Roèník 2014

Èiastka 21

Uverejnená 14. marca 2014

Cena 3,17 

OBSAH:
58. Z á k o n o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59. V y h l á  k a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia iadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obcí
60. V y h l á  k a Národného bezpeènostného úradu, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu
è. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe
vydávania zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) v znení vyhláky
è. 323/2012 Z. z.
61. V y h l á  k a Národného bezpeènostného úradu, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu
è. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikaèných sluieb a o poiadavkách na audit, rozsah
auditu a kvalifikáciu audítorov
62. V y h l á  k a Národného bezpeènostného úradu, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu
è. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikaènou autoritou a o bezpeènostných
pravidlách a pravidlách na výkon certifikaèných èinností
63. V y h l á  k a Národného bezpeènostného úradu, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu
è. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie èasovej
peèiatky a poiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)
64. V y h l á  k a Národného bezpeènostného úradu, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu
è. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaruèeného elektronického podpisu, spôsobe zverejòovania verejného
k¾úèa úradu, podmienkach platnosti pre zaruèený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania
zaruèeného elektronického podpisu, formáte èasovej peèiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poiadavkách na zdroj èasových
údajov a poiadavkách na vedenie dokumentácie èasových peèiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu
a èasovej peèiatky) v znení vyhláky è. 32/2010 Z. z.
65. O z n á m e n i e Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príleitosti
10. výroèia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Strana 606

Zbierka zákonov è. 58/2014

Èiastka 21

58
ZÁKON
zo 4. februára 2014
o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb v oblasti výbunín, výbuných predmetov a munície,
b) podmienky na pouívanie výbunín a výbuných
predmetov,
c) podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúanie, delaboráciu, znekodòovanie, likvidáciu a nièenie výbunín, výbuných
predmetov a munície a pomôcok na pouívanie výbunín,
d) podmienky revízie a opravy munície, vyh¾adávanie
nevybuchnutej munície a humanitárneho odmínovania,
e) pôsobnos orgánov tátnej správy na úseku výbunín, výbuných predmetov a munície.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) strelné zbrane a strelivo,1)
b) muníciu obsahujúcu úèinnú látku, ktorej pouívanie je zakázané pod¾a osobitných predpisov,2)
c) ozbrojené sily Slovenskej republiky a zahranièné
ozbrojené sily, tátnych zamestnancov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo obrany) a zamestnancov
rozpoètových organizácií pod¾a § 75 ods. 1 písm. a)
tvrtého bodu v èase
1. prepravy munície, výbunín a výbuných predmetov na vykonanie vojenského výcviku, vojenského cvièenia a skúok,
2. pouívania, nièenia a likvidácie munície, výbunín a výbuných predmetov pri vykonávaní vojenského výcviku, vojenského cvièenia a skúok,
1

d) profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky v èase vyslania ozbrojených síl Slovenskej
republiky mimo územia Slovenskej republiky,3)
e) vojenských policajtov pri
1. sluobnom zákroku,
2. výcviku,
3. preprave, pouívaní, likvidácii a nièení výbunín,
výbuných predmetov a munície v priamej súvislosti so zaisovaním bezpeènosti chránených
osôb a majetku,
f) vojakov mimoriadnej sluby a tátnych zamestnancov a zamestnancov rozpoètových organizácií pod¾a
§ 75 ods. 1 písm. a) tvrtého bodu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu,4)
g) prísluníkov Slovenskej informaènej sluby pri
1. sluobných èinnostiach,
2. výcviku,
3. skladovaní a preprave výbunín a výbuných predmetov v priamej súvislosti s výkonom sluobných
èinností.
(3) Ustanovenia § 3 ods. 5 písm. l) a m), § 12 ods. 3,
4, 5, § 16, § 24 ods. 7, § 26 ods. 2, § 28, § 29, § 41
písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu, § 43 ods. 1
a 3, § 44 ods. 4 a 8, § 52 ods. 1 a 9, § 61 ods. 3 tohto zákona sa nevzahujú na prísluníkov Policajného zboru,
Zboru väzenskej a justiènej stráe, Hasièského a záchranného zboru, Horskej záchrannej sluby pri ich
sluobných èinnostiach.
(4) Ustanovenia § 13, § 14, § 15 ods. 3, § 21 ods. 6
a 10, § 22 ods. 1, § 46 a 50, § 53, § 59 ods. 3 a 6, § 62
ods. 2 a 3, § 63, § 64 ods. 2 a 3, § 65 a § 66 tohto zákona
sa nevzahujú na prísluníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justiènej stráe, Hasièského a záchranného zboru a Horskej záchrannej sluby pri sluobných èinnostiach v èase
a) prepravy a pouívania výbunín, výbuných predmetov a munície na vykonávanie sluobného zákroku a pri výcviku vykonávania sluobného zákroku,
b) prepravy, likvidácie a nièenia nájdenej výbuniny, výbuného predmetu a munície,
c) prepravy, pouívania, skúania, likvidácie a nièenia
výbunín, výbuných predmetov a munície v pria-

) § 2 zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 92/2010 Z. z.
) § 4 zákona è. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 12 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4
) Èl. 2 a 5 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu
v znení neskorích prepisov.
2
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mej súvislosti s odha¾ovaním a objasòovaním trestnej èinnosti a výkonu expertíznej èinnosti,
d) prípravy a výcviku na výkon úkonov odvracajúcich
stav krajnej núdze, nutnej obrany, v èase záchranných prác, odstraòovania lavínového nebezpeèenstva, likvidácie a nièenia munície a zabezpeèovania
verejného poriadku,
e) výkonu úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v èase záchranných prác, odstraòovania lavínového nebezpeèenstva a zabezpeèovania verejného poriadku,
f) likvidácie následkov mimoriadnych udalostí alebo
v priamej súvislosti s nimi.5)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) výbuninou pevná alebo kvapalná látka alebo ich
zmes, ktorá je schopná exotermickej výbunej premeny aj bez prístupu atmosférického kyslíka a vytvára plyny takej teploty, tlaku a rýchlosti, e pôsobia detrukène na okolie; za výbuninu sa
nepovauje látka, ktorá sama nie je výbuná, ale
môe vytvára výbunú zmes plynu, pary alebo prachu,
b) výbuným predmetom výrobok obsahujúci zalaborovanú výbuninu, ktorý nie je pod¾a písmena c)
povaovaný za muníciu,
c) muníciou kompletné zariadenie vrátane èastí zbraòových systémov a techniky, ktoré obsahuje výbuninu a vyuíva jej vlastnosti na dopravu na cie¾, vyvolanie iadaného úèinku vrátane usmrtenia alebo
iného pokodenia zdravia, spôsobenia kody na majetku a na chránených hodnotách; za muníciu sa
povauje aj dekompletizovaná munícia, náboje s výbunou alebo so zápalnou strelou a náboje od kalibru 20 mm vrátane, okrem signálneho streliva kalibru 26,5 mm,
d) trhavinou výbunina, ktorej typickou výbunou premenou je detonácia,
e) strelivinou výbunina schopná explozívneho horenia, ktorého rýchlos je úmerná okolitému tlaku,
f) traskavinou výbunina schopná na základe jednoduchého iniciaèného impulzu prudko prechádza od
explozívneho horenia do detonácie,
g) pyrotechnickou zloou mechanická zmes hor¾avín, okyslièovadiel, spojív a ïalích prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou v podobe horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné,
tlakové a pohybové úèinky,
h) èiernym prachom mechanická zmes dreveného uhlia, síry a dusiènanu draselného,
i) pomôckou na pouitie výbunín prostriedok alebo
zariadenie potrebné na vykonanie trhacích prác alebo ohòostrojných prác, ktoré prichádza do styku
s výbuninou alebo s výbuným predmetom a pôso5
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bí naò svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosami,
j) munièným elementom èas munície, ktorá obsahuje
výbuninu a je nevyhnutne potrebná na pouitie
munície,
k) iniciátorom prostriedok, ktorý jednoduchým poèiatoèným impulzom privádza výbuninu k výbuchovej
premene,
l) iniciaèným zariadením munièný element, ktorého
súèasou je iniciátor vytvárajúci v poadovanom
èase a mieste poèiatoèný impulz, ktorý privedie výbuninu alebo muníciu k výbuchovej premene,
m) expedièným obalom obal, v ktorom sa prepravujú výbuniny, výbuné predmety a munícia,
n) trhacími prácami práce, pri ktorých sa vyuíva energia exotermickej výbunej premeny výbuniny na
rozpojenie, spojenie alebo tvarovanie materiálu; za
trhacie práce sa povauje aj
1. súbor pracovných operácií, ktorými sú nabíjanie
trhavín, príprava a nabíjanie roznetných
náloiek, zhotovenie roznetnej siete, iniciovanie
náloí, výbuch náloí a znekodòovanie zlyhaviek,
2. práce s výbuninou pri výuèbe strelmajstrov
v kurze, pri ktorých sa privádza výbunina k výbuchu,
o) ohòostrojnými prácami práce, pri ktorých sa
pouívajú pyrotechnické výrobky 6 ) kategórie 4,
p) výrobou výbuniny výrobná èinnos, pri ktorej dochádza k vytvoreniu výbunej látky z nevýbuných
komponentov alebo z iných výbunín, okrem výroby
výbunín pod¾a osobitného predpisu,7)
q) spracovaním výbuniny delenie, mletie a drvenie výbuniny alebo výrobná èinnos, pri ktorej sa pouíva
výbunina a jej výsledkom je výbuný predmet,
r) nièením výbuniny èinnos, ktorá má za následok
znièenie výbuniny výbuchom, spálením alebo chemickou reakciou,
s) zlyhavkou nevybuchnutá nálo výbuniny alebo jej
èas,
t) výrobou munície výrobná èinnos, pri ktorej dochádza k vytvoreniu munície z výbuniny, munièných
elementov a ïalích nevýbuných komponentov,
u) likvidáciou munície súhrn èinností smerujúcich
k fyzickej likvidácii munície iným spôsobom ako výbuchom,
v) nièením munície súhrn èinností smerujúcich k fyzickému znièeniu munície výbuchom,
w) objektom akéko¾vek zariadenie alebo budova urèené
na prácu s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou,
x) bezpeènostným okruhom obvod územia ohrozeného
úèinkami výbuchu výbuniny, odpa¾ovaného výbuného predmetu alebo výbuchom munície,
y) manipulaèným priestorom priestor urèený na prípravu výbunín a výbuných predmetov, na ich odstrel a tie priestor okolo miesta nálezu munície,

) Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. e) zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube.
6
) § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
7
) Príloha è.1 bod 4.6 k zákonu è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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z) haváriou závaná prevádzková nehoda, pri ktorej
dolo k závanému pracovnému úrazu s akou ujmou na zdraví 8 ) najmenej troch osôb alebo k spôsobeniu smrti èo len jednej osoby alebo k spôsobeniu
kody na hmotnom majetku znaèného rozsahu.
§3
Povinnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia a majetku pri práci s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou
(1) Kadý, kto príde do styku s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou, je povinný postupova tak,
aby nedolo k ohrozeniu jeho bezpeènosti a zdravia, bezpeènosti a zdravia iných osôb a k pokodeniu majetku.
(2) Kadý, kto nájde výbuninu, výbuný predmet,
okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1 a 3, T1
a P1, alebo muníciu, nesmie s nálezom manipulova
a je povinný nález oznaèi, bezodkladne ohlási príslunému útvaru Policajného zboru a po ohlásení nálezu a
do príchodu prísluníka Policajného zboru zotrva
v blízkosti miesta nálezu.
(3) Oprávnenou osobou je podnikate¾, ktorý v rámci
svojej èinnosti a povolenia pod¾a tohto zákona vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, skladovanie, evidenciu, skúanie,
delaboráciu, znekodòovanie, likvidáciu alebo nièenie
výbunín, výbuných predmetov a munície, vyh¾adáva
nevybuchnutú muníciu, vykonáva trhacie práce alebo ohòostrojné práce, uvádza výbuniny, výbuné
predmety a muníciu na trh alebo ich dováa.
(4) Oprávnená osoba je povinná zabezpeèi
a) vydanie vnútorného predpisu, v ktorom upraví pre
jednotlivé stupne riadenia dodriavanie tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú bezpeènos a ochranu zdravia pri práci,
bezpeènos prevádzky, ochranu pred poiarmi
a pracovné podmienky pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou,
b) pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou,
c) objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúajú, delaborujú,
znekodòujú, likvidujú alebo nièia výbuniny, výbuné predmety a munícia, proti vstupu osôb, ktoré
neplnia úlohy spojené s uvedenými èinnosami.
(5) Oprávnená osoba je ïalej povinná
a) zriadi organizaèný útvar alebo urèi odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou a bezpeènosti
prevádzky,
b) zabezpeèi prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosou technika poiarnej ochrany alebo
pecialistu poiarnej ochrany splnenie poiadaviek
na úseku ochrany pred poiarmi,
8
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c) vykona vèas potrebné preventívne a ochranné opatrenia na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou,
d) bezodkladne odstraòova nebezpeèné stavy, ktoré
by mohli ohrozi prevádzku oprávnenej osoby alebo
verejný záujem,
e) zisova príèiny prevádzkových nehôd a pracovných
úrazov, ktoré súvisia s prácou s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou; evidova a registrova
ich a predklada príslunému obvodnému banskému úradu výsledky vyetrovania spolu s uvedením
opatrení vykonaných na odstránenie nedostatkov,
f) oznámi príslunému obvodnému banskému úradu a Hlavnému banskému úradu zaèatie výroby výbunín, výbuných predmetov a munície, preruenie výroby na dobu dlhiu ako 30 dní a ukonèenie
výroby, a to najneskôr osem pracovných dní vopred; oznámenie obsahuje názov a sídlo oprávnenej
osoby, popis èinnosti, na ktorú sa oznámenie
vzahuje, a podpis oprávnenej osoby alebo òou poverenej osoby; zmeny v oznámení je oprávnená osoba povinná bezodkladne písomne oznámi príslunému obvodnému banskému úradu a Hlavnému
banskému úradu,
g) zabezpeèi výbuninu, výbuný predmet alebo muníciu proti odcudzeniu alebo zneuitiu; spôsob zabezpeèenia oznámi príslunému útvaru Policajného zboru,
h) ohlási príslunému útvaru Policajného zboru odcudzenie, stratu alebo nález výbuniny, výbuného
predmetu, okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1 a 3, T1 a P1 alebo munície,
i) pouíva výbuninu alebo výbuný predmet len v stave a tvare dodanom ich výrobcom, ak sa v návode na
ich pouívanie neurèuje inak,
j) overi autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou9) výbuninu, výbuný predmet, muníciu a pomôcku na pouívanie výbunín, ak vznikne pochybnos o ich kvalite,
k) kontrolova mnostvo a technický stav výbuniny,
výbuného predmetu a munície pri ich vydávaní a preberaní,
l) prerokova s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom zlyhavky spôsobené nedostatoènou kvalitou výbuniny a výbuného predmetu a túto skutoènos
oznámi Hlavnému banskému úradu; v oznámení sa
uvedú výrobné údaje zlyhavky,
m) vypracova roènú správu o èinnosti pod¾a dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie èinnosti
a ktorú oznámi obvodnému banskému úradu príslunému pod¾a miesta výkonu èinnosti do 31. januára nasledujúceho roka,
n) zabezpeèi objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúajú, delaborujú, znekodòujú, likvidujú alebo nièia výbuniny, výbuné predmety a munícia,
1. proti odcudzeniu alebo zneuitiu výbuniny, výbuného predmetu alebo munície,

) § 3 písm. l) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 309/2007 Z. z.
9
) § 2 ods. 1 písm. f) a § 11 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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2. tak, aby prípadný výbuch výbuniny, výbuného
predmetu alebo munície neohrozil ivot a zdravie
iných osôb a nepokodil majetok,
3. zákazom fajèi a pouíva otvorený oheò,
4. pouívaním prístrojov a zariadení vyarujúcich elektromagnetickú energiu iba vo vyhotovení pre prostredie s nebezpeèenstvom poiaru alebo výbuchu
výbuniny, výbuného predmetu alebo munície,
5. tak, aby sa v nich pouívali len elektrické zariadenia, svietidlá a osvet¾ovacie zariadenia vo vyhotovení pre prostredie s nebezpeèenstvom poiaru
alebo výbuchu výbuniny, výbuného predmetu
alebo munície,
6. tak, aby sa v nich nenachádzali pomôcky na pouitie
výbuniny alebo iné zariadenia, ktoré by mohli spôsobi poiar alebo výbuch výbuniny, mimoriadne
hor¾avé látky a predmety, ve¾mi hor¾avé látky a predmety, hor¾avé látky a predmety, okrem hor¾avých látok a predmetov, ak sú potrebné na výrobu.
§4
Pracovné podmienky
(1) Pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých
zloí, èierneho prachu, výbuných pyrotechnických
zloí a munície je práca nadèas zakázaná.
(2) Pri výrobe a spracovaní výbunín, výbuných
predmetov a munície je noèná práca zakázaná; to sa
nevzahuje na prevádzky, v ktorých technológia výroby
vyaduje nepretritú prevádzku, keï nesmie by nepretritý odpoèinok zamestnanca medzi koncom jednej
a zaèiatkom druhej zmeny kratí ako 12 hodín.
(3) Pri výrobe a spracovaní výbunín, výbuných
predmetov a munície je zakázané urèova normy spotreby práce.
(4) Pred zaèatím výroby a spracovania výbunín, výbuných predmetov a munície musí by pre kadú výrobnú operáciu vypracovaný technologický postup,
ktorý schva¾uje oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
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osoby môu do tohto objektu a priestoru vstupova len na
základe povolenia oprávnenej osoby alebo zodpovedného
zástupcu oprávnenej osoby po predchádzajúcom pouèení; to sa nevzahuje na osoby, ktoré vykonávajú hlavný
dozor, kontrolu a inpekènú èinnos pri výkone inpekcie
práce, ktoré môu do tohto objektu a priestoru vstupova
len v sprievode vedúceho pracoviska.
(2) V objekte urèenom na prácu s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou mono umiestni len
výrobné zariadenia, nástroje a pomôcky, ktoré sú uvedené v technologickom postupe a sú potrebné na výkon
práce, a výrobné zariadenia pevne spojené s objektom.
(3) Opravy strojov a zariadení na výrobu, spracovanie, delaboráciu, znekodòovanie, likvidáciu a nièenie
výbunín, výbuných predmetov a munície mono vykona na základe písomného povolenia, technologického postupu a za stáleho dozoru zamestnanca urèeného
v písomnom povolení.
(4) Písomné povolenie pod¾a odseku 3 vydá oprávnená osoba alebo zástupca oprávnenej osoby.
§6
Technické zariadenia a prístroje na
prácu s výbuninami, výbunými
predmetmi alebo muníciou
(1) Pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi
alebo muníciou sa musia pouíva technické zariadenia
a prístroje, ktoré zodpovedajú osobitnému predpisu.10)
(2) Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou,
ktoré nie sú urèenými výrobkami pod¾a osobitného
predpisu11) (ïalej len vybrané zariadenie), oprávnená
osoba môe pouíva na základe povolenia vydaného
pod¾a § 41 pri dodraní podmienok urèených v § 4 a 5.
§7
Vybrané zariadenia

(5) Oprávnená osoba alebo òou poverený zamestnanec je povinný zabezpeèi pravidelnú kontrolu dodriavania technologických postupov.

(1) Povolenie pouíva vybrané zariadenie vydáva Hlavný banský úrad na základe písomnej iadosti oprávnenej
osoby.

(6) Fyzická osoba, ktorá sa zúèastòuje na prácach
spojených s výrobou a so spracovaním výbunín, výbuných predmetov a munície, musí by pred zaèatím
prác v potrebnom rozsahu vykolená a preskúaná
z technologických postupov.

(2) iados o povolenie pouíva vybrané zariadenie
predkladá oprávnená osoba Hlavnému banskému úradu najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného zariadenia do prevádzky.

§5
Bezpeènos prevádzky v objekte a priestore
urèenom na práce s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou
(1) Do objektu a priestoru, v ktorom sa pracuje s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou, majú prístup len zamestnanci, ktorí majú v nich pracovisko. Iné
10

(3) Prílohou k iadosti o povolenie pouíva vybrané
zariadenie je
a) vyhlásenie, e vybrané zariadenie zodpovedá poiadavkám na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpeènosti prevádzky a poiadavkám
veobecne záväzných právnych predpisov,
b) odborný posudok znaleckého ústavu alebo znalca
o zhode s technickými poiadavkami vybraného zariadenia alebo rovnocenný doklad vypracovaný
v inom táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody

) § 8 ods. 2 a § 8a zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení
neskorích predpisov.
11
) § 9 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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o Európskom hospodárskom priestore alebo vo vajèiarskej konfederácii; v tom prípade oprávnená osoba pripojí k iadosti aj jeho úradný preklad do tátneho jazyka,
c) základná technická dokumentácia vybraného zariadenia, ktorá obsahuje
1. zostavný výkres,
2. kinematickú schému,
3. schému obvodov,
4. preh¾adovú schému elektrických zariadení,
5. schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpeènosti práce,
6. zoznam pouitých prístrojov, ktoré zobrazujú alebo indikujú prevádzkové alebo limitné stavy,
s uvedením ich technických parametrov,
7. technické podmienky,
8. návod na obsluhu a údrbu.
(4) Základná technická dokumentácia a odborné posudky nemusia by predloené, ak na vybranom zariadení bolo autorizovanou osobou vykonané posudzovanie
zhody a oprávnená osoba predloí certifikát zhody CE.
(5) Hlavný banský úrad môe nariadi overovaciu
prevádzku vybraného zariadenia pred vydaním povolenia pouíva vybrané zariadenie, ak má pochybnos, e
vybrané zariadenie nespåòa bezpeènostné, hygienické,
technické a technologické parametre vybraného zariadenia v podmienkach, ktoré zodpovedajú predpokladanej prevádzke.
(6) Ak iados spåòa náleitosti pod¾a odsekov 2 a 3,
Hlavný banský úrad vydá povolenie pouíva vybrané
zariadenie do 30 dní odo dòa podania iadosti; ak nariadi overovaciu prevádzku pod¾a odseku 5, povolenie
pouíva vybrané zariadenie vydá do 30 dní od ukonèenia overovacej prevádzky.
(7) Ak iados nespåòa náleitosti pod¾a odsekov 2 a 3
alebo tieto náleitosti nezodpovedajú skutoènému stavu, Hlavný banský úrad vyzve iadate¾a na odstránenie
nedostatkov iadosti a zároveò urèí primeranú lehotu
na odstránenie nedostatkov iadosti.
(8) Ak iadate¾ v lehote urèenej pod¾a odseku 7 nedostatky iadosti neodstráni, Hlavný banský úrad nepovolí pouíva vybrané zariadenie a túto skutoènos
bezodkladne písomne oznámi iadate¾ovi.
(9) Zmeny na vybranom zariadení mono vykona len
po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia odsekov 2 a 8 platia primerane.
DRUHÁ ÈAS
VÝBUNINY, VÝBUNÉ PREDMETY A MUNÍCIA
§8
Zatriedenie výbunín,
výbuných predmetov a munície
Oprávnená osoba je povinná zabezpeèi zatriedenie
výbunín, výbuných predmetov a munície pod¾a ne12
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bezpeèenstva pri výbuchovej premene do tried a podtried nebezpeèenstva12) a skupín znáanlivosti.
§9
Balenie výbunín a výbuných predmetov
(1) Oprávnená osoba je povinná dodáva výbuniny,
výbuné predmety a muníciu v expediènom obale, ktorý svojou kvalitou a vlastnosami zodpovedá podmienkam pouitia, tvaru a monosti pouitia výbuniny
a výbuného predmetu a je vyhotovený tak, aby bolo
zrejmé akéko¾vek jeho poruenie.
(2) Expedièný obal musí by vyhotovený tak, aby
z neho nemohli výbuniny alebo výbuné predmety
preniknú na povrch, a musí spåòa poiadavky pod¾a
osobitného predpisu.12)
§ 10
Jednoznaèná identifikácia, balenie
a evidencia výbunín, výbuných predmetov
a munície pod¾a osobitného reimu
(1) Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováa výbuniny, výbuné predmety a muníciu, ktoré podliehajú osobitnému reimu,13) je povinná zabezpeèi ich jednoznaènú identifikáciu. Ak výbuniny, výbuné
predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému
reimu, podliehajú ïalím výrobným procesom, nie sú
výrobcovia povinní poèas výrobného procesu oznaèova ich jednoznaènou identifikáciou.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatòuje, ak sú výbuniny, výbuné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému reimu, vyrobené na vývoz a sú oznaèené pod¾a poiadaviek krajiny urèenia. V tom prípade je
výrobca povinný zabezpeèi preklad identifikaèných
údajov do tátneho jazyka pre potreby kontrolných
a dozorných orgánov.
(3) Jednoznaèná identifikácia výbunín, výbuných
predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému
reimu, pozostáva z farebného oznaèenia a vlastného
ablónovania.
(4) Jednoznaèná identifikácia sa farebne, graficky
alebo mechanicky oznaèuje na výbuninách, výbuných predmetoch, munícii a muniènom elemente, ktoré podliehajú osobitnému reimu, a na ich obale tak,
aby bola úplná a èitate¾ná.
(5) Výbuniny, výbuné predmety a munícia, ktoré
podliehajú osobitnému reimu, sa musia dodáva v expediènom obale, ktorý svojou kvalitou a vlastnosami
zodpovedá podmienkam pouitia, tvaru a monosti
pouitia výbuniny, výbuného predmetu a munície
a ktorý je vyhotovený tak, aby bolo zrejmé akéko¾vek
jeho poruenie.
(6) Expedièný obal musí by vyhotovený tak, aby
z neho nemohli výbuniny, výbuné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému reimu, preniknú na

) Kapitola 2.2 trieda 2.2.1 zväzok 1 prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka
ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. v platnom znení).
13
) § 3 zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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povrch, a musí spåòa poiadavky pod¾a osobitného
predpisu.12)
(7) Oprávnená osoba musí vies a uchováva technickú dokumentáciu a údaje o jednoznaènej identifikácii
výbunín, výbuných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému reimu. Technická dokumentácia
a údaje o jednoznaènej identifikácii sa uchovávajú najmenej 20 rokov od dátumu výroby výbunín, výbuných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému reimu; uvedené sa vzahuje aj na oprávnenú
osobu, ktorá prestala obchodova. Ak oprávnená osoba
zanikne bez právneho nástupcu, odovzdá likvidátor
údaje o jednoznaènej identifikácii výbunín, výbuných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému reimu, príslunému obvodnému banskému úradu.
§ 11
Plastické trhaviny
(1) Plastickými trhavinami sú trhaviny, ktoré sú ako
zmes pri normálnej izbovej teplote tvárne alebo ohybné, pripravujú sa so spojivami a z jednej trhaviny alebo
z viacerých trhavín, ktoré majú v èistej forme tenziu pár
meniu ako 10-4 Pa pri teplote 25 oC.
(2) Dováa, vyrába alebo vyváa mono len plastické trhaviny, ktoré obsahujú detekèné látky, ktoré
umonia ich identifikáciu a zistenie.
(3) Detekènou látkou je ktoráko¾vek z látok uvedených v prílohe è. 1 pridaná do plastickej trhaviny takým spôsobom, aby v nej bola rovnomerne rozptýlená.
(4) Minimálna koncentrácia detekènej látky v plastickej trhavine v èase výroby musí zodpoveda hodnote
uvedenej v prílohe è. 1.
§ 12
Evidencia výbunín,
výbuných predmetov a munície
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(4) Súèasou evidencie výbuniny, výbuného predmetu a munície sú aj doklady o ich príjme a výdaji a zápis o ich znekodnení, likvidácii alebo znièení.
(5) Evidenciu vrátane dokladov pod¾a odseku 4 musí
oprávnená osoba uchováva najmenej desa rokov;
uvedené sa vzahuje aj na oprávnenú osobu, ktorá prestala vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1. Ak oprávnená
osoba zanikne bez právneho nástupcu, odovzdá likvidátor evidenciu vrátane dokladov pod¾a odseku 4 príslunému obvodnému banskému úradu.
(6) Evidencia spolu s dokladmi pod¾a odseku 4 musí
by k dispozícii kontrolným a dozorným orgánom.
§ 13
Preprava výbunín, výbuných
predmetov a munície
(1) Osoba, ktorej bola vydaná licencia14) na prepravu
výbunín, výbuného predmetu a munície, zodpovedá
za zabezpeèenie výbuniny, výbuného predmetu alebo
munície pred ich stratou, odcudzením alebo zneuitím
na území Slovenskej republiky.
(2) Výbuniny, výbuné predmety a munícia sa musia prepravova len v uzavretých expedièných obaloch.
Na dopravnom prostriedku sa výbuniny, výbuné
predmety a munícia musia uklada tak, aby sa zamedzilo ich posunutiu a vypadnutiu z dopravného prostriedku.
§ 14
Preprava výbunín, výbuných predmetov
a munície v priestoroch oprávnenej osoby
(1) Výbuniny, výbuné predmety a munícia sa
v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len v expediènom obale, ktorý je urèený výrobcom, alebo v obale
urèenom v technologickom postupe pre daný druh výbuniny, výbuného predmetu a munície.

(1) Pri výskume, vývoji, skúaní, pokusnej výrobe,
výrobe, spracovaní, pouívaní, nadobúdaní, preprave,
skladovaní, delaborácii, znekodòovaní, likvidácii a nièení výbunín, výbuných predmetov a munície a revízii a oprave munície je oprávnená osoba povinná vies
evidenciu o výbuninách, výbuných predmetoch
a munícii (ïalej len evidencia) okrem pyrotechnických výrobkov kategórie 1 a 3, T1 a P1.

(2) Na prepravu výbuniny, výbuného predmetu
a munície musí oprávnená osoba vyda prepravný poriadok.

(2) Evidencia obsahuje údaje o mieste, mnostve
a spôsobe ich uloenia a pouitia.

Preprava osobitne nebezpeèných výbunín
v priestoroch oprávnenej osoby

(3) Evidencia sa vedie elektronicky, oddelene od
ostatnej úètovnej evidencie, evidencie materiálov a rozpracovaných výrobkov alebo v záznamových knihách
o skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície alebo na evidenèných kartách o skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície. Evidenciu je
oprávnená osoba povinná vies samostatne pre kadý
druh.
14

(3) Dopravný prostriedok s nákladom výbunín, výbuných predmetov a munície nesmie zosta bez dozoru.
§ 15

(1) Èierny prach mono prepravova v priestoroch
oprávnenej osoby len samostatne a v expedièných obaloch. Náklad èierneho prachu musí by zakrytý plachtou z nehor¾avej textílie.
(2) Pyrotechnické zloe sa pod¾a stupòa nebezpeèenstva prepravujú v priestoroch oprávnenej osoby za rovnakých podmienok ako èierny prach.

) § 6 ods. 1 zákona è. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s urèenými výrobkami, ktorých drba sa obmedzuje z bezpeènostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
§ 17 zákona è. 392/2011 Z. z.
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(3) V priestoroch oprávnenej osoby sa nesmú prepravova traskaviny a traskavé zloe.

povolenie, zmeny a uívanie, zruenie alebo odstránenie povo¾uje ministerstvo obrany.

