a dohodnutými vyváajúcimi
a dováajúcimi tátmi. Iné preventívne opatrenia môu
pod¾a potreby obsahova: preskúmanie strán zapojených do vývozu, iados o dodatoèné dokumenty, licencie, záruky, neudelenie povolenia na vývoz alebo iné
primerané opatrenia.

3. Kadej zmluvnej strane sa odporúèa, aby v týchto
záznamoch pod¾a potreby uvádzala: mnostvo, hodnotu, model/typ, povolenia medzinárodných transferov
konvenèných zbraní pod¾a èlánku 2 ods. 1, skutoèné
transfery konvenèných zbraní, podrobnosti o vyváajúcom táte (tátoch), o dováajúcom táte (tátoch),
o tranzitnom a preváajúcom táte (tátoch) a o koneèných uívate¾och.

3. Dováajúce, tranzitné, preváajúce alebo vyváajúce zmluvné strany budú spolupracova a vymieòa si
informácie v súlade so svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi pod¾a potreby a vhodnosti s cie¾om zmierni riziko presmerovania transferu konvenèných zbraní pod¾a èlánku 2 ods. 1.

Podávanie správ

4. Ak zmluvná strana zistí presmerovanie transferovaných konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2
ods. 1, prijme primerané opatrenia pod¾a svojich vnútrotátnych právnych predpisov a v súlade s medzinárodným právom na rieenie takého presmerovania.
Tieto opatrenia môu zahàòa varovanie potenciálne

4. Záznamy sa budú uchováva minimálne desa rokov.
Èlánok 13
1. Kadá zmluvná strana poskytne sekretariátu v priebehu prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy pre túto zmluvnú stranu v súlade s èlánkom 22
úvodnú správu o opatreniach prijatých na implementáciu tejto zmluvy vrátane vnútrotátnych právnych
predpisov, národných kontrolných zoznamov a iných
nariadeniach a administratívnych opatreniach. Kadá
zmluvná strana bude pod¾a potreby podáva sekretariátu správy o akýchko¾vek nových opatreniach prijatých s cie¾om implementova túto zmluvu. Sekretariát
správy sprístupní a zale zmluvným stranám.
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2. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby prostredníctvom sekretariátu podávali ostatným zmluvným
stranám správy obsahujúce informácie o prijatých
opatreniach, ktoré sa preukázali ako úèinné pri rieení
problému presmerovania preváaných konvenèných
zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1.

ných v èlánku 2 ods. 1 nestali predmetom korupèných
postupov.

3. Kadá zmluvná strana kadoroène do 31. mája
podá sekretariátu správu za predchádzajúci kalendárny rok o povolených a skutoèných vývozoch a dovozoch
konvenèných zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1. Sekretariát správy sprístupní a zale zmluvným stranám.
Správa predloená sekretariátu môe obsahova rovnaké informácie, aké zmluvná strana predloila prísluným rámcom Organizácie Spojených národov vrátane Registra konvenèných zbraní Organizácie Spojených
národov. V správe môu by vynechané obchodné informácie alebo informácie citlivé z h¾adiska národnej
bezpeènosti.

Èlánok 16
Medzinárodná pomoc

Èlánok 14
Vykonávanie
Kadá zmluvná strana prijme primerané opatrenia
na presadzovanie plnenia vnútrotátnych právnych
predpisov a nariadení, ktoré implementujú ustanovenia tejto zmluvy.
Èlánok 15
Medzinárodná spolupráca
1. Zmluvné strany budú navzájom spolupracova
s cie¾om úèinne implementova túto zmluvu v súlade
so svojimi bezpeènostnými záujmami a vnútrotátnymi právnymi predpismi.
2. Zmluvným stranám sa odporúèa podporova medzinárodnú spoluprácu vrátane výmeny informácií
o oblastiach spoloèného záujmu týkajúcich sa implementácie a uplatòovania tejto zmluvy v súlade so svojimi bezpeènostnými záujmami a vnútrotátnymi právnymi predpismi.
3. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby konzultovali otázky spoloèného záujmu a aby si pod¾a potreby vymieòali informácie s cie¾om podpori implementáciu
tejto zmluvy.
4. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby spolupracovali v súlade so svojimi vnútrotátnymi právnymi predpismi s cie¾om napomáha vnútrotátnu implementáciu ustanovení tejto zmluvy vrátane výmeny informácií
o protiprávnych aktivitách a èinite¾och a s cie¾om predchádza a eliminova presmerovanie konvenèných
zbraní uvedených v èlánku 2 ods. 1.

7. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby si vymieòali
skúsenosti a získané informácie vo vzahu ku ktorémuko¾vek aspektu tejto zmluvy.

