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Z Á K O N

zo 14. júna 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v zne-
ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. a zákona è. 117/1998 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:
�(2) Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustano-

venom týmto zákonom chráni� �ivot, zdravie a majetok
a utvára� podmienky na pre�itie pri mimoriadnych
udalostiach a poèas vyhlásenej mimoriadnej situá-
cie.�.

2. V § 3 odsek 5 znie:
�(5) Analýza územia je posúdenie nebezpeèenstva

pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s oh¾adom na
zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo
forme súboru dokumentov.�.

3. V § 3 ods. 12 sa vypú��a slovo �domácich�.

4. § 3 sa dopåòa odsekom 20, ktorý znie:
�(20) Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá

sa okrem zamestnancov, právnických osôb, podnika-
te¾ov alebo ostatných fyzických osôb nachádza s ich
vedomím na nehnute¾nostiach, ktoré u�ívajú tieto
právnické osoby, podnikatelia alebo ostatné fyzické
osoby.�.

5. § 3b vrátane nadpisu znie:

�§ 3b

Mimoriadna situácia

(1) Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva
prostredníctvom hromadných informaèných pro-
striedkov.

(2) Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú
tieto úlohy a opatrenia:
a) záchranné, lokalizaèné a likvidaèné práce silami

a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola
vyhlásená mimoriadna situácia,

b) evakuácia,
c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
d) pou�itie vojenských záchranných útvarov alebo

iných zlo�iek ozbrojených síl.�.

 6. V § 4 ods. 3 sa slová �ministerstvom vnútra�
nahrádzajú slovami �krajskými úradmi a s okresnými
úradmi�.

 7. V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: �Civilná ochrana
(§ 2) zahàòa najmä tieto úlohy a opatrenia:�.

 8. V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slová �zásobovania a�
vkladá slovo �núdzového�.

 9. § 7 znie:

�§ 7

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsa-
hu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá,
ostatné ústredné orgány �tátnej správy, iné ústredné
�tátne orgány, krajské úrady a okresné úrady,6) obce,7)
právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh
spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
s obdobnými in�titúciami iných �tátov.�.

10. V § 9 ods. 1 sa za slová ��tátnej správy a� vkla-
dajú slová �iné ústredné�.

11. V § 10 odsek 2 znie:
�(2) Na plnení úloh a opatrení v civilnej ochrane sa

podie¾ajú aj vojenské záchranné útvary civilnej ochra-
ny; tieto útvary majú osobitné postavenie.12)�.

12. V § 11 sa vypú��a druhá veta.

13. V § 12 ods. 1 sa vypú��a písmeno d).

Doteraj�ie písmená e) a� m) sa oznaèujú ako písme-
ná d) a� l).

14. V § 12 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a plní jeho úlohy�.

15. V § 12 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) zabezpeèuje a vykonáva preventívno-výchovnú

a ediènú èinnos�, ako aj vzdelávanie zamestnancov,
ktorí plnia úlohy civilnej ochrany; zabezpeèuje ve-
deckovýskumnú a vývojovú èinnos� v civilnej
ochrane,�.

16. V § 12 ods. 1 písm. k) sa slovo �odsúhlasuje�
nahrádza slovom �schva¾uje�.

17. V § 12 ods. 2 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).

18. V § 12 ods. 3 sa za slová �hmotných rezerv�
vkladajú slová �Slovenskej republiky�.

Strana 2898 Zbierka zákonov è. 252/2001 Èiastka 107



19. V § 13 ods. 1 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmená c) a� l) sa oznaèujú ako písmená
b) a� k).

20. V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:
�j) riadi informaèný systém civilnej ochrany a plní jeho

úlohy na území kraja,�.

21. V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypú��ajú slová �ako aj
pre potrebu právnických osôb, podnikate¾ov alebo ob-
cí,�.

22. V § 14 ods. 3 sa slová �vykonáva hlásnu slu�bu�
nahrádzajú slovami �riadi informaèný systém civilnej
ochrany a plní jeho úlohy na území okresu� a vypú�-
�ajú sa slová �alebo stav núdze�.