(4) Kvapalné estery kyseliny dusiènej sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len potrubím alebo
ruène tlaèenými vozíkmi v mnostve najviac 200 kg.

(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 zasiela obvodný banský úrad príslunému útvaru Policajného zboru.

(5) Cesty urèené na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusiènej nesmú by poèas ich prepravy súèasne
sprístupnené inej preprave ani osobám nezúèastneným na preprave výbunín.
§ 16
Podmienky prenáania výbunín, výbuných
predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
Podmienky na prenáanie výbunín, výbuných
predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
urèí oprávnená osoba v prepravnom poriadku. Výbuniny, výbuné predmety a muníciu mono prenáa len
v uzavretom obale pod¾a § 9 ods. 2 a § 10 ods. 6.
§ 17
Sklad výbunín, výbuných predmetov a munície

(4) K iadosti o povolenie stavby skladu výbunín, výbuných predmetov a munície pod¾a odsekov 1 a 2 iadate¾ priloí
a) projektovú dokumentáciu,
b) mapu umiestnenia skladu výbunín, výbuných
predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti
od susediacich objektov, ak ide o sklad na povrchu,
c) mapu umiestnenia skladu výbunín, výbuných
predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti
od susediacich banských diel, ak ide o sklad pod povrchom,
d) právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbunín, výbuných predmetov a munície,
e) návrh ochranného pásma skladu výbunín, výbuných predmetov a munície na povrchu s príslunou
technickou dokumentáciou a návrh rozsahu obmedzenia v òom,
f) dokumentáciu pod¾a osobitného predpisu.16)

Sklad výbunín, výbuných predmetov a munície je
objekt zriadený na povrchu alebo pod povrchom na
uskladòovanie výbunín, výbuných predmetov a munície.

(5) V konaní o povolenie stavby skladu výbunín, výbuných predmetov a munície prísluný stavebný úrad
pod¾a odsekov 1 a 2 je povinný rozhodnú aj o ochrannom pásme skladu a rozsahu obmedzenia v òom.

§ 18

(6) K iadosti o povolenie uívania skladu výbunín,
výbuných predmetov a munície pod¾a odsekov 1 a 2
iadate¾ priloí
a) rozhodnutie o urèení ochranného pásma pod¾a odseku 5,
b) vyhlásenie o tom, e stavba skladu výbunín, výbuných predmetov a munície je uskutoènená pod¾a
projektovej dokumentácie,
c) protokol o urèení stupòa nebezpeèenstva výbuchu
uskladnených výbunín,
d) správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
e) správu o východiskovej revízii bleskozvodov, ak ide
o sklad výbunín, výbuných predmetov a munície
na povrchu,
f) dokumentáciu zo skúok pred uvedením technického zariadenia a vybraného zariadenia do prevádzky
vo vyhotovení do výbuného prostredia, ak ide
o sklad výbunín, výbuných predmetov a munície,
ktorý má v projektovej dokumentácii technické zariadenia a vybrané zariadenia, ktoré slúia na
uskladòovanie, oetrovanie, prepravu alebo iný
úèel.

Umiestnenie skladu výbunín,
výbuných predmetov a munície
(1) Rozhodnutie o umiestnení skladu výbunín, výbuných predmetov a munície vydáva
a) pri banskej èinnosti pod povrchom obvodný banský
úrad,15)
b) v ostatných prípadoch stavebný úrad v územnom
konaní na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu.
(2) K iadosti o umiestnenie skladu výbunín a výbuných predmetov pri banskej èinnosti pod povrchom iadate¾ o umiestnenie skladu priloí situaèný plán umiestnenia skladu s vyznaèením susedných podzemných
a povrchových objektov, systému vetrania a protipoiarnej bezpeènosti, spôsob ochrany proti výbuchom, prievalom a otrasom, ako aj proti prietriam hornín, uhlia
a plynov a proti prejavom horských tlakov.
§ 19
Stavby skladov výbunín,
výbuných predmetov a munície
(1) Stavby skladov výbunín, výbuných predmetov
a munície, ich povolenie, zmeny a uívanie, zruenie
alebo odstránenie povo¾uje obvodný banský úrad.
(2) Stavby skladov výbunín, výbuných predmetov
a munície zaradené ako stavby pre obranu tátu, ich
15

(7) V iadosti o zruenie alebo odstránenie skladu výbunín, výbuných predmetov a munície iadate¾
o zruenie alebo odstránenie skladu uvedie oznaèenie
a miesto skladu, dôvody a spôsob jeho zruenia alebo
odstránenia a dátum predpokladaného zaèatia a skonèenia prác.

) § 23 ods. 3 a § 27 ods. 6 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
16
) § 14 ods. 1 písm. a) zákona è. 314/2001 Z. z.
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§ 20
Zabezpeèenie skladu výbunín,
výbuných predmetov a munície
(1) Pre sklad výbunín, výbuných predmetov a munície oprávnená osoba musí vypracova a vies dokumentáciu o prevádzkovaní skladu.
(2) Sklad výbunín, výbuných predmetov a munície
musí oprávnená osoba zabezpeèi proti odcudzeniu
alebo zneuitiu výbunín, výbuných predmetov a munície a spôsob zabezpeèenia skladu oznámi oprávnená
osoba príslunému útvaru Policajného zboru; to neplatí pre sklady výbunín pod povrchom.
(3) Sklad výbunín, výbuných predmetov a munície
na povrchu a sklad výbunín pod povrchom ústiaci
priamo na povrch, ktoré nie sú trvalo stráené, musí
oprávnená osoba zabezpeèi proti vstupu nepovolaných osôb elektrickou zabezpeèovacou signalizáciou;
signál elektrickej zabezpeèovacej signalizácie musí by
vyvedený na miesto stálej stránej sluby alebo na pult
centrálnej ochrany Policajného zboru.
(4) Na zabezpeèenie skladu výbunín, výbuných
predmetov a munície mono poui len elektrickú zabezpeèovaciu signalizáciu a monitorovacie zariadenia,
pri ktorých je zabezpeèená elektromagnetická kompatibilita s uskladòovanými výbuninami, výbunými
predmetmi a muníciou.
§ 21
Uskladòovanie výbunín,
výbuných predmetov a munície
(1) Výbuniny, výbuné predmety a munícia sa môu
uskladòova len v objektoch, ktoré boli na tento úèel
povolené pod¾a § 19.
(2) V sklade výbunín, výbuných predmetov a munície môu by uloené len látky a materiály, ktoré sú uvedené v kolaudaènom rozhodnutí, a pomocný materiál.
(3) Oprávnená osoba urèí pomocný materiál, ktorý
môe by uloený v sklade, a jednotlivo ho uvedie v zozname umiestnenom na vhodnom mieste v sklade výbunín, výbuných predmetov a munície.
(4) Pri trhacích prácach ve¾kého rozsahu sa môu výbuniny, ktoré sa majú jednorazovo poui, uskladni na
vo¾nom priestranstve, najviac na 48 hodín pred plánovaným zaèatím trhacích prác; v takom prípade je oprávnená osoba povinná urobi opatrenia proti neprípustnému pôsobeniu poveternostných vplyvov, odcudzeniu
výbunín a na zabezpeèenie ochrany osôb a majetku
pred neiaducim výbuchom výbunín. Uskladnenie výbunín pri trhacích prácach ve¾kého rozsahu na vo¾nom priestranstve a vykonané opatrenia musí oprávnená osoba bezodkladne oznámi príslunému útvaru
Policajného zboru a príslunému obvodnému banskému úradu.
(5) Na uskladòovanie bezdymového prachu do hmotnosti 2 kg a èierneho prachu do hmotnosti 2 kg sa
nevzahuje odsek 1.
(6) Èierny prach a bezdymový prach pod¾a odseku 5
musia by uloené v originálnych obaloch od výrobcu
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a zabezpeèené proti odcudzeniu a neiaducemu výbuchu.
(7) Ak je v sklade výbunín, výbuných predmetov
a munície povolené uskladòova rôzne druhy výbunín, výbuných predmetov a munície, musia by jednotlivé druhy zrete¾ne oznaèené a uloené v expedièných obaloch v samostatných hraniciach a u výrobcu
aj v medzioperaèných obaloch.
(8) Výbuniny, výbuné predmety a munícia, ktoré
neboli uvedené na trh, s neodskúanými vlastnosami,
so zníenou stabilitou alebo pripravené na výskumné
úèely sa musia uskladòova len v samostatných skladoch výbunín, výbuných predmetov a munície a za
podmienok urèených oprávnenou osobou.
(9) Výbuniny, výbuné predmety, munícia a odpady z ich výroby urèené na znièenie sa musia uskladòova v oddelených skladových priestoroch a za podmienok urèených oprávnenou osobou.
(10) Obaly, v ktorých sú výbuniny, výbuné predmety a munícia, musia by trvanlivo a vidite¾ne oznaèené výstraným piktogramom fyzikálnej nebezpeènosti.
(11) Obaly urèené na medzioperaèné uskladòovanie
u výrobcu alebo u spracovate¾a výbunín sa oznaèujú
spôsobom urèeným v prevádzkovej dokumentácii.
(12) Muníciu v expedièných obaloch mono najviac
pä dní uskladòova aj na vo¾nom priestranstve, ktoré
sa nachádza mimo oplotených a stráených skladových priestorov munície, ak sa s takto uskladnenou
muníciou pracuje poèas nakladania, vykladania a prepravy. Pri takomto uskladnení munície je oprávnená
osoba povinná zabezpeèi ochranu munície pred neprípustným pôsobením poveternostných vplyvov, odcudzením munície a prija opatrenia na zabezpeèenie
ochrany osôb a majetku pred neiaducim výbuchom
munície. Doèasné uskladnenie munície na vo¾nom
priestranstve a vykonané zabezpeèenie a opatrenia
oprávnená osoba bezodkladne oznámi príslunému útvaru Policajného zboru.
(13) Na zabezpeèenie operatívnosti výkonu èinností
na úseku výbunín, výbuných predmetov a munície
môe Policajný zbor, Zbor väzenskej a justiènej stráe,
Hasièský a záchranný zbor a Horská záchranná
sluba, ozbrojené sily Slovenskej republiky a Vojenská
polícia uskladòova výbuniny a výbuné predmety aj
v pyrotechnickej úschovni. Pyrotechnickou úschovòou
je prenosný uzamykate¾ný úloný priestor na uloenie
operatívnej zásoby výbunín a výbuných predmetov.
V pyrotechnickej úschovni sa môu uschováva výbuniny v celkovom mnostve do 5 kg a najviac 30 kusov
iniciátorov. Iniciátory musia by oddelené od výbunín
prieèkou zabraòujúcou preneseniu detonaènej vlny.
Pyrotechnická úschovòa musí by uloená v zabezpeèenom objekte.
§ 22
Skladovanie pyrotechnických výrobkov
(1) Pyrotechnické výrobky sa musia skladova za
podmienok urèených výrobcom, v pôvodných obaloch.
Nemôu sa skladova v priestoroch, kde sa vykonávajú
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èinnosti so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru
alebo na miestach so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru, na miestach, kde sa manipuluje s hor¾avými kvapalinami, s náterovými látkami, s hor¾avými
plynmi a plynmi podporujúcimi horenie, skvapalnenými uh¾ovodíkovými plynmi, a v priestoroch, kde sa manipuluje s tuhými hor¾avými látkami.
(2) Príruèný sklad, v ktorom sa uskladòujú pyrotechnické výrobky, musí by umiestnený v stavbe.
(3) V predajni sa nesmú skladova pyrotechnické výrobky kategórie 1 a 3, T1 a P1 s klasifikaèným kódom
1.1G.
(4) Pyrotechnické výrobky kategórie 1 a 3, T1 a P1
mono uskladòova v predajni za podmienok urèených
výrobcom, a to
a) s klasifikaèným kódom 1.4G v mnostve najviac
200 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 40 kg pyrotechnických zloí,
b) s klasifikaèným kódom 1.3G v mnostve najviac
100 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 20 kg pyrotechnických zloí,
c) s klasifikaèným kódom 1.2G v mnostve najviac
50 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 10 kg pyrotechnických zloí.
(5) Pyrotechnické výrobky kategórie 1 a 3, T1 a P1
mono uskladòova v príruènom sklade predajne s vylúèením trvalej prítomnosti osôb za podmienok urèených výrobcom, a to
a) s klasifikaèným kódom 1.4G v mnostve najviac
600 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 120 kg pyrotechnických zloí,
b) s klasifikaèným kódom 1.3G v mnostve najviac
300 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 60 kg pyrotechnických zloí,
c) s klasifikaèným kódom 1.2G v mnostve najviac
100 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 20 kg pyrotechnických zloí,
d) s klasifikaèným kódom 1.1G v mnostve najviac
50 kg, ktoré nesmie obsahova viac ako 10 kg pyrotechnických zloí.
(6) Pre urèenie maximálneho mnostva skladovaných pyrotechnických výrobkov s rôznymi klasifikaènými kódmi sa postupuje aditívnym spôsobom.
(7) Pyrotechnické výrobky vo väèom mnostve, ako
je uvedené v odseku 4, a pyrotechnické výrobky kategórie 4, P2, T2 musia by uskladnené v skladoch povolených na tento úèel.
§ 23
Ostatné objekty na práce s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou
Na zriaïovanie objektov urèených na vyvíjanie, skúanie, výrobu, spracovanie, revíziu, opravu, delaboráciu, likvidáciu alebo nièenie výbuniny, výbuného
predmetu a munície sa primerane vzahujú § 17 a 22.

Èiastka 21

§ 24
Objekt na nièenie výbunín,
výbuných predmetov a munície
(1) Objekt na nièenie výbunín, výbuných predmetov a munície (ïalej len trhacia jama) spravidla zriaïuje oprávnená osoba vo svojich priestoroch.
(2) Na kadú trhaciu jamu musí by spracovaná
a oprávnenou osobou schválená prevádzková dokumentácia trhacej jamy. Súèasou prevádzkovej dokumentácie trhacej jamy je aj prevádzkový poriadok, ktorý vypracuje pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C,
D alebo E pod¾a § 35. Prevádzkový poriadok upravuje
podmienky na prácu v trhacej jame a bezpeènostné
opatrenia. V podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) a ministerstva obrany prevádzkovú dokumentáciu schva¾uje
prísluný pyrotechnický inpektor.
(3) V povolení na prevádzkovanie trhacej jamy prísluný stavebný úrad urèí bezpeènostný okruh trhacej
jamy v závislosti od maximálneho mnostva a druhu
likvidovanej výbuniny, výbuného predmetu a munície tak, aby sa zabránilo vzniku kody na majetku
a ublíeniu na zdraví.
(4) V trhacej jame sa výbuniny, výbuné predmety
a munícia nièia len výbuchom alebo spa¾ovaním.
(5) Súèasou trhacej jamy môe by spa¾ovacie
miesto, ktorého prevádzka je upravená v prevádzkovej
dokumentácii. Na zriadenie a prevádzkovanie spa¾ovacieho miesta je potrebný súhlas prísluného orgánu
ochrany ovzduia.
(6) Spa¾ovaním mono nièi výbuniny, ak sú splnené podmienky uvedené v § 43 a § 44 ods. 1. Monos
nièenia výbunín spa¾ovaním musí by uvedená v kolaudaènom rozhodnutí.
(7) Práce v trhacej jame riadi pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C, D alebo E pod¾a § 35 ods. 5 a 7,
a to pod¾a druhu nièenej výbuniny, výbuného predmetu alebo munície.
(8) Ak je pri prácach v trhacej jame prítomných viac
pyrotechnikov s rovnakým oprávnením, jedného z nich
musí oprávnená osoba urèi za hlavného pyrotechnika.
(9) Úèastníci prác v trhacej jame sú povinní repektova pokyny pyrotechnika alebo hlavného pyrotechnika.
(10) Výbuniny, výbuné predmety a munícia urèené
na nièenie musia by uloené samostatne a do uzatvorenia bezpeènostného okruhu.
(11) V priestore trhacej jamy musia by zriadené
úkryty pre pyrotechnikov a úèastníkov prác v trhacej
jame.
(12) Po ukonèení odstrelu v trhacej jame je pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik povinný vykona prehliadku miesta odstrelu, zisti výsledok pyrotechnických prác a spôsobilos trhacej jamy na ïaliu
bezpeènú prácu. Ak nehrozí nebezpeèenstvo výbuchu,
pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik vydá pokyn na
uvo¾nenie bezpeènostného okruhu.
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§ 25
Spôsobilos na zaobchádzanie s výbuninami,
výbunými predmetmi alebo muníciou
(1) Zaobchádza s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou môe len plnoletá, bezúhonná,
zdravotne a odborne spôsobilá fyzická osoba.
(2) Bezúhonnou osobou na úèely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá nebola
a) právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin alebo
b) právoplatne odsúdená za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s èinnosou, ktorú zamestnanec na základe získanej odbornej spôsobilosti bude vykonáva.
(3) Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace; to neplatí v prípade,
ak ide o èinnos vykonávanú na základe ivnostenského oprávnenia.
(4) Zdravotná spôsobilos na èinnos, ktorú fyzická
osoba na základe získanej odbornej spôsobilosti bude
vykonáva, sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku
lekárskej prehliadky lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, ktorý poskytuje
veobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos pre
dospelých. Lekársky posudok nesmie by starí ako tri
mesiace. Ak sú pochybnosti o psychickom stave fyzickej osoby, ktorá iada o lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti, je posudzujúci lekár povinný vyiada si
od klinického psychológa psychologický posudok
o psychickej spôsobilosti tejto fyzickej osoby na prácu
s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou.
§ 26
Odborná spôsobilos
(1) Odbornou spôsobilosou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie
technických alebo technologických postupov pri práci
s výbuninami, výbunými predmetmi alebo munícoiu.
(2) Druhom odbornej spôsobilosti je odborná spôsobilos
a) na práce s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou,
b) na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami a výbunými predmetmi,
c) na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou,
d) strelmajstra,
e) technického vedúceho odstrelov,
f) odpa¾ovaèa ohòostrojov,
g) pyrotechnika skupiny A a E,
h) predavaèa pyrotechnických výrobkov.
(3) Pri zavádzaní nových výrobných programov
a technológií a pri zásadných zmenách predpisov a noriem v oblasti výbunín, výbuných predmetov alebo
munície je oprávnená osoba povinná v rozsahu nevyhnutnom na bezpeèné vykonávanie práce prekoli
svojich zamestnancov a oboznámi ich s vlastnosami
výbunín, výbuných predmetov alebo munície a látok
v nich obsiahnutých, s ktorými zamestnanci prichá-
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dzajú do kontaktu alebo ktorých úèinkom sú poèas
svojej práce vystavení.
(4) Ak je zamestnanec u oprávnenej osoby pod¾a Zákonníka práce preradený na inú prácu alebo prechádza
k inej oprávnenej osobe, podrobí sa overeniu odbornej
spôsobilosti pod¾a § 30.
§ 27
Odborná príprava
(1) Odborná spôsobilos pod¾a § 26 ods. 2 sa získa odbornou prípravou v kurzoch v koliacom zariadení
a následným vykonaním skúky.
(2) koliacim zariadením je
a) oprávnená osoba, ktorá má povolenú èinnos pod¾a
§ 41, pre fyzické osoby v pracovnoprávnom vzahu
alebo obdobnom vzahu s touto oprávnenou osobou,
b) iná oprávnená osoba poverená Hlavným banským
úradom,
c) útvar alebo zariadenie v pôsobnosti ministerstva obrany a v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré urèí
prísluné ministerstvo.
(3) Hlavný banský úrad vydá poverenie na odbornú
prípravu na základe iadosti koliaceho zariadenia
pod¾a odseku 2 písm. a) a b), ak preukáe, e má
a) zabezpeèené vyhovujúce priestory na teoretickú
a praktickú výuèbu,
b) odborníkov na odbornú prípravu na získanie odborných spôsobilostí pod¾a § 26 ods. 2,
c) vypracované uèebné osnovy a uèebné texty.
(4) Uèebné osnovy a uèebné texty na odbornú prípravu odborných spôsobilostí pod¾a § 26 ods. 2 pre
koliace zariadenie pod¾a odseku 2 písm. a) a b) schva¾uje Hlavný banský úrad.
(5) koliace zariadenie pod¾a odseku 2 písm. a) a b) je
povinné písomne oznámi Hlavnému banskému úradu
zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom na vydanie poverenia na odbornú prípravu, a to do 15 dní od ich vzniku, a konanie kurzu najneskôr desa dní pred jeho plánovaným zaèatím.
(6) koliace zariadenie pod¾a odseku 2 písm. a) a b) je
povinné pod¾a druhu kurzu spoloène s oznámením
jeho zaèatia doruèi príslunému obvodnému banskému úradu alebo Hlavnému banskému úradu zoznam
uchádzaèov na odbornú prípravu (ïalej len uchádzaè), ako aj zoznam osobných údajov uchádzaèov.
(7) O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie koliace zariadenie evidenciu a zodpovedá za jej správnos
a úplnos.
(8) koliace zariadenie zodpovedá za to, e prihlásený uchádzaè absolvoval predpísaný poèet hodín odbornej prípravy a splnil vetky podmienky potrebné na vykonanie skúky z odbornej spôsobilosti.
(9) Hlavný banský úrad odoberie poverenie na odbornú prípravu, ak koliace zariadenie pod¾a odseku 2
písm. a) a b) prestane spåòa podmienky, na základe
ktorých mu bolo vydané poverenie na odbornú prípravu pod¾a odseku 3, alebo pri odbornej príprave

Strana 616

Zbierka zákonov è. 58/2014

Èiastka 21

závaným spôsobom alebo opakovane poruilo tento
zákon.

èov ohòostrojov a pyrotechnikov skupiny A a E overuje
Hlavný banský úrad.

§ 28

(3) Odbornú spôsobilos strelmajstrov overuje prísluný obvodný banský úrad.

Prihláka do kurzu
Prihláku do kurzu podáva koliacemu zariadeniu
uchádzaè, ak nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu k oprávnenej osobe, alebo
oprávnená osoba, s ktorou je uchádzaè v pracovnom
pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu.
§ 29
Prihláka na skúku z odbornej spôsobilosti
(1) Prihláku na skúku z odbornej spôsobilosti (ïalej len prihláka) najneskôr do jedného roka od ukonèenia kurzu podáva
a) uchádzaè o skúku z odbornej spôsobilosti (ïalej len
uchádzaè o skúku), ak nie je v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzahu k oprávnenej
osobe,
b) oprávnená osoba, s ktorou je uchádzaè o skúku
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzahu, alebo
c) koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2.
(2) Prihláka pre odbornos strelmajstra sa podáva
obvodnému banskému úradu príslunému pod¾a
a) miesta pracoviska uchádzaèa o skúku,
b) sídla oprávnenej osoby alebo
c) sídla koliaceho zariadenia.
(3) Prihláka na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác
s výbuninami a výbunými predmetmi, zamestnancov
na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou, pre technického vedúceho odstrelov, odpa¾ovaèa ohòostrojov a pyrotechnika skupiny A a E sa podáva Hlavnému
banskému úradu.
(4) Termín skúky oznámi uchádzaèovi o skúku prísluný obvodný banský úrad alebo Hlavný banský
úrad najmenej 30 dní pred jej konaním. Na základe písomnej iadosti uchádzaèa o skúku môe prísluný
obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad lehotu
primerane zmeni.
§ 30
Skúka z odbornej spôsobilosti
(1) Odbornú spôsobilos zamestnancov na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou overuje
prísluné koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 a odbornú spôsobilos predavaèov pyrotechnických výrobkov
overuje koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 písm. b)
skúkou z odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilos zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami a výbunými predmetmi, zamestnancov na priame organizovanie
a riadenie prác s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou, technických vedúcich odstrelov, odpa¾ova-

(4) Výsledok skúky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí stupòom vyhovel alebo nevyhovel. O skúke
z odbornej spôsobilosti sa vyhotoví záznam, v ktorom
sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok. Výsledok skúky z odbornej spôsobilosti sa ústne oznámi
uchádzaèovi o skúku z odbornej spôsobilosti bezprostredne po jej vykonaní.
(5) Pri nevyhovujúcom výsledku sa môe skúka z odbornej spôsobilosti opakova najviac dvakrát. Termín
a rozsah prvej a druhej opravnej skúky z odbornej
spôsobilosti urèí prísluný obvodný banský úrad alebo
Hlavný banský úrad, nie vak skôr ako es týdòov od
predchádzajúcej skúky z odbornej spôsobilosti. Druhú opravnú skúku z odbornej spôsobilosti musí uchádzaè o skúku vykona najneskôr do jedného roka po
neúspenej riadnej skúke z odbornej spôsobilosti. Ak
uchádzaè o skúku nevyhovel ani pri druhej opravnej
skúke z odbornej spôsobilosti, musí absolvova celú
odbornú prípravu.
§ 31
Osvedèenie o odbornej spôsobilosti
(1) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou vydáva
prísluné koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 a oprávòuje drite¾a tohto osvedèenia pracova s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou.
(2) Osvedèenie pod¾a odseku 1 nahrádza doklad o vysokokolskom vzdelaní druhého stupòa so zameraním
na výrobu výbunín alebo postgraduálneho túdia
s vyuèovacím predmetom výroba výbunín v rozsahu
najmenej dvoch semestrov alebo tyroch trimestrov
alebo oprávnenie pyrotechnika skupiny C, D alebo E.
(3) Osvedèenie na priame organizovanie a riadenie
prác s výbuninami a výbunými predmetmi vydáva
Hlavný banský úrad a oprávòuje drite¾a tohto osvedèenia priamo organizova a riadi výkon prác s výbuninami, výbunými predmetmi a plni úlohy oprávnenej
osoby na úseku bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti prevádzky pri práci s výbuninami a výbunými predmetmi.
(4) Osvedèenie pod¾a odseku 3 nahrádza doklad o vysokokolskom vzdelaní druhého stupòa so zameraním
na výrobu výbunín alebo postgraduálneho túdia
s vyuèovacím predmetom výroba výbunín v rozsahu
najmenej dvoch semestrov alebo tyroch trimestrov
alebo oprávnenie pyrotechnika skupiny C, D alebo E.
(5) Osvedèenie na priame organizovanie a riadenie
prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
vydáva Hlavný banský úrad a oprávòuje drite¾a tohto
osvedèenia priamo organizova a riadi výkon prác s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou a plni
úlohy oprávnenej osoby na úseku bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky pri práci
s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.
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(6) Osvedèenie pod¾a odseku 5 nahrádza doklad o vysokokolskom vzdelaní druhého stupòa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho túdia s vyuèovacím predmetom výroba výbunín alebo kontrukcia munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov
alebo tyroch trimestrov alebo oprávnením pyrotechnika skupiny E.
(7) Osvedèenie predavaèa pyrotechnických výrobkov
o jeho odbornej spôsobilosti vydáva koliace zariadenie
pod¾a § 27 ods. 2 písm. b).
§ 32
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra
(1) Strelmajstrom je fyzická osoba oprávnená samostatne privádza výbuniny k výbuchu pri trhacích prácach malého rozsahu a riadi práce s výbuninami.
(2) Uchádzaè o strelmajstrovské oprávnenie musí by
starí ako 21 rokov, ma úplné stredné vzdelanie, prax
na podzemných pracoviskách dva roky alebo na povrchových pracoviskách jeden rok, z toho pol roka musí
pracova ako pomocník strelmajstra a pod jeho dozorom vykona desa odstrelov príslunej odbornosti,
o èom musí predloi písomné potvrdenie strelmajstra.
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2. pre detrukcie výbuchom v podzemí pri èinnosti
pod¾a § 45 ods. 1 písm. h),
3. pri razení tunelov,
c) strelmajster pre povrch
1. pri povrchovom dobývaní pri èinnostiach pod¾a
§ 45 ods. 1 písm. a),
2. pri vykonávaní stavebných prác pri èinnosti pod¾a § 45 ods. 1 písm. b) a c),
3. pri detrukciách pod¾a § 45 ods. 1 písm. d),
d) strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce pri èinnostiach pod¾a § 45 ods. 1 písm. e),
e) strelmajster pre osobitné druhy prác pri èinnostiach
pod¾a § 45 ods. 1 písm. f) a g) s uvedením pecializácie.
(7) Kadý strelmajster bez oh¾adu na svoju odbornos
pri ostatných trhacích prácach je oprávnený vykonáva
trhacie práce malého rozsahu, ktorými sú:
a) rozmetávanie objemových hnojív,
b) vystre¾ovanie jamôk pre stromy,
c) rozstre¾ovanie pòov,
d) èistenie terénnych rýh,
e) rozstre¾ovanie ¾adu a zmrznutej horniny,
f) znekodòovanie alebo nièenie výbuniny,
g) ïalie práce v rozsahu pod¾a § 45 ods. 1 písm. i).

(3) Uchádzaè o strelmajstrovské oprávnenie, ktorý je
tudentom alebo absolventom vysokej koly, nemusí
ma predpísanú prax a výuèbu v kurze, ak má vo svojom výkaze o túdiu potvrdené úspené vykonanie
skúky z predmetov, v ktorých bola prednáaná technológia a bezpeènos trhacích prác, a preukáe, e sa
zúèastnil poèas desiatich pracovných zmien trhacích
prác príslunej odbornosti.

(8) Oprávnenie strelmajstra vydáva prísluný obvodný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznaèí v preukaze
strelmajstra.

(4) Obvodný banský úrad môe skráti predpísanú
prax absolventom ostatných vysokých kôl a fyzickým
osobám, ktoré majú kvalifikáciu pyrotechnika ministerstva obrany a pyrotechnika ministerstva vnútra.

(1) Technickým vedúcim odstrelov je fyzická osoba
oprávnená samostatne privádza výbuniny k výbuchu
pri trhacích prácach pod¾a svojej odbornosti a riadi
práce s výbuninami.

(5) Odbornosti strelmajstrov sú:
a) strelmajster pre výbuné prostredie v podzemí,
b) strelmajster pre podzemie,
c) strelmajster pre povrch,
d) strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce,
e) strelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením
pecializácie.

(2) Uchádzaè o oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov musí by strelmajster starí
ako 24 rokov, ma úplné stredné vzdelanie s maturitou,
polroènú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní
trhacích prác ve¾kého rozsahu. Musí absolvova polroènú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác ve¾kého rozsahu a pri príprave a vykonaní
piatich odstrelov vykona vetky vyhradené úkony,
o èom musí predloi písomné potvrdenie technického
vedúceho odstrelov.