1. Pri implementácii tejto zmluvy môe kadá zmluvná strana poiada o pomoc vrátane právnej alebo legislatívnej pomoci, budovania intitucionálnej kapacity, technickej, materiálnej alebo finanènej pomoci.
Taká pomoc môe zahàòa manament zásob, odzbrojovanie, demobilizaèné a reintegraèné programy, modelovú legislatívu a úèinné postupy na implementáciu.
Kadá zmluvná strana schopná pomoc poskytnú takú
pomoc na poiadanie poskytne.
2. Kadá zmluvná strana môe poiada, ponúknu
alebo prija pomoc okrem iného prostredníctvom Organizácie Spojených národov, medzinárodných, regionálnych, subregionálnych alebo národných organizácií,
mimovládnych organizácií alebo na dvojstrannom základe.
3. Zmluvné strany zaloia dobrovo¾ný zverenecký
fond na pomoc tátom, zmluvným stranám poadujúcim medzinárodnú pomoc pri implementácii tejto
zmluvy. Kadej zmluvnej strane sa odporúèa, aby do
tohto fondu prispela.
Èlánok 17
Konferencia zmluvných strán
1. Konferenciu zmluvných strán zvolá doèasný sekretariát vytvorený pod¾a èlánku 18 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a následne v termínoch, o ktorých rozhodne konferencia
zmluvných strán.
2. Konferencia zmluvných strán prijme konsenzom
svoj rokovací poriadok na svojom prvom zasadnutí.
3. Konferencia zmluvných strán prijme svoje finanèné pravidlá upravujúce aj financovanie akýchko¾vek
pomocných orgánov, ktoré môe zaloi, ako aj finanèné ustanovenia upravujúce fungovanie sekretariátu.
Na kadom pravidelnom zasadnutí prijme rozpoèet na
finanèné obdobie do nasledujúceho pravidelného zasadnutia.
4. Konferencia zmluvných strán
(a) hodnotí implementáciu tejto zmluvy vrátane vývoja
v oblasti konvenèných zbraní;

5. Zmluvné strany si navzájom poskytnú na základe
spoloènej dohody a v súlade so svojimi vnútrotátnymi
právnymi predpismi najiriu monú pomoc pri vyetrovaní, stíhaní a súdnych konaniach týkajúcich sa poruenia národných opatrení prijatých v súlade s touto
zmluvou.

(b) posudzuje a prijíma odporúèania týkajúce sa implementácie a vykonávania tejto zmluvy, najmä na
podporu jej univerzálnosti;

6. Zmluvným stranám sa odporúèa, aby prijali vnútrotátne opatrenia a navzájom spolupracovali pri prevencii, aby sa transfery konvenèných zbraní uvede-

(d) posudzuje otázky vyplývajúce z výkladu tejto zmluvy;