23. V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová �na verejné úkry-
ty� nahrádzajú slovami �na ukrytie obyvate¾stva�.

24. V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpeèuje evakuáciu

a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobo-
vanie evakuovaným,�.

25. V § 15 ods. 1 písm. h) sa vypú��ajú slová �pod¾a
rozhodnutia16a) okresného úradu�.

26. V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová �osoby, ktoré svo-
jou èinnos�ou ohrozujú� nahrádzajú slovami �svojich
zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti�.

27. V § 16 ods. 3 sa za slová �civilnej ochrany� vkla-
dajú slová �pod¾a vlastného rozhodnutia a�.

28. V § 16 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:

�(10) Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby
evakuácie povinné poskytnú� obciam a okresným úra-
dom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch
a poètoch zvierat, ktoré vlastnia.�.

Doteraj�ie odseky 10 a� 12 sa oznaèujú ako odse-
ky 11 a� 13.

29. V § 16 odsek 11 znie:
�(11) Právnické osoby a podnikatelia neuvedení

v odseku 1 plnia primerane úlohy ustanovené v odse-
ku 1 písm. e), g) a h) a v odseku 3; ostatné úlohy
uvedené v odseku 1 plnia pod¾a rozhodnutia16a) okres-
ného úradu.�.

30. V § 18 ods. 2 sa za slová �okresných úradov�
vkladá èiarka a slová �právnických osôb, podnikate-
¾ov�.

31. V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová �tehotné �eny
a �eny� nahrádzajú slovami �tehotné �eny a osoby�.

32. V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypú��a slovo �hospo-
dárskych�.

33. V § 25 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) poskytnú� potrebné priestory a prostriedky na nú-

dzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriad-
nou udalos�ou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú
záchranné, lokalizaèné a likvidaèné práce.�.

34. V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlá-

dy, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov
�tátnej správy, iných ústredných �tátnych orgánov,
krajských úradov a okresných úradov, obcí, práv-
nických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú
a vydávajú v súvislosti s plnením úloh pod¾a tohto
zákona,�.

35. V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypú��a slovo �hospo-
dárskych�.

36. § 34 vrátane nadpisu znie:

�§ 34

Preukazovanie príslu�nosti k civilnej ochrane

(1) Osoby vykonávajúce oprávnenia pod¾a tohto zá-
kona preukazujú svoju príslu�nos� k civilnej ochrane
preukazom. Preukaz potvrdzuje ich postavenie pod¾a
medzinárodného dohovoru.12)

(2) Preukazy vydávajú:
a) ministerstvo vnútra pre personál civilnej ochrany

ministerstiev, ostatných ústredných orgánov �tát-
nej správy a iných ústredných �tátnych orgánov,

b) krajské úrady pre personál civilnej ochrany kraj-
ských úradov a personál civilnej ochrany okresných
úradov,

c) okresné úrady pre personál civilnej ochrany ok-
resu,

d) obce pre personál civilnej ochrany obce.

(3) Na oznaèenie personálu a úèastníkov civilnej
ochrany, zariadení civilnej ochrany, materiálu civilnej
ochrany, dopravných prostriedkov a mechanizaèných
prostriedkov sa pou�ívajú medzinárodné rozoznávacie
znaky.�.

37. Pod § 35 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

�Oznaèovanie stavieb�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 15. júna 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení
neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení záko-
na è. 120/1962 Zb., zákona è. 53/1963 Zb., zákona
è. 184/1964 Zb., zákona è. 56/1965 Zb., zákona
è. 81/1966 Zb., zákona è. 148/1969 Zb., zákona
è. 45/1973 Zb., zákona è. 43/1980 Zb., zákonného
opatrenia è. 10/1989 Zb., zákona è. 159/1989 Zb.,
zákona è. 47/1990 Zb., zákona è. 84/1990 Zb., záko-
na è. 175/1990 Zb., zákona è. 457/1990 Zb., zákona
è. 545/1990 Zb., zákona è. 490/1991 Zb., zákona
è. 557/1991 Zb., zákona è. 60/1992 Zb., nálezu
Ústavného súdu Èeskej a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v èiastke
93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky è. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 102/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 100/1996 Z. z., zákona è. 13/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 10/1999 Z. z., zákona
è. 183/1999 Z. z. a zákona è. 399/2000 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 15c ods. 1 sa vypú��ajú slová �uvedených
v osobitnom zákone�.