(6) V rámci odborností pod¾a odseku 5 sú strelmajstri
oprávnení vykonáva trhacie práce malého rozsahu
takto:
a) strelmajster pre výbuné prostredie v podzemí
1. v plynujúcich baniach s nebezpeèenstvom výbuchu uho¾ného prachu alebo v neplynujúcich baniach s nebezpeèenstvom výbuchu uho¾ného prachu pri èinnostiach pod¾a § 45 ods. 1 písm. a),
2. pre detrukcie výbuchom v podzemí vo výbunom
prostredí a v nevýbunom prostredí pod¾a § 45
ods. 1 písm. h),
3. pri razení tunelov,
b) strelmajster pre podzemie
1. v neplynujúcich baniach bez nebezpeèenstva výbuchu uho¾ného prachu v nevýbunom prostredí
pri èinnostiach pod¾a § 45 ods. 1 písm. a),

§ 33
Oprávnenie na výkon funkcie
technického vedúceho odstrelov

(3) Odbornosti technických vedúcich odstrelov sú:
a) technický vedúci banských odstrelov,
b) technický vedúci odstrelov pre povrch,
c) technický vedúci odstrelov pre vrtné a geofyzikálne
práce,
d) technický vedúci odstrelov pre osobitné druhy prác
s uvedením pecializácie.
(4) Technický vedúci banských odstrelov smie vykonáva trhacie práce v prostredí, pre ktoré má odbornosti strelmajstra pod¾a § 32 ods. 5 písm. a) a b).
(5) Oprávnenie technického vedúceho odstrelov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznaèí
v preukaze strelmajstra.
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§ 34
Oprávnenie na výkon funkcie
odpa¾ovaèa ohòostrojov
(1) Odpa¾ovaèom ohòostrojov je fyzická osoba, ktorá je
oprávnená riadi práce spojené s pouitím pyrotechnických
výrobkov na ohòostrojné práce, je oprávnená ohòostrojné
práce vykona a zodpovedá za ich bezpeèné vykonanie.
(2) Oprávnenie odpa¾ovaèa ohòostrojov môe získa
len fyzická osoba staria ako 21 rokov a oprávòuje
drite¾a pripravova, odpa¾ova, znekodòova a nièi
pyrotechnické výrobky kategórie 4 urèené na ohòostrojné práce a kategórie P2 iné ako pre automobilový
priemysel a kategórie T2.
(3) Oprávnenie odpa¾ovaèa ohòostrojov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznaèí v preukaze
odpa¾ovaèa ohòostrojov.
§ 35
Oprávnenie na výkon funkcie pyrotechnika
(1) Pyrotechnikom je fyzická osoba oprávnená vykonáva pyrotechnické práce v rozsahu svojej odbornej
spôsobilosti.
(2) Pyrotechnik skupiny A a E môe by len fyzická
osoba staria ako 21 rokov.
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(9) Oprávnenie pyrotechnika pod¾a odsekov 2 a 7
vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznaèí
v preukaze pyrotechnika.
§ 36
Platnos osvedèenia alebo oprávnenia
(1) Oprávnenie alebo osvedèenie platí pä rokov odo
dòa jeho vydania.
(2) Platnos oprávnenia alebo osvedèenia mono pred
uplynutím päroènej lehoty predåi na základe iadosti
drite¾a tohto oprávnenia alebo osvedèenia alebo oprávnenej osoby, ktorá tohto drite¾a zamestnáva. iados
musí by podaná najmenej tri mesiace pred uplynutím
päroènej lehoty. Oprávnenie alebo osvedèenie mono
predåi o pä rokov na základe úspene vykonanej
skúky z platných právnych predpisov o výbuninách.
§ 37
Evidencia oprávnení a osvedèení
(1) Hlavný banský úrad vedie evidenciu oprávnení
technických vedúcich odstrelov, odpa¾ovaèov ohòostrojov, pyrotechnikov a osvedèení na priame organizovanie a riadenie prác s výbuninami a výbunými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác
s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou.

(3) Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý vykonáva vyh¾adávanie munície.

(2) Obvodný banský úrad vedie evidenciu oprávnení
strelmajstrov.

(4) Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý
a oprávnený riadi a vykonáva strelecké a balistické
skúky pod¾a programu schváleného oprávnenou osobou a likvidova strelivo okrem streliva s výbunou alebo so zápalnou strelou a signálneho streliva kalibru
26,5 mm.

(3) koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 vedie evidenciu
osvedèení na práce s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou, osvedèení predavaèov pyrotechnických výrobkov.
(4) Oprávnená osoba vedie evidenciu oprávnení a osvedèení svojich zamestnancov.

(5) Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý
a oprávnený samostatne privádza k výbuchu, znekodòova a nièi výbuniny a výbuné predmety pri ich
výskume, vývoji, skúaní, pokusnej výrobe a výrobe.

(5) Oprávnená osoba je povinná na poiadanie obvodného banského úradu, Hlavného banského úradu, ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany poskytova informácie z evidencie oprávnení a osvedèení na úèely kontroly
odbornej spôsobilosti zamestnancov pri nakladaní s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou.

(6) Pyrotechnik skupiny D je odborne spôsobilý
a oprávnený organizova, riadi a vykonáva vetky
práce spojené s vyh¾adávaním, so znekodòovaním
a s nièením výbunín, výbuných predmetov a munície; uvedené sa nevzahuje na vykonávanie trhacích
prác a ohòostrojných prác.

(6) Informácie pod¾a odsekov 1, 2 a 4 sú neverejné.
§ 38
Uvádzanie výbunín, výbuných predmetov
a pomôcok na pouitie výbunín na trh

(7) Pyrotechnik skupiny E je odborne spôsobilý
a oprávnený organizova, riadi a vykonáva vetky
práce spojené s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou; uvedené sa nevzahuje na vykonávanie trhacích prác a ohòostrojných prác.

(1) Výbuniny, výbuné predmety a pomôcky na
pouitie výbunín sa uvádzajú na trh pod¾a podmienok
urèených osobitným predpisom.17)

(8) Drite¾ pyrotechnického oprávnenia, ktoré vydalo
ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, môe,
bez absolvovania odbornej prípravy, poiada Hlavný
banský úrad o uznanie tohto pyrotechnického oprávnenia. Hlavný banský úrad po overení vedomostí
z právnych predpisov o výbuninách uzná pyrotechnické oprávnenie pyrotechnika skupiny A a E.

(3) Oprávnená osoba, ktorá vyrába, spracúva,
dováa, vyváa alebo predáva výbuniny, pomôcky na
pouitie výbunín alebo výbuné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov, je odberate¾ovi povinná

17

) § 9 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 292/2009 Z. z.

(2) Výbuniny pôvodne urèené na iné úèely,13) ako sú
trhacie práce, mono poui len ako surovinu na výrobu trhavín.
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a) odovzda vyhlásenie o zhode výbuniny, pomôcky
na pouitie výbunín alebo výbuného predmetu
s technickými poiadavkami pod¾a osobitného predpisu,18)
b) priloi k dodávanej výbunine kartu bezpeènostných údajov,
c) priloi k výbunine, pomôcke na pouitie výbunín
a výbunému predmetu návod na ich pouívanie
v tátnom jazyku.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 3 sa vzahujú aj na dovozcu a distribútora výbunín, výbuných predmetov
a pomôcok na pouitie výbunín.
§ 39
Výbuniny, výbuné predmety a pomôcky
na pouitie výbunín urèené
na pouívanie v podzemí
(1) V podzemí sa môu pouíva len trhaviny s nulovou alebo kladnou kyslíkovou bilanciou.
(2) Pouívanie výbuniny, výbuného predmetu alebo pomôcky na pouitie výbunín v podzemí povo¾uje
na základe iadosti oprávnenej osoby rozhodnutím
o pouívaní výbuniny, výbuného predmetu alebo pomôcky na pouitie výbunín v podzemí Hlavný banský
úrad; v rozhodnutí zároveò urèí podmienky pouitia
výbuniny, výbuného predmetu alebo pomôcky na
pouitie výbunín.
(3) Odsek 2 sa nevzahuje na pouívanie pomôcok na
pouitie výbunín, ktoré sú vyrobené z dreva.
(4) iados pod¾a odseku 2 obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
rodné èíslo a obchodné meno iadate¾a, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
b) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a daòové
identifikaèné èíslo iadate¾a, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis z obchodného registra alebo ivnostenského
registra nie starí ako tri mesiace,
d) popis výbuniny, výbuného predmetu alebo pomôcky na pouitie výbunín,
e) návod na pouívanie výbuniny, výbuného predmetu alebo pomôcky na pouitie výbunín,
f) vyhlásenie o zhode pod¾a osobitného predpisu,18)
g) vyhlásenie o jednoznaènej identifikácii výbuniny
alebo výbuného predmetu.
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úrad na základe písomnej iadosti oprávnenej osoby
najviac na pä rokov.
(2) Povolenie pod¾a odseku 1 sa nevyaduje na odber
bezdymového prachu urèeného za prebíjanie streliva
alebo èierneho prachu na úèel stre¾by z ruèných a historických zbraní.
(3) Povolenie pod¾a odseku 1 sa nevyaduje pre ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra.
(4) Povolenie pod¾a odseku 1 sa ïalej nevyaduje pre
oprávnenú osobu, ktorá
a) vyrába, spracúva alebo vykonáva výskum, vývoj,
skúanie alebo pokusnú výrobu výbunín a výbuných predmetov,
b) dováa a vyváa výbuniny alebo výbuné predmety
pod¾a osobitného predpisu,19)
c) odoberá výbuniny alebo výbuné predmety ako
vzorky urèené na posudzovanie zhody.
(5) Výbuniny a výbuné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie 1 je zakázané nadobúda
a predáva formou zásielkového obchodu.
(6) iados o vydanie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
rodné èíslo a obchodné meno, ak ide o fyzickú osobu
 podnikate¾a,
b) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a daòové
identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis iadate¾a z obchodného registra alebo iného
registra, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace,
d) doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti výbunín a výbuných predmetov,
e) doklad o zabezpeèení skladovania výbunín a výbuných predmetov,
f) doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov oprávnenej osoby na prácu s výbuninami a výbunými
predmetmi.
(7) Ak iados spåòa náleitosti pod¾a odseku 6, obvodný banský úrad vydá povolenie na odber výbunín
a výbuných predmetov do 15 dní odo dòa podania iadosti.

Nadobúdanie a odber výbunín
a výbuných predmetov

(8) Ak iados nespåòa náleitosti pod¾a odseku 6 alebo tieto náleitosti nezodpovedajú skutoènému stavu,
obvodný banský úrad vyzve iadate¾a na odstránenie
nedostatkov iadosti a zároveò urèí primeranú lehotu
na odstránenie nedostatkov iadosti.

(1) Výbuniny a výbuné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie 1 a 3, P1 a T1, mono nadobúda len na základe povolenia na odber výbunín
a výbuných predmetov, ktoré vydá obvodný banský

(9) Ak iadate¾ v lehote urèenej pod¾a odseku 8 nedostatky iadosti neodstráni, obvodný banský úrad
iados zamietne a túto skutoènos bezodkladne písomne oznámi iadate¾ovi.

§ 40

18
19

) § 13 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 6 zákona è. 292/2009 Z. z., § 15 zákona è. 392/2011 Z. z., § 9 a 19 zákona è. 39/2011 Z. z. o polokách s dvojakým
pouitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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Povolenie na prácu s výbuninami,
výbunými predmetmi a muníciou
§ 41
Oprávnená osoba môe na základe rozhodnutia
a) Hlavného banského úradu
1. vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, skúanie, uskladòovanie, znekodòovanie a nièenie výbunín, výbuných predmetov a pomôcok na pouívanie výbunín,
2. vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, skúanie, revíziu, opravu, uskladòovanie, delaboráciu, likvidáciu a nièenie výbunín, výbuných predmetov a munície,
b) Obvodného banského úradu
1. vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu,
2. vykonáva trhacie práce alebo
3. vykonáva ohòostrojné práce.
§ 42
(1) Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie pod¾a § 41
písm. a) na základe iadosti oprávnenej osoby.
(2) iados pod¾a odseku 1 obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné èíslo a obchodné meno, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
2. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a daòové identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
b) podpornú dokumentáciu
1. oprávnenie na podnikanie s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou,
2. výpis z obchodného registra alebo iného registra
iadate¾a, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace,
3. doklad o bezpeènosti objektov a priestorov pod¾a
zatriedenia výbunín, výbuných predmetov
a munície do kategórií, tried a podtried nebezpeèenstva a skupín znáanlivosti,
4. kolaudaèné rozhodnutia na stavby, v ktorých sa
budú vykonáva èinnosti pod¾a § 41,
5. doklad o bezpeènosti technických zariadení a vybraných zariadení pod¾a § 6 a 7,
6. doklad o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby
alebo zodpovedného zástupcu oprávnenej osoby;
pri èinnostiach pod¾a § 41 písm. a) prvého bodu
oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca
oprávnenej osoby odbornú spôsobilos preukazuje dokladom pod¾a § 31 ods. 4 a pri èinnostiach
pod¾a § 41 písm. a) druhého bodu oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca oprávnenej osoby
odbornú spôsobilos preukazuje dokladom pod¾a
§ 31 ods. 6,
7. doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby,
ktorá organizuje a priamo riadi práce spojené
s èinnosami pod¾a § 41 písm. a), prièom odborná
spôsobilos sa preukazuje osvedèením pod¾a § 31
ods. 5; to neplatí, ak ide o osobu, ktorá vykonáva
èinnos pod¾a § 41 ods. 1 písm. a) a b),
8. doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby,
ktorá vykonáva práce spojené s èinnosami pod¾a

9.

10.

11.
12.
13.
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§ 41 písm. a), prièom odborná spôsobilos sa preukazuje osvedèením pod¾a § 31 ods. 1; to neplatí,
ak ide o osobu, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 41
ods. 1 písm. a) a b),
vypracovaný spôsob vedenia evidencie výbunín,
výbuných predmetov a munície pod¾a § 12 vrátane systému jednoznaènej identifikácie pod¾a § 9
a 10,
doklad o povolení vyuíva trhaciu jamu alebo doklad o schválenom technickom zariadení urèenom na znekodòovanie, likvidáciu alebo nièenie
výbunín, výbuných predmetov a munície, ktoré
musí spåòa poiadavku uvedenú v treom bode,
alebo zmluvu na vykonávanie týchto èinností,
ktorú iadate¾ uzatvoril s inou oprávnenou osobou,
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli by
ohrozené èinnosami pod¾a § 41 písm. a),
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom
chránených záujmov osôb pod¾a jedenásteho bodu,
doklady o vyrieení stretov záujmov, ak môu by
èinnosami pod¾a § 41 písm. a) ohrozené práva
alebo právom chránené záujmy osôb.

(3) Ak predloená iados a podporná dokumentácia
spåòajú náleitosti pod¾a odseku 2, Hlavný banský
úrad vydá rozhodnutie pod¾a § 41 písm. a) v lehote
60 dní od podania iadosti.
(4) Výroba výbunín a spracovanie výbunín sa nepovauje za chemickú výrobu výbunín v chemických
prevádzkach na výrobu výbunín pod¾a osobitného
predpisu.7) Ak sa výroba výbunín vykonáva pomocou
chemických reakcií, postupuje sa aj pod¾a osobitného
predpisu.6) Hlavný banský úrad pod¾a § 41 písm. a) pri
integrovanom povo¾ovaní výroby v chemických prevádzkach na výrobu výbunín vydá povo¾ujúcemu orgánu vyjadrenie.
(5) Vysoká kola môe vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu výbunín alebo výbuných predmetov pri plnení svojich pedagogických a vedeckých úloh, v rámci
akreditovaného tudijného programu a vedecko-technických a expertíznych úloh aj bez rozhodnutia pod¾a
odseku 1, za podmienky, e oznámi Hlavnému banskému úradu
a) do 30 dní od zaèatia akademického roka druhy a plánované mnostvá výbunín alebo výbuných predmetov,
s ktorými budú pod¾a tudijného a vedeckovýskumného plánu a predpokladanej expertíznej èinnosti
v danom akademickom roku pracova,
b) do 15 dní po ukonèení akademického roka skutoèné
mnostvo a druhy výbunín a výbuných predmetov
pod¾a písmena a) vrátane informácie, ako s nimi bolo
naloené.
§ 43
Privádzanie výbunín a výbuných
predmetov k výbuchu
(1) Pri trhacích prácach môe samostatne privádza
k výbuchu výbuniny a výbuné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie 4, P2, T2, len strel-
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majster alebo technický vedúci odstrelov v rozsahu
svojho oprávnenia.
(2) Pri ohòostrojných prácach pripravova a odpa¾ova pyrotechnické výrobky môe len odpa¾ovaè ohòostrojov.
(3) Pri výskume, vývoji, skúaní, pokusnej výrobe
a výrobe môe privádza k výbuchu výbuniny a výbuné predmety len pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(4) Na úèel výcviku poèas odbornej prípravy pod¾a
§ 27 môe práce uvedené v odsekoch 1 a 3 vykonáva
aj iná fyzická osoba ako pyrotechnik, strelmajster,
technický vedúci odstrelov alebo odpa¾ovaè ohòostrojov, a to len pod dozorom pyrotechnika, strelmajstra,
technického vedúceho odstrelov alebo odpa¾ovaèa
ohòostrojov, ktorú na to písomne urèil zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
§ 44
Znekodòovanie a nièenie
výbunín a výbuných predmetov
(1) Výbuniny a výbuné predmety sa nièia pod¾a návodu výrobcu alebo pod¾a schváleného technologického postupu výbuchom, spálením alebo chemickým
procesom.
(2) Pyrotechnické výrobky vetkých kategórií sa nièia
jednotlivo a pod¾a návodu výrobcu. Za jednotlivé nièenie pyrotechnických výrobkov sa povauje nièenie menej ako 50 kusov najmeních spotrebite¾ských balení
pyrotechnických výrobkov kategórie 1, 2, P1 alebo T1
alebo menej ako 20 kusov pyrotechnických výrobkov
kategórie 3, 4, P2 alebo T2. Nièenie väèieho mnostva
sa smie vykona len na základe schváleného technologického postupu alebo výbuchom.
(3) Pri výrobe a spracúvaní sa znekodòujú alebo nièia výbuniny a výbuné predmety, okrem jednotlivého
nièenia pyrotechnických výrobkov, v trhacej jame alebo v technickom zariadení urèenom na znekodòovanie alebo nièenie výbunín a výbuných predmetov, na
ktorom bola posúdená zhoda pod¾a osobitného predpisu.18)
(4) Pri výskume, vývoji, skúaní, pokusnej výrobe
a výrobe môe znekodòova alebo nièi výbuniny
a výbuné predmety len pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(5) Znekodnenie alebo nièenie pyrotechnických výrobkov výbuchom môe vykona len strelmajster a pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(6) Znekodòova alebo nièi výbuniny a výbuné
predmety pri trhacích prácach môe len strelmajster
alebo technický vedúci odstrelov v rozsahu svojho
oprávnenia.
(7) Znekodòovanie alebo nièenie výbunín a výbuných predmetov, okrem jednotlivého nièenia pyrotechnických výrobkov, oprávnená osoba písomne oznámi
najneskôr osem pracovných dní vopred príslunému
obvodnému banskému úradu. Prílohou písomného
oznámenia je technologický postup znekodòovania
alebo nièenia výbunín a výbuných predmetov.
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(8) O výsledku znekodòovania alebo nièenia výbunín a výbuných predmetov, okrem jednotlivého nièenia pyrotechnických výrobkov, oprávnená osoba vyhotoví zápisnicu, ktorej rovnopis predloí príslunému
obvodnému banskému úradu najneskôr do piatich
pracovných dní odo dòa, v ktorom dolo k znekodneniu alebo znièeniu výbunín a výbuných predmetov.
§ 45
Rozsah trhacích prác
(1) Trhacími prácami malého rozsahu sú:
a) trhacie práce pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní loísk nerastov, razení tunelov, ak jednotlivé
náloe nepresiahnu 50 kg trhavín a hmotnos celkovej náloe nepresiahne pri prácach v podzemí 400 kg
a na povrchu 200 kg trhavín,
b) trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav, ak jednotlivé náloe nepresiahnu
10 kg trhavín a hmotnos celkovej náloe nepresiahne 100 kg,
c) trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav v súvislej zástavbe, ak jednotlivé
náloe nepresiahnu 10 kg trhavín a hmotnos celkovej náloe nepresiahne 30 kg trhavín,
d) trhacie práce pri detrukciách, okrem objektov a komínov v súvislej zástavbe, ak jednotlivé náloe nepresiahnu 0,5 kg a hmotnos celkovej náloe nepresiahne 10 kg trhavín na detrukciu celého objektu,
e) trhacie práce pri vrtných a geofyzikálnych prácach
a pri abe ropy a zemného plynu, ak hmotnos celkovej náloe vo vrte nepresiahne 400 kg trhavín;
v súvislej zástavbe hmotnos celkovej náloe vo vrte
nesmie presiahnu 30 kg trhavín,
f) trhacie práce v horúcich prevádzkach, ak hmotnos
celkovej náloe nepresiahne 30 kg trhavín,
g) trhacie práce pri tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom, ak hmotnos celkovej náloe nepresiahne 10 kg trhavín,
h) trhacie práce pri detrukcii objektov a zariadení výbuchom v podzemí, ak hmotnos celkovej náloe nepresiahne 5 kg trhavín,
i) trhacie práce neuvedené v písmenách a) a h), ak
hmotnos celkovej náloe nepresiahne 5 kg trhavín.
(2) Trhacími prácami ve¾kého rozsahu sú detrukcie
objektov a komínov v súvislej zástavbe a trhacie práce,
pri ktorých náloe presahujú hmotnosti pod¾a odseku 1.
(3) Na trhacie práce je zakázané pouíva výbuniny
urèené na iné úèely.13)
§ 46
Dokumentácia trhacích prác
(1) Dokumentáciou trhacích prác je technologický
postup trhacích prác, technický projekt odstrelu, typový technologický postup trhacích prác a generálny
technický projekt odstrelov.
(2) Na trhacie práce malého rozsahu strelmajster,
ktorý má príslunú odbornos pod¾a § 32 ods. 5, vypracuje pre kadé pracovisko technologický postup trha-
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cích prác, v ktorom urèí postup pri vykonávaní trhacích prác z h¾adiska poadovanej úrovne prác
a zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti prevádzky. Technologický postup trhacích prác schva¾uje oprávnená osoba alebo zodpovedný
zástupca oprávnenej osoby.
(3) Na trhacie práce ve¾kého rozsahu technický vedúci odstrelu, ktorý má príslunú odbornos pod¾a § 33
ods. 3, vypracuje pre kadý odstrel technický projekt
odstrelu, v ktorom urèí technológiu a postup pri vykonávaní trhacích prác z h¾adiska poadovanej úrovne
prác a zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti prevádzky. Technický projekt odstrelu
schva¾uje oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca
oprávnenej osoby.
(4) Na opakované trhacie práce po overení podmienok na vykonanie trhacích prác predchádzajúcimi odstrelmi mono vypracova
a) typový technologický postup na trhacie práce malého rozsahu,
b) generálny technický projekt odstrelov na trhacie
práce ve¾kého rozsahu.
(5) Oprávnená osoba zabezpeèí, aby technologický
postup trhacích prác a technický projekt odstrelu bol
na pracovisku k dispozícii zamestnancom, kontrolným
a dozorným orgánom.
(6) Oprávnená osoba archivuje dokumentáciu trhacích prác najmenej desa rokov. Ak oprávnená osoba
zanikne, odovzdá správca konkurznej podstaty alebo
likvidátor dokumentáciu trhacích prác príslunému
obvodnému banskému úradu.
§ 47
Povo¾ovanie trhacích prác
(1) Trhacie práce povo¾uje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení trhacích prác. Ak rozhodnutie
o povolení trhacích prác bolo vydané na dobu urèitú
a trhacie práce neboli vykonané v lehote urèenej v rozhodnutí o povolení trhacích prác, obvodný banský
úrad môe predåi lehotu urèenú v rozhodnutí o povolení trhacích prác na základe iadosti toho, kto mal trhacie práce povolené.
(2) Rozhodnutie o povolení trhacích prác obvodný
banský úrad zasiela aj príslunému útvaru Policajného
zboru; to sa nevzahuje na rozhodnutie o povolení trhacích prác pri banskej èinnosti a èinnosti vykonávanej
banským spôsobom.
(3) iados o povolenie trhacích prác podáva osoba,
pre ktorú sa majú trhacie práce vykona, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá trhacie práce vykoná.
(4) K iadosti pod¾a odseku 3 sa prikladá
a) právoplatné rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu
alebo dokumentácia pod¾a osobitného predpisu,20)
20

b)
c)
d)
e)
f)

g)
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v súvislosti s ktorými je potrebné vykona trhacie
práce, s výnimkou konaní uvedených v odseku 10,
oprávnenie fyzickej osoby na výkon trhacích prác,
povolenie na odber výbunín,
doklad o mieste skladovania výbunín,
dokumentácia trhacích prác s návrhom technických
podmienok na ich bezpeèné vykonanie; dokumentácia sa predkladá v origináli v dvoch vyhotoveniach,
zoznam osôb s uvedením ich mena, priezviska a adresy, ak ide o fyzickú osobu, a obchodného mena
a sídla, ak ide o právnickú osobu, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli by ohrozené
pouitím výbunín,
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb pod¾a písmena f).

(5) Pri povo¾ovaní trhacích prác a pri výkone trhacích prác obvodný banský úrad môe nariadi oprávnenej osobe
a) meraním overi seizmické úèinky trhacích prác na
objekty a zariadenia, ktoré môu by trhacími prácami ohrozené,
b) meraním overi akustické úèinky trhacích prác na
okolie,
c) predloi znalecký posudok na objasnenie sporných
otázok.
(6) Náklady na overenie seizmických úèinkov
a akustických úèinkov trhacích prác na okolie a na vyhotovenie znaleckého posudku pod¾a odseku 5 uhrádza iadate¾.
(7) Obvodný banský úrad môe pred vydaním rozhodnutia o povolení trhacích prác pod¾a odseku 1 nariadi skúobný odstrel. Skúobným odstrelom sa overujú úèinky trhacích prác pod¾a odseku 5.
(8) Trhacie práce mono vykona bez rozhodnutia
o povolení trhacích prác pod¾a odseku 1, len ak je to nevyhnutne potrebné na záchranu ivotov alebo majetku
a hrozí nebezpeèenstvo z omekania. Výkon takýchto
trhacích prác ohlási osoba, ktorá ich vykoná, príslunému obvodnému banskému úradu telefonicky, faxom
alebo iným elektronickým spôsobom. Zápisnicu o vykonaní trhacích prác vyhotoví a predloí osoba, ktorá
ich vykonala, príslunému obvodnému banskému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dòa ich vykonania.
(9) Pri trhacích prácach sú vlastníci alebo uívatelia
nehnute¾ností na nevyhnutne potrebný èas povinní
strpie umiestnenie výstraných alebo informatívnych
tabú¾ na zaistenie bezpeènosti ivota a zdravia ¾udí
a ochrany majetku.
(10) Pri trhacích prácach pod¾a § 45 ods. 1 písm. e)
môe obvodný banský úrad na základe odôvodnenej
iadosti konanie o povolení trhacích prác spoji s konaním o povolenie banskej èinnosti pod¾a osobitného
predpisu.21)

) Napríklad § 66, 71 a § 88 ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, § 2 a 3 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 12 a 21 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov.
21
) § 10 a 11 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 34 a 34a zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.

Èiastka 21

Zbierka zákonov è. 58/2014

Strana 623

§ 48

§ 52

Oznamovanie trhacích prác ve¾kého rozsahu

Predaj pyrotechnických výrobkov

Oprávnená osoba je povinná pri trhacích prácach
ve¾kého rozsahu oznámi dátum a èas odstrelu príslunému obvodnému banskému úradu, príslunému útvaru Policajného zboru, obci, v obvode ktorej je miesto
odstrelu, a osobám, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli by ohrozené pouitím výbunín,
najneskorie 24 hodín pred vykonaním odstrelu.

(1) Predáva, nadobúda a pouíva mono len pyrotechnické výrobky uvedené na trh.

§ 49

(3) V obchodnej sieti mono predáva len pyrotechnické výrobky kategórie 1 a 3, kategórie T1 a kategórie
P1.

Oboznamovanie strelmajstrov a technických
vedúcich odstrelov s rozhodnutím
(1) Oprávnená osoba je povinná preukázate¾ným
spôsobom oboznámi strelmajstra alebo technického
vedúceho odstrelu s rozhodnutím o povolení trhacích
prác a s návrhom opatrení pod¾a § 47 odsek 4 písm. g).
(2) Oprávnená osoba môe strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelu nariadi vykona len taký
poèet odstrelov, ktorý mu umoní vèas vykona vetky
úkony potrebné na bezpeèný výkon trhacích prác.
§ 50
Vedúci trhacích prác
(1) Oprávnená osoba, ktorá vykonáva trhacie práce,
urèí potrebný poèet vedúcich trhacích prác s prihliadnutím na mnostvo, objem, rozsah trhacích prác, ich
technologickú nároènos a svoju organizaènú truktúru.
(2) Vedúci trhacích prác musí ma príslunú odbornos strelmajstra pod¾a § 32 ods. 5 alebo príslunú odbornos technického vedúceho odstrelu pod¾a § 33
ods. 3 pod¾a druhu trhacích prác, ktoré vykonáva oprávnená osoba.
§ 51
Výroba pyrotechnických výrobkov
a ich uvedenie na trh
(1) Výroba pyrotechnických výrobkov sa povauje za
spracúvanie výbunín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa vzahujú § 41 a 42.
(2) Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováa pyrotechnické výrobky na úèel ich uvedenia na trh, je povinná odberate¾ovi
a) vyda vyhlásenie o zhode s technickými poiadavkami pod¾a osobitného predpisu,18)
b) priloi k pyrotechnickému výrobku návod na jeho
pouitie, návod na likvidáciu zlyhavky a uvies na
obale údaj o celkovej hmotnosti pyrotechnických výrobkov a celkovej hmotnosti pyrotechnických zloí;
návod a údaje sa uvádzajú v tátnom jazyku krajiny,
v ktorej sa pyrotechnický výrobok má uvies na trh.
(3) Oprávnená osoba pod¾a odseku 2 môe pyrotechnický výrobok uvies na trh len v obale schválenom
a oznaèenom pod¾a osobitného predpisu.12)

(2) Predavaè pyrotechnických výrobkov je povinný
pri predaji pyrotechnických výrobkov upozorni kupujúceho na dodranie návodu na pouívanie a na poiadanie kupujúceho poda mu vysvetlenie o pouití týchto
pyrotechnických výrobkov a o prísluných bezpeènostných opatreniach.