(c) posudzuje zmeny tejto zmluvy v súlade s èlánkom 20;
(e) posudzuje a rozhoduje o úlohách a rozpoète sekretariátu;
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(f) posudzuje vytvorenie pomocných orgánov potrebných na zlepenie uplatòovania tejto zmluvy a
(g) vykonáva ïalie funkcie v súlade s touto zmluvou.
5. Mimoriadne stretnutia konferencie zmluvných
strán sa pod¾a potreby uskutoènia na základe posúdenia konferencie zmluvných strán alebo na základe písomnej iadosti ktorejko¾vek zmluvnej strany, ak takú
iados podporia najmenej dve tretiny zmluvných
strán.
Èlánok 18
Sekretariát
1. Táto zmluva týmto zriaïuje sekretariát na pomoc
zmluvným stranám pri úèinnej implementácii tejto
zmluvy. Do uskutoènenia prvého stretnutia konferencie zmluvných strán bude za administratívne úlohy
upravené touto zmluvou zodpovedný doèasný sekretariát.
2. Sekretariát bude dostatoène personálne obsadený. Jeho pracovníci budú ma potrebné odborné znalosti, ktoré umonia, e sekretariát bude úèinne uskutoèòova úlohy opísané v odseku 3.
3. Sekretariát bude zodpovedný zmluvným stranám.
V rámci minimalizovanej truktúry bude sekretariát
plni tieto úlohy:
(a) prijíma, poskytova a distribuova správy poadované na základe tejto zmluvy;
(b) udriava a sprístupòova zmluvným stranám zoznam národných kontaktných bodov;
(c) u¾ahèova priraïovanie ponúk a iadostí o pomoc
pri implementácii zmluvy a na základe iadosti
podporova medzinárodnú spoluprácu;
(d) u¾ahèova prácu konferencie zmluvných strán, vrátane prípravy a poskytovania potrebných sluieb
súvisiacich so stretnutiami pod¾a tejto zmluvy a
(e) vykonáva ïalie povinnosti pod¾a rozhodnutia
konferencie zmluvných strán.
Èlánok 19
Rieenie sporov
1. Zmluvné strany budú konzultova a na základe
vzájomnej dohody spolupracova pri rieení akýchko¾vek sporov, ktoré môu medzi nimi vzniknú v súvislosti s výkladom alebo uplatòovaním tejto zmluvy, okrem
iného prostredníctvom rokovaní, mediácie, zmierenia,
súdneho urovnania alebo inými mierovými spôsobmi.
2. Zmluvné strany môu na základe vzájomnej dohody predloi na rozhodcovské konanie akýko¾vek spor
medzi nimi týkajúci sa otázok spojených s výkladom
alebo uplatòovaním tejto zmluvy.
Èlánok 20
Zmeny
1. Po uplynutí iestich rokov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy môe ktoráko¾vek zmluvná strana
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navrhnú akúko¾vek zmenu tejto zmluvy. Následne
môu by navrhované zmeny posudzované konferenciou zmluvných strán kadé tri roky.
2. Akýko¾vek návrh na zmenu tejto zmluvy bude
predloený písomne sekretariátu, ktorý pole návrh
vetkým zmluvným stranám najneskôr 180 dní pred
najbliím zasadnutím konferencie zmluvných strán,
na ktorom môu by zmeny posudzované v súlade s odsekom 1. Návrh na zmenu bude konferencia zmluvných strán posudzova na najbliom zasadnutí, na
ktorom ho mono posudzova pod¾a odseku 1, ak najneskôr do 120 dní od zaslania návrhu zmeny sekretariátom väèina zmluvných strán oznámi sekretariátu,
e podporuje posúdenie návrhu.
3. Zmluvné strany sa budú snai dosiahnu zhodu
ku kadej zmene. Ak boli vyèerpané vetky snahy o dosiahnutie zhody a nebola dosiahnutá dohoda, poslednou monosou prijatia zmeny je, e bude schválená
trojtvrtinovou väèinou hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na konferencii zmluvných
strán. Na úèely tohto èlánku sa za zmluvné strany prítomné a hlasujúce povaujú zmluvné strany, ktoré sú
prítomné a ktoré vhodia pri hlasovaní potvrdzujúci alebo zamietavý hlas. Depozitár oznámi prijaté zmeny
vetkým zmluvným stranám.
4. Zmena prijatá v súlade s odsekom 3 nadobudne
platnos pre kadú zmluvnú stranu, ktorá v èase prijatia zmeny uloila svoju listinu o jej prijatí u depozitára,
devädesiat dní po dátume uloenia listín o prijatí nadpoloviènej väèiny zmluvných strán. Vo vzahu ku
kadej ïalej zmluvnej strane nadobudne zmena platnos devädesiat dní po dátume uloenia jej listiny
o prijatí tejto zmeny.
Èlánok 21
Podpis, ratifikácia, prijatie,
schválenie alebo pristúpenie
1. Táto zmluva bude otvorená na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku vetkým tátom od 3. júna 2013 do nadobudnutia jej platnosti.
2. Táto zmluva podlieha ratifikácii, prijatiu alebo
schváleniu kadým signatárskym tátom.
3. Po nadobudnutí platnosti zmluvy môe k nej pristúpi ktorýko¾vek tát, ktorý zmluvu nepodpísal.
4. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uloené u depozitára.
Èlánok 22
Nadobudnutie platnosti
1. Táto zmluva nadobudne platnos devädesiat dní
po dátume uloenia pädesiatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení u depozitára.
2. Pre ktorýko¾vek tát, ktorý uloí svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení po dátume
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, táto zmluva nadobudne platnos devädesiat dní po dátume uloenia
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listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení
tohto tátu.

hrady, ak nie sú v rozpore s predmetom alebo úèelom
tejto zmluvy.

Èlánok 23

2. Zmluvná strana môe odvola svoju výhradu kedyko¾vek oznámením adresovaným depozitárovi.

Predbené vykonávanie
Ktorýko¾vek tát môe v èase podpisu alebo uloenia
listiny o jej ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlási, e bude predbene vykonáva èlánok 6
a èlánok 7 do nadobudnutia platnosti tejto zmluvy pre
tento tát.
Èlánok 24
Doba platnosti a odstúpenie od zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurèitú.
2. Kadá zmluvná strana, uplatòujúc svoju národnú
suverenitu, má právo odstúpi od tejto zmluvy. Odstúpenie oznámi depozitárovi, ktorý to oznámi ostatným
zmluvným stranám. Oznámenie o odstúpení môe obsahova vysvetlenie dôvodov odstúpenia. Oznámenie
o odstúpení nadobudne úèinnos devädesiat dní po
prijatí oznámenia o odstúpení depozitárom, ak v oznámení nie je uvedený neskorí dátum.
3. Z dôvodu odstúpenia od tejto zmluvy nebude tát
zbavený svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
ktoré vznikli v èase, keï bol zmluvnou stranou tejto zmluvy vrátane finanèných záväzkov, ktoré z toho vyplynuli.
Èlánok 25
Výhrady
1. V èase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia
alebo pristúpenia môe kadý tát formulova svoje vý-