2. V § 15c ods. 2 sa za slová �ak ním spôsobí� vkladá
slovo ��a�kú�.

3. V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �to neplatí, ak vy-
hlásená medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie me-
dzinárodnej organizácie, ktorými je Slovenská
republika viazaná, ustanovuje povinnos� vyda� vlast-
ného obèana.�.

4. V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: 
�Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od ulo�enia
súhrnného trestu alebo ïal�ieho trestu pod¾a § 37.�.

5. V § 62 ods. 1 sa za slová �vojnovej zrady (§ 114),�
vkladajú slová �fal�ovania a pozmeòovania peòazí
a cenných papierov pod¾a § 140 ods. 2, 3 a 4,� slová
�nedovoleného prekroèenia �tátnej hranice pod¾a
§ 171b ods. 3� sa nahrádzajú slovami �nedovoleného
prekroèenia �tátnej hranice pod¾a § 171a ods. 2, 4, 5
a § 171b ods. 2 a 3�, za slová �pod¾a § 180c ods. 2,� sa
vkladajú slová �zalo�enia, zosnovania a podporovania

zloèineckej skupiny pod¾a § 185a,� a za slová �znásil-
nenia pod¾a § 241 ods. 2 a 3,� sa vkladajú slová �se-
xuálneho násilia pod¾a § 241a ods. 2 a 3,�.

6. V § 66 sa slová �ohrozenia �tátneho tajomstva
(§ 106 a 107)� nahrádzajú slovami �ohrozenia utajova-
nej skutoènosti (§ 106 a 107)�.

7. V § 66 sa slová �ohrozenia hospodárskeho tajom-
stva (§ 122)� nahrádzajú slovami �ohrozenia obchod-
ného tajomstva, bankového tajomstva alebo daòového
tajomstva (§ 122)� a vypú��ajú sa slová �skrátenia
poplatkov a im podobných dávok (§ 148b)�.

8. V § 89 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�Trestný èin je spáchaný so zbraòou aj vtedy, ak
páchate¾ pou�ije napodobeninu zbrane alebo ju má pri
sebe s úmyslom, aby bola pova�ovaná za pravú.�.

9. V § 89 ods. 9 sa za slovom �exekútor� spojka �a�
nahrádza èiarkou a za slová �po¾ovníckej strá�e,� sa
vkladajú slová �èlen strá�e prírody a osoba, ktorá má
oprávnenia èlena strá�e prírody,�.

10. V § 89 ods. 13 sa slová ��kodou nie nepatrnou
sa rozumie �koda dosahujúca najmenej dvojnásobok
najni��ej mesaènej mzdy,2)� nahrádzajú slovami ��ko-
dou nie nepatrnou sa rozumie �koda dosahujúca naj-
menej vý�ku minimálnej mesaènej mzdy,2)�.

11. V § 89 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
�Ak ide o trestné èiny uvedené v § 181a, 181b a 181c,
ujmou sa rozumie spoloèenské ohodnotenie chráne-
ných rastlín, chránených �ivoèíchov a drevín, ktoré
vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hod-
notu s prihliadnutím na ich vzácnos� a stupeò ohroze-
nia vyèíslené osobitným predpisom.�.

12. V § 89 odsek 15 znie:
�(15) Vecou sa rozumie aj

a) ovládate¾ná prírodná sila,
b) cenný papier bez oh¾adu na jeho podobu.�.