(4) Pyrotechnické výrobky pod¾a odseku 3 mono
predáva len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe.
(5) Pyrotechnické výrobky nemono odpa¾ova v priestoroch predajne.
(6) Vo výkladoch predajní mono vystavova len napodobeniny pyrotechnických výrobkov.
(7) Pyrotechnické výrobky nemono skladova a predáva v priestoroch únikových ciest zo stavby a z predajne.
(8) Pyrotechnické výrobky kategórie 4, kategórie P2
iné ako pre automobilový priemysel a T2 môu nadobúda a pouíva len fyzické osoby s oprávnením odpa¾ovaèa ohòostrojov.
(9) Predáva pyrotechnické výrobky kategórie 2, 3,
T1 a P1 môu len fyzické osoby s oprávnením strelmajstra, odpa¾ovaèa ohòostrojov, pyrotechnika alebo fyzické osoby s osvedèením predavaèa pyrotechnických
výrobkov.
§ 53
Pouívanie pyrotechnických výrobkov
(1) Pyrotechnický výrobok mono pouíva len pod¾a
návodu na jeho pouívanie.
(2) Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je
zakázané pouíva vo vzdialenosti menej ako 200 m od
nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, kôl, lieèební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.
(3) Na pouívanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri portovom podujatí sa vyaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa portové
podujatie uskutoèòuje, a organizátora portového podujatia.
§ 54
Povo¾ovanie ohòostrojných prác
(1) Ohòostrojné práce povo¾uje obvodný banský úrad
rozhodnutím o povolení ohòostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohòostrojných prác bolo vydané na
dobu urèitú a ohòostrojné práce neboli vykonané v lehote urèenej v rozhodnutí o povolení ohòostrojných
prác, obvodný banský úrad môe platnos rozhodnutia
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o povolení ohòostrojných prác na základe iadosti
toho, kto mal ohòostrojné práce povolené, predåi.
(2) Rozhodnutie o povolení ohòostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslunému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala
súhlas na vykonanie ohòostrojných prác pod¾a odseku 5 písm. d).
(3) iados o povolenie ohòostrojných prác podáva
osoba, pre ktorú sa ohòostrojné práce majú vykona,
alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohòostrojné práce vykoná.
(4) Ohòostrojné práce musia vykonáva najmenej
dvaja odpa¾ovaèi ohòostrojov, z ktorých jeden musí by
urèený ako vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohòostrojných prác.
(5) K iadosti pod¾a odseku 3 sa prikladá
a) kópia oprávnenia odpa¾ovaèa ohòostrojov, ktorý
bude ohòostrojné práce vykonáva,
b) povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,
c) technologický postup ohòostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpeèné vykonanie,
d) písomný súhlas obce na vykonanie ohòostrojných prác,
e) záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohòostrojných prác,
ak sa tieto majú vykona vo vzdialenosti menej ako
10 000 m od vzaného bodu riadeného letiska alebo
letiska s noènou prevádzkou.
(6) Na pouitie pyrotechnických výrobkov kategórie
P2 a T2 sa vzahujú odseky 1 a 5.
§ 55
Zodpovednos za vykonanie
ohòostrojných prác
(1) Za prípravu a vykonanie ohòostrojných prác zodpovedá vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov.
(2) Vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov
a) vypracúva technologický postup ohòostrojných prác,
b) riadi prípravu a odpa¾ovanie pyrotechnických výrobkov,
c) koordinuje prácu ostatných odpa¾ovaèov ohòostrojov,
d) urèí podmienky na bezpeèné vykonanie ohòostrojných prác,
e) riadi likvidáciu zlyhaviek,
f) vykonáva prehliadku odpa¾ovacích zariadení
a miesta odpalu,
g) vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku ohòostrojných prác a výsledku prehliadky odpa¾ovacích
zariadení a miesta odpalu a do troch pracovných dní
od ich ukonèenia ju doruèí obvodnému banskému
úradu.
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§ 56
Nadobúdanie, predaj a drba munície
(1) Nadobúda a predáva muníciu mono len na základe povolenia pod¾a osobitného predpisu.22)
(2) Protipechotné míny môu dra oprávnená osoba,
ozbrojené sily Slovenskej republiky a rozpoètová organizácia pod¾a § 75 ods. 1 písm. a) tvrtého bodu za podmienok uvedených v osobitnom predpise.23)
§ 57
Technický stav výbunín, výbuných
predmetov, munície a ich preskúanie
(1) Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, oprávnená osoba a koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 sú
povinní
a) udriava výbuniny, výbuné predmety, muníciu
a ich obaly v riadnom technickom stave,
b) ma neustále preh¾ad o technickom stave výbunín,
výbuných predmetov alebo munície,
c) zabezpeèi preskúanie výbuniny, výbuného
predmetu alebo munície a ich obalov v rozsahu a lehotách ustanovených týmto zákonom bez vyzvania
a na vlastné náklady; uvedené sa nevzahuje na výbuniny, výbuné predmety a muníciu urèenú na
výcvik pyrotechnikov, ktorá sa podrobí kontrole
technického stavu urèeným pyrotechnikom pod¾a
tohto zákona.
(2) Preskúaním výbunín, výbuných predmetov
alebo munície a ich obalov je skúanie urèeného výrobku vykonávané autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou.
(3) O výsledku preskúania pod¾a odseku 2 autorizovaná osoba alebo notifikovaná osoba vydá rozhodnutie
o zhode výrobku s technickou dokumentáciou.
(4) Na základe rozhodnutia o zhode výrobku s technickou dokumentáciou môe výrobca, ministerstvo obrany
alebo ministerstvo vnútra predåi technickú ivotnos
výbuniny, výbuného predmetu alebo munície.
(5) Ak výsledky preskúania preukáu technické nedostatky, ktoré zniujú bezpeènos výbuniny, výbuného predmetu alebo munície na úroveò ohrozujúcu
ivot, zdravie alebo majetok, osoby uvedené v odseku 1
sú povinné rozhodnú o ïalom nakladaní najneskôr
do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o zhode výrobku s technickou dokumentáciou.
§ 58
Poiadavky pri výrobe munície
(1) Na kadú výrobnú èinnos spojenú s výrobou munície je oprávnená osoba povinná zabezpeèi vypracovanie technologického postupu.

22

) § 5 a 9 zákona è. 392/2011 Z. z.

23

) Dohovor o zákaze pouitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich znièení (oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 121/1999 Z. z.).
Protokol o výbuných pozostatkoch vojny k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach pouitia urèitých konvenèných zbraní, ktoré
môu by povaované za nadmerne zraòujúce alebo majúce nerozliujúce úèinky (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 584/2006 Z. z.).
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(2) V miestnosti, kde sa vyrába munícia, oprávnená
osoba zabezpeèí rozmiestnenie laboraènej linky a kompletizaènej linky tak, aby bol z tejto miestnosti
umonený bezpeèný únik zamestnancov.
(3) Laborácia munície je plnenie munície alebo munièných elementov výbuninou.
(4) Výbuniny urèené na laboráciu munície a munièných elementov, iniciátory a iniciaèné zariadenia
mono v procese výroby prenáa, preváa a uklada
len v balení, ktoré je schválené v technologickom postupe pod¾a odseku 1.
(5) Kompletizácia munície je súbor èinností, ktoré
smerujú k zloeniu munície z jednotlivých munièných
elementov.
(6) Pri kompletizácii munície mono adjustova iniciátory alebo iniciaèné zariadenia len na oddelených
pracoviskách; adjustáciou je vlisovanie, zaskrutkovanie alebo iným spôsobom vloenie iniciátora alebo iniciaèného zariadenia do náloe výbuniny alebo do munície.
(7) Pri výrobe munície je zakázané
a) zriaïova pracovisko v priestore uzavretom medzi
dopravníkmi alebo stenami bez monosti vo¾ného
východu,
b) pracova s chybným alebo nepreskúaným zariadením a strojmi,
c) opravova, nastavova, èisti a maza zariadenie,
ktoré je v prevádzke,
d) odstraòova ochranné zariadenia poèas práce s muníciou a výbuninou.
(8) Pri práci s muniènými elementmi, ktoré obsahujú
elektrické iniciátory, je oprávnená osoba povinná vykona bezpeènostné opatrenia, ktorými sa zabráni neiaducemu vplyvu elektrostatického a elektromagnetického po¾a na munièné elementy.
§ 59
Dekompletizácia a delaborácia munície
(1) Dekompletizácia munície je súhrn pracovných
èinností s muníciou alebo munièným elementom s cie¾om rozdelenia munície na menie elementy.
(2) Delaborácia munície je súhrn pracovných èinností s muníciou alebo muniènými elementmi s cie¾om oddelenia výbunín od nevýbuných elementov.
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a okná objektu boli zatvorené a zaistené proti otvoreniu.
(5) Zariadenie na deadjustáciu iniciátorov alebo iniciaèných zariadení musí by skontruované tak, aby
zamestnanci boli chránení proti úèinkom prípadného
výbuchu.
(6) Deadjustáciu pokodeného, podozrivého a nebezpeèného iniciátora alebo iniciaèného zariadenia mono
vykona len jednotlivo, v samostatnom a na túto èinnos schválenom objekte.
§ 60
Revízia, oprava a likvidácia munície
(1) Na revíziu, opravu a likvidáciu munície sa vzahuje postup pod¾a § 58 a 59.
(2) Kadý, kto poiada o revíziu, opravu a likvidáciu
munície, je povinný poskytnú vykonávate¾ovi revízie,
opravy a likvidácie údaje o aktuálnom technickom stave munície.
§ 61
Nièenie munície
(1) Nièenie munície je súhrn èinností, ktorých výsledkom je fyzické znièenie munície výbuchom.
(2) Muníciu mono nièi iba v urèených zariadeniach
alebo v schválených trhacích jamách.
(3) Vedúci prác pri nièení munície je pyrotechnik
skupiny D alebo E.
(4) Muníciu, ktorú nemono bezpeène prepravova,
môu nièi výhradne pyrotechnici ministerstva vnútra,
a to aj mimo priestorov uvedených v odseku 2. Uvedené
sa nevzahuje na vojenské objekty a vojenské priestory,
kde túto èinnos vykonávajú pyrotechnici ministerstva
obrany.
(5) Pri nièení nálezu munície sú vlastníci dotknutých
nehnute¾ností povinní strpie nevyhnutné úkony, ktoré sú spojené s nièením munície. Osoby, ktoré zabezpeèujú nièenie munície, postupujú tak, aby právo alebo
právom chránené záujmy dotknutých osôb boli obmedzené v èo najmenej miere, èo vak nesmie by na úkor
zachovania bezpeènostných opatrení pri nièení nálezu
munície.
§ 62

(3) Dekompletizáciu a delaboráciu munície s chemicky nestálymi výbuninami mono vykonáva len
v samostatných a na túto èinnos schválených objektoch a na zariadeniach, ktoré sú skontruované tak,
aby zamestnanci boli chránení proti úèinkom prípadného výbuchu.

(1) Vyh¾adávanie nevybuchnutej munície je odborná
èinnos, ktorou sa zisuje prítomnos munície alebo
munièných elementov.

(4) Deadjustáciu iniciátorov alebo iniciaèných zariadení mono vykonáva v samostatných a na túto èinnos schválených objektoch; deadjustáciou je vylisovanie, vyskrutkovanie alebo iným spôsobom vybratie
iniciátora alebo iniciaèného zariadenia z náloe výbuniny alebo z munície. Oprávnená osoba zabezpeèí, aby
sa v èase deadjustácie iniciátorov alebo iniciaèných zariadení nenachádzali v objekte fyzické osoby, aby dvere

(3) Oprávnená osoba, ktorá vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu, je povinná osobe, pre ktorú vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu,
a) predloi povolenie pod¾a odseku 2 a

Vyh¾adávanie nevybuchnutej munície

(2) Vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu, okrem vojenských objektov a priestorov, môe len oprávnená osoba, ktorá má na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície
povolenie prísluného obvodného banského úradu.
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b) vyda po ukonèení vyh¾adávania nevybuchnutej
munície závereènú správu, v ktorej uvedie
1. spôsob vyh¾adávania nevybuchnutej munície,
2. pouité technické zariadenie,
3. garantovanú håbku prehliadnutého priestoru a
4. výsledok vyh¾adávania nevybuchnutej munície.
§ 63
Povolenie na vyh¾adávanie
nevybuchnutej munície
(1) iados o povolenie vyh¾adáva nevybuchnutú
muníciu podáva oprávnená osoba so súhlasom osoby,
ktorá poiada oprávnenú osobu o vyh¾adanie nevybuchnutej munície.
(2) Obvodný banský úrad rozhodne o povolení na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície pod¾a § 62 ods. 2
pre oprávnenú osobu, ktorá preukáe, e
a) fyzická osoba, ktorá riadi a organizuje vyh¾adávanie
nevybuchnutej munície, má odbornú spôsobilos
pyrotechnika skupiny D alebo E a
b) fyzická osoba, ktorá vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu, má odbornú spôsobilos pyrotechnika skupiny A, D alebo E.
(3) iados o povolenie vyh¾adáva nevybuchnutú
muníciu obsahuje
a) identifikaèné údaje oprávnenej osoby
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, miesto podnikania
a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak
ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
2. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a daòové identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
b) identifikaèné údaje osoby, pre ktorú sa má vyh¾adávanie nevybuchnutej munície vykona,
c) oprávnenie oprávnenej osoby na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície,
d) meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny A, D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude nevybuchnutú muníciu vyh¾adáva,
e) meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude riadi a organizova vyh¾adávanie nevybuchnutej munície,
f) technologický postup vyh¾adávania nevybuchnutej
munície pod¾a odseku 6,
g) zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva
alebo právom chránené záujmy by mohli by pri vyh¾adávaní nevybuchnutej munície ohrozené,
h) návrh opatrení na zabránenie ohrozeniu práv alebo právom chránených záujmov osôb uvedených v písmene g).
(4) Ak oprávnená osoba nevykoná vyh¾adávanie nevybuchnutej munície v termíne urèenom v rozhodnutí
o povolení na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície,
môe písomne poiada obvodný banský úrad
o predåenie termínu ukonèenia vyh¾adávania nevybuchnutej munície najneskôr 7 dní pred ukonèením
termínu, ktorý je urèený v rozhodnutí o povolení na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície.
(5) Rozhodnutie o povolení na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície a rozhodnutie o predåení povolenia
na vyh¾adávanie nevybuchnutej munície zale obvodný
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banský úrad aj útvaru Policajného zboru pod¾a miesta
vyh¾adávania nevybuchnutej munície.
(6) Technologický postup vyh¾adávania nevybuchnutej munície obsahuje
a) miesto a èas vyh¾adávania,
b) situaèný nákres alebo mapu miesta vyh¾adávania
a najbliieho okolia so zakreslením manipulaèného
priestoru a bezpeènostného okruhu,
c) urèenie metódy a spôsob vyh¾adávania,
d) spôsob vypratania a uzatvorenia bezpeènostných
okruhov,
e) spôsob ochrany okolia pred neiaducimi úèinkami,
f) prostriedky na vyhlasovanie výstraných signálov
a spôsob ich vyhlasovania,
g) urèenie úkrytov zamestnancov,
h) zásady prvej pomoci,
i) zoznam osôb pod¾a odseku 3 písm. g) a spôsob informovania Policajného zboru a Hasièského a záchranného zboru.
§ 64
Organizácia vyh¾adávania
nevybuchnutej munície
(1) Pri vyh¾adávaní nevybuchnutej munície oprávnená osoba nesmie urèova normy spotreby práce.
(2) Pri náleze nevybuchnutej munície je oprávnená
osoba povinná
a) zabezpeèi nevybuchnutú muníciu proti pohybu
a odcudzeniu a
b) bezodkladne informova prísluný útvar Policajného
zboru.
(3) Osoba, ktorá vyh¾adáva nevybuchnutú muníciu,
je oprávnená nájdenú nevybuchnutú muníciu len odkry, oznaèi a identifikova.
§ 65
Zaistenie bezpeènosti pri vyh¾adávaní
nevybuchnutej munície
(1) Oprávnená osoba najneskôr 24 hodín pred zaèatím vyh¾adávania nevybuchnutej munície písomne
oznámi èas zaèatia a plánovaný èas ukonèenia vyh¾adávania nevybuchnutej munície
a) obvodnému banskému úradu, ktorý povolil vyh¾adávanie nevybuchnutej munície,
b) obci, v ktorej katastrálnom území sa bude vyh¾adáva nevybuchnutá munícia,
c) útvaru Policajného zboru pod¾a miesta vyh¾adávania nevybuchnutej munície a
d) osobám uvedeným v § 63 ods. 3 písm. g).
(2) Oprávnená osoba je povinná osobám uvedeným
v odseku 1 bezodkladne písomne oznámi skutoèné
ukonèenie vyh¾adávania nevybuchnutej munície.
(3) Oprávnená osoba je povinná urèi hlavného pyrotechnika, ktorý riadi odborné práce pri vyh¾adávaní nevybuchnutej munície.
(4) Hlavný pyrotechnik vytýèi, vyznaèí a zabezpeèí
preh¾adávaný priestor spôsobom urèeným v technolo-
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gickom postupe tak, aby sa zabránilo vstupu tretích
osôb do bezpeènostného okruhu.
(5) Hlavný pyrotechnik zodpovedá za vypratanie manipulaèného priestoru a za uzavretie bezpeènostného
okruhu.
(6) Do manipulaèného priestoru a bezpeènostného
okruhu majú prístup len osoby, ktoré plnia pracovné
úlohy súvisiace s vyh¾adávaním nevybuchnutej munície; kontrolné orgány so súhlasom osoby, ktorá riadi
a organizuje vyh¾adávanie nevybuchnutej munície.
§ 66
Humanitárne odmínovanie
(1) Humanitárne odmínovanie je vyh¾adávanie, doprava, skladovanie, delaborácia, nièenie výbunín, výbuných predmetov, munície vrátane protipechotných
mín a èinnosti spojené s odstraòovaním alebo znièením
výbuných pozostatkov vojny vykonávané s cie¾om odvrátenia hrozby ujmy na majetku a zdraví, ktoré môu
spôsobi výbuniny, výbuné predmety alebo munícia
vrátane protipechotných mín; za humanitárne odmínovanie sa povauje aj výcvik vo vyh¾adávaní, odstraòovaní, likvidácií a nièení výbunín, výbuných predmetov a munície vrátane protipechotných mín alebo
vývoj technológií pre humanitárne odmínovanie.
(2) Humanitárne odmínovanie sa vykonáva spravidla
mimo územia Slovenskej republiky pod¾a medzinárodnej zmluvy.
(3) Oprávnená osoba môe vykonáva humanitárne
odmínovanie, ak má na túto èinnos oprávnenie pod¾a
osobitného predpisu.24)
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f) prvú pomoc pri zranení výbuchom.
(9) Odborná spôsobilos na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa overuje pred
skúobnou komisiou, ktorá má najmenej troch èlenov.
Skúobnú komisiu zriaïuje v spolupráci s certifikaènou autoritou poverenou príslunou medzinárodnou
organizáciou koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2.
(10) Certifikaènou autoritou poverenou príslunou
medzinárodnou organizáciou je zástupca tejto medzinárodnej organizácie alebo osoba poverená touto medzinárodnou organizáciou.
(11) Skúobná komisia pod¾a odseku 9 výsledok overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania hodnotí stupòom vyhovel alebo nevyhovel. O výsledku overenia skúobná
komisia vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky,
hodnotenie odpovedí a výsledok. Výsledok overenia sa
ústne oznámi iadate¾ovi o osvedèenie o odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho
odmínovania bezprostredne po vykonaní overenia.
(12) Pri nevyhovujúcom výsledku overenia odbornej
spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa môe toto overenie opakova. Ak
iadate¾ o osvedèenie z odbornej spôsobilosti nevyhovel
ani pri opakovanom overení, musí absolvova celú výuèbu pod¾a odsekov 7 a 8.
(13) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na riadenie
humanitárneho odmínovania a osvedèenie na vykonávanie humanitárneho odmínovania vydáva koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2.
TRETIA ÈAS

(4) Oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca,
ktorý riadi humanitárne odmínovanie, musí by drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania.

TÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU VÝBUNÍN,
VÝBUNÝCH PREDMETOV A MUNÍCIE

(5) Oprávnená osoba, ktorá vykonáva humanitárne odmínovanie, musí by drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie humanitárneho odmínovania.

Organizácia tátnej správy na úseku výbunín,
výbuných predmetov a munície

(6) Výuèbu na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania
vykonáva koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2.
(7) Teoretická a praktická výuèba na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa vykonáva pod¾a poiadaviek
príslunej medzinárodnej organizácie, uskutoèòuje sa
v kurzoch v rozsahu najmenej 40 hodín a iadate¾
o osvedèenie pod¾a odsekov 4 a 5 musí by drite¾om
pyrotechnického oprávnenia skupiny D alebo E.
(8) Výuèba pod¾a odseku 7 obsahuje aj
a) bezpeènostný a krízový manament,
b) metódy a spôsoby riadenia osôb v krízových situáciách,
c) medzinárodné humanitárne zmluvy,
d) humanitárne projekty a pecifické poiadavky na
úèastníkov kurzu,
e) identifikáciu nevybuchnutej munície a improvizovaných výbuných zariadení,
24

§ 67

tátnu správu na úseku výbunín, výbuných predmetov a munície pod¾a tohto zákona vykonáva
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo),
b) Hlavný banský úrad,
c) obvodný banský úrad,
d) ministerstvo vnútra,
e) ministerstvo obrany.
§ 68
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi a zabezpeèuje výkon tátnej správy na úseku
výbunín, výbuných predmetov a munície,
b) zabezpeèuje a koordinuje v súèinnosti s ústrednými
orgánmi tátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce vo veciach výbunín, výbuných predmetov
a munície,

) Príloha è. 2 k zákonu è. 455/1991 Z. z., skupina 214, poradové èíslo 49 l.
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c) rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,
d) rozhoduje pri pochybnostiach o hlavnom dozore
v oblasti výbunín, výbuných predmetov a munície
po dohode s ministerstvom vnútra a ministerstvom
obrany,
e) vydáva povolenia na prepravu výbunín a vedie
o týchto povoleniach evidenciu pod¾a osobitného
predpisu,14)
f) rozhoduje pri pochybnostiach, èi ide o výbuninu,
výbuný predmet alebo muníciu.
§ 69
Hlavný banský úrad
(1) Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru
orgánov tátnej správy vo veciach výbunín, výbuných predmetov a munície a vykonáva hlavný dozor
nad dodriavaním tohto zákona.
(2) Hlavný banský úrad riadi èinnos obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam vo veciach výbunín, výbuných predmetov
a munície.
(3) Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad
a) ukladá opatrenia vo veciach výbunín, výbuných
predmetov a munície a opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti
prevádzky a na tento úèel organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
b) vykonáva previerky pracovísk, èinností a technických zariadení a pritom zisuje, ako obvodné banské
úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z tohto
zákona a prísluných veobecne záväzných právnych predpisov.
(4) Hlavný banský úrad
a) overuje odbornú spôsobilos osôb v rozsahu urèeným týmto zákonom a vydáva im prísluné osvedèenia alebo oprávnenia a odoberá ich,
b) vydáva a odoberá poverenia pod¾a tohto zákona,
c) zabezpeèuje medzinárodnú výmenu informácií s príslunými orgánmi tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a Európskou komisiou,
d) povo¾uje pouívanie výbunín, výbuných predmetov alebo pomôcok na pouívanie výbunín, ak sa
majú pouíva v podzemí,
e) vydáva oprávnenej osobe povolenie pod¾a § 41 písm. a),
f) vydáva povolenie pouíva vybrané zariadenie a nariaïuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia,
g) vedie evidenciu povolení a poverení vydaných pod¾a
§ 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. a) a evidenciu
technických vedúcich odstrelov, pyrotechnikov
a odpa¾ovaèov ohòostrojov pod¾a § 37 ods. 1,
h) pride¾uje kód jednoznaènej identifikácie,25)
i) ukladá pokuty pod¾a § 78,
j) vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej
spôsobilosti vydaných ich drite¾om v táte, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo vajèiarskej konfederácii;
25
26
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pri vydávaní rozhodnutia posudzuje, èi obsah vykonanej skúky o odbornej spôsobilosti vykonanej
v táte jej drite¾a obsahovo zodpovedá skúke pod¾a
tohto zákona,
k) kontroluje oprávnenie alebo osvedèenie pri predaji
pyrotechnických výrobkov.
§ 70
Obvodný banský úrad
(1) Obvodný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad
dodriavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného dozoru
a) vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk
a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných veobecne záväzných
právnych predpisov, ak upravujú výrobu výbunín,
výbuných predmetov a munície, ich pouívanie,
skladovanie a evidenciu u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných veobecne záväzných právnych
predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, bezpeènosti technických zariadení
a pracovných podmienok,
b) vyetruje príèiny vzniku závaného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smr alebo pri ktorom dolo k akej ujme na zdraví, a vyetruje príèiny vzniku havárie,
c) nariaïuje odstráni zistené závady a nedostatky,
d) preskúmava bez zbytoèného odkladu odôvodnenos poiadavky odborového orgánu na preruenie
práce,
e) dozerá, èi oprávnená osoba riadne vedie evidenciu
a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje
zdroje a príèiny úrazovosti,
f) overuje odbornú spôsobilos v rozsahu urèenom
týmto zákonom a vydáva prísluné osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej
spôsobilosti a odoberá ich,
g) objasòuje a prejednáva priestupky pod¾a veobecného predpisu o priestupkoch,26)
h) ukladá pokuty pod¾a § 78,
i) nariaïuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti
prevádzky,
j) nariaïuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe
alebo jej èasti, prípadne jej technických zariadení
v nevyhnutnom rozsahu a do odstránenia závad, ak
ide o závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú
celospoloèenský záujem.
(2) Obvodný banský úrad ïalej
a) povo¾uje trhacie práce, ohòostrojné práce a vyh¾adávanie munície, predluje platnos rozhodnutí
o povolení trhacích prác, ohòostrojných prác a vyh¾adávania munície, nariaïuje skúobný odstrel,
b) povo¾uje umiestnenie stavby a uívanie, zruenie
alebo odstránenie skladov výbunín, výbuných
predmetov a munície, urèuje ochranné pásmo skladu výbunín, výbuných predmetov a munície a roz-

) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovate¾nosti výbunín na civilné pouitie.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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sah obmedzení v ochranných pásmach za podmienok urèených v § 17 a 24,
vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali
povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo
ohòostrojných prác, povolenie na odber výbunín
a povolenie na uívanie, zruenie alebo odstránenie
skladov výbunín a evidenciu oprávnení strelmajstrov,
povo¾uje odber výbunín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbunín vydaného pod¾a § 40 ods. 1
ministerstvu,
v rámci dozornej èinnosti preveruje podania osôb,
oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozoròujú na poruovanie veobecne záväzných právnych predpisov,
preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, èi osoba vykonávala alebo vykonáva èinnos bez
oprávnenia, povolenia alebo súhlasu,
kontroluje oprávnenie alebo osvedèenie pri predaji
pyrotechnických výrobkov,
plní ïalie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona
a iných veobecne záväzných právnych predpisov.
§ 71
Ústredný banský inpektor
a obvodný banský inpektor

(1) Úlohy tátnej správy na úseku hlavného dozoru
vykonáva Hlavný banský úrad prostredníctvom
ústredných banských inpektorov a obvodný banský
úrad prostredníctvom obvodných banských inpektorov (ïalej len banský inpektor).
(2) Banský inpektor je oprávnený
a) vstupova kedyko¾vek do objektov, zariadení a priestorov, vykonáva v nich prehliadky a etrenia,
poadova predloenie prísluných dokladov, informácií a vysvetlení, preverova znalosti predpisov
upravujúcich výrobu výbunín, výbuných predmetov a munície u riadiacich zamestnancov, ako aj zhotovova fotografické snímky a kópie prevádzkových
máp a ïalej dokumentácie potrebné na zisovanie
závad a nedostatkov, ako aj na zisovanie stavu, príèin a následkov závaných prevádzkových nehôd
alebo havárií a závaných pracovných úrazov,
b) vydáva záväzné príkazy na odstránenie zistených
závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození celospoloèenských záujmov, najmä
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, bezpeènosti
prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku,
c) vydáva záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej èasti, prípadne ich technických
zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu a do odstránenia závad vrátane príkazov na vyvedenie zamestnancov do bezpeèia,
d) nariaïova nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti
prevádzky,
e) zakáza prácu nadèas a prácu v noci, ak zistí, e sa
vykonáva v rozpore so Zákonníkom práce,
f) zadra preukaz o odbornej spôsobilosti alebo
osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak drite¾ pre-
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ukazu o odbornej spôsobilosti alebo osvedèenia
o odbornej spôsobilosti hrubo alebo opakovane poruí predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky.
(3) Banský inpektor je povinný
a) zdra sa pri výkone práce vetkého, èo môe narui
dôveru v jeho odbornos a nestrannos,
b) oznámi svoju prítomnos kontrolovanej oprávnenej
osobe pred zaèatím prehliadky, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,
c) spísa zápisnicu o výsledku prehliadky, a tú prerokova so tatutárnym orgánom alebo zodpovedným
vedúcim zamestnancom,
d) informova prísluný odborový orgán a zástupcu zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia pri
práci o výsledku prehliadky.
(4) Banský inpektor sa pri výkone svojej èinnosti
preukazuje preukazom Hlavného banského úradu.
§ 72
Záväzný príkaz banského inpektora
(1) Záväzný príkaz banského inpektora mono da
ústne alebo písomne; ak sa dá ústne, je inpektor povinný po ukonèení inpekcie alebo kontroly ho písomne zaznamena.
(2) Proti záväznému príkazu banského inpektora
mono poda v lehote 15 dní od jeho vydania námietky
na prísluný obvodný banský úrad alebo na Hlavný
banský úrad, ak záväzný príkaz vydal ústredný banský
inpektor.
(3) Podanie námietok má odkladný úèinok, ak ho
v záväznom príkaze banský inpektor nevylúèil. Odkladný úèinok mono vylúèi, len ak sú ohrozené ivoty
alebo majetok a hrozí nebezpeèenstvo z omekania.
Proti rozhodnutiu obvodného banského úradu, prípadne Hlavného banského úradu o námietkach mono
poda odvolanie.
(4) Zadraný preukaz pod¾a § 71 ods. 2 písm. f) obvodný banský inpektor bezodkladne postúpi na konanie obvodnému banskému úradu a ústredný banský
inpektor Hlavnému banskému úradu, ktorý rozhodne
o ïalom postupe.
§ 73
Ministerstvo vnútra
(1) Ministerstvo vnútra plní úlohy tátnej správy na
úseku výbunín, výbuných predmetov a munície v pôsobnosti ministerstva vnútra a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
spravodlivosti) prostredníctvom pyrotechnických inpektorov ministerstva vnútra.
(2) Úlohy tátnej správy vykonáva ministerstvo vnútra prostredníctvom pyrotechnických inpektorov.
(3) Dozor v objektoch a zariadeniach ministerstva
vnútra a ministerstva spravodlivosti vykonávajú pyrotechnickí inpektori ministerstva vnútra aj vtedy, ak
sú objekty a zariadenia poskytované na èinnosti spoje-
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né s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
iným osobám.
(4) Ministerstvo vnútra je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický inpektor ministerstva vnútra.
(5) Ministerstvo vnútra vykonáva pôsobnos v rezorte
ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ktorú pod¾a tohto zákona vykonáva Hlavný banský úrad
a obvodný banský úrad.
§ 74
Pyrotechnický inpektor ministerstva vnútra
(1) Pyrotechnického inpektora ministerstva vnútra
urèuje minister vnútra Slovenskej republiky.
(2) Pyrotechnickým inpektorom ministerstva vnútra môe by prísluník Policajného zboru s vysokokolským vzdelaním technického smeru minimálne druhého stupòa, ktorý je drite¾om preukazu spôsobilosti
pyrotechnika s oprávnením na vetky èinnosti s muníciou a nastraenými výbunými systémami vydaným
ministerstvom vnútra a v posledných piatich rokoch
preukázate¾ne vykonával pyrotechnickú èinnos.
(3) Pyrotechnický inpektor ministerstva vnútra je pri
výkone svojej èinnosti povinný preukazova sa oprávnením pyrotechnického inpektora ministerstva vnútra.
(4) Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inpektora ministerstva vnútra sa vzahujú ustanovenia
§ 71 ods. 2 a 3.
§ 75
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bou,
skúaním,
skladovaním,
pouívaním,
likvidáciou alebo nièením výbunín a munície, ako
aj vzdelávaním v oblasti výbunín a munície,
e) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhodol pyrotechnický inpektor ministerstva obrany,
f) vykonáva dozor v objektoch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a v rozpoètových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú
vedou, výskumom, výrobou, skúaním, skladovaním, pouívaním, likvidáciou alebo nièením výbunín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbunín
a munície, ak èinnosti spojené s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou sú vykonávané
1. iným rezortom pod¾a uzatvorenej medzirezortnej
zmluvy,
2. zahraniènými ozbrojenými silami, ktoré vykonávajú výcvik alebo vojenské cvièenie na území Slovenskej republiky pod¾a medzinárodnej zmluvy,
3. inými osobami,
g) vykonáva pôsobnos v ozbrojených silách Slovenskej
republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve
a v rozpoètových organizáciách ministerstva obrany,
ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúaním, skladovaním, pouívaním, likvidáciou alebo
nièením výbunín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbunín a munície, ktorú pod¾a tohto zákona vykonáva Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.
(2) Dozor nad dodriavaním tohto zákona v pôsobnosti ministerstva obrany vykonávajú pyrotechnickí
inpektori ministerstva obrany.