Èlánok 26
Vzah k iným medzinárodným dohodám
1. Implementácia tejto zmluvy nemá vplyv na záväzky prijaté zmluvnými stranami v súvislosti s existujúcimi alebo budúcimi medzinárodnými dohodami, ktorých sú zmluvnými stranami, ak sú tieto záväzky
v súlade s touto zmluvou.
2. Táto zmluva sa nebude uvádza ako dôvod na zruenie dohôd o obrannej spolupráci uzatvorených medzi
zmluvnými stranami tejto zmluvy.
Èlánok 27
Depozitár
Depozitárom tejto zmluvy je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Èlánok 28
Autentické texty
Originálny text tejto zmluvy, ktorej arabské, èínske,
anglické, francúzske, ruské a panielske znenia predstavujú rovnako platné texty, uschová generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
DANÉ V NEW YORKU druhého apríla dvetisíctrinás.

Príloha k èiastke 106

Zbierka zákonov 2014

Strana 509

K oznámeniu è. 352/2014 Z. z.

THE ARMS TRADE TREATY
Preamble
The States Parties to this Treaty,

adversely affected by armed conflict and armed
violence,

Guided by the purposes and principles of the Charter
of the United Nations,

Recognizing also the challenges faced by victims of
armed conflict and their need for adequate care,
rehabilitation and social and economic inclusion,

Recalling Article 26 of the Charter of the United
Nations which seeks to promote the establishment and
maintenance of international peace and security with
the least diversion for armaments of the worlds human
and economic resources,

Emphasizing that nothing in this Treaty prevents
States from maintaining and adopting additional
effective measures to further the object and purpose of
this Treaty,

Underlining the need to prevent and eradicate the
illicit trade in conventional arms and to prevent their
diversion to the illicit market, or for unauthorized end
use and end users, including in the commission of
terrorist acts,
Recognizing the legitimate political, security,
economic and commercial interests of States in the
international trade in conventional arms,
Reaffirming the sovereign right of any State to
regulate and control conventional arms exclusively
within its territory, pursuant to its own legal or
constitutional system,
Acknowledging
that
peace
and
security,
development and human rights are pillars of the
United Nations system and foundations for collective
security and recognizing that development, peace and
security and human rights are interlinked and
mutually reinforcing,
Recalling the United Nations Disarmament
Commission Guidelines for international arms
transfers in the context of General Assembly resolution
46/36H of 6 December 1991,
Noting the contribution made by the United Nations
Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All
Its Aspects, as well as the Protocol against the Illicit
Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their
Parts
and
Components
and
Ammunition,
supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, and the International
Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a
Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and
Light Weapons,

Mindful of the legitimate trade and lawful ownership,
and use of certain conventional arms for recreational,
cultural, historical, and sporting activities, where such
trade, ownership and use are permitted or protected by
law,
Mindful also of the role regional organizations can
play in assisting States Parties, upon request, in
implementing this Treaty,
Recognizing the voluntary and active role that civil
society, including non-governmental organizations,
and industry, can play in raising awareness of the
object and purpose of this Treaty, and in supporting its
implementation,
Acknowledging that regulation of the international
trade in conventional arms and preventing their
diversion should not hamper international cooperation
and legitimate trade in materiel, equipment and
technology for peaceful purposes,
Emphasizing the desirability of achieving universal
adherence to this Treaty,
Determined to act in accordance with the following
principles;
Principles
 The inherent right of all States to individual or
collective self-defence as recognized in Article 51 of
the Charter of the United Nations;
 The settlement of international disputes by peaceful
means in such a manner that international peace
and security, and justice, are not endangered in
accordance with Article 2 (3) of the Charter of the
United Nations;

Recognizing the security, social, economic and
humanitarian consequences of the illicit and
unregulated trade in conventional arms,

 Refraining in their international relations from the
threat or use of force against the territorial integrity
or political independence of any State, or in any
other manner inconsistent with the purposes of the
United Nations in accordance with Article 2 (4) of the
Charter of the United Nations;

Bearing in mind that civilians, particularly women
and children, account for the vast majority of those