13. § 105 a� 107 vrátane nadpisov znejú:

�§ 105

Vyzvedaèstvo

(1) Kto vyzvedá skutoènos� utajovanú na ochranu
záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záuj-
mov iného �tátu, medzinárodnej organizácie alebo
nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov kto-
rých sa Slovenská republika zaviazala, oznaèenú po-
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d¾a osobitného zákona stupòom utajenia Prísne tajné
alebo Tajné, s cie¾om vyzradi� ju cudzej moci, kto
s takým cie¾om zbiera údaje obsahujúce takú utajova-
nú skutoènos� alebo kto takú utajovanú skutoènos�
cudzej moci úmyselne vyzradí, potresce sa odòatím
slobody na tri roky a� desa� rokov.

(2) Rovnako sa potresce, kto umo�ní alebo u¾ahèí
èinnos� páchate¾ovi èinu uvedeného v odseku 1 alebo
organizácii, ktorej cie¾om je vyzveda� utajovanú sku-
toènos� oznaèenú pod¾a osobitného zákona stupòom
utajenia Prísne tajné alebo Tajné.

(3) Odòatím slobody na osem a� pätnás� rokov sa
páchate¾ potresce,
a) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako èlen

organizácie, ktorej cie¾om je vyzveda� utajovanú
skutoènos� oznaèenú pod¾a osobitného zákona
stupòom utajenia Prísne tajné alebo Tajné,

b) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci mu
bolo uchovávanie utajovanej skutoènosti oznaèenej
stupòom utajenia Prísne tajné alebo Tajné osobitne
ulo�ené, alebo

c) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 v znaè-
nom rozsahu, alebo získa takým èinom znaèný
prospech.

(4) Odòatím slobody na dvanás� a� pätnás� rokov
alebo výnimoèným trestom sa páchate¾ potresce, ak
spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej
pohotovosti �tátu.

Ohrozenie utajovanej  skutoènost i

§ 106

(1) Kto vyzvedá skutoènos� utajovanú na ochranu
záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záuj-
mov iného �tátu, medzinárodnej organizácie alebo
nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov kto-
rých sa Slovenská republika zaviazala, oznaèenú pod¾a
osobitného zákona stupòom utajenia Prísne tajné ale-
bo Tajné s cie¾om vyzradi� ju nepovolanej osobe, alebo
kto s takým cie¾om zbiera údaje obsahujúce utajovanú
skutoènos�, alebo kto takú utajovanú skutoènos� ne-
povolanej osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odòa-
tím slobody na �es� mesiacov a� tri roky.

(2) Odòatím slobody na jeden rok a� pä� rokov sa
páchate¾ potresce,
a) ak spácha èin uvedený v odseku 1 za brannej po-

hotovosti �tátu,
b) ak úmyselne vyzradí nepovolanej osobe skutoènos�

oznaèenú stupòom utajenia Prísne tajné alebo Taj-
né, ktorej uchovávanie mu bolo osobitne ulo�ené,
alebo

c) ak spácha èin uvedený v odseku 1 v znaènom roz-
sahu alebo takým èinom získa znaèný prospech.

§ 107

Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutoènosti
utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky
alebo na ochranu záujmov iného �tátu, medzinárodnej
organizácie alebo nadnárodnej organizácie, na ochra-
nu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,

oznaèenej pod¾a osobitného zákona stupòom utajenia
Prísne tajné alebo Tajné nepovolanej osobe, alebo stra-
tu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú sku-
toènos�, potresce sa odòatím slobody a� na tri roky
alebo zákazom èinnosti, alebo peòa�ným trestom.�.

14. V § 160 ods. 1 sa za slová �inú nenále�itú výho-
du� vkladajú slová �pre seba alebo pre inú osobu�
a slová �a� na dva roky� sa nahrádzajú slovami �a� na
tri roky�.

15. V § 160a ods. 1 sa za slová �cez sprostredkova-
te¾a� vkladajú slová �pre seba alebo pre inú osobu�
a slová �a� na tri roky� sa nahrádzajú slovami �na
jeden rok a� pä� rokov�.

16. V § 160a ods. 2 sa slová �na jeden a� pä� rokov�
nahrádzajú slovami �na dva roky a� osem rokov�.

17. V § 160b sa za slová �cez sprostredkovate¾a�
vkladajú slová �pre seba alebo pre inú osobu� a slová
�a� na tri roky� sa nahrádzajú slovami �na dva roky a�
osem rokov�.