Ministerstvo obrany

§ 76

(1) Ministerstvo obrany
a) riadi výkon tátnej správy na úseku výbunín, výbuných predmetov a munície
1. v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
2. vo Vojenskej polícii,
3. vo Vojenskom spravodajstve,
4. v rozpoètových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, skúaním, skladovaním, pouívaním, likvidáciou alebo nièením výbunín
a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbunín
a munície,
b) zabezpeèuje a koordinuje v súèinnosti s ústrednými orgánmi tátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce
v oblasti výbunín, výbuných predmetov a munície,
c) zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Organizácie Severoatlantickej zmluvy, Európskej obrannej
agentúre a v iných organizáciách zaoberajúcich sa
obranou ako národná autorita pre oblas výbunín,
výbuných predmetov a munície; výkonom jednotlivých èinností národnej autority mono poveri autorizovanú osobu,
d) vykonáva dozor nad zaistením bezpeènosti pri èinnostiach spojených s výbuninami, výbunými
predmetmi a muníciou v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve a v rozpoètových organizáciách ministerstva
obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výro-

Pyrotechnický inpektor ministerstva obrany
(1) Pyrotechnického inpektora ministerstva obrany
urèuje minister obrany Slovenskej republiky.
(2) Pyrotechnickým inpektorom ministerstva obrany môe by profesionálny vojak alebo zamestnanec
ministerstva obrany
a) s vysokokolským vzdelaním druhého stupòa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho
túdia s vyuèovacím predmetom výroba výbunín
alebo kontrukcia munície v rozsahu najmenej dvoch
semestrov alebo tyroch trimestrov alebo
b) s oprávnením pyrotechnika skupiny E.
(3) Pyrotechnický inpektor ministerstva obrany je pri
výkone svojej èinnosti povinný preukazova sa preukazom pyrotechnického inpektora ministerstva obrany.
(4) Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inpektora ministerstva obrany sa vzahujú ustanovenia
§ 71 ods. 2 a 3.
§ 77
Záväzný príkaz a zadranie
pyrotechnického preukazu
(1) Proti záväznému príkazu vydanému pyrotechnickým inpektorom ministerstva obrany alebo pyrotechnickým inpektorom ministerstva vnútra mono do
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15 dní od jeho doruèenia poda odvolanie orgánu, ktorý
záväzný príkaz vydal.
(2) Odvolanie proti záväznému príkazu má odkladný
úèinok, ak ho v záväznom príkaze pyrotechnický inpektor ministerstva obrany alebo pyrotechnický inpektor ministerstva vnútra nevylúèil. Odkladný úèinok mono vylúèi, len ak sú ohrozené ivoty alebo
majetok a hrozí nebezpeèenstvo z omekania.
(3) Zadraný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo
pyrotechnický preukaz pod¾a § 71 ods. 2 písm. f) pyrotechnický inpektor ministerstva obrany alebo pyrotechnický inpektor ministerstva vnútra bezodkladne
postúpi na ïalie konanie príslunému orgánu tátnej
správy, ktorý rozhodne o ïalom postupe.
TVRTÁ ÈAS
SANKCIE
§ 78
Iné správne delikty
(1) Obvodný banský úrad uloí pokutu od 100 do
10 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a) nedodrí povinnos zabezpeèi zatriedenie výbunín, výbuných predmetov a munície pod¾a § 8,
b) nedodrí niektorú z povinností pri balení a oznaèovaní výbunín a výbuných predmetov a ich jednoznaènej identifikácii pod¾a § 9,
c) nedodrí niektorú z povinností pri jednoznaènej
identifikácii, balení, oznaèovaní a evidencii výbunín, výbuných predmetov a munície podliehajúcich
osobitnému reimu pod¾a § 10,
d) dováa, vyrába alebo vyváa plastickú trhavinu
v rozpore s § 11 ods. 2,
e) nedodrí hodnoty minimálnej koncentrácie detekènej
látky v plastickej trhavine v èase výroby pod¾a § 11
ods. 4,
f) vedie evidenciu výbunín, výbuných predmetov
a munície v rozpore s § 12,
g) nedodrí podmienky prepravy výbunín, výbuných
predmetov a munície pod¾a § 13 ods. 2,
h) nedodrí niektorú z poiadaviek alebo podmienok
prepravy výbunín, výbuných predmetov a munície
v priestoroch oprávnenej osoby pod¾a § 14 a 15,
i) nedodrí niektorú z podmienok prenáania výbunín, výbuných predmetov a munície v priestoroch
oprávnenej osoby pod¾a § 16,
j) nedodrí niektorú z podmienok èi povinností pri
skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície pod¾a § 20 a 21,
k) nedodrí niektorú z podmienok èi povinností pri
skladovaní pyrotechnických výrobkov pod¾a § 22,
l) vykoná èinnos v trhacej jame v rozpore so zásadami
pod¾a § 24,
m) poverí prácou s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou fyzickú osobu bez spôsobilosti na
práce s výbuninami, výbunými predmetmi alebo
muníciou pod¾a § 25 ods. 1,
n) nesplní povinnos pod¾a § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
o) nedodrí niektorú z povinností na pouitie výbunín, výbuných predmetov a pomôcok na pouitie
výbunín v podzemí pod¾a § 39,
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p) nadobudne výbuniny a výbuné predmety okrem
pyrotechnických výrobkov kategórie 1, 2, 3, P1 a T1
v rozpore s § 40,
q) nedodrí niektorú z podmienok privádzania výbunín k výbuchu pod¾a § 43,
r) znekodòuje a nièí výbuniny a výbuné predmety
v rozpore s § 44,
s) nesplní povinnos pod¾a § 46 ods. 6,
t) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 48,
u) nesplní oboznamovaciu povinnos pod¾a § 49,
v) nedodrí niektorú z povinností alebo podmienok na
výrobu, predaj a pouívanie pyrotechnických výrobkov pod¾a § 51 a 53,
w) nedodrí niektorú z poiadaviek alebo podmienok na
bezpeèný výkon ohòostrojných prác pod¾a § 54 alebo
§ 55,
x) nedodrí niektorú z povinností pod¾a § 57 alebo
poiadaviek pod¾a § 58,
y) nedodrí zásady pre dekompletizáciu a delaboráciu
munície pod¾a § 59, revízie a opravy munície pod¾a
§ 60 a nièenie munície pod¾a § 61,
z) nedodrí niektorú z podmienok èi povinností pri vyh¾adávaní nevybuchnutej munície pod¾a § 62 alebo
§ 63,
aa) nedodrí niektorú zo zásad organizácie a bezpeènosti vyh¾adávania nevybuchnutej munície pod¾a § 64
alebo § 65,
ab) neposkytne súèinnos pod¾a § 82 ods. 2.
(2) Obvodný banský úrad uloí pokutu od 10 000 do
100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a) nedodrí základné povinnosti na zaistenie bezpeènosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci
s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
pod¾a § 3 ods. 4 a 5 okrem písm. f) a l),
b) nedodrí niektorú z pracovných podmienok pod¾a § 4,
c) nedodrí podmienky bezpeènej prevádzky v objekte
a priestore urèenom na práce s výbuninami, s výbunými predmetmi a muníciou pod¾a § 5,
d) pouíva pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou, ako aj pri inej èinnosti upravenej týmto zákonom technické zariadenie, ktoré
nezodpovedá poiadavkám § 6 a 7,
e) nedodrí niektorú z podmienok èi povinností pri
uvádzaní výbunín, výbuných predmetov a pomôcok na pouitie výbunín na trh pod¾a § 38, § 51
ods. 3 alebo § 52 ods. 1,
f) vykonáva niektorú z èinností pod¾a § 41 písm. b) bez
platného povolenia alebo poverenia,
g) nadobudne a predáva muníciu v rozpore s § 56 ods. 1.
(3) Hlavný banský úrad uloí pokutu od 100 do
100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a) nedodrí základné povinnosti na zaistenie bezpeènosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci
s výbuninami, výbunými predmetmi a muníciou
pod¾a § 3 ods. 5 písm. f) a l),
b) vykonáva èinnos pod¾a § 27 ods. 3 alebo § 41
písm. a) bez platného povolenia alebo poverenia,
c) nesplní niektorú z povinností pod¾a § 27 ods. 5 alebo
ods. 6,
d) neposkytne súèinnos pod¾a § 82 ods. 2,
e) nesplní opatrenia uloené rozhodnutím Hlavného
banského úradu pod¾a § 69 ods. 3 písm. a),
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f) nesplní povinnos pod¾a § 88 ods. 8.
(4) Obvodný banský úrad uloí pokutu od 5 000 a
do 100 000 eur fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om,
alebo právnickej osobe, ktorá bez platného povolenia
vykonáva èinnos pod¾a tohto zákona.
(5) Obvodný banský úrad uloí pokutu od 100 do
5 000 eur koliacemu zariadeniu pod¾a § 27 ods. 2
písm. a) a b), ak nedodrí povinnosti pod¾a § 57.
(6) Ak konaním pod¾a odsekov 1 a 5 oprávnená
osoba, fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba ohrozí bezpeènos a zdravie osôb
a ochranu majetku pri práci s výbuninami, výbunými predmetmi alebo muníciou, Hlavný banský úrad
alebo obvodný banský úrad uloia pokutu a do výky
dvojnásobku pokuty pod¾a odsekov 1 a 5. Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad uloia pokutu a
do výky pänásobku pokuty pod¾a odsekov 1 a 5, ak
protiprávnym konaním alebo opomenutím konania
oprávnenej osoby, fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om, alebo právnickej osoby dolo k závanému pracovnému úrazu, ktorého dôsledkom nastala smr alebo pri
ktorom dolo k akej ujme na zdraví.
(7) Konanie pod¾a odsekov 1 a 5 mono zaèa do
jedného roka odo dòa, keï sa prísluný orgán dozvedel
o poruení povinnosti, a najneskôr do troch rokov odo
dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.
(8) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na
závanos, spôsob, trvanie, ako aj na moné následky
vrátane vzniknutej ujmy, na rozsah a mieru hroziacej
ujmy alebo ohrozenej spoloèenskej hodnoty a na okolnosti poruenia povinností.
(9) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená,
ak orgán, ktorý pokutu uloil, neurèí dlhiu lehotu jej
splatnosti.
(10) Ak sa nevykonala v urèenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uloená pokuta pod¾a odsekov
1 a 5, Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad
uloí ïaliu pokutu a do výky dvojnásobku uloenej
pokuty, a to aj opakovane.
(11) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 79
Odobratie osvedèenia alebo oprávnenia
(1) Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad
rozhodnutím o odobratí osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej spôsobilosti odoberú nimi vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedèenia o odbornej spôsobilosti zamestnancom
oprávnenej osoby za hrubé alebo opakované poruenie
predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpeènosti prevádzky a na pä rokov; uvedené sa vzahuje aj na postup obvodného banského
úradu pri odobratí osvedèenia o odbornej spôsobilosti
vydaného pod¾a § 31 ods. 1 alebo ods. 7.
(2) Na konanie o odobratí oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedèenia o odbornej spôsobilosti platia lehoty pod¾a § 78 ods. 7.
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(3) Pred vrátením oprávnenia o odbornej spôsobilosti
alebo osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa zamestnanec podrobí skúke pod¾a § 30.
(4) Pyrotechnické oprávnenie môe by odobraté pred
uplynutím jeho platnosti v týchto prípadoch:
a) na základe zmeny zdravotnej spôsobilosti; lekárska
správa posudzujúceho lekára musí by zaslaná spolu s návrhom na odobratie pyrotechnického oprávnenia organizácii, ktorá oprávnenie vydala,
b) na základe odsúdenia pyrotechnika za úmyselný
trestný èin, ak rozsudok nadobudol právoplatnos,
c) za hrubé poruenie alebo opakované poruenie
predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky.
(5) Za hrubé poruenie predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky
sa povauje kadá udalos alebo nebezpeèný stav, ktorý
ohrozí prevádzku oprávnenej osoby alebo celospoloèenský
záujem, najmä bezpeènos ivota a zdravie ¾udí a majetok.
§ 80
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) nedbá alebo zneuije výstrané znamenie, výstraný
piktogram fyzikálnej nebezpeènosti alebo informaènú tabu¾u alebo výstraný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohòostrojných prác, pyrotechnických
prác, vyh¾adávaní nevybuchnutej munície alebo ich
znièí, pokodí alebo neoprávnene odstráni,
b) bez osvedèenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva èinnos, ktorú mono vykonáva len na
základe osvedèenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného pod¾a tohto zákona,
c) nájde výbuninu, výbuný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznaèí, neohlási Policajnému zboru
alebo po ohlásení nálezu a do príchodu prísluníka
Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 obvodný banský
úrad uloí pokutu do 1 650 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 81
Zoznam spracúvaných osobných údajov, úèel
spracúvania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb
(1) Hlavný banský úrad, obvodné banské úrady a koliace zariadenie pod¾a § 27 ods. 2 vedú zoznam osobných údajov na úèely tohto zákona.
(2) Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromaïovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom, obvodným banským úradom pri plnení
úloh tátnej správy sa zaraïujú tieto osobné údaje:
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titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo,
miesto trvalého pobytu,
miesto prechodného pobytu,
tátna príslunos,
èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.

(3) Úèelom spracúvania osobných údajov je plnenie
úloh hlavného dozoru pod¾a § 69 a 71.
(4) Osobné údaje získavajú Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad a pri plnení úloh hlavného dozoru
pod¾a § 69 a 70.
(5) Dotknuté osoby na úèely spracúvania osobných
údajov v informaèných systémoch tátnej správy pod¾a
tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov
tátnej správy.
§ 82
Súèinnos
(1) Orgány tátnej správy uvedené v § 67 písm. a), b),
d) a e) sú na úèel zabezpeèenia kontroly dodriavania
tohto zákona oprávnené iada údaje potrebné na výkon kontroly od iných tátnych orgánov alebo od osôb,
ktoré v rámci podnikate¾skej èinnosti a na základe povolenia prísluného orgánu tátnej správy vykonávajú
výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, revíziu, opravy, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie,
evidenciu, skúanie, delaboráciu, znekodòovanie, likvidáciu a nièenie výbunín, výbuných predmetov
a munície a pomôcok na pouívanie výbunín a vyh¾adávajú nevybuchnutú muníciu.
(2) Oprávnené osoby sú povinné poskytnú potrebnú
súèinnos orgánom hlavného dozoru, vytvára im podmienky na neruený výkon hlavného dozoru a vyuíva
výsledky ich zistení vo svojej práci. Oprávnené osoby
sú povinné na úèely hlavného dozoru kedyko¾vek
umoni vstup do objektov, zariadení a na pracoviská,
predloi potrebné materiály, dokumentáciu, odborné
posudky a poda poadované informácie a vysvetlenia.
§ 83
Práva a povinnosti oprávnenej osoby sa primerane
vzahujú aj na ozbrojené sily Slovenskej republiky, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo a rozpoètové organizácie ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúaním, skladovaním, pouívaním,
likvidáciou alebo nièením výbunín a munície, ako aj
vzdelávaním v oblasti výbunín a munície, na Slovenskú
informaènú slubu, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justiènej stráe, Hasièský a záchranný zbor a Horskú záchrannú slubu, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
§ 84
Zánik trestnosti nedovoleného drania výbunín,
výbuných predmetov alebo munície
Trestnos nedovoleného drania výbunín, výbuných predmetov alebo munície zaniká, ak osoba, ktorá

Strana 633

bez povolenia alebo oprávnenia drí výbuninu, výbuný predmet alebo muníciu, na ktorej drbu je povolenie
alebo oprávnenie potrebné do 12 mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, oznámi ich drbu
ktorémuko¾vek útvaru Policajného zboru. Drite¾ je povinný poskytnú Policajnému zboru potrebnú súèinnos a protiprávne drané veci vyda. Vydané veci prevezme pyrotechnik ministerstva vnútra. O vydaných
veciach rozhodne ministerstvo vnútra na základe vyjadrenia útvaru ministerstva vnútra pecializovaného
na znaleckú èinnos.
§ 85
Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad poskytujú na úèely zabezpeèenia ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu Slovenskej informaènej slube informácie z evidencie vedenej
pod¾a § 69 ods. 4 písm. g) a § 70 ods. 2 písm. c).
§ 86
Vzah k správnemu poriadku
Na konania pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem konaní pod¾a § 7,
40, § 42 ods. 3, § 71 ods. 2 písm. b).
§ 87
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany
a ministerstvom vnútra veobecne záväzným predpisom ustanoví
a) podrobnosti o zaistení bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky pri výskume,
vývoji, pokusnej výrobe, výrobe, spracovaní, nadobúdaní, skladovaní, skúaní, delaborácii, znekodòovaní, likvidácii a nièení výbunín, výbuných
predmetov a munície, vyh¾adávaní nevybuchnutej
munície,
b) podrobnosti o povo¾ovaní a o návode na pouívanie
výbunín, výbuných predmetov a pomôcok na
pouitie výbunín do podzemia,
c) podrobnosti o evidencii výbunín, výbuných predmetov a munície,
d) podmienky preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov
po záruènej lehote a náleitosti protokolov o preskúaní technického stavu výbunín, výbuných predmetov a munície a ich obalov,
e) pecifické poiadavky pri výrobe, revíziách a opravách munície, pri práci so strelivinami a výbunými
pyrotechnickými zloami, pri delaborácii a dekompletizácii munície a podrobnosti o obsahu, schva¾ovaní a náleitostiach technologického postupu pri
týchto èinnostiach,
f) podmienky pouívania výbunín na trhacie práce
a vykonávania trhacích prác,
g) podmienky vykonávania ohòostrojných prác a podrobnosti o pouívaní pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2,
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h) podmienky prepravy a prenáania výbunín, výbuných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej
osoby,
i) podrobnosti o umiestnení, vyhotovení, zriaïovaní,
prevádzkovaní a technických poiadavkách na objekty, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúajú, opravujú, revidujú, skladujú, likvidujú a nièia výbuniny, výbuné predmety a munícia, podrobnosti
o prevádzkovej dokumentácii týchto objektov a zásady na urèenie bezpeènostného okruhu a ochranného
pásma vrátane príslunej technickej dokumentácie,
j) podmienky uskladòovania výbunín, výbuných
predmetov a munície, minimálny rozsah údajov
o skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície,
k) podrobnosti o zabezpeèení objektov, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúajú, opravujú, revidujú, skladujú, likvidujú a nièia výbuniny, výbuné predmety a munícia,
l) rozsah, postup prác, náleitosti technologického postupu a podmienky pri znekodòovaní a nièení výbunín, výbuných predmetov a munície,
m) obsah a rozsah odbornej prípravy,
n) náleitosti prihláky do kurzu, náleitosti prihláky
na skúku z odbornej spôsobilosti, náleitosti skúobného poriadku, podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti,
o) 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 výbuninami, výbunými
predmetmi a muníciou, vzor osvedèenia predavaèa
pyrotechnických výrobkov, vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania a vzor osvedèenia na vykonávanie humanitárneho odmínovania.
(2) Ministerstvo obrany veobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a) podmienky preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov
a náleitosti protokolov o preskúaní technického
stavu výbunín, výbuných predmetov, munície
a ich obalov,
b) podrobnosti o jednoznaènej identifikácii výbunín,
výbuných predmetov, munície podliehajúcich osobitnému reimu,
c) podmienky uskladòovania výbunín, výbuných
predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené
ako stavby na obranu tátu, a minimálny rozsah
údajov o skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície v týchto objektoch.
§ 88
Prechodné ustanovenia
(1) Konania na úseku výbunín zaèaté a právoplatne
neukonèené do 31. mája 2014 sa ukonèia pod¾a doterajích predpisov.
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(2) Povolenie vyrába a spracúva výbuniny alebo
vykonáva výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbunín vydané do 31. mája 2014 sa povauje za povolenie
vydané pod¾a tohto zákona.
(3) Povolenie na uívanie stavieb skladov výbunín,
povolenie na vykonávanie trhacích prác, povolenie na
vykonávanie ohòostrojných prác, povolenie na odber
výbunín vydané do 31. mája 2014, ktorých platnos
nebola obmedzená, sa povaujú za povolenia vydané
pod¾a tohto zákona.
(4) Osvedèenie alebo oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané do 31. mája 2014 sa povauje za osvedèenie
alebo oprávnenie vydané pod¾a tohto zákona; ich platnos sa skonèí dòom, mesiacom a rokom uvedeným
v osvedèení alebo oprávnení. Ak v osvedèení alebo oprávnení nie je uvedený dátum skonèenia platnosti, osvedèenie alebo oprávnenie stráca platnos uplynutím piatich
rokov odo dòa jeho vydania alebo predåenia platnosti.
(5) Oprávnenie o odbornej spôsobilosti pyrotechnika  strelca skupiny A vydané do 31. mája 2014 sa
povauje za oprávnenie pyrotechnika skupiny B vydané pod¾a tohto zákona. Hlavný banský úrad vykoná
zmenu zápisu v preukaze pyrotechnika pri skúke vykonávanej na úèel predåenia platnosti oprávnenia pyrotechnika skupiny B.
(6) Drite¾ pyrotechnického oprávnenia pyrotechnika skupiny C, ktoré vydal Hlavný banský úrad, môe
bez absolvovania odbornej prípravy poiada Hlavný
banský úrad o skúku na získanie pyrotechnického
oprávnenia pyrotechnika skupiny D alebo E.
(7) Poverenia na výuèbu strelmajstrov, technických
vedúcich odstrelov, odpa¾ovaèov ohòostrojov, pyrotechnikov a predavaèov pyrotechnických výrobkov vydané koliacemu zariadeniu do 31. mája 2014, ktorých
platnos nebola obmedzená, sa povaujú za poverenia
vydané pod¾a tohto zákona, ich platnos sa skonèí
dòom, mesiacom a rokom uvedeným v poverení.
(8) koliace zariadenie, ktoré má poverenie na výuèbu pod¾a odseku 6, predloí Hlavnému banskému
úradu na schválenie aktualizované uèebné osnovy
a texty na výuèbu do 31. augusta 2014.
(9) Sklady výbunín, výbuných predmetov a munície a objekty, v ktorých sa vykonáva výskum, vývoj,
skúanie, výroba a spracovanie a ktoré boli schválené
do
31. mája 2014, sa povaujú za sklady a objekty
schválené pod¾a tohto zákona, ak prísluný orgán tátnej správy nerozhodne inak.
(10) Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III uvedených na trh pred 1. júlom 2017 predavaè týchto pyrotechnických výrobkov musí overi, èi kupujúci má platný
preukaz odpa¾ovaèa ohòostrojov, a predaj zaeviduje.
O predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí vies
evidenciu s uvedením mena a priezviska odpa¾ovaèa
ohòostrojov, ktorému predal pyrotechnické výrobky, èísla
preukazu, mnostva a druhu pyrotechnických výrobkov.
(11) Ustanovenia, ktoré sa vzahujú na pyrotechnické výrobky kategórie 1, 2, 3, T1 a P1, sa vzahujú aj na
pyrotechnické výrobky triedy I, II a podtriedy T0 a T1,
ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2017, a do
skonèenia doby ich pouite¾nosti.
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(12) Na pyrotechnické výrobky triedy IV sa primerane vzahujú vetky ustanovenia tohto zákona týkajúce
sa pyrotechnických výrobkov kategórie 4.
(13) Ten, kto bude vykonáva ohòostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho
sa tieto práce majú vykona, musí poiada obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desa pracovných
dní pred termínom ich vykonania. Ohòostrojné práce
mono vykona, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas.
Vykonanie ohòostrojných prác sa musí oznámi preukázate¾ným spôsobom obvodnému banskému úradu,
Dopravnému úradu, miestne príslunému okresnému
riadite¾stvu Hasièského a záchranného zboru alebo
Hasièskému a záchrannému útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru
najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním.
K oznámeniu sa priloí aj súhlasné stanovisko obce
s vykonaním ohòostrojných prác. Oznámenie obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpa¾ovaèa
ohòostrojov a odpa¾ovaèov ohòostrojov a údaje
o preukazoch odpa¾ovaèov ohòostrojov (èíslo preukazu a dobu platnosti preukazu),
b) miesto, dátum a plánovaný zaèiatok ohòostrojných
prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie
a ich rozsah, súradnice a výku odpalu,
c) struèný opis okolia v okruhu 300 m doloený situaèným náèrtom s osobitným vyznaèením objektov a zariadení so zvýeným nebezpeèenstvom poiaru vrátane urèenia protipoiarnych a zdravotníckych opatrení.
Závereèné ustanovenia
§ 89
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 83/1982 Zb.,
2. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 23/1979 Zb., ktorou sa urèujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpeènosti
v znení vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti
práce a Slovenského banského úradu è. 84/1982 Zb.
a vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 485/1990 Zb.,
3. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 24/1979 Zb., ktorou sa
urèujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú
niektoré podmienky na zaistenie ich bezpeènosti
v znení vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 486/1990 Zb.,
4. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 25/1979 Zb., ktorou sa urèujú vyhradené elektrické zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich
bezpeènosti v znení vyhláky Slovenského úradu
bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu
è. 487/1990 Zb.,
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5. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 26/1979 Zb., ktorou sa urèujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpeènosti v znení vyhláky Slovenského úradu
bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu
è. 488/1990 Zb.,
6. vyhláka Slovenského banského úradu è. 71/1988
Zb. o výbuninách v znení vyhláky Slovenského
banského úradu è. 534/1991 Zb., vyhláky Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
è. 77/1996 Z. z., vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 78/1996 Z. z. a zákona
è. 58/1998 Z. z.,
7. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú
poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracovaní výbunín v znení zákona
è. 58/1998 Z. z.,
8. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpa¾ovaèov ohòostrojov a pyrotechnikov
v znení zákona è. 58/1998 Z. z.,
9. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 77/1996 Z. z. o uskladòovaní výbunín
v znení zákona è. 58/1998 Z. z.,
10. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 78/1996 Z. z. o preprave a prenáaní výbunín v priestoroch organizácie v znení zákona
è. 58/1998 Z. z.,
11. § 4 a 6 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 2. marca 1994 è. 110/1138/1994
o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúkach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú èinnos alebo èinnos vykonávanú banským spôsobom (oznámenie
è. 63/1994 Z. z.),
12. výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987
è. 888/1987 o kontrolách, revíziách a skúkach plynových zariadení v znení výnosu Slovenského banského úradu z 12. septembra 1990 è. 2681/1990,
ktorým sa menia a dopåòajú niektoré veobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského
banského úradu (oznámenie è. 399/1990 Zb.).
§ 90
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 200/2008 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 574/2009 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
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è. 48/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 233/2013 Z. z.
sa dopåòa takto:
§ 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Pracovnoprávne vzahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých
zloí, èierneho prachu, munície, výbunín, výbuných
predmetov a výbuných pyrotechnických zloí sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej
správe v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1995 Z. z., zákona è. 58/1998 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
zákona è. 145/2010 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.
a zákona è. 350/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c) a v § 3 písm. a) sa slovo zabezpeèovanie nahrádza slovom zabezpeèenie a v § 15 ods. 1
sa slovo zabezpeèovaní nahrádza slovom
zabezpeèení.
2. V § 2 písm. g) sa vypúajú slová zabezpeèovanie
a.
3. V § 5 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Odbornú spôsobilos, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu
o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Hlavný banský
úrad alebo obvodný banský úrad, musia ma fyzické
osoby, ktoré
a) vykonávajú funkciu vedúceho bane,
b) vykonávajú funkciu vedúceho lomu,
c) vykonávajú funkciu vedúceho inej banskej èinnosti
alebo èinnosti vykonávanej banským spôsobom,
d) projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce,
ktoré sú súèasou banskej èinnosti alebo èinnosti
vykonávanej banským spôsobom (ïalej len banský
projektant); poiadavky na banského projektanta
upravené osobitnými predpismi5) nie sú tým dotknuté,
e) vykonávajú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky
(ïalej len banský bezpeènostný technik),
f) vykonávajú funkciu zamestnanca urèeného na riadenie likvidácie havárií (ïalej len vedúci likvidácie
havárií),
g) vykonávajú funkciu hlavného banského meraèa
a banského meraèa.
(4) Závané udalosti, nebezpeèné stavy, prevádzkové nehody a mimoriadne udalosti a havárie, ktoré vedú
bezprostredne alebo následne k vánemu pokodeniu
alebo ohrozeniu ivota alebo zdravia ¾udí, ivotného
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prostredia alebo prevádzky a majetku v rámci organizácie alebo mimo nej (ïalej len havárie) a závané
pracovné úrazy4a) je organizácia povinná bezodkladne
ohlási obvodnému banskému úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 17 ods. 4 písm. a) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