 Non-intervention in matters which are essentially
within the domestic jurisdiction of any State in
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accordance with Article 2 (7) of the Charter of the
United Nations;
 Respecting and ensuring respect for international
humanitarian law in accordance with, inter alia, the
Geneva Conventions of 1949, and respecting and
ensuring respect for human rights in accordance
with, inter alia, the Charter of the United Nations
and the Universal Declaration of Human Rights;
 The responsibility of all States, in accordance with
their respective international obligations, to
effectively regulate the international trade in
conventional arms, and to prevent their diversion,
as well as the primary responsibility of all States in
establishing and implementing their respective
national control systems;
 The respect for the legitimate interests of States to
acquire conventional arms to exercise their right to
self-defence and for peacekeeping operations; and
to produce, export, import and transfer conventional
arms;
 Implementing this Treaty in a consistent, objective
and non-discriminatory manner,
Have agreed as follows:
Article 1
Object and Purpose
The object of this Treaty is to:
 Establish
the
highest
possible
common
international standards for regulating or improving
the regulation of the international trade in
conventional arms;
 Prevent and eradicate the illicit trade in conventional
arms and prevent their diversion;
for the purpose of:
 Contributing to international and regional peace,
security and stability;
 Reducing human suffering;
 Promoting cooperation, transparency and responsible
action by States Parties in the international trade in
conventional arms, thereby building confidence
among States Parties.
Article 2
Scope
1. This Treaty shall apply to all conventional arms
within the following categories:
(a) Battle tanks;
(b) Armoured combat vehicles;
(c) Large-calibre artillery systems;
(d) Combat aircraft;
(e) Attack helicopters;
(f) Warships;
(g) Missiles and missile launchers; and
(h) Small arms and light weapons.
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2. For the purposes of this Treaty, the activities of
the international trade comprise export, import,
transit, trans-shipment and brokering, hereafter
referred to as transfer.
3. This Treaty shall not apply to the international
movement of conventional arms by, or on behalf of,
a State Party for its use provided that the conventional
arms remain under that State Partys ownership.
Article 3
Ammunition/Munitions
Each State Party shall establish and maintain
a national control system to regulate the export of
ammunition/munitions fired, launched or delivered by
the conventional arms covered under Article 2 (1), and
shall apply the provisions of Article 6 andArticle 7 prior
to
authorizing
the
export
of
such
ammunition/munitions.
Article 4
Parts and Components
Each State Party shall establish and maintain
a national control system to regulate the export of parts
and components where the export is in a form that
provides the capability to assemble the conventional
arms covered under Article 2 (1) and shall apply the
provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing
the export of such parts and components.
Article 5
General Implementation
1. Each State Party shall implement this Treaty in
a consistent, objective and non-discriminatory
manner, bearing in mind the principles referred to in
this Treaty.
2. Each State Party shall establish and maintain
a national control system, including a national control
list, in order to implement the provisions of this Treaty.
3. Each State Party is encouraged to apply the
provisions of this Treaty to the broadest range of
conventional arms. National definitions of any of the
categories covered under Article 2 (1) (a)-(g) shall not
cover less than the descriptions used in the United
Nations Register of Conventional Arms at the time of
entry into force of this Treaty. For the category covered
under Article 2 (1) (h), national definitions shall not
cover less than the descriptions used in relevant
United Nations instruments at the time of entry into
force of this Treaty.
4. Each State Party, pursuant to its national laws,
shall provide its national control list to the Secretariat,
which shall make it available to other States
Parties.States Parties are encouraged to make their
control lists publicly available.
5. Each State Party shall take measures necessary to
implement the provisions of this Treaty and shall
designate competent national authorities in order to
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have an effective and transparent national control
system regulating the transfer of conventional arms
covered under Article 2 (1) and of items covered under
Article 3 and Article 4.

(iii) commit or facilitate an act constituting an
offence under international conventions or
protocols relating to terrorism to which the
exporting State is a Party; or

6. Each State Party shall designate one or more
national points of contact to exchange information on
matters related to the implementation of this Treaty.
Each State Party shall notify the Secretariat,
established under Article 18, of its national point(s) of
contact and keep the information updated.

(iv) commit or facilitate an act constituting an
offence under international conventions or
protocols relating to transnational organized
crime to which the exporting State is a Party.

Article 6
Prohibitions
1. A State Party shall not authorize any transfer of
conventional arms covered under Article 2 (1) or of
items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer
would violate its obligations under measures adopted
by the United Nations Security Council acting under
Chapter VII of the Charter of the United Nations, in
particular arms embargoes.
2. A State Party shall not authorize any transfer of
conventional arms covered under Article 2 (1) or of
items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer
would violate its relevant international obligations
under international agreements to which it is a Party,
in particular those relating to the transfer of, or illicit
trafficking in, conventional arms.
3. A State Party shall not authorize any transfer of
conventional arms covered under Article 2 (1) or of
items covered under Article 3 or Article 4, if it has
knowledge at the time of authorization that the arms or
items would be used in the commission of genocide,
crimes against humanity, grave breaches of the
Geneva Conventions of 1949, attacks directed against
civilian objects or civilians protected as such, or other
war crimes as defined by international agreements to
which it is a Party.
Article 7
Export and Export Assessment
1. If the export is not prohibited under Article 6, each
exporting State Party, prior to authorization of the
export of conventional arms covered under Article 2 (1)
or of items covered under Article 3 or Article 4, under
its jurisdiction and pursuant to its national control
system, shall, in an objective and non-discriminatory
manner, taking into account relevant factors,
including information provided by the importing State
in accordance with Article 8 (1), assess the potential
that the conventional arms or items:
(a) would contribute to or undermine peace and
security;
(b) could be used to:
(i) commit or facilitate a serious violation of
international humanitarian law;
(ii) commit or facilitate a serious violation of
international human rights law;