18. V § 160c sa za slová �cez sprostredkovate¾a�
vkladajú slová �pre seba alebo pre inú osobu� a slová
�a� na tri roky� sa nahrádzajú slovami �na dva roky a�
osem rokov�.

19. V § 161 ods. 1 sa za slová �neodôvodnené upred-
nostnenie pred inými,� vkladajú slová �alebo z tohto
dôvodu poskytne alebo s¾úbi úplatok alebo inú nená-
le�itú výhodu inej osobe,� a slová �a� na jeden rok� sa
nahrádzajú slovami �a� na dva roky�.

20. V § 161a ods. 1 sa za slová �inú nenále�itú
výhodu,� vkladajú slová �alebo z tohto dôvodu poskyt-
ne, ponúkne alebo s¾úbi úplatok alebo inú nenále�itú
výhodu inej osobe,� a slová �a� na dva roky� sa nahrá-
dzajú slovami �a� na tri roky�.

21. V § 161a ods. 2 sa slová �a� na tri roky� nahrá-
dzajú slovami �na �es� mesiacov a� tri roky�.

22. V § 161b ods. 1 sa za slová �zahraniènému ve-
rejnému èinite¾ovi� vkladajú slová �alebo inej osobe�,
slová �s výkonom jeho úradných povinností� sa nahrá-
dzajú slovami �s výkonom úradných povinností zahra-
nièného verejného èinite¾a� a slová �a� na dva roky� sa
nahrádzajú slovami � na �es� mesiacov a� tri roky�.

23. V § 161c ods. 1 sa za slová �s výkonom jeho
funkcie,� vkladajú slová �alebo z tohto dôvodu poskyt-
ne, ponúkne alebo s¾úbi úplatok alebo inú nenále�itú
výhodu inej osobe� a slová �a� na dva roky� sa nahrá-
dzajú slovami �na �es� mesiacov a� tri roky�.

24. V § 162 ods. 1 sa za slová �cez sprostredkovate-
¾a� vkladajú slová �pre seba alebo pre inú osobu�.

25. V § 162 ods. 2 sa za slová �tak u� urobil,� vkla-
dajú slová �alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne
alebo s¾úbi úplatok alebo inú nenále�itú výhodu inej
osobe,�.

26. V § 167 ods. 1 sa slová �ohrozenia �tátneho
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tajomstva� nahrádzajú slovami �ohrozenia utajovanej
skutoènosti�.

27. V § 167 ods. 2 sa slová �ohrozenia �tátneho
tajomstva� nahrádzajú slovami �ohrozenia utajovanej
skutoènosti�.

28. § 167 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na

osobu, ak by jej splnením poru�ila spovedné tajom-
stvo.�.

29. V § 168 ods. 1 a 2 sa slová �ohrozenia �tátneho
tajomstva (§ 106 a 107)� nahrádzajú slovami �ohroze-
nia utajovanej skutoènosti (§ 106 a 107)�.

30. § 168 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Kto spácha èin uvedený v odseku 1, nie je trest-

ný, ak by oznámením trestného èinu poru�il spovedné
tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola
zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlèan-
livosti ako osobe poverenej pastoraènou starostlivos-
�ou.�.

31. § 173 vrátane nadpisu znie:

�§ 173

Ohrozenie dôvernej skutoènosti
a vyhradenej skutoènosti

(1) Kto vyzvedá skutoènos� utajovanú na ochranu
záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záuj-
mov iného �tátu, medzinárodnej organizácie alebo
nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých
sa Slovenská republika zaviazala, oznaèenú pod¾a oso-
bitného zákona stupòom utajenia Dôverné alebo Vy-
hradené s cie¾om vyzradi� ju nepovolanej osobe, alebo
kto takú utajovanú skutoènos� nepovolanej osobe
úmyselne vyzradí, potresce sa odòatím slobody a� na
jeden rok alebo zákazom èinnosti.