4. § 5 sa dopåòa novým odsekom 7, ktorý znie:
(7) Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) a g)
majú právo pouíva okrúhlu peèiatku so tátnym znakom s vlastným menom, uvedením odbornej spôsobilosti a poradového èísla osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o odbornej spôsobilosti..
5. V § 6 odseky 4 a 10 znejú:
(4) Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky sa
vzahuje osobitný predpis,5c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Banský bezpeènostný technik pri èinnostiach
upravených týmto zákonom a osobitným predpisom 5d)
a) poskytuje organizácii poradenské sluby v oblasti
odborných, metodických, organizaèných, kontrolných, koordinaèných, vzdelávacích úloh a iných
úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpeènosti prevádzky, najmä z h¾adiska
primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení,
pracovného prostredia a ich technického, organizaèného a personálneho zabezpeèenia,
b) je oprávnený uloi príslunému vedúcemu zamestnancovi vykona nevyhnutné opatrenie na ochranu
bezpeènosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený ivot alebo zdravie zamestnanca;
uloené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje
tatutárny orgán organizácie, platí a do jeho zruenia alebo zmeny tatutárnym orgánom organizácie,
c) zúèastòuje sa zisovania príèin závaného pracovného úrazu.
(6) Organizácia vykonávajúca banskú èinnos a èinnos vykonávanú banským spôsobom v podzemí je povinná urèi odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracúva plány ich
zdolávania. Hlavný banský úrad môe vzh¾adom na povahu prác, ich rizikovos a s prihliadnutím na miestne
podmienky rozhodnutím urèi, aby organizácia pri èinnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu,
prípadne pri inej èinnosti upravenej týmto zákonom
urèila vo svojej organizaènej jednotke odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracovala plány ich zdolávania.
(7) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
veobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o poiadavkách na
a) zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti prevádzky pri banskej èinnosti a èinnosti vykonávanej banským spôsobom vrátane bezpeènosti
pouívaných
technických
zariadení
a poiarnej ochrany v podzemí,
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b) vyetrovanie príèin havárií a závaných pracovných
úrazov.
(8) Organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie banskej èinnosti na území Slovenskej republiky
a vykonáva geologický prieskum loísk alebo dobývanie
ropy a zemného plynu mimo pobrených morských vôd
tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej
zóny alebo jeho kontinentálnych elfov, predloí v prípade závanej nehody bezodkladne správu o závanej
nehode Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Európskej komisii.
(9) Za závanú nehodu pod¾a odseku 8 sa povauje
a) udalos, ktorá zahàòa výbuch, poiar, stratu kontroly nad vrtom alebo únik ropy, zemného plynu a nebezpeèných látok ohrozujúcich zdravie a ivotné
prostredie, pri ktorých dolo k úmrtiu alebo ványm
zraneniam osôb, alebo hrozilo riziko, e k nim príde,
b) udalos vedúca k vánemu pokodeniu dobývacieho
zariadenia, kde dolo k úmrtiu alebo závanému
zraneniu osôb, alebo hrozilo riziko, e k nim príde,
c) vetky udalosti vedúce k úmrtiu alebo vánemu zraneniu piatich alebo viac ako piatich osôb poèas prevádzky dobývacieho zariadenia v pobrených morských vodách tátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
v jeho výhradnej hospodárskej zóne alebo v jeho
kontinentálnych elfoch, ku ktorým dolo pri geologickom prieskume loísk a dobývaní ropy a zemného
plynu,
d) vetky závané environmentálne udalosti, ku ktorým dolo v dôsledku udalostí uvedených v písmenách a), b) a c).
(10) Správa o závanej nehode pod¾a odseku 8 obsahuje
a) názov a sídlo organizácie, ktorá vykonáva banskú èinnos na území Slovenskej republiky a súèasne vykonáva geologický prieskum loísk alebo dobývanie ropy
a zemného plynu mimo pobrených morských vôd tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej zóny alebo jeho kontinentálnych elfov,
b) opis dobývacieho zariadenia a jeho prepojenia s inými zariadeniami alebo súvisiacou infratruktúrou
vrátane vrtov,
c) doklady preukazujúce preskúmanie vetkých
závaných rizík, posúdenie pravdepodobnosti rizikových situácií a ich následkov, posúdenie environmentálnych a meteorologických vplyvov, riziká vyplývajúceho zo stavu morského dna pre bezpeènú
prevádzku, vykonanie kontrolných opatrení na základe havarijných bezpeènostných a environmentálnych kritérií a posúdenie, èi sú tieto opatrenia
vhodné na zníenie rizika závanej nehody na prijate¾nú úroveò, ako aj posúdenie úèinnosti opatrení
týkajúcich sa ropných kvàn,
d) opis pracovných úkonov, ktoré je potrebné vykonáva a predstavujú závané riziko, ako aj maximálny
poèet osôb, ktoré môu by prítomné pri prevádzke
dobývacieho zariadenia,
e) zoznam opatrení na zabezpeèenie kontroly vrtu, bezpeènosti procesu, zachytenia nebezpeèných látok,
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zamedzenia poiaru a výbuchu, ochrany pracovníkov pred nebezpeènými látkami a ochrany ivotného
prostredia pred vznikajúcou závanou nehodou,
f) opis vykonaných bezpeènostných opatrení na zamedzenie závanej nehody a na ochranu osôb prítomných na dobývacom zariadení a opatrení na zabezpeèenie bezpeènej evakuácie osôb v prípade ich
ohrozenia z dobývacieho zariadenia, ako aj opatrení
zameraných na údrbu kontrolných systémov fungujúcich s cie¾om zabráni eventuálnemu pokodeniu dobývacieho zariadenia alebo ohrozi ivotné
prostredie v prípade evakuácie celého personálu,
g) prísluné zákony, vykonávacie predpisy, technické
normy a odborné usmernenia, ktoré normatívne
upravujú problematiku výstavby a kolaudácie dobývacieho zariadenia,
h) informácie o systéme riadenia bezpeènosti a ochrany ivotného prostredia, ktoré sa vzahujú na dobývacie zariadenie,
i) havarijný plán reakcie na jednotlivé núdzové situácie,
j) popis systému nezávislého auditu bezpeènej prevádzky dobývacieho zariadenia,
k) údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré
dobývacie zariadenia pracujú spoloène spôsobom,
ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jedného alebo viacerých dobývacích zariadení,
l) vetky vykonané opatrenia na zlepenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie závaným nehodám pri dobývaní,
m) vetky vykonané opatrenia na zlepenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie vzniku pokodenia ivotného prostredia
pri dobývaní,
n) vetky potrebné informácie o preventívnych opatreniach vykonaných s cie¾om, aby závané nehody pri
prevádzke dobývacieho zariadenia nevyústili do pokodenia ivotného prostredia,
o) analýzu potenciálnych negatívnych úèinkov na
ivotné prostredie, ktoré mohli vzniknú naruením
izolácie fungujúcej ako ochrana proti pôsobeniu
zneèisujúcich látok alebo následkami závanej nehody, a opis technických a iných opatrení, ktoré sú
zamerané na zabránenie negatívnym úèinkom na
ivotné prostredie, ako aj spôsob monitorovania
týchto opatrení,
p) opis environmentálnych a meteorologických obmedzení, ktoré ovplyvòujú bezpeènos prevádzky dobývacieho zariadenia, a iných obmedzení, ktoré pre
bezpeènos prevádzky dobývacieho zariadenia predstavuje morské dno, ako aj opatrení zameraných na
identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno
a iné potenciálne ohrozenia prevádzky dobývacieho
zariadenia na mori, bezpeènos potrubia a miesta na
ukotvenie dobývacieho zariadenia,
q) opatrenia zamerané na zabezpeèenie bezpeènosti
a ochrany ivotného prostredia pri pouívaní prevádzkovej jednotky,
r) havarijný plán pri pouívaní prevádzkovej jednotky,
s) popis systému nezávislého auditu bezpeènej prevádzky prevádzkovej jednotky,
t) údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré
prevádzkové jednotky pracujú spoloène spôsobom,
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ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jednej alebo viacerých prevádzkových jednotiek,
u) vetky potrebné opatrenia vykonané s cie¾om, aby
závané nehody pri èinnosti prevádzkovej jednotky
nevyústili do ohrozenia ivotného prostredia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

5c) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z.
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách
pri pouívaní pracovných prostriedkov.
5d
) Zákon è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. V § 6a ods. 5 sa za prvú vetu vkladá druhá veta,
ktorá znie: Vedúci likvidácie havárie môe by urèený
len pre jednu baòu, ak obvodný banský úrad nerozhodne
inak..
7. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Bezpeènos technických zariadení sa overuje
úradnými skúkami, odbornými prehliadkami, odbornými skúkami (revíziami) a inými pravidelnými prehliadkami, kontrolami a skúkami. Na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení
sa vzahuje osobitný predpis,6a) ak tento zákon neurèuje inak. Na technické zariadenie, pri ktorom vykonávanie prehliadok a skúok neurèujú technické predpisy
a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, sa vzahuje osobitný predpis.6aa).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6aa znejú:

6a) § 14 zákona è. 124/2006 Z. z.
6aa
) § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 392/2006
Z. z..

Doterají odkaz 6a vrátane odkazu na poznámku pod
èiarou k odkazu 6a sa oznaèuje ako 6ab.
8. V § 8 ods. 3 sa za slovo prístroje vkladajú slová
(ïalej len vybrané banské zariadenia).
9. § 8a vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Vyhradené technické zariadenia
(1) Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie do tried a skupín a na veobecné poiadavky na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami sa vzahuje osobitný predpis,6b) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti vyhradených technických zariadení zahàòa
a) overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na odborné prehliadky, odborné skúky (revízie) a opravy
vyhradeného technického zariadenia pod¾a právnych predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrí motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto èinnosti,
b) vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie úradnej skúky a inej prehliadky, kontroly a skúky pod¾a osobitného predpisu6b)
vrátane oznaèenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie prísluných dokladov, ak tento
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zákon alebo predpisy vydané na jeho základe neustanovujú inak,
c) overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na
vykonávanie skúky, odborných prehliadok, odborných skúok (revízií), opráv a obsluhy vyhradeného
technického zariadenia pod¾a právnych predpisov
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a vydávanie osvedèenia alebo preukazu na tieto èinnosti a
d) posudzovanie, èi vyhradené technické zariadenia,
materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia vyhradených technických zariadení spåòa
poiadavky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a vydávanie odborného stanoviska.
(3) Plnenie poiadaviek bezpeènosti vyhradených
technických zariadení pod¾a odseku 2 je oprávnená
overova právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané
Hlavným banským úradom (ïalej len oprávnená právnická osoba). Hlavný banský úrad na základe písomnej iadosti právnickej osoby a po preverení splnenia
podmienok urèených týmto zákonom vydá oprávnenie
na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti vyhradených technických zariadení tejto právnickej osobe.
(4) iados pod¾a odseku 3 musí obsahova
a) názov, sídlo, identifikaèné èíslo iadate¾a,
b) druh a rozsah vyhradených technických zariadení,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady,
ktorými právnická osoba preukáe, e má
1. uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon èinnosti pod¾a odseku 2 písm. c),
2. technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie èinnosti pod¾a odseku 2,
3. výkon èinnosti pod¾a odseku 2 odborne a organizaène zabezpeèený vrátane pracovných postupov
na jeho vykonávanie a má systém zabezpeèovania
kvality, ktorý zaruèuje odbornos, nezávislos
a nestrannos vykonávania tejto èinnosti.
(5) Hlavný banský úrad v oprávnení na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti vyhradených technických zariadení uvedie názov, sídlo a identifikaèné èíslo
oprávnenej právnickej osoby, druh a rozsah vyhradených technických zariadení, prípadne ïalie údaje.
Oprávnenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti vyhradených technických zariadení sa vydáva na
neurèitý èas. Èinnos pod¾a odseku 2 sa vykonáva za
úhradu; na túto èinnos sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
(6) Oprávnená právnická osoba je po celý èas vykonávania èinnosti pod¾a odseku 2 povinná dodriava podmienky uvedené v odseku 3; ak oprávnená osoba nedodrí tieto povinnosti alebo poruí právne predpisy na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní èinnosti pod¾a odseku 2, Hlavný banský úrad
jej odoberie oprávnenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení. Hlavný banský úrad zverejòuje zoznam oprávnených právnických
osôb, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a zoznam odobratých oprávnení.
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(7) Organizácia môe vykonáva odborné prehliadky, odborné skúky (revízie) a opravy vyhradeného
technického zariadenia pod¾a právnych predpisov na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádre motorového vozidla plynom pre inú organizáciu len na základe oprávnenia na èinnos (ïalej len
oprávnenie). Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om
a nie je zamestnávate¾om, môe vykonáva tieto èinnosti bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na ich
vykonávanie; odborná spôsobilos sa preukazuje dokladom pod¾a odseku 10.
(8) Oprávnenie pod¾a odseku 7 vydáva oprávnená
právnická osoba na základe písomnej iadosti. Podmienky na vydanie oprávnenia sú: pracovnoprávny
vzah medzi zamestnávate¾om a zamestnancom, ktorý
má prísluný doklad o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 10 na vykonávanie poadovaných èinností a primeraný spôsob a rozsah zabezpeèenia vykonávania
èinnosti z technického, technologického, personálneho
a organizaèného h¾adiska. iados, ktorej prílohou sú
doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok, obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b) názov, sídlo, identifikaèné èíslo, ak u bolo pridelené, a názov a sídlo organizaènej zloky, pre ktorú sa
iada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu,
c) druh a rozsah èinnosti, na ktorú sa iada oprávnenie.
(9) Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie
pod¾a odseku 7 po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurèitý
èas. V oprávnení sa uvedie
a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá
oprávnenie vydala,
b) evidenèné èíslo oprávnenia,
c) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá
je zamestnávate¾om, ktorej bolo vydané oprávnenie,
d) druh a rozsah èinnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a pod¾a potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,
e) dátum vydania, odtlaèok peèiatky a meno, funkcia
a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.
(10) Fyzická osoba môe obsluhova urèený pracovný
prostriedok a vykonáva urèené èinnosti upravené
právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedèenia na vykonávanie èinnosti alebo preukazu na vykonávanie èinnosti
(ïalej len osvedèenie alebo preukaz) vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie pod¾a § 5 ods. 6
(ïalej len osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie). Osvedèenie alebo preukaz sa vydáva na základe
písomnej iadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie údaje
pod¾a osobitného predpisu. Podmienkou na vydanie
osvedèenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je
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a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy alebo
ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci neurèujú inak,
b) vzdelanie a prax pod¾a osobitného predpisu,
c) zdravotná spôsobilos pod¾a osobitného predpisu,6ba)
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu urèenom
osobitným predpisom,
e) overenie odborných vedomostí.
(11) Osvedèenie alebo preukaz pod¾a odseku 10 sa
vydáva na neurèitý èas. V osvedèení a preukaze sa uvedie najmä
a) názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá vydáva osvedèenie alebo preukaz, spolu s èíslom oprávnenia,
b) evidenèné èíslo osvedèenia alebo preukazu,
c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, pod¾a ktorého sa vydáva osvedèenie alebo preukaz,
d) èinnos, na ktorú sa osvedèenie alebo preukaz vydáva, a pod¾a potreby aj rozsah èinnosti,
e) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedèenie alebo
preukaz vydáva,
f) dátum vykonania závereènej skúky,
g) dátum a miesto vydania osvedèenia alebo preukazu,
h) odtlaèok peèiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorá vydáva osvedèenie
alebo preukaz.
(12) Fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, je povinná kadých pä rokov absolvova aktualizaènú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu
a vzdelávanie uvedie v osvedèení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizaènú odbornú prípravu.
(13) Prísluný obvodný banský úrad odoberie oprávnenie a osvedèenie alebo preukaz
a) za závané poruenie alebo opakované poruenie
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
b) za nedodranie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie a osvedèenie alebo preukaz vydané.
(14) Platnos oprávnenia zaniká
a) výmazom organizácie z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia u fyzických osôb,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia prísluného obvodného banského úradu o jeho odobratí.
(15) Osvedèenie alebo preukaz stráca platnos odobratím pod¾a odseku 13, alebo ak fyzická osoba, ktorá
má osvedèenie alebo preukaz, neabsolvovala aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a odseku 12..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:

6b) Zákon è. 124/2006 Z. z.
6ba
) § 30 zákona è. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. V § 8c odseky 1 a 3 znejú:
(1) Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje,
ktoré nie sú urèenými výrobkami, sa pod¾a tohto zákona povaujú
a) banské bezko¾ajové stroje so spa¾ovacím motorom
alebo elektrickým pohonom pouívané v podzemí,
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b) analyzátory, indikátory a detektory na zisovanie
zloiek banského ovzduia vrátane ich prísluenstva urèené do podzemia,
c) dýchacie a oivovacie prístroje pre banskú záchrannú slubu vrátane ich prísluenstva,
d) sebazáchranné prístroje,
e) hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia alebo
hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia
v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická poiarna signalizácia alebo iná signalizácia ohlasujúca poiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických
zariadeniach, ak sú urèené do podzemia,
f) osobné svietidlá urèené do podzemia,
g) prístroje a prostriedky zabezpeèujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí
okrem nadprúdových ochrán.
(2) Ak vybrané banské zariadenie pod¾a odseku 1 nie
je urèeným výrobkom pod¾a osobitného predpisu,6ab)
môe sa pouíva len na základe povolenia Hlavného
banského úradu. Povolenie Hlavného banského úradu
sa vyaduje aj na vybrané banské zariadenie, ktoré je
urèeným výrobkom pod¾a osobitného predpisu,6ab) ale
ktoré nebolo výrobcom urèené na pouívanie v podzemí.
(3) Ak ide o pochybnosti, èi ide o vybrané banské zariadenie, na ktoré je potrebné povolenie pod¾a odseku 2, rozhodne Hlavný banský úrad..
11. V § 13 nadpise sa vypúajú slová Zabezpeèovanie a, v odseku 1 sa na zaèiatku vypúajú slová Zabezpeèovanie alebo a v odseku 2 sa vypúajú slová
zabezpeèenia a.
12. Tretia èas sa vypúa.
13. Vypúajú sa poznámky pod èiarou k odkazom
13b, 13c, 13d, 13da, 13e, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16,
16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a a 18g.
14. V § 19 ods. 4 sa za slovami § 17 vkladá èiarka
a slová a 18 a 18b sa nahrádzajú slovami 18, § 18b a
18d.
15. V § 39 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová výuèbu
strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpa¾ovaèov ohòostrojov, pyrotechnikov a predavaèov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbunín
a pouívanie výbunín na trhacie práce a ohòostrojné
práce,.
16. V § 39 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a pri výrobe výbunín a pouívaní výbunín na trhacie práce
a ohòostrojné práce,.
17. V § 40 sa odsek 5 dopåòa písmenami q) a r), ktoré
znejú:
q) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,18la)
r) vydáva oprávnenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení a rozhoduje
o ich odobratí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18la znie:

18la) Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon)..
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18. V § 41 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová výrobu
výbunín a pouívanie výbunín na trhacie práce
a ohòostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu,.
19. V § 41 ods. 1 písmeno b) znie:
b) vyetrujú príèiny vzniku závaného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smr alebo pri ktorom dolo k akej ujme na zdraví,18lb) a vyetrujú
príèiny vzniku havárie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18lb znie:

18lb) § 3 písm. l) zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

20. V § 41 ods. 2 sa vypúajú písmená i), j), k) a m).
Doterajie písmená l), n), o), p) sa oznaèujú ako písmená i) j), k), l).
21. V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová na zisovanie stavu, príèin a následkov závaných prevádzkových nehôd
(havárií) a závaných pracovných úrazov nahrádzajú
slovami vyetrovanie príèin vzniku závaného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smr alebo pri
ktorom dolo k akej ujme na zdraví,18m) a príèiny vzniku havárie.
22. V § 44 odsek 4 znie:
(4) Konanie pod¾a odsekov 1 a 3 mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa prísluný orgán dozvedel
o poruení povinnosti, a najneskôr do troch rokov odo
dòa, keï dolo k porueniu povinnosti..
23. Za § 47e sa vkladá § 47f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47f
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. júna 2014
(1) Oprávnenia organizácií na èinnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom a obvodným banským úradom pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za oprávnenia vydané
pod¾a tohto zákona.
(2) Doklady o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na
èinnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom, obvodným banským
úradom a organizáciami pod¾a doterajích predpisov
sa povaujú za osvedèenia alebo preukazy vydané pod¾a tohto zákona, ak fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, absolvovala aktualizaènú odbornú
prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie
pod¾a § 5 ods. 6; inak osvedèenie alebo preukaz stráca
platnos najneskôr 31. decembra 2014.
(3) Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení
pod¾a § 8a ods. 3 je do 31. decembra 2014 oprávnená
právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie
plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení
vydané do 1. mája 2014 pod¾a osobitného predpisu.21d)
(4) Podmienky pod¾a § 8a ods. 3 sa u oprávnenej
právnickej osoby pod¾a odseku 3 povaujú za splnené,
len ak preukáe, e je v pracovnoprávnom vzahu alebo
inom právnom vzahu s fyzickou osobou, ktorá má prí-
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sluný doklad o odbornej spôsobilosti na výkon èinností na technických zariadeniach vydaný orgánom hlavného dozoru do 1. mája 2014.
(5) Ak nebude moné zabezpeèi overovanie plnenia
poiadaviek bezpeènosti technických zariadení oprávnenou právnickou osobou pod¾a § 8a ods. 3, ani oprávnenou právnickou osobou pod¾a odsekov 3 a 4, overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických
zariadení sa v podmienkach hlavného dozoru vykonáva
v rozsahu pod¾a § 8a ods. 2 písm. a) a c) a na overovanie
plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení
je prísluný obvodný banský úrad.
(6) Lehoty skúok, ktoré vykonáva oprávnená právnická osoba pod¾a osobitného predpisu,6b) plynú od
1. júna 2014. Lehoty iných prehliadok a skúok plynú
od vykonania poslednej prehliadky, odbornej prehliadky, odbornej skúky, revízie alebo inej obdobnej predpísanej fyzickej kontroly stavu bezpeènosti technického zariadenia.
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(7) Pri vyhradených technických zariadeniach, ktoré
pod¾a doterajích predpisov neboli vyhradenými technickými zariadeniami, sa stanovuje prechodné obdobie
na zabezpeèenie sprievodnej technickej dokumentácie
pod¾a osobitného predpisu do 31. decembra 2016..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21d znie:

21d) § 14 ods. 3 zákona è. 124/2006 Z. z..

24. § 48b znie:
§ 48b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
25. Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 51/1988 Zb. v znení zákona è. 577/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach ude¾ovania a pouívania povo¾ovaní na vyh¾adávanie, prieskum a abu uh¾ovodíkov (Mimoriadne vydanie, Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES
L 164, 30. 6. 1994).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhlièitého
a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) è. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpeènosti vyh¾adávania, prieskumu
a aby ropy a zemného plynu na mori a o zmene smernice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013)..
Èl. IV
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z.,
218/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z. a
35/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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1. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Za bezúhonného sa nepovauje osoba, ktorá vo vzahu k predmetu podnikania nespåòa ani podmienky bezúhonnosti pod¾a osobitného predpisu.24f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24f znie:

24f) Napríklad § 25 ods. 2 è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Za § 80w sa vkladá § 80x, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 80x
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júna 2014
ivnostenské oprávnenia v odbore výbuniny, výbuné predmety a munícia vydané pod¾a doterajích
predpisov do 31. mája 2014 zostávajú zachované..
3. V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 202 
Výroba strojov a prístrojov veobecná a pre urèité
hospodárske odvetvia, poradové èíslo 3 znie:


Por.
èís.
3.

ivnos

Preukaz spôsobilosti
oprávnenie na èinnos
alebo osvedèenie na
vykonávanie èinnosti
alebo preukaz na
vykonávanie èinnosti

Opravy, odborné
prehliadky
a odborné skúky
vyhradených
technických
zariadení

Poznámka

Zoznam

§ 8a ods. 7 zákona
è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti,
výbuninách
a o tátnej banskej
správe v znení
neskorích predpisov
*) len v oblasti
pôsobnosti dozoru
tátnej banskej
správy
.

4. V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 213  Stavebníctvo, poradové èíslo 16 znie:

Por.
èís.

ivnos

Preukaz spôsobilosti

Poznámka

Zoznam

SKUPINA 213  Stavebníctvo
16.

Vykonávanie
trhacích prác

1. oprávnenie
strelmajstra,
vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie
technického vedúceho
odstrelu, vek 24 rokov

§ 32 a 33 zákona
è. 58/2014 Z. z.
o výbuninách,
výbuných
predmetoch a munícii
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
.

5. V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 214  Ostatné,
poradové èísla 46 a 49 znejú:

SKUPINA 214  Ostatné
46.

Výroba a spracovanie
výbunín vrátane
výbuných predmetov,
munície alebo
vykonávanie výskumu,
vývoja alebo pokusnej
výroby výbunín,
výbuných predmetov
a munície

vysokokolské vzdelanie so
zameraním na výrobu výbunín II.
stupòa alebo postgraduálne
vzdelanie s vyuèovacím predmetom
výroba výbunín a munície
v rozsahu najmenej dvoch semestrov
alebo tyroch trimestrov alebo
s oprávnením o odbornej
spôsobilosti pyrotechnika skupiny E

§ 31 zákona
è. 58/2014 Z. z.

I
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47.

Nièenie
a znekodòovanie
výbunín, výbuných
predmetov a munície
pri výskume, vývoji,
výrobe a spracovaní

Oprávnenie
pyrotechnika skupiny D alebo E

§ 35 ods. 6 a 7
zákona
è. 58/2014 Z. z.

48.

Vykonávanie
ohòostrojných prác

Oprávnenie odpa¾ovaèa ohòostrojov

§ 34 ods. 2
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49.

Predaj pyrotechnických
výrobkov kategórie 2,
kategórie 3, kategórie
T1 a kategórie P1

1. oprávnenie pyrotechnika alebo
strelmajstra alebo odpa¾ovaèa
ohòostrojov,

§ 52 ods. 10
zákona
è. 58/2014 Z. z.

III

2. osvedèenie o odbornej
spôsobilosti predavaèa
pyrotechnických výrobkov
.

6. V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 214  Ostatné sa za poradové èíslo 49 vkladajú poradové èísla 49a
a 49l, ktoré znejú:

SKUPINA 214  Ostatné
49a.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti pri výrobe
a spracovaní, pouívaní
a nièení výbunín
a výbuných predmetov

Oprávnenie pyrotechnika C

§ 35 ods. 5
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49b.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti pri výrobe
a spracovaní, pouívaní
a nièení výbunín,
výbuných predmetov
a munície

Oprávnenie pyrotechnika D
Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49c.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
predavaèa
pyrotechnických
výrobkov

Oprávnenie odpa¾ovaèa ohòostrojov

§ 34
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49d.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
odpa¾ovaèa ohòostrojov

Oprávnenie odpa¾ovaèa ohòostrojov

§ 34
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49e.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
strelmajstra

Oprávnenie technického vedúceho
odstrelov

§ 33
zákona
è. 58/2014 Z. z.

49f.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
technického vedúceho
odstrelov

Oprávnenie technického vedúceho
odstrelov

§ 33
zákona
è. 58/2014 Z. z.
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49h.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
pyrotechnika B

Oprávnenie pyrotechnika B
Oprávnenie pyrotechnika D
Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 4
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona è. 58/2014 Z. z.

49i.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
pyrotechnika C

Oprávnenie pyrotechnika C
Oprávnenie pyrotechnika D
Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 5
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona è. 58/2014 Z. z.

49j.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti
pyrotechnika D

Oprávnenie pyrotechnika D
Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona è. 58/2014 Z. z.

49k.

Odborná príprava na
získanie odbornej
spôsobilosti

Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 7
zákona è. 58/2014 Z. z.

Oprávnenie pyrotechnika D
Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona è. 58/2014 Z. z.

pyrotechnika E
49l.

Vyh¾adávanie
nevybuchnutej munície

.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993
Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1999 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z. a zákona
è. 192/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
Za § 13a sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14
Dranie nebezpeèných látok a zakázaných vecí
(1) Ak je to nevyhnutné, informaèná sluba je na úèely plnenia úloh pod¾a § 2 ods. 1 a 4, spolupráce pod¾a § 1 ods. 3
a § 16 a zaisovania bezpeènosti a ochrany osôb, objektov
a priestorov uvedených v § 9 ods. 1 písm. b) a § 13a oprávnená dra nebezpeèné látky a zakázané veci.
(2) Nebezpeènými látkami pod¾a odseku 1 sú najmä
omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky,
prekurzory, výbuniny, výbuné predmety a jedy.
(3) Zakázanými vecami pod¾a odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbraní
a falzifikáty peòazí, známok a cenných papierov..
Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona

è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
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è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z., zákona
è. 409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013, zákona è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013
Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013
Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013
Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013
Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013
Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona è. 506/2013
Z. z. a zákona è. 35/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII Finanèná správa a obchodná èinnos sa poloka 154 dopåòa poznámkou, ktorá znie: Správny orgán nevyberie
poplatok pod¾a tejto poloky, ak ide o dovoz vzoriek výbunín a výbuných predmetov urèených na vykonanie
ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou..
2. V Sadzobníku správnych poplatkov nadpis èasti XI
znie: Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety
a munícia.
3. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 172 sa dopåòa písmeno c), ktoré znie:
c) vydanie osvedèenia o vhodnosti prírodných
horninových truktúr a podzemných
priestorov, ktoré vznikli dobývaním na
uskladòovanie plynov a kvapalín .......... 1 000 eur.
4. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 177 písmeno a) znie:
a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbunín
vrátane výbuných predmetov alebo munície, alebo
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vykonávanie výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbunín,
výbuných predmetov alebo
munície ......................................... 165,50 eura.
5. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 177 sa dopåòajú písmená d) a e), ktoré znejú:
d) vydanie povolenia na vyh¾adávanie
munície ................................................. 33 eur
e) predåenie platnosti povolenia pod¾a
písmena d) ............................................ 16 eur.
6. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 180 písm. a) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur.
7. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 180 sa vypúa poznámka.
8. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia
v poloke 181 písmeno a) znie:
a) Vydanie poverenia na výuèbu strelmajstrov,
technických vedúcich odstrelov alebo
odpa¾ovaèov ohòostrojov, pyrotechnikov
a predavaèov pyrotechnických výrobkov,
odbornú spôsobilos zamestnancov na
práce s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou, na priame organizovanie
a riadenie prác s výbuninami a výbunými
predmetmi, na priame organizovanie
a riadenie prác s výbuninami, výbunými
predmetmi a muníciou vrátane miestneho
zisovania a schva¾ovanie uèebných osnov
a testov .................................................. 33 eur.
9. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XI
Banská èinnos, výbuniny, výbuné predmety a munícia v poloke 190 sa dopåòajú písmená f) a h), ktoré
znejú:
f) povolenie pouíva vybrané zariadenia,
prístroje a pomôcky pri manipulácii
s výbuninami, výbunými predmetmi
a muníciou, ktoré nie sú urèenými
výrobkami v rámci jedného technologického
procesu ..................................................... 33 eur
g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného
zariadenia pod¾a písmena f) ......................... 16 eur
h) povolenie zmeny na vybranom zariadení
pod¾a písmena f) ....................................... 10 eur.
10. V Sadzobníku správnych poplatkov èasti XIII
Bezpeènos práce a technické zariadenia sa dopåòa
poloka 209, ktorá znie:
209.
a) Vydanie rozhodnutia o osvedèení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej
èasti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky
Slovenskej republiky46f) s intalovaným výkonom
1. do 20 MW vrátane ............................... 1 000 eur
2. nad 20 MW za kadých aj zaèatých
10 MW ............................................... 1 000 eur
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b) Vydanie rozhodnutia o osvedèení na výstavbu energetického zariadenia46g)
1. bez intalovaného výkonu ................... 1 000 eur
2. s intalovaným výkonom za kadých
aj zaèatých 10 MW ............................. 1 000 eur.
Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je
výka správneho poplatku urèená na základe hodnoty
intalovaného elektrického výkonu zariadenia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 46f a 46g znejú:

46f) § 12 zákona è. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
46g
) § 12 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 241/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z. a zákona
è. 402/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ohòostrojné práce vo vzdialenosti menej ako
10 000 m od vzaného bodu riadeného letiska alebo letiska s noènou prevádzkou mono vykona len na základe súhlasného záväzného stanoviska, ktoré vydá
Dopravný úrad na základe iadosti, ktorá obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu iadate¾a
na vykonanie ohòostrojných prác, ak je iadate¾om
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov
a sídlo,
b) názov a úèel podujatia,
c) deò, miesto, zaèiatok a súradnice konania podujatia
a èas ukonèenia podujatia,
d) údaj o maximálnej výke doletu pouitých efektov,
e) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpa¾ovaèa
ohòostrojov,
f) e-mailovú adresu a èíslo mobilného telefónu, ktorý
sa bude pouíva poèas podujatia,
g) podpis iadate¾a alebo jeho zástupcu.
(5) Dopravný úrad vydá záväzné stanovisko na vykonanie ohòostrojných prác pod¾a odseku 4, v ktorom
urèí podmienky na ich vykonanie, do desiatich pracovných dní od doruèenia iadosti..
2. V § 48 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohòostrojných prác, ak sa tieto majú vykona vo vzdialenosti
menej ako 10 000 m od vzaného bodu riadeného
letiska alebo letiska s noènou prevádzkou (§ 7
ods. 5),.
Doterajie písmená l) a w) sa oznaèujú ako písmená m) a x).
Èl. VIII
v

Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube
znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
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è. 567/2005 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona
è. 192/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
b) pouíva automobily so zvlátnymi výstranými znameniami, signálne pitole, výbuniny a výbuné
predmety pod¾a osobitného predpisu,6b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) Zákon è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IX
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 140/2008 Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z. a zákona è. 308/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo príslunému orgánu dozoru.
2. V § 17 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
a ak ide o akú ujmu na zdraví, aj urèenie vánej poruchy zdravia alebo váneho ochorenia pod¾a § 3
písm. l).
3. V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Na
úèely vykonávania úloh bezpeènostnotechnickej
sluby u zamestnávate¾a, ktorého kód pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností uvedený v prílohe è. 1 je 05 a 09, sa za autorizovaného bezpeènostného technika povauje fyzická osoba, ktorá vykonáva
funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie
úloh na úseku bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti prevádzky pod¾a osobitného predpisu.27a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady
è. 51/1988 Zb. v znení zákona è. 58/2014 Z. z..