2. The exporting State Party shall also consider
whether there are measures that could be undertaken
to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1,
such as confidence-building measures or jointly
developed and agreed programmes by the exporting
and importing States.
3. If, after conducting this assessment and
considering available mitigating measures, the
exporting State Party determines that there is an
overriding risk of any of the negative consequences in
paragraph 1, the exporting State Party shall not
authorize the export.
4. The exporting State Party, in making this
assessment, shall take into account the risk of the
conventional arms covered under Article 2 (1) or of the
items covered under Article 3 or Article 4 being used to
commit or facilitate serious acts of gender-based
violence or serious acts of violence against women and
children.
5. Each exporting State Party shall take measures to
ensure that all authorizations for the export of
conventional arms covered under Article 2 (1) or of
items covered under Article 3 or Article 4 are detailed
and issued prior to the export.
6. Each exporting State Party shall make available
appropriate information about the authorization in
question, upon request, to the importing State Party
and to the transit or trans-shipment States Parties,
subject to its national laws, practices or policies.
7. If, after an authorization has been granted, an
exporting State Party becomes aware of new relevant
information, it is encouraged to reassess the
authorization after consultations, if appropriate, with
the importing State.
Article 8
Import
1. Each importing State Party shall take measures to
ensure that appropriate and relevant information is
provided, upon request, pursuant to its national laws,
to the exporting State Party, to assist the exporting
State Party in conducting its national export
assessment under Article 7. Such measures may
include end use or end user documentation.
2. Each importing State Party shall take measures
that will allow it to regulate, where necessary, imports
under its jurisdiction of conventional arms covered
under Article 2 (1). Such measures may include import
systems.
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3. Each importing State Party may request
information from the exporting State Party concerning
any pending or actual export authorizations where the
importing State Party is the country of final
destination.
Article 9
Transit or trans-shipment
Each State Party shall take appropriate measures to
regulate, where necessary and feasible, the transit or
trans-shipment under its jurisdiction of conventional
arms covered under Article 2 (1) through its territory in
accordance with relevant international law.
Article 10
Brokering
Each State Party shall take measures, pursuant to
its national laws, to regulate brokering taking place
under its jurisdiction for conventional arms covered
under Article 2 (1). Such measures may include
requiring brokers to register or obtain written
authorization before engaging in brokering.
Article 11
Diversion
1. Each State Party involved in the transfer of
conventional arms covered under Article 2 (1) shall
take measures to prevent their diversion.
2. The exporting State Party shall seek to prevent the
diversion of the transfer of conventional arms covered
under Article 2 (1) through its national control system,
established in accordance with Article 5 (2), by
assessing the risk of diversion of the export and
considering the establishment of mitigation measures
such as confidence-building measures or jointly
developed and agreed programmes by the exporting
and importing States. Other prevention measures may
include, where appropriate: examining parties
involved in the export, requiring additional
documentation,
certificates,
assurances,
not
authorizing the export or other appropriate measures.
3. Importing, transit, trans-shipment and exporting
States Parties shall cooperate and exchange
information, pursuant to their national laws, where
appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of
diversion of the transfer of conventional arms covered
under Article 2 (1).
4. If a State Party detects a diversion of transferred
conventional arms covered under Article 2 (1), the
State Party shall take appropriate measures, pursuant
to its national laws and in accordance with
international law, to address such diversion. Such
measures may include alerting potentially affected
States Parties, examining diverted shipments of such
conventional arms covered under Article 2 (1), and
taking follow-up measures through investigation and
law enforcement.
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5. In order to better comprehend and prevent the
diversion of transferred conventional arms covered
under Article 2 (1), States Parties are encouraged to
share relevant information with one another on
effective measures to address diversion. Such
information may include information on illicit
activities
including
corruption,
international
trafficking routes, illicit brokers, sources of illicit
supply, methods of concealment, common points of
dispatch, or destinations used by organized groups
engaged in diversion.
6. States Parties are encouraged to report to other
States Parties, through the Secretariat, on measures
taken in addressing the diversion of transferred
conventional arms covered under Article 2 (1).
Article 12
Record keeping
1. Each State Party shall maintain national records,
pursuant to its national laws and regulations, of its