(2) Kto utajovanú skutoènos� uvedenú v odseku 1
vyzvedá s úmyslom vyzradi� ju do cudziny alebo kto
takú utajovanú skutoènos� úmyselne do cudziny vy-
zradí, potresce sa odòatím slobody na �es� mesiacov
a� tri roky.�.

32. § 181c vrátane nadpisu znie:

�§ 181c

Poru�ovanie ochrany rastlín a �ivoèíchov

(1) Kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody
a krajiny
a) po�kodí, znièí, vytrhne, vykope alebo nazbiera

chránenú rastlinu alebo po�kodí alebo znièí jej
biotop,

b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného
�ivoèícha alebo po�kodí alebo znièí jeho biotop
a obydlie, alebo

c) po�kodí alebo znièí dreviny alebo ich vyrúbe bez
súhlasu

a spôsobí tým ujmu nie malú, alebo ohrozí chránený

�ivoèí�ny alebo rastlinný druh, potresce sa odòatím
slobody a� na tri roky alebo peòa�ným trestom, alebo
zákazom èinnosti, alebo prepadnutím veci.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto v roz-
pore s predpismi na ochranu prírody a krajiny
a) v rozsahu nie malom získa pre seba alebo pre iného

chráneného �ivoèícha alebo chránenú rastlinu,
b) v rozsahu nie malom bez súhlasu dr�í, pestuje,

chová, spracúva, dová�a alebo vyvá�a chránené
rastliny alebo chránené �ivoèíchy alebo exempláre
alebo s  nimi obchoduje, alebo

c) zámerne odníme, fal�uje, pozmení alebo inak ne-
oprávnene pou�ije nezamenite¾né oznaèenie chrá-
nených �ivoèíchov.

(3) Odòatím slobody na �es� mesiacov a� tri roky
alebo peòa�ným trestom, alebo zákazom èinnosti, ale-
bo prepadnutím veci sa páchate¾ potresce,
a) ak èinom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí

väè�iu ujmu,
b) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle

zadová�i� sebe alebo inému väè�í prospech alebo
c) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol

za obdobný priestupok v posledných dvoch rokoch
postihnutý.

(4) Odòatím slobody na jeden rok a� pä� rokov alebo
peòa�ným trestom sa páchate¾ potresce,
a) ak èinom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí

znaènú ujmu,
b) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle

zadová�i� sebe alebo inému znaèný prospech,
c) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako èlen

organizovanej skupiny alebo
d) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol

za taký alebo obdobný èin v posledných dvoch ro-
koch potrestaný alebo z výkonu trestu odòatia slo-
body ulo�eného za taký alebo obdobný èin v posled-
ných dvoch rokoch prepustený.

(5) Odòatím slobody na dva roky a� osem rokov sa
páchate¾ potresce,
a) ak spôsobí èinom uvedeným v odseku 1 alebo 2

ujmu ve¾kého rozsahu,
b) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle

zadová�i� sebe alebo inému prospech ve¾kého roz-
sahu alebo

c) ak spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2 obzvlá��
surovým alebo trýznivým spôsobom.�.

33. V § 181d odsek 1 znie:
�(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva

po¾ovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, �e
bez povolenia loví zver alebo ryby, alebo loví zver alebo
ryby v èase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom,
alebo kto ukryje, prechováva alebo na seba alebo na
iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené
alebo nájdené, potresce sa odòatím slobody a� na dva
roky alebo zákazom èinnosti, alebo peòa�ným trestom,
alebo prepadnutím veci.�.

34. Za § 181e sa vkladajú § 181f a 181g, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
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�§ 181f

Neoprávnené nakladanie s odpadmi

Kto v rozpore s predpismi o odpadoch nakladá s od-
padmi a po�kodí vodu, pôdu alebo ovzdu�ie tak, �e
spôsobí �kodu v znaènom rozsahu alebo odstránenie
následku takéhoto po�kodenia nie je mo�né, potresce
sa odòatím slobody na dva roky a� osem rokov alebo
zákazom èinnosti.