4. V § 27 ods. 3 sa slová alebo prísluným orgánom
dozoru29) nahrádzajú slovami a pri èinnostiach upravených osobitným predpisom29) len na základe oprávnenia vydaného prísluným orgánom dozoru.
Èl. X
Zákon è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 484/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia
na výrobu výbunín, výbuných predmetov a munície,43a) ak sa v integrovanom povo¾ovaní povo¾uje výroba výbunín v chemických prevádzkach na výrobu
výbunín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 69 ods. 4 písm. e) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách,
výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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2. V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: s výnimkou nesúhlasného vyjadrenia Hlavného banského úradu na úseku vydávania povolenia na výrobu výbunín,
výbuných predmetov a munície vydaného pod¾a osobitného predpisu,47a) ak sa v integrovanom povo¾ovaní
povo¾uje výroba výbunín v chemických prevádzkach
na výrobu výbunín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:
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47a) § 42 ods. 4 zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

Èl. XI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 58/2014 Z. z.

ZOZNAM DETEKÈNÝCH LÁTOK A MINIMÁLNA KONCENTRÁCIA
DETEKÈNEJ LÁTKY V HOTOVOM VÝROBKU POD¼A § 11 ZÁKONA

Poradové èíslo

Chemický názov

Molekulový vzorec

Molekulová
hmotnos

1.
2.
3.
4.

Ethylénglykol dinitrát (EGDN)
2,3-dimethyl-2,3dinitrobután (DMNB)
Para-mononitrotoluén (p-MNT)
Orto-mononitrotoluén (o-MNT)

C2H4/NO3/2
C6H12/NO2/2
C7H7NO2
C7H7NO2

152
176
137
137

Minimálna
koncentrácia
v hmot. %
0,2
0,1
0,5
0,5

Poznámky:
1. Detekèné látky uvedené v tabu¾ke sú urèené na úèely lepej detekcie trhavín pomocou prostriedkov na zisovanie
pary. Detekèná látka sa pridá do trhaviny tak, aby bola rovnomerne rozptýlená v hotovom výrobku.
2. Akáko¾vek trhavina, ktorá ako dôsledok svojho beného zloenia obsahuje ktorúko¾vek z urèených detekèných látok s koncentráciou rovnakou alebo väèou, ako je poadovaná minimálna koncentrácia, je povaovaná za znaèkovanú trhavinu.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 58/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaïuje systém
na identifikáciu a sledovate¾nos výbunín na civilné pouitie (Ú. v. EÚ L 94, 5. 4. 2008) v znení smernice Komisie
2012/4/EÚ z 22. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 50, 23. 2. 2012).
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59
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 4. marca 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia
iadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
pod¾a § 9 písm. a) zákona è. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Podrobnosti o hodnotiacich kritériách na poskytovanie dotácie (ïalej len hodnotiace kritériá) a o spôsobe hodnotenia iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej
len iados) sú uvedené v prílohe.
(2) Podkladom na vyhodnocovanie iadostí pod¾a jednotlivých hodnotiacich kritérií sú údaje uvedené v iadosti, údaje zverejnené tatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky a údaje, ktoré má k dispozícii ministerstvo
a okresné úrady v sídle kraja.
(3) Pri vyhodnocovaní iadosti pod¾a hodnotiaceho
kritéria A sa obec bodovo ohodnotí pod¾a poètu obyvate¾ov obce zverejneného tatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru kalendárneho roka
predchádzajúcemu roku podania iadosti.
(4) Ak úèelom poskytnutia dotácie je spracovanie
spoloèného územného plánu dvoch alebo viacerých
obcí, iados sa posudzuje pod¾a hodnotiaceho kritéria
A tak, e sa bodovo ohodnotí obec s najniím poètom
obyvate¾ov spôsobom pod¾a odseku 3.
(5) Opakovaná iados obce, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie pod¾a
§ 4 ods. 1 a 2 zákona, ale dotácia z dôvodu vyèerpania
finanèných prostriedkov urèených na poskytnutie dotácií obci poskytnutá nebola, sa posudzuje pod¾a hodnotiaceho kritéria G.
(6) Pri vyhodnocovaní iadosti pod¾a hodnotiaceho
kritéria H sa overuje celkový rozsah èerpania dotácií
poskytnutých obci v predchádzajúcich troch rokoch

oproti celkovému rozsahu poskytnutých dotácií. Obci,
ktorej boli poskytnuté dotácie v predchádzajúcich
troch rokoch a ktorá ich úplne alebo èiastoène nevyuila, sa celkový poèet bodov zníi pod¾a úètovných
dokladov preukazujúcich vynaloenie oprávnených
nákladov vo vzahu k poskytnutým dotáciám.
§2
(1) iados obce, ktorá splnila podmienky poskytnutia dotácie pod¾a § 4 ods. 1 a 2 zákona, sa pod¾a hodnotiacich kritérií ohodnotí poètom bodov uvedených v prílohe a zostaví sa poradie tak, e na prvom mieste sa
uvedie iados s najvyím poètom bodov.
(2) Poradie hodnotiacich kritérií uvedené v prílohe
vyjadruje významnos daného kritéria.
(3) Ak viaceré iadosti získajú rovnaké celkové bodové hodnotenie, urèí sa poradie pod¾a poètu bodov získaných pod¾a jednotlivých hodnotiacich kritérií. Do poradia iadostí sa zaradí najskôr iados, ktorá v prvom
hodnotiacom kritériu získala najviac bodov. Ak v prvom hodnotiacom kritériu iadosti získali rovnaký poèet bodov, porovnávajú sa bodové hodnoty druhého
hodnotiaceho kritéria a postupne ïalích nasledujúcich hodnotiacich kritérií.
§3
Zruuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 293/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia iadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Ján Poèiatek v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 59/2014 Z. z.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Názov
hodnotiaceho
kritéria

Zdroj

A

Hodnotiace kritérium

Prísluný
poèet
bodov

A.1

Obec s poètom obyvate¾ov do 500 vrátane

55

A.2

Obec s poètom obyvate¾ov od 501 do 1 000 vrátane

60

A.3

Obec s poètom obyvate¾ov od 1 001 do 2 000 vrátane

65

A.4

Obec s poètom obyvate¾ov od 2 001 do 5 000 vrátane

31

A.5

Obec s poètom obyvate¾ov od 5 001 do 10 000 vrátane

16

A.6

Obec s poètom obyvate¾ov od 10 001

B

B.1

Koncept rieenia územného plánu obce

26

Druh
územnoplánovacej
dokumentácie
a jej etapa

B.2

Koncept rieenia územného plánu zóny

16

B.3

Návrh rieenia územného plánu obce

42

B.4

Návrh rieenia územného plánu zóny

26

B.5

Koncept rieenia územného plánu obce a návrh
rieenia územného plánu obce

47

B.6

Koncept rieenia územného plánu zóny a návrh
rieenia územného plánu zóny

32

B.7

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (ak
v roku podania iadosti alebo v roku predchádzajúcom
roku podania iadosti neobstarávala iadne iné
zmeny a doplnky územného plánu)

26

B.8

Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny (ak
v roku podania iadosti alebo v roku predchádzajúcom
roku podania iadosti neobstarávala iadne iné
zmeny a doplnky územného plánu)

20

C.1

iadate¾om je obec, ktorá sa nachádza v Registri
zdruení obcí vedenom na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky

10

Poèet obyvate¾ov
obce

tatistický
úrad
Slovenskej
republiky

iados

C
Aktivity obce
v regionálnom
rozvoji

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

C.2

iadate¾om je obec, na ktorej území sa nachádza
marginalizovaná rómska komunita pod¾a Atlasu
rómskych komunít na Slovensku v
a) urbanistickej koncentrácii vnútri obce,
b) urbanistickej koncentrácii na okraji obce alebo
c) urbanisticky segregovanej koncentrácii

5

20
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D

iadate¾om je obec, na ktorej území sa nachádzajú

Výskyt územia
alebo stavby
v katastri obce,
chránených
pod¾a osobitných
predpisov

a) kultúrne pamiatky, národné kultúrne pamiatky,
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny zapísané
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
vedeného Pamiatkovým úradom Slovenskej
republiky,

Okresný
úrad
v sídle
kraja

D

b) archeologické nálezy, archeologické náleziská
evidované v Centrálnej evidencii archeologických
nálezísk vedené Archeologickým ústavom
Slovenskej akadémie vied v Nitre,
c) chránené loiskové územia vedené Hlavným
banským úradom,
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d) chránené vtáèie územia, chránené územia
európskeho významu a zóny chránených území
navrhované alebo patriace do európskej sústavy
chránených území (NATURA 2000) zapísané
v registri tátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky alebo
e) kúpe¾né miesta, ktorých tatút bol vydaný
nariadením vlády Slovenskej republiky
E
Umiestnenie
vybraných
líniových stavieb
v katastri obce

Okresný
úrad v sídle
kraja
a iados

F
Dátum doruèenia
iadosti
ministerstvu

ministerstvo
a iados

E

Doruèené v termíne od 15. januára do 29. januára
prísluného kalendárneho roka

4

F.2

Doruèené v termíne od 30. januára do 13. februára
prísluného kalendárneho roka

3

F.3

Doruèené v termíne od 14. februára do 24. februára
prísluného kalendárneho roka

2

F.4

Doruèené v termíne od 25. februára do 28. februára
prísluného kalendárneho roka

1

G.1

iadate¾om je obec, s poètom obyvate¾ov do 2 000
vrátane, ktorá si opätovne podala iados
a v predchádzajúcom roku jej iados nebola
schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie

15

G.2

iadate¾om je obec, s poètom obyvate¾ov od 2 001,
ktorá si opätovne podala iados a v predchádzajúcom
roku jej iados nebola schválená, hoci splnila
podmienky poskytnutia dotácie

10

H.1

Rozsah èerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako
100 % schválenej dotácie

-2

H.2

Rozsah èerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako
90 % schválenej dotácie

-6

H.3

Rozsah èerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako
80 % schválenej dotácie

-9

H.4

Rozsah èerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako
70 % schválenej dotácie

-12

H.5

Rozsah èerpania dotácie je menej ako 60 %
schválenej dotácie

-25

ministerstvo

H
Rozsah èerpania
dotácií
poskytnutých
iadate¾ovi
v predchádzajúcich
troch rokoch

ministerstvo

20

F.1

G
Opakovaná
iados
z predchádzajúceho
roku

Navrhované líniové dopravné a vodné stavby v rámci
spracovania územného plánu obce a jej zmien
a doplnkov  eleznica, dia¾nica, rýchlostná cesta,
cesta 1. triedy, ochranné hrádze a protipovodòové línie
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60
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 131/2009 Z. z.
o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite
a spôsobe vydávania zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov
(o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) v znení vyhláky è. 323/2012 Z. z.

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 6 ods. 11, § 7
ods. 9, § 8 ods. 6, § 14 ods. 3 písm. f) a § 27 zákona
è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka
Národného
bezpeènostného
úradu
è. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite
a spôsobe vydávania zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) v znení vyhláky è. 323/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V úvodnej vete sa slová § 6 ods. 10, § 7 ods. 8 a § 8
ods. 6 nahrádzajú slovami § 6 ods. 10, § 7 ods. 8, § 8
ods. 6, § 14 ods. 3 písm. f) a § 27.
2. § 1 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) formát a obsah zoznamu platných kvalifikovaných
systémových certifikátov..
3. V § 2 písmeno a) znie:
a) certifikátom na správu certifikát, ktorý slúi na overenie platnosti kvalifikovaných certifikátov  certifikátov úradu, certifikátov akreditovaných certifikaèných autorít, certifikátov èasových peèiatok,
certifikátov na overenie potvrdenia existencie a platnosti certifikátov1) a certifikátov na overenie zoznamu zruených certifikátov,2).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) IETF RFC 6960 - X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol.
2
) ITU-T RECOMMENDATION X.509 | ISO/IEC 9594-8 Information technology - open systems interconnection - the directory: public key and attribute certificate frameworks, IETF RFC
5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and
Certificate Revocation List (CRL) Profile..

4. V § 3 ods. 4 a § 4 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo
certifikátu vkladajú slová vydaného pod¾a § 7 ods. 1
zákona.
5. V § 3 ods. 4 písm. b) sa nad slovo identifikátor
umiestòuje odkaz 3a a za slovo drite¾a sa vkladá slovo kvalifikovaného.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 3 písm. j) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

6. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 7,
ktoré znejú:
(5) Identifikaènými údajmi drite¾a kvalifikovaného
certifikátu vydaného pod¾a § 7 ods. 3 zákona sú:
a) meno a priezvisko a
b) doplòujúci identifikátor3a) zabezpeèujúci jednoznaènos identifikaèných údajov drite¾a kvalifikovaného certifikátu.
(6) Identifikaènými údajmi drite¾a kvalifikovaného
certifikátu vydaného pod¾a § 7 ods. 8 zákona sú:
a) názov orgánu verejnej moci alebo právnickej osoby a
b) doplòujúci identifikátor3a) zabezpeèujúci jednoznaènos identifikaèných údajov drite¾a kvalifikovaného certifikátu.
(7) Identifikaènými údajmi mandanta v kvalifikovanom certifikáte vydanom pod¾a § 7 ods. 3 zákona sú:
a) názov orgánu verejnej moci alebo právnickej osoby
alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná, a
b) doplòujúci identifikátor3a) zabezpeèujúci jednoznaènos identifikaèných údajov mandanta..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
7. V § 3 ods. 8 druhej vete sa vypúajú slová fyzickej osoby.
8. V § 3 sa vypúa odsek 9.
9. V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: overeným k¾úèom z kvalifikovaného certifikátu
predolého registraèného procesu tohto iadate¾a.
10. V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:
e) verejný k¾úè, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom
certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu a ktorý je zhodný s verejným k¾úèom drite¾a kvalifikovaného certifikátu uvedeným v inom
kvalifikovanom certifikáte, spåòa bezpeènostné poiadavky pre periódu pouitia v kvalifikovanom certifikáte a èi súkromný k¾úè prislúchajúci k tomuto
verejnému k¾úèu nebol kompromitovaný,3b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3b znie:

3b) Príloha è. 1 k vyhláke Národného bezpeènostného úradu
è. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaruèeného elektronického podpisu, spôsobe zverejòovania verejného
k¾úèa úradu, podmienkach platnosti pre zaruèený elektro-
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nický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaruèeného elektronického podpisu, formáte èasovej peèiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poiadavkách na zdroj
èasových údajov a poiadavkách na vedenie dokumentácie
èasových peèiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického
podpisu a èasovej peèiatky) v znení vyhláky è. 32/2010 Z. z.
Kapitola 7.3.2, ETSI EN 319 411-2 V1.1.1 (2013-01): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security
requirements for Trust Service Providers issuing certificates;
Part 2: Policy requirements for certification authorities
issuing qualified certificates [Elektronické podpisy a infratruktúry (ESI). Poiadavky politiky a bezpeènostné poiadavky pre poskytovate¾ov dôveryhodných sluieb vydávajúcich certifikáty. Èas 2: Poiadavky politiky pre certifikaèné
autority vydávajúce kvalifikované certifikáty]..

11. V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo generované vkladajú slová a uloené a slová pre vytvorenie sa nahrádzajú slovami na vyhotovenie.
12. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Pred vydaním kvalifikovaného certifikátu pod¾a
§ 7 ods. 3 zákona akreditovaná certifikaèná autorita
alebo registraèná autorita, ktorá koná v jej mene, vykonáva kontrolu, èi
a) osobné údaje iadate¾a uvedené v iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi
v predloenom preukaze totonosti,
b) osobné údaje iadate¾a uvedené v iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi v platných dokladoch pod¾a § 10a ods. 2 písm. b) zákona,
c) identifikaèné údaje, ktoré sa majú uvies ako identifikaèné údaje drite¾a kvalifikovaného certifikátu,
súhlasia s údajmi uvedenými v iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu,
d) iadate¾ o vydanie kvalifikovaného certifikátu disponuje súkromným k¾úèom prislúchajúcim k verejnému k¾úèu, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu,
e) verejný k¾úè, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom
certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu, nie je zhodný s verejným k¾úèom drite¾a
kvalifikovaného certifikátu uvedeným v inom kvalifikovanom certifikáte vydanom tou istou akreditovanou certifikaènou autoritou,
f) verejný k¾úè, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom
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certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu, a súkromný k¾úè prislúchajúci k tomuto
verejnému k¾úèu sú generované a uloené na bezpeènom zariadení na vyhotovenie elektronického
podpisu.
(3) Pred vydaním kvalifikovaného certifikátu pod¾a
§ 7 ods. 8 zákona akreditovaná certifikaèná autorita
alebo registraèná autorita, ktorá koná v jej mene, vykonáva kontrolu, èi
a) údaje uvedené v dokumentoch k iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi
v predloenom preukaze totonosti osoby oprávnenej kona v mene iadate¾a,
b) identifikaèné údaje, ktoré sa majú uvies ako identifikaèné údaje drite¾a kvalifikovaného certifikátu,
súhlasia s údajmi uvedenými v iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu,
c) verejný k¾úè, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom
certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu, nie je zhodný s verejným k¾úèom drite¾a
kvalifikovaného certifikátu uvedeným v inom certifikáte zverejnenom v zozname platných kvalifikovaných systémových certifikátov pod¾a § 8a,
d) verejný k¾úè, ktorý sa má uvies v kvalifikovanom
certifikáte ako verejný k¾úè drite¾a kvalifikovaného
certifikátu, a súkromný k¾úè prislúchajúci k tomuto
verejnému k¾úèu sú generované na bezpeènom zariadení poèas vydávania kvalifikovaného certifikátu..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
13. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Zoznam platných kvalifikovaných
systémových certifikátov
Zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov má formát obsahujúci najmä sériové èíslo certifikátu, údaje o vydavate¾ovi, údaje o drite¾ovi, údaje
o platnosti certifikátu a jeho odtlaèok..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.
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61
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 132/2009 Z. z.
o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikaèných sluieb
a o poiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 13 ods. 2 a § 25
ods. 1 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 214/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka
Národného
bezpeènostného
úradu
è. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie
akreditovaných certifikaèných sluieb a o poiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 písm. a) a c) sa slová § 2 písm. l) nahrádzajú slovami § 2 písm. p).
2. V § 3 ods. 4 písm. b) a § 3 ods. 5 uvádzacej vete sa
za slovo podpisom vkladajú slová alebo opatrených
zaruèenou elektronickou peèaou.
3. V § 3 ods. 5 písm. c) sa za slovo podpísaný vkladajú slová zaruèeným elektronickým podpisom alebo
opatrený zaruèenou elektronickou peèaou a za slovo
dokumentu sa vkladajú slová alebo pôvodca elektronickej peèate.
4. V § 3 odsek 7 znie:
(7) Aplikácie pouívané na poskytovanie sluby
dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov
podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaruèenou elektronickou peèaou zabezpeèujú, aby bolo moné overova zaruèený elektronický podpis alebo zaruèenú elektronickú peèa aj po
èase platnosti certifikátov pouitých na overenie. Pre
zabezpeèenie monosti overenia zaruèeného elektronického podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate
aplikácie pouívajú formáty elektronického podpisu
pre dlhodobé overovanie uvedené v európskych normatívnych dokumentoch3) a èasové peèiatky, ktorých formát je uvedený v medzinárodných normatívnych dokumentoch.4).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) ETSI TS 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI). CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) [Elektronické podpisy a infratruktúry (ESI). CMS zaruèené elektronické podpisy (CAdES)]. ETSI TS 101 903 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI). XML Advanced Electronic
Signatures (XAdES) [Elektronické podpisy a infratruktúry

(ESI). XML zaruèené elektronické podpisy (XAdES)]. ETSI TS
102 778-4 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI).
PDF Advanced Electronic Signature Profiles. Part 4: PAdES
Long Term - PAdES-LTV Profile [Elektronické podpisy a infratruktúry (ESI). PDF zaruèené elektronické podpisy (PAdES).
Èas 4: PAdES dlhodobý formát].
4
) RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure
Time-Stamp Protocol (TSP) (Protokol èasovej peèiatky)..

5. V § 3 ods. 8 sa za slovo podpisom vkladajú slová
alebo opatrených zaruèenou elektronickou peèaou.
6. V § 3 odsek 10 znie:
(10) Pri poskytovaní sluieb pod¾a § 2 písm. p) prvého bodu zákona sa uplatòujú tandardy uvedené v európskych normatívnych dokumentoch.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) ETSI EN 319 411-2 Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI). Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates. Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates [Elektronické
podpisy a infratruktúry (ESI). Poiadavky politiky a bezpeènostné poiadavky pre poskytovate¾ov dôveryhodných sluieb
vydávajúcich certifikáty. Èas 2: Poiadavky politiky pre certifikaèné autority vydávajúce kvalifikované certifikáty] CWA
14172-2 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 2:
Certification Authority services and processes [Návod EESSI
na posúdenie zhody. Èas 2: Sluby a procesy certifikaèných
autorít]..

7. V § 5 písm. b) sa za slovo podpis vkladajú slová
alebo elektronickú peèa.
8. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) je nezávislá od auditovaného subjektu,
d) zabezpeèí, aby pri auditoch nedochádzalo ku konfliktu záujmov..
9. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo podpis vkladajú
slová alebo produktu pre elektronickú peèa a slová
produkt pre elektronický podpis sa nahrádzajú slovami tento produkt.
10. V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slovo podpis vkladajú
slová alebo produktu pre elektronickú peèa.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.
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62
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 133/2009 Z. z.
o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikaènou autoritou
a o bezpeènostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikaèných èinností

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 14 ods. 1 písm. j)
a ods. 2 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 133/2009
Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie
vedenej certifikaènou autoritou a o bezpeènostných
pravidlách a pravidlách na výkon certifikaèných èinností sa mení a dopåòa takto:
1. V úvodnej vete sa slová § 14 ods. 1 písm. j) nahrádzajú slovami § 14 ods. 1 písm. j) a ods. 2.
2. Slovo iadate¾ v príslunom gramatickom tvare
sa v celom texte návrhu vyhláky nahrádza slovami
iadate¾ o certifikát v príslunom gramatickom tvare.

5. V § 9 ods. 5 písm. g), § 9 ods. 6 a § 12 ods. 1 sa za
slovo podpis vkladajú slová alebo produktu pre elektronickú peèa.
6. V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo produktom pre elektronickú peèa.
7. V § 12 ods. 2 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. i) sa na
konci pripájajú tieto slová: alebo produktu pre elektronickú peèa.
8. V § 14 ods. 2 písm. d) sa za slová poruchách produktu pre elektronický podpis vkladajú slová alebo
produktu pre elektronickú peèa a za slová èinnos
produktu pre elektronický podpis sa vkladajú slová
alebo produktu pre elektronickú peèa.
9. V § 14 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v produkte pre elektronickú peèa.

3. V § 9 ods. 3 sa za slová produktu pre elektronický podpis vkladajú slová alebo produktu pre elektronickú peèa a za slová produkt pre elektronický podpis sa vkladajú slová alebo produkt pre elektronickú
peèa.

10. V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Pravidlá na výkon certifikaèných èinností vychádzajú z obsahu a truktúry certifikaèného poriadku..

4. V § 9 ods. 5 písm. f) sa za slovo podpis vkladajú
slová alebo prostriedku pre elektronickú peèa.

Príloha è. 1
k vyhláke è. 133/2009 Z. z.

11. Prílohy è. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

TRUKTÚRA CERTIFIKAÈNÉHO PORIADKU
AKREDITOVANEJ CERTIFIKAÈNEJ AUTORITY
1. ÚVOD
Základné informácie o úèele dokumentu. Súèasou certifikaèného poriadku certifikaènej autority môe by urèenie
rozsahu pouite¾nosti certifikátov a èasových peèiatok. Úvodné ustanovenia obsahujú tie kontaktné informácie
o certifikaènej autorite, najmä adresu elektronickej poty, telefonický a faxový kontakt.
2. VEOBECNÉ USTANOVENIA
Základné východiská pre legislatívne vzahy a procedúry poskytovania akreditovaných certifikaèných sluieb.
2.1. Povinnosti
Záväzky vetkých subjektov vstupujúcich do procesov súvisiacich s poskytovaním akreditovaných certifikaèných sluieb.
Definícia záväzkov vetkých subjektov vstupujúcich do procesov súvisiacich s certifikátmi a èasovými peèiatkami
a) certifikaènej autority,
b) registraènej autority,
c) iadate¾a o certifikát alebo drite¾a certifikátu,
d) subjektu, ktorý koná na báze dôvery v daný certifikát a/alebo na základe elektronického podpisu overeného daným certifikátom (ïalej len pouívate¾ certifikátu),
e) správcov adresárov.
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2.2. Právne záruky
Opis zodpovednosti kadého subjektu za
a) záruky a obmedzenia poskytovaných záruk,
b) typy krytých kôd,
c) ohranièenie moných strát,
d) ïalie obmedzenia zodpovednosti.
2.3. Finanèná zodpovednos
Definovanie finanènej zodpovednosti certifikaènej autority vrátane jej presného rozsahu.
2.4. Rieenie sporov
Urèenie spôsobu interpretácie certifikaèného poriadku a spôsobu rieenia sporov.
2.5. Poplatky
pecifikácia poplatkov, ktoré si certifikaèná autorita alebo registraèná autorita úètuje za sluby spojené s vydávaním
certifikátov a ich správou.
2.6. Zverejòovanie informácií
Záväzky certifikaènej autority súvisiace so zverejòovaním informácií, a to
a) publikovanie informácií o vlastných postupoch a procedúrach, vlastných certifikátoch a stave týchto certifikátov,
b) periodicita publikovania informácií,
c) poiadavky na vyuívanie zverejòovaných informácií spravovaných certifikaènou autoritou treou stranou, poiadavky na vyuívanie adresárov spravovaných certifikaènou autoritou treou stranou.
2.7. Audit zhody
Informácie súvisiace s pravidelnými auditmi zhody s deklarovanými záväzkami, a to
a) frekvencia a periodicita auditu,
b) identita a kvalifikácia audítora, ako aj jeho vzah k auditovanému subjektu,
c) zoznam oblastí, ktoré sú predmetom auditu zhody,
d) zoznam opatrení realizovaných na základe výsledkov auditu.
2.8. Dôvernos
Záväzky certifikaènej autority súvisiace s ochranou informácií, a to
a) typy informácií, ktoré má certifikaèná autorita chráni,
b) typy informácií, ktoré nie sú klasifikované ako dôverné,
c) kto bude oboznamovaný o zruení certifikátu,
d) politika poskytovania informácií vyadovaných pod¾a zákona,
e) prípady, v ktorých sa dôverná informácia môe zverejni.
2.9. Ochrana práv duevného vlastníctva
Opis vlastníckych práv k certifikátom, procedúram a k¾úèom.
3. IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA
Opis procedúr súvisiacich s autentifikáciou iadate¾a o certifikát pri prvom vydaní certifikátu, pri zruení certifikátu
a pri vydaní následného certifikátu.
3.1. Iniciálna registrácia
Základné vlastnosti procesov identifikácie a autentifikácie pri registrácii subjektu a vydávaní certifikátu. Medzi základné otázky rieené v tejto èasti patria
a) typy mien, pravidlá na interpretáciu mien, poiadavky na jednoznaènos a zmysluplnos mien,
b) spôsob rieenia sporov týkajúcich sa mien,
c) èi a akým spôsobom musí iadate¾ o certifikát preukáza vlastníctvo súkromného k¾úèa k verejnému k¾úèu v iadosti o certifikát,
d) autentifikaèné poiadavky pre organizácie a jej zástupcov.
3.2. Vydanie následného certifikátu
Procesy súvisiace s vydaním následného certifikátu po skonèení alebo pred skonèením platnosti existujúceho certifikátu, ak tento certifikát nebol zruený.
3.3. Vydanie následného certifikátu po zruení certifikátu
Procesy súvisiace s vydaním následného certifikátu, ak bol existujúci certifikát zruený.
3.4. iados o zruenie certifikátu
Procesy súvisiace so spracovaním poiadaviek na identifikáciu subjektu pri iadosti o zruenie certifikátu.
4. PREVÁDZKOVÉ POIADAVKY
Opis procedúr súvisiacich s vydávaním certifikátov.
4.1. iados o vydanie certifikátu
Procesy súvisiace so zaregistrovaním iadate¾a o certifikát a s vystavením iadosti o vydanie certifikátu.
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4.2. Vydanie certifikátu
Procesy súvisiace s vydaním certifikátu a informovaním iadate¾a o certifikát o vydaní certifikátu.
4.3. Prevzatie certifikátu
Procesy súvisiace s prevzatím certifikátu a následným publikovaním certifikátov.
4.4. Zruenie certifikátu
Procesy súvisiace so zruením certifikátu sú
a) urèenie okolností, za ktorých mono certifikát zrui,
b) urèenie, kto môe o zruenie certifikátu poiada,
c) postup na vystavenie a spracovanie iadosti o zruenie certifikátu,
d) interval na zruenie certifikátu na základe poiadavky,
e) urèenie periodicity publikovania zoznamu zruených certifikátov,
f) poiadavky na pouívate¾ov certifikátov na sledovanie zoznamu zruených certifikátov,
g) opis moností on-line zisovania stavu certifikátu a poiadavky na pouívate¾ov certifikátov na vyuívanie on-line
mechanizmov na zisovanie stavu certifikátu,
h) iné monosti informovania o zruení certifikátu a poiadavky na pouívate¾ov certifikátov na vyuívanie iných mechanizmov na zverejòovanie zruenia certifikátu,
i) akáko¾vek kombinácia predchádzajúcich mechanizmov, ak dôvodom zruenia certifikátu je kompromitácia súkromného k¾úèa.
4.5. Procedúry pre audit bezpeènosti
Procesy súvisiace so zaznamenávaním prevádzkových udalostí a systému auditu sú
a) typy zaznamenávaných prevádzkových udalostí,
b) frekvencia spracovania a auditu prevádzkových záznamov,
c) perióda uchovávania prevádzkových záznamov,
d) ochrana prevádzkových záznamov so zameraním na prístupové práva, ochrana proti modifikácii a proti vymazaniu,
e) zálohovanie prevádzkových záznamov,
f) spôsob informovania subjektov o zaznamenávaní èinnosti.
4.6. Archivácia záznamov
Procesy súvisiace s archiváciou záznamov so zameraním na
a) typy zaznamenávaných udalostí,
b) lehotu uchovávania archívnych záznamov,
c) prístupové práva a ochranu archívnych záznamov proti modifikácii a proti vymazaniu,
d) zálohovanie archívnych záznamov,
e) poiadavky na èasové údaje v záznamoch,
f) procedúry na overovanie archívnych informácií.
4.7. Zmena k¾úèov
Procesy súvisiace so zverejnením nového verejného k¾úèa certifikaènej autority.
4.8. Havarijný plán
Procesy súvisiace s rieením havarijných situácií. Kadá z týchto oblastí sa rozpracúva samostatne a ide o procedúry
a) na obnovu èinností, vrátane èinností poèas samotnej havárie, ak výpoètové zdroje, programové vybavenie alebo
údaje certifikaènej autority sú pokodené alebo je podozrenie, e sú pokodené; procedúry opisujú spôsob obnovenia bezpeèného prostredia, urèenia, ktoré certifikáty sa zruia, èi mono ïalej pouíva súkromný k¾úè certifikaènej autority, ako sa nový verejný k¾úè zverejní,
b) obnovy, ak certifikát certifikaènej autority je zruený; procedúry opisujú spôsob obnovy bezpeèného prostredia
a spôsob zverejnenia nového verejného k¾úèa,
c) obnovy, ak súkromný k¾úè certifikaènej autority je skompromitovaný; procedúry opisujú spôsob obnovy bezpeèného prostredia a spôsob zverejnenia nového verejného k¾úèa,
d) certifikaènej autority pre prevádzku a obnovu prevádzky v prípade havarijných situácií (napríklad katastrofy prírodnej alebo inej povahy) a pred obnovou bezpeèného prevádzkového prostredia v pôvodných alebo náhradných
prevádzkových priestoroch.
4.9. Skonèenie èinnosti certifikaènej autority
Procesy súvisiace so skonèením èinnosti certifikaènej autority a zverejnením oznámenia o skonèení èinnosti vrátane
archivácie podkladov.
5. FYZICKÉ, PROCEDURÁLNE A PERSONÁLNE BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA
Opis bezpeènostných opatrení certifikaènej autority na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky a èinnosti. V rámci opisovaných opatrení je samostatná pozornos venovaná certifikaènej autorite, adresárovým slubám, registraènej autorite, ako aj pouívate¾om.
5.1. Opatrenia na fyzickú bezpeènos
Opis fyzických bezpeènostných opatrení súvisiacich s prevádzkovými priestormi certifikaènej autority. Opisované
oblasti zahàòajú
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lokalizáciu a kontrukciu prevádzkových priestorov,
fyzický prístup,
elektrické napájanie a vzduchotechniku,
rozvody vody a kanalizácie,
opatrenia ochrany pred poiarmi,
uchovávanie technických nosièov dát,
nakladanie s odpadmi,
záloné prevádzkové priestory.