issuance of export authorizations or its actual exports
of the conventional arms covered under Article 2 (1).
2. Each State Party is encouraged to maintain
records of conventional arms covered under Article 2
(1) that are transferred to its territory as the final
destination or that are authorized to transit or
trans-ship territory under its jurisdiction.
3. Each State Party is encouraged to include in those
records: the quantity, value, model/type, authorized
international transfers of conventional arms covered
under Article 2 (1), conventional arms actually
transferred, details of exporting State(s), importing
State(s), transit and trans-shipment State(s), and end
users, as appropriate.
4. Records shall be kept for a minimum of ten years.
Article 13
Reporting
1. Each State Party shall, within the first year after
entry into force of this Treaty for that State Party, in
accordance with Article 22, provide an initial report to
the Secretariat of measures undertaken in order to
implement this Treaty, including national laws,
national control lists and other regulations and
administrative measures. Each State Party shall report
to the Secretariat on any new measures undertaken in
order to implement this Treaty, when appropriate.
Reports shall be made available, and distributed to
States Parties by the Secretariat.
2. States Parties are encouraged to report to other
States Parties, through the Secretariat, information on
measures taken that have been proven effective in
addressing the diversion of transferred conventional
arms covered under Article 2 (1).
3. Each State Party shall submit annually to the
Secretariat by 31 May a report for the preceding
calendar year concerning authorized or actual exports
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and imports of conventional arms covered under
Article 2 (1). Reports shall be made available, and
distributed to States Parties by the Secretariat. The
report submitted to the Secretariat may contain the
same information submitted by the State Party to
relevant United Nations frameworks, including the
United Nations Register of Conventional Arms. Reports
may exclude commercially sensitive or national
security information.
Article 14
Enforcement
Each State Party shall take appropriate measures to
enforce national laws and regulations that implement
the provisions of this Treaty.
Article 15
International Cooperation
1. States Parties shall cooperate with each other,
consistent with their respective security interests and
national laws, to effectively implement this Treaty.
2. States Parties are encouraged to facilitate
international cooperation, including exchanging
information on matters of mutual interest regarding
the implementation and application of this Treaty
pursuant to their respective security interests and
national laws.
3. States Parties are encouraged to consult on
matters of mutual interest and to share information, as
appropriate, to support the implementation of this
Treaty.
4. States Parties are encouraged to cooperate,
pursuant to their national laws, in order to assist
national implementation of the provisions of this
Treaty, including through sharing information
regarding illicit activities and actors and in order to
prevent and eradicate diversion of conventional arms
covered under Article 2 (1).
5. States Parties shall, where jointly agreed and
consistent with their national laws, afford one another
the widest measure of assistance in investigations,
prosecutions and judicial proceedings in relation to
violations of national measures established pursuant
to this Treaty.
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assistance, institutional capacity-building, and
technical, material or financial assistance. Such
assistance may include stockpile management,
disarmament, demobilization and reintegration
programmes, model legislation, and effective practices
for implementation. Each State Party in a position to do
so shall provide such assistance, upon request.
2. Each State Party may request, offer or receive
assistance through, inter alia, the United Nations,
international, regional, subregional or national
organizations, non-governmental organizations, or on
a bilateral basis.
3. A voluntary trust fund shall be established by
States Parties to assist requesting States Parties
requiring international assistance to implement this
Treaty. Each State Party is encouraged to contribute
resources to the fund.
Article 17
Conference of States Parties
1. A Conference of States Parties shall be convened
by the provisional Secretariat, established under
Article 18, no later than one year following the entry
into force of this Treaty and thereafter at such other
times as may be decided by the Conference of States
Parties.
2. The Conference of States Parties shall adopt by
consensus its rules of procedure at its first session.
3. The Conference of States Parties shall adopt
financial rules for itself as well as governing the
funding of any subsidiary bodies it may establish as
well as financial provisions governing the functioning
of the Secretariat. At each ordinary session, it shall
adopt a budget for the financial period until the next
ordinary session.
4. The Conference of States Parties shall:
(a) Review the implementation of this Treaty,
including developments in the field of conventional
arms;
(b) Consider and adopt recommendations regarding
the implementation and operation of this Treaty, in
particular the promotion of its universality;
(c) Consider amendments to this Treaty in accordance
with Article 20;