§ 181g

Poru�ovanie ochrany vôd

Kto koná v rozpore s predpismi na ochranu vôd
a spôsobí mimoriadne havarijné zhor�enie kvality po-
vrchových vôd alebo podzemných vôd tak, �e spôsobí
�kodu v znaènom rozsahu alebo odstránenie následku
takéhoto zhor�enia kvality nie je mo�né, potresce sa
odòatím slobody na dva roky a� osem rokov alebo
zákazom èinnosti.�.

35. V § 182 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú
slová �alebo odstráni, alebo urobí neupotrebite¾nou
zvislú dopravnú znaèku zákazovú alebo príkazovú,�.

36. V § 185 ods. 1 sa slová �a� na dva roky� nahrá-
dzajú slovami �na jeden rok a� pä� rokov�.

37. V § 185 ods. 2 sa slová �na �es� mesiacov a� tri
roky� nahrádzajú slovami �na dva roky a� osem rokov�.

38. V § 185 ods. 4 sa slová �na jeden rok a� pä�
rokov� nahrádzajú slovami �na tri roky a� desa� rokov�.

39. V § 185 ods. 5 sa slová �na tri roky a� osem
rokov� nahrádzajú slovami �na pä� a� dvanás� rokov�.

40. V § 185c ods. 1 sa vypú��ajú slová �uvedených
v osobitnom zákone�.

41. V § 187 odsek 3 znie:

�(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchate¾ potresce,
a) ak èinom uvedeným v odseku 1 spôsobí �a�kú ujmu

na zdraví alebo
b) ak èin uvedený v odseku 1 spácha v znaènom roz-

sahu.�.

42. V § 187 ods. 4 písm. a) sa vypú��ajú slová �alebo
v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo
viacerých �tátoch�.

43. V § 187 odsek 5 znie:

�(5) Rovnako ako v odseku 4 sa páchate¾ potresce,
a) ak èinom uvedeným v odseku 1 poru�í dôle�itú

povinnos�, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania,
povolania alebo z funkcie,

b) ak èin uvedený v odseku 1 spácha vo ve¾kom roz-
sahu,

c) ak èinom uvedeným v odseku 1 spôsobí �a�kú ujmu
na zdraví viacerých osôb alebo

d) ak èinom uvedeným v odseku 1 spôsobí smr�.�.

44. V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

�(6) Odòatím slobody na desa� a� pätnás� rokov sa
páchate¾ potresce, ak spácha èin uvedený v odseku 1
v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo
viacerých �tátoch.�.

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.

45. V § 196 ods. 2 sa slová �pre ich politické pre-
svedèenie, národnos�, rasu, vyznanie� nahrádzajú slo-
vami �pre politické presvedèenie, národnos�, rasu, prí-
slu�nos� k etnickej skupine, vyznanie�.

46. V § 198 odsek 1 znie:
�(1) Kto verejne hanobí

a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo
etnickú skupinu, alebo

b) skupinu obyvate¾ov republiky pre vyznanie alebo
preto, �e sú bez vyznania,

potresce sa odòatím slobody a� na jeden rok alebo
peòa�ným trestom.�.

47. Nadpis pod § 198a znie: �Podnecovanie k národ-
nostnej, rasovej a etnickej nenávisti�.

48. V § 198a ods. 1 sa za slovo �rase� vkladajú slová
�alebo etnickej skupine�.

49. V § 219 ods. 2 písm. f) sa vypú��a slovo �jeho�
a za slovo �rasu� sa vkladajú slová �príslu�nos� k et-
nickej skupine,�.

50. V § 219 ods. 2 sa za písmeno g) vkladajú nové
písmená h) a i), ktoré znejú:
�h)na svedkovi, znalcovi alebo tlmoèníkovi pre výkon

ich povinností,
i) ako èlen organizovanej skupiny,�.

Doteraj�ie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno j).

51. V § 221 ods. 2 písm. b) sa vypú��a slovo �jeho�
a za slovo �rasu� sa vkladajú slová �príslu�nos� k et-
nickej skupine,�.