5.2. Procedurálne opatrenia
Opis bezpeènostne kritických rolí a ich zodpovedností súvisiacich so zabezpeèením prevádzky. Poèet osôb poadovaných na splnenie kadej úlohy. Poiadavky na identifikáciu a autentifikáciu definovaných rolí sa môu formulova
v tejto èasti.
5.3. Personálne bezpeènostné opatrenia
Personálne bezpeènostné opatrenia obsahujú
a) poiadavky na procedúry preverovania osôb súvisiacich s obsadzovaním bezpeènostne kritických rolí, ako aj ïalieho personálu certifikaènej autority,
b) poiadavky na kolenia a procedúry vykonávania kolení pracovníkov,
c) poiadavky na interval preko¾ovania personálu,
d) poiadavky na frekvenciu a rotáciu pracovníkov v rámci rolí v prevádzke,
e) sankcie za neautorizovanú èinnos, neautorizované vyuívanie pridelených práv a prístupu k systémom,
f) bezpeènostné poiadavky na zmluvne zabezpeèované èinnosti,
g) poiadavky na dokumentáciu poskytovanú jednotlivým pracovníkom.
6. TECHNICKÉ BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA
Opis technických bezpeènostných opatrení certifikaènej autority na ochranu kryptografických k¾úèov a aktivaèných
údajov, ako sú napríklad heslá, PIN èísla, k¾úèe. Táto èas môe definova poiadavky na adresárové sluby a ïalie
subjekty, napríklad registraèné autority súvisiace s ochranou kryptografických k¾úèov a kritických bezpeènostných
parametrov. Opis technických bezpeènostných opatrení vyuívaných na bezpeèné generovanie párov k¾úèov, autentifikáciu pouívate¾ov, vydávanie certifikátov, zruenie certifikátov, audit a archiváciu.
6.1. Generovanie a intalácia k¾úèov
Generovanie a intalácia páru k¾úèov sa opisuje pre vydavate¾a certifikátov, registraèné autority, adresárové sluby,
drite¾ov certifikátov a pouívate¾ov certifikátov. Rozpracúvajú sa oblasti, v ktorých sa identifikuje,
a) kto generuje pár súkromného a verejného k¾úèa pre daný subjekt,
b) spôsob bezpeèného poskytnutia súkromného k¾úèa danému subjektu,
c) spôsob bezpeèného poskytnutia súkromného k¾úèa daného subjektu vydavate¾ovi certifikátu,
d) spôsob bezpeèného poskytnutia verejného k¾úèa certifikaènej autority pouívate¾om certifikátu,
e) akú dåku majú k¾úèe,
f) kto generuje parametre verejného k¾úèa,
g) kontrola kvality parametrov v procese generovania k¾úèov,
h) spôsob generovania k¾úèov softvérovými alebo hardvérovými prostriedkami,
i) spôsob pouitia, na ktorý sa k¾úè generuje alebo na aké úèely je jeho pouívanie obmedzené.
6.2. Ochrana súkromného k¾úèa
Analyzujú sa poiadavky na ochranu súkromného k¾úèa, a to
a) aké tandardy sa vyadujú pre modul generujúci k¾úèe, napríklad FIPS 140-2,
b) ak je súkromný k¾úè pod kontrolou N osôb z celkového poètu M osôb, treba stanovi parametre; prípad zdvojenej
kontroly je peciálnym prípadom tohto princípu, kde N = 2, M = 2,
c) ak je monos rekontrukcie súkromného k¾úèa, urèuje sa, kto je vykonávate¾om rekontrukcie, akou formou sa
prísluný k¾úè rekontruuje a aké sú bezpeènostné opatrenia v takomto systéme; rekontrukciou súkromného
k¾úèa sa rozumie metóda tzv. key escrow,
d) ak je súkromný k¾úè zálohovaný, urèuje sa, kto vykonáva zálohovanie, akým spôsobom sa zálohovanie vykonáva
a ako sa záloha chráni,
e) ak je súkromný k¾úè archivovaný, urèuje sa, kto vykonáva archiváciu, akým spôsobom sa archivácia vykonáva
a ako sa archivovaný k¾úè chráni,
f) kto vkladá súkromný k¾úè do kryptografického modulu, akým spôsobom sa k¾úè vkladá a akým spôsobom sa súkromný k¾úè v kryptografickom module uchováva,
g) kto môe aktivova a pouíva súkromný k¾úè, akým spôsobom sa aktivácia vykonáva, napríklad prihlásenie
pouívate¾a, PIN èíslo, token, automaticky; pri aktivácii k¾úèa, ako dlho je k¾úè aktivovaný, jednorazovo, na urèitý
èas, neobmedzene,
h) kto a akým spôsobom môe deaktivova súkromný k¾úè,
i) kto a akým spôsobom môe znièi súkromný k¾úè.
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6.3. Manament párových dát
Opis ïalích aspektov manamentu párových dát pre vetky subjekty obsahuje údaje,
a) èi sa verejný k¾úè archivuje, ak áno, kto vykonáva archiváciu a aké sú bezpeènostné opatrenia,
b) o èasových intervaloch pouívania párových dát pre súkromné k¾úèe a verejné k¾úèe.
6.4. Aktivaèné údaje
Opis bezpeènostných opatrení na ochranu aktivaèných údajov pre celý ivotný cyklus aktivaèných údajov od ich generovania po pouívanie, archiváciu a znièenie. Pre aktivaèné údaje treba riei analogické problémy ako pri ochrane
k¾úèov.
6.5. Poèítaèové bezpeènostné opatrenia
Opis poèítaèových bezpeènostných opatrení, napríklad pouívanie bezpeèných systémov, riadenie prístupu, audit,
testovanie bezpeènosti a penetraèné testovanie. Môe by popísaný aj spôsob získavania produktov, hodnotenie bezpeènosti poèítaèového systému, napríklad pod¾a technickej normy,6) poiadavky na vyhodnocovanie a testovanie
produktov, ich certifikáciu a akreditáciu.
6.6. Bezpeènostné opatrenia na vývoj a riadenie bezpeènosti
Opis bezpeènostných opatrení na vývoj, napríklad bezpeènos vývojového prostredia, bezpeènos vývojového tímu,
bezpeènos systému riadenia konfigurácií a údrby, vývojové postupy, modularita, vyuívanie návrhu zabezpeèujúceho odolnos proti výpadkom a chybám. Opatrenia na riadenie bezpeènosti môu opisova vykonávané testy zamerané na zistenie súladu systémov a sietí s definovanými tandardmi. Tieto prostriedky môu by zamerané na kontrolu integrity bezpeènostného softvéru, firmvéru a hardvéru na zabezpeèenie ich správnej a kontrolovanej prevádzky.
6.7. Sieové bezpeènostné opatrenia
Opatrenia na ochranu sieovej infratruktúry vrátane vyuívania firewallov.
6.8. Opatrenia pre kryptografické moduly
Opatrenia na ochranu, návrh a vyuívanie kryptografických modulov, urèenie rozhrania a okolia modulu, vstupy,
výstupy, role a sluby, stavový diagram, fyzická bezpeènos a softvérová bezpeènos, zhoda so schválenými algoritmami, elektromagnetická kompatibilita a vnútorné testy. Poiadavky môu by definované referenciou pouívaného
tandardu, napríklad FIPS 140-2.
7. PROFILY CERTIFIKÁTOV A ZOZNAMOV ZRUENÝCH CERTIFIKÁTOV
Opis profilov certifikátov a zoznamu zruených certifikátov.
7.1. Profil certifikátu
Formát, obsah a nastavenie typických hodnôt jednotlivých poloiek vydávaných certifikátov.
7.2. Profil zoznamu zruených certifikátov
Formát a obsah zoznamu zruených certifikátov.
8. ADMINISTRÁCIA PECIFIKÁCIÍ
Spôsob spravovania a aktualizácie certifikaèného poriadku a pravidiel na výkon certifikaèných èinností.
8.1. Zmenové procedúry
Procedúry realizácie zmien pre potrebu aktualizácie alebo zmeny certifikaèného poriadku, ktoré obsahujú zoznam
súèastí pecifikácií,
a) ktoré sa môu zmeni bez oznámenia a bez zmien identifikátora certifikaèného poriadku,
b) ktoré sa môu zmeni po uplynutí oznamovacieho intervalu bez zmien identifikátora certifikaèného poriadku; procedúry na oznamovanie zmien sa opisujú tie vrátane termínov na pripomienkovanie a zapracovanie pripomienok,
mechanizmov na závereèné zapracovanie zmien pred zavedením zmien,
c) ktorých zmena vyaduje zmenu identifikátora certifikaèného poriadku.
8.2. Procedúry na zverejòovanie a upozornenie sú
a) mechanizmy na distribuovanie certifikaèného poriadku vrátane riadenia prístupov v takejto distribúcii,
b) zoznam dokumentov, informácií a procedúr, ktoré existujú, ale sa nezverejòujú.
8.3. Procedúry na schva¾ovanie
Spôsob urèenia zhody prípadného pecifického certifikaèného poriadku so veobecným certifikaèným poriadkom.
Príloha è. 2
k vyhláke è. 133/2009 Z. z.

TRUKTÚRA PRAVIDIEL NA VÝKON CERTIFIKAÈNÝCH ÈINNOSTÍ
truktúra pravidiel na výkon certifikaèných èinností je zhodná so truktúrou pod¾a prílohy è. 1 a obsahuje informácie, ako certifikaèná autorita plní poiadavky pod¾a certifikaèného poriadku identifikovaného objektovým identifikátorom.
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Dokument pravidiel na výkon certifikaèných èinností obsahuje najmenej jeden objektový identifikátor certifikaèného poriadku a odkaz na adresu webového sídla, na ktorom sa nachádza certifikaèný poriadok definujúci poiadavky
identifikované objektovým identifikátorom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Súbor ISO/IEC 15408 Information technology. Security techniques. Evaluation criteria for IT security (Informaèné technológie. Bezpeènostné techniky. Kritériá na hodnotenie bezpeènosti IT)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.
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63
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 134/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na bezpeèné zariadenia
na vyhotovovanie èasovej peèiatky a poiadavky na produkty pre
elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 9 ods. 1 písm. d)
a § 24 ods. 17 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom
podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 134/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie èasovej
peèiatky a poiadavky na produkty pre elektronický
podpis (o produktoch elektronického podpisu) sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b) sa na konci vkladá èiarka a pripájajú sa tieto slová: elektronickú peèa a èasovú peèiatku.
2. V nadpise § 2 sa slovo vyhotovovanie nahrádza
slovom vyhotovenie.
3. V § 2 uvádzacej vete sa slovo vyhotovovanie nahrádza slovom vyhotovenie a slová § 2 písm. x) sa
nahrádzajú slovami § 2 písm. k).
4. V § 2 písmeno e) znie:
e) súkromný k¾úè vydavate¾a èasovej peèiatky sa po
uplynutí jeho platnosti znièí bez monosti obnovy,1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 2 ods. 8 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 339/2004 Z. z o bezpeènosti technických prostriedkov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
5. § 2 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) kryptografický hardvér slúiaci na podpisovanie èasovej peèiatky primerane spåòa poiadavky pod¾a § 3
ods. 4.
6. V § 3 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. d) a ods. 4
písm. o) sa slová § 24 ods. 9 nahrádzajú slovami § 24
ods. 10.
7. V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúa tvrtý bod.
8. V § 3 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
9. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová § 2 písm. l) nahrádzajú slovami § 2 písm. p).
10. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 3a
Poiadavky na produkty na
vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate
(1) Produkty na uchovávanie súkromných k¾úèov
a na vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate urèené
pre pôvodcu zaruèenej elektronickej peèate spåòajú
poiadavky zákona, ak
a) pracujú so schválenými podpisovými schémami, algoritmami a parametrami týchto algoritmov,
b) je preukázaná zhoda
1. so tandardom uvedeným v prílohe è. 1 prvom
bode,
2. s kryptografickými tandardami infratruktúry
verejného k¾úèa uvedenými v prílohe è. 1 druhom
bode,
3. s poiadavkami uvedenými v osobitnom predpise;1)
kryptografické moduly hardvérovej ochrany k¾úèa spåòajú tieto poiadavky primerane,
c) úrad pre ne vydal certifikát pod¾a § 24 ods. 10 zákona.
(2) Softvérové produkty pre vyhotovenie a overovanie
zaruèenej elektronickej peèate spåòajú poiadavky zákona, ak
a) pracujú so schválenými podpisovými schémami, algoritmami a parametrami týchto algoritmov,
b) spåòajú tieto funkèné vlastnosti:
1. pracujú s kryptografickým modulom hardvérovej
ochrany k¾úèa, ktorý spåòa poadovanú úroveò
ochrany k¾úèa, alebo podporujú èipové karty, alebo podporujú iné médiá na uloenie k¾úèov a certifikátov,
2. je preukázaná zhoda so schváleným formátom zaruèenej elektronickej peèate,
3. je preukázaná zhoda so tandardom uvedeným
v prílohe è. 1 prvom bode,
c) vytvárajú certifikaènú cestu  reazec certifikátov
potrebných na overenie platnosti certifikátu pôvodcu peèate,
d) spracúvajú zoznam zruených certifikátov, spracúvajú odpovede z potvrdenia o existencii a platnosti
certifikátu alebo podporujú funkcionalitu modulu
úradnej komunikácie pouitím zoznamu platných
kvalifikovaných systémových certifikátov,
e) pridávajú èasovú peèiatku, ak aplikácia poskytuje
funkciu vyhotovenia zaruèenej elektronickej peèate
s èasovou peèiatkou.
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(3) Poiadavky pod¾a odsekov 1 a 2 mono primerane
uplatni aj na produkty na vyhotovenie elektronickej
peèate pod¾a § 3a zákona..
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11. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1
k vyhláke è. 134/2009 Z. z.

ZOZNAM TANDARDOV VZAHUJÚCICH SA NA PRODUKTY
NA VYHOTOVENIE ZARUÈENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
1. Certifikát infratruktúry verejného k¾úèa a profil zoznamu zruených certifikátov. Formáty sú uvedené v technickej norme.5)
2. Kryptografické tandardy infratruktúry verejného k¾úèa. Formáty sú uvedené v technickej norme.6).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) ITU-T RECOMMENDATION X.509 | ISO/IEC 9594-8: Information technology  open systems interconnection  the directory: public key and attribute certificate frameworks, IETF
RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.
6
) STN EN 14890-1 Aplikaèné rozhranie pre smart karty
pouívané ako bezpeèné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Èas 1: Základné sluby (36 9724), STN EN 14890-2 Aplikaèné

rozhranie pre smart karty pouívané ako bezpeèné zariadenia
na vyhotovenie podpisu. Èas 2: Dodatoèné sluby (36 9724),
RSA tandard PKCS#7, PKCS#10, PKCS#11, PKCS#15..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.
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64
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 135/2009 Z. z.
o formáte a spôsobe vyhotovenia zaruèeného elektronického podpisu, spôsobe zverejòovania
verejného k¾úèa úradu, podmienkach platnosti pre zaruèený elektronický podpis,
postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaruèeného elektronického podpisu,
formáte èasovej peèiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poiadavkách na zdroj èasových údajov
a poiadavkách na vedenie dokumentácie èasových peèiatok (o vyhotovení a overovaní
elektronického podpisu a èasovej peèiatky) v znení vyhláky è. 32/2010 Z. z.

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 4 ods. 4 a 5, § 4a
ods. 4, § 5 ods. 9, § 9 ods. 2 zákona è. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka
Národného
bezpeènostného
úradu
è. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaruèeného elektronického podpisu, spôsobe zverejòovania verejného k¾úèa úradu, podmienkach platnosti pre
zaruèený elektronický podpis, postupe pri overovaní
a podmienkach overovania zaruèeného elektronického
podpisu, formáte èasovej peèiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poiadavkách na zdroj èasových údajov a poiadavkách na vedenie dokumentácie èasových peèiatok
(o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a èasovej peèiatky) v znení vyhláky è. 32/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo zaruèenej elektronickej peèate.
2. § 1 sa dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) formát a spôsob vyhotovenia zaruèenej elektronickej
peèate,
i) podrobnosti o podmienkach platnosti zaruèenej
elektronickej peèate, postup pri overovaní zaruèenej
elektronickej peèate a podmienky overenia platnosti
zaruèenej elektronickej peèate..
3. V § 2 písm. a) sa za slovo podpisu vkladajú slová
alebo zaruèenej elektronickej peèate.
4. V § 2 písm. f) sa za slovo podpisu vkladajú slová
alebo elektronickej peèate.
5. V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo zaruèenej elektronickej peèate.
6. V § 3 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
7. V § 3 ods. 1 písmeno d) znie:
d) kombinácie formátov pod¾a písmen a) a c)..

8. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo napríklad vkladajú slová typ podpísaného dokumentu, a vypúajú
sa slová a podobne.
9. V § 3 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.
10. V § 3 ods. 4 sa slová pod¾a § 11 ods. 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 11 ods. 4.
11. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Formáty zaruèenej elektronickej peèate
a)
b)
c)
d)

(1) Zaruèená elektronická peèa má formát
bez èasovej peèiatky,
s èasovou peèiatkou,
archívny alebo
kombinácie formátov pod¾a písmen a) a c).

(2) Zaruèená elektronická peèa bez èasovej peèiatky
obsahuje
a) identifikátor podpisovej politiky pouitej pri vyhotovení a overovaní danej zaruèenej elektronickej peèate,
b) údaje, ktoré pôvodca peèate zahrnul do zaruèenej
elektronickej peèate, napríklad typ podpísaného dokumentu, miesto a èas vyhotovenia elektronickej
peèate,
c) digitálny podpis, ktorý bol vyhotovený na základe
1. digitálneho odtlaèku dokumentu opatreného
elektronickou peèaou,
2. identifikátora podpisovej politiky,
3. údajov, ktoré pôvodca peèate zahrnul do elektronickej peèate.
(3) Zaruèená elektronická peèa s èasovou peèiatkou
má formu zaruèenej elektronickej peèate, ku ktorej je
pripojená alebo s òou inak logicky spojená èasová peèiatka vyhotovená na základe danej zaruèenej elektronickej peèate postupom ustanoveným v § 7 ods. 2 a 3
a v § 8.
(4) Archívna zaruèená elektronická peèa má formu
zaruèenej elektronickej peèate s èasovou peèiatkou, ku
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ktorej sú pripojené vetky údaje potrebné na overenie
danej archívnej zaruèenej elektronickej peèate pod¾a
§ 11 ods. 4. Na údaje potrebné na overenie danej archívnej zaruèenej elektronickej peèate je vyhotovená
èasová peèiatka, ktorá je k nim pripojená.
(5) Platné formáty zaruèených elektronických peèatí
a ich formálne pecifikácie sa zverejòujú na webovom
sídle úradu..
12. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo zaruèených elektronických peèatí.
13. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Subjekt, ktorý prijíma dokumenty podpísané zaruèeným elektronickým podpisom alebo opatrené zaruèenou elektronickou peèaou, urèí podpisovú politiku, ktorú akceptuje. Zaruèený elektronický podpis
alebo zaruèenú elektronickú peèa vyhotovuje podpisovate¾ alebo pôvodca peèate v súlade s urèenou podpisovou politikou. Platnos zaruèeného elektronického
podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate overuje
overovate¾ vzh¾adom na podpisovú politiku, ktorá sa
pouila pri ich vyhotovení..
14. V § 4 ods. 3 sa za slová podpisovú politiku, pri
overovaní zaruèeného elektronického podpisu vkladajú slová alebo zaruèenej elektronickej peèate a za slová a pri overovaní zaruèeného elektronického podpisu sa vkladajú slová alebo zaruèenej elektronickej
peèate.
15. V § 4 ods. 4 sa za slovo podpisovate¾ vkladajú
slová alebo pôvodca peèate a za slovo podpisu sa
vkladajú slová alebo zaruèenej elektronickej peèate.
16. V § 5 ods. 2 sa za slovo podpisovate¾ vkladajú
slová alebo overovate¾ a za slovo vyhotovuje sa vkladajú slová èasovou peèiatkou.
17. V § 5 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
18. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate
(1) Zaruèenú elektronickú peèa elektronického dokumentu pôvodca peèate vyhotovuje pomocou bezpeèného zariadenia na vyhotovenie elektronickej peèate3)
výluène automatizovaným spôsobom, prostredníctvom
informaèného systému, na základe elektronického dokumentu a súkromného k¾úèa pôvodcu peèate pod¾a
niektorej zo schválených podpisových schém pod¾a § 6.
(2) Zaruèenú elektronickú peèa s èasovou peèiatkou
vyhotovuje pôvodca peèate alebo overovate¾ na základe
zaruèenej elektronickej peèate prostredníctvom vydavate¾a èasových peèiatok tak, e èasovú peèiatku vydanú akreditovanou certifikaènou autoritou na danú zaruèenú elektronickú peèa pripojí k zaruèenej
elektronickej peèati alebo ju logicky spojí so zaruèenou
elektronickou peèaou, na ktorú bola daná èasová peèiatka vydaná.
(3) Archívnu elektronickú peèa pôvodca peèate vy-
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hotovuje po vyhotovení zaruèenej elektronickej peèate
s èasovou peèiatkou tak, e k zaruèenej elektronickej
peèati s èasovou peèiatkou pripojí vetky údaje potrebné na overenie danej zaruèenej elektronickej peèate
s èasovou peèiatkou pod¾a § 11 a èasovú peèiatku, ktorá bola na tieto údaje vydaná..
19. Nadpis § 6 znie: Podpisové schémy na vyhotovovanie zaruèeného elektronického podpisu, zaruèenej
elektronickej peèate a èasovej peèiatky.
20. V § 6 sa za slovo podpisov vkladá èiarka a slová
zaruèených elektronických peèatí.
21. V § 7 sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) elektronický podpis èasovej peèiatky je v súlade
s podpisovou politikou platnou v èase vytvorenia
podpisu èasovej peèiatky, ktorá je uvedená v zozname pod¾a § 4 ods. 7..
22. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Overenie platnosti zaruèeného elektronického
podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate
(1) Zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená
elektronická peèa sú platné, ak
a) je platný digitálny podpis obsiahnutý v zaruèenom
elektronickom podpise alebo zaruèenej elektronickej peèati,
b) zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená elektronická peèa elektronického dokumentu boli vytvorené pod¾a urèenej podpisovej politiky platnej
v èase ich vytvorenia,
c) sú platné vetky certifikáty v certifikaènej ceste.
(2) Zaruèený elektronický podpis s èasovou peèiatkou alebo zaruèená elektronická peèa s èasovou peèiatkou sú platné, ak je jednoznaène preukázate¾ná
a) platnos zaruèeného elektronického podpisu alebo
zaruèenej elektronickej peèate pod¾a odsekov 1 a 4
k èasu z platnej èasovej peèiatky zaruèeného elektronického podpisu alebo z platnej èasovej peèiatky
zaruèenej elektronickej peèate,
b) platnos èasovej peèiatky pod¾a § 7 ods. 5.
(3) Archívny zaruèený elektronický podpis alebo
archívna zaruèená elektronická peèa sú platné, ak je
jednoznaène preukázate¾ná
a) platnos èasovej peèiatky pod¾a § 7 ods. 5, ktorá bola
vyhotovená na základe údajov pod¾a odsekov 1 a 4,
b) úplnos informácií na overenie zaruèeného elektronického podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate,
c) platnos zaruèeného elektronického podpisu s èasovou peèiatkou alebo zaruèenej elektronickej peèate
s èasovou peèiatkou pod¾a odseku 2.
(4) Na overenie platnosti zaruèeného elektronického
podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate overovate¾ pouíva
a) elektronický dokument, pre ktorý sa zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená elektronická peèa
vyhotovili,
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b) zaruèený elektronický podpis alebo zaruèenú elektronickú peèa elektronického dokumentu,
c) verejný k¾úè z platného kvalifikovaného certifikátu
prislúchajúci k súkromnému k¾úèu, ktorého pomocou sa zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená
elektronická peèa vyhotovili,
d) podpisovú politiku, ktorej objektový identifikátor je
uvedený v zaruèenom elektronickom podpise alebo
zaruèenej elektronickej peèati alebo platný objektový identifikátor ním akceptovanej podpisovej politiky zo zoznamu pod¾a § 4 ods. 7,
e) platné verejné k¾úèe prislúchajúce k súkromným
k¾úèom, ktorých pomocou sa vyhotovili podpisy certifikátov a zoznamov certifikátov v certifikaènej ceste,
f) zoznamy zruených certifikátov pre vetky certifikáty v certifikaènej ceste, prípadne informáciu o stave
certifikátov v certifikaènej ceste získanú z potvrdenia o existencii a platnosti certifikátu,
g) informáciu o stave certifikátov získanú zo zoznamu
platných kvalifikovaných systémových certifikátov
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v prípade overovania zaruèenej elektronickej peèate
prenáanej ako súèas automatizovanej komunikácie informaèných systémov verejnej správy prostredníctvom modulu úradnej komunikácie..

23. V prílohe è. 2 prvom bode sa slovo podpisu nahrádza slovami elektronického podpisu alebo elektronickej peèate.
24. V prílohe è. 2 body 3.4 a 3.5 znejú:
3.4 Oblas pouitia  veobecne záväzné pravidlá,
ktoré popisujú základný právny, zmluvný alebo
aplikaèný rámec, v ktorom sa podpisová politika
pouíva, a pecifický úèel pouitia elektronického
podpisu,
3.5 Dobu platnosti,.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.
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65
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. februára 2014
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá
pri príleitosti 10. výroèia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002
Z. z. oznamuje, e pri príleitosti 10. výroèia vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie vydáva do
obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote
2 eurá (ïalej len pamätná eurominca).
b) Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej
strane bude pouitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c) Pamätná eurominca má tatút zákonného platidla
v celej eurozóne.
2. Vzh¾ad pamätnej euromince
a) Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoloènou
európskou stranou.2)
b) Na národnej strane pamätnej euromince je vyobra-

zená tylizovaná skratka Európskej únie EÚ so
tátnym znakom Slovenskej republiky v popredí.
V pravej èasti mincového po¾a je v dvoch riadkoch
dátum vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie 1. 5. 2004. Pod ním je letopoèet 2014.
V spodnej èasti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu z¾ava doprava názov tátu SLOVENSKO a v jej hornej èasti je v opise z¾ava doprava text
10. VÝROÈIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE.
Znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú
tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je v ¾avej spodnej èasti pamätnej euromince
a tylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Márie Poldaufovej MP sú v jej pravej spodnej
èasti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanás do
kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.
c) Na hrane pamätnej euromince je nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zaèiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový
list.


tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: apríl 2014

Jozef Makúch v. r.

1

) Nariadenie Rady (ES) è. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických pecifikáciách euromincí urèených do obehu
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01) v platnom znení.
2
) Informácia Komisie è. 2006/C 225/05 o nových spoloèných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).
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Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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