6. States Parties are encouraged to take national
measures and to cooperate with each other to prevent
the transfer of conventional arms covered under Article
2 (1) becoming subject to corrupt practices.

(d) Consider issues arising from the interpretation of
this Treaty;

7. States Parties are encouraged to exchange
experience and information on lessons learned in
relation to any aspect of this Treaty.

(f) Consider the establishment of any subsidiary
bodies as may be necessary to improve the
functioning of this Treaty; and

Article 16

(g) Perform any other function consistent with this
Treaty.

International Assistance
1. In implementing this Treaty, each State Party may
seek assistance including legal or legislative

(e) Consider and decide the tasks and budget of the
Secretariat;

5. Extraordinary meetings of the Conference of
States Parties shall be held at such other times as may
be deemed necessary by the Conference of States
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Parties, or at the written request of any State Party
provided that this request is supported by at least
two-thirds of the States Parties.
Article 18
Secretariat
1. This Treaty hereby establishes a Secretariat to
assist States Parties in the effective implementation of
this Treaty. Pending the first meeting of the Conference
of States Parties, a provisional Secretariat will be
responsible for the administrative functions covered
under this Treaty.
2. The Secretariat shall be adequately staffed. Staff
shall have the necessary expertise to ensure that the
Secretariat can effectively undertake the responsibilities
described in paragraph 3.
3. The Secretariat shall be responsible to States
Parties. Within a minimized structure, the Secretariat
shall undertake the following responsibilities:
(a) Receive, make available and distribute the reports
as mandated by this Treaty;
(b) Maintain and make available to States Parties the
list of national points of contact;
(c) Facilitate the matching of offers of and requests for
assistance for Treaty implementation and promote
international cooperation as requested;
(d) Facilitate the work of the Conference of States
Parties, including making arrangements and
providing the necessary services for meetings
under this Treaty; and
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than 180 days before the next meeting of the
Conference of States Parties at which amendments
may be considered pursuant to paragraph 1. The
amendment shall be considered at the next Conference
of States Parties at which amendments may be
considered pursuant to paragraph 1 if, no later than
120 days after its circulation by the Secretariat,
a majority of States Parties notify the Secretariat that
they support consideration of the proposal.
3. The States Parties shall make every effort to
achieve consensus on each amendment. If all efforts at
consensus have been exhausted, and no agreement
reached, the amendment shall, as a last resort, be
adopted by a three-quarters majority vote of the States
Parties present and voting at the meeting of the
Conference of States Parties. For the purposes of this
Article, States Parties present and voting means States
Parties present and casting an affirmative or negative
vote. The Depositary shall communicate any adopted
amendment to all States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with
paragraph 3shall enter into force for each State Party
that has deposited its instrument of acceptance for
that amendment, ninety days following the date of
deposit with the Depositary of the instruments of
acceptance by a majority of the number of States
Parties at the time of the adoption of the amendment.
Thereafter, it shall enter into force for any remaining
State Party ninety days following the date of deposit of
its instrument of acceptance for that amendment.
Article 21

(e) Perform other duties as decided by the Conferences
of States Parties.

Signature, Ratification,
Acceptance, Approval or Accession

Article 19

1. This Treaty shall be open for signature at the
United Nations Headquarters in New York by all States
from 3 June 2013 until its entry into force.

Dispute Settlement
1. States Parties shall consult and, by mutual
consent, cooperate to pursue settlement of any dispute
that may arise between them with regard to the
interpretation or application of this Treaty including
through negotiations, mediation, conciliation, judicial
settlement or other peaceful means.

2. This Treaty is subject to ratification, acceptance
or approval by each signatory State.
3. Following its entry into force, this Treaty shall be
open for accession by any State that has not signed the
Treaty.

2. States Parties may pursue, by mutual consent,
arbitration to settle any dispute between them,
regarding issues concerning the interpretation or
application of this Treaty.

4. The instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with the
Depositary.

Article 20

Article 22

Amendments

Entry into Force

1. Six years after the entry into force of this Treaty,
any State Party may propose an amendment to this
Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be
considered by the Conference of States Parties every
three years.

1. This Treaty shall enter into force ninety days
following the date of the deposit of the fiftieth
instrument of ratification, acceptance or approval with
the Depositary.

2. Any proposal to amend this Treaty shall be
submitted in writing to the Secretariat, which shall
circulate the proposal to all States Parties, not less

2. For any State that deposits its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession
subsequent to the entry into force of this Treaty, this
Treaty shall enter into force for that State ninety days
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following the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.

reservations, unless the reservations are incompatible
with the object and purpose of this Treaty.

Article 23

2. A State Party may withdraw its reservation at any
time by notification to this effect addressed to the
Depositary.

Provisional Application
Any State may at the time of signature or the deposit
of instrument of its of ratification, acceptance,
approval or accession, declare that it will apply
provisionally Article 6 and Article 7 pending the entry
into force of this Treaty for that State.
Article 24
Duration and Withdrawal
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national
sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty. It
shall give notification of such withdrawal to the
Depositary, which shall notify all other States Parties. The
notification of withdrawal may include an explanation of
the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal
shall take effect ninety days after the receipt of the
notification of withdrawal by the Depositary, unless the
notification of withdrawal specifies a later date.
3. A State shall not be discharged, by reason of its
withdrawal, from the obligations arising from this
Treaty while it was a Party to this Treaty, including any
financial obligations that it may have accrued.

Article 26
Relationship with other international agreements
1. The implementation of this Treaty shall not
prejudice obligations undertaken by States Parties
with regard to existing or future international
agreements, to which they are parties, where those
obligations are consistent with this Treaty.
2. This Treaty shall not be cited as grounds for
voiding defence cooperation agreements concluded
between States Parties to this Treaty.
Article 27
Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall be
the Depositary of this Treaty.
Article 28
Authentic Texts

Reservations

The original text of this Treaty, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

1. At the time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession, each State may formulate

DONE AT NEW YORK, this second day of April, two
thousand and thirteen.

Article 25
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