52. V § 222 ods. 2 písm. b) sa vypú��a slovo �jeho�
a  za slovo �rasu� sa vkladajú slová �príslu�nos� k et-
nickej skupine,�.

53. Za § 241 sa vkladá § 241a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

�§ 241a

Sexuálne násilie

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného ná-
silia donúti iného k  orálnemu styku, análnemu styku
alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo kto na taký
èin zneu�ije jeho bezbrannos�, potresce sa odòatím
slobody na dva roky a� osem rokov.

(2) Odòatím slobody na pä� a� dvanás� rokov sa
páchate¾ potresce,
a) ak spôsobí èinom uvedeným v odseku 1 �a�kú ujmu

na zdraví alebo
b) ak spácha taký èin na osobe mlad�ej ako pätnás�

rokov.

(3) Odòatím slobody na desa� a� pätnás� rokov sa
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páchate¾ potresce, ak spôsobí èinom uvedeným v od-
seku 1 smr�.�.

54. V § 247 ods. 2 písmeno d) znie:
�d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí

do po¾nohospodárskeho pôdneho fondu,4) alebo
drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho
fondu,4) alebo ryba z rybníka s intenzívnym cho-
vom.�.

55. V § 247 ods. 3 písmeno a) znie:
�a) spácha èin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol za

taký èin v posledných dvoch rokoch odsúdený, ale-
bo�.

56. § 249c vrátane nadpisu znie:

�§ 249c

Neoprávnené vyrobenie a obstaranie
platobnej karty

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení alebo si obstará
platobnú kartu alebo predmet spôsobilý plni� jej funk-
ciu, potresce sa odòatím slobody a� na dva roky alebo
peòa�ným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2) Odòatím slobody na jeden rok a� pä� rokov sa
páchate¾ potresce, ak spácha èin uvedený v odseku 1
ako èlen organizovanej skupiny.�.

57. Za § 249c sa vkladá § 249d, ktorý vrátane nad-
pisu znie:

�§ 249d

Neoprávnené vyrobenie a obstaranie
telefónnej karty

(1) Kto neoprávnene vyrobí alebo pozmení telefónnu
kartu alebo predmet spôsobilý plni� jej funkciu
v úmysle zadová�i� sebe alebo inému neoprávnený
prospech alebo v tomto úmysle si ich obstará, potresce
sa odòatím slobody a� na dva roky alebo peòa�ným
trestom, alebo prepadnutím veci.

(2) Odòatím slobody na jeden rok a� pä� rokov sa
páchate¾ potresce, ak spácha èin uvedený v odseku 1
ako èlen organizovanej skupiny.�.

58. V § 252 ods. 1 sa slová �Kto príjem z trestného
èinu hodnoty nie malej alebo vec hodnoty nie malej,
ktorá je príjmom z trestného èinu,� nahrádzajú slova-
mi �Kto príjem alebo iný majetok z trestného èinu�.

59. V § 252a ods. 1 písmeno b) znie:
�b) neobvyklú obchodnú operáciu�.

60. Za § 258 sa vkladá § 258a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

�§ 258a

Po�kodzovanie a znehodnocovanie
kultúrneho dedièstva

(1) Kto bez povolenia vykonáva archeologický vý-
skum alebo výkopy na území s archeologickými nález-

mi, potresce sa odòatím slobody a� na �es� mesiacov
alebo peòa�ným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2) Odòatím slobody na �es� mesiacov a� tri roky
alebo peòa�ným trestom sa páchate¾ potresce, ak si
prisvojí vec, ktorá je archeologickým nálezom a spôso-
bí tým �kodu nie malú.

(3) Odòatím slobody na jeden rok a� pä� rokov sa
páchate¾ potresce, ak èinom uvedeným v odseku 1
alebo 2
a) spôsobí znaènú �kodu,
b) spácha taký èin ako èlen organizovanej skupiny

alebo
c) archeologický nález neoprávnene vyvezie mimo

územia Slovenskej republiky.�.

Èl. II

1. Tresty ulo�ené pred dòom úèinnosti tohto zákona
sa vykonajú, ak ïalej nie je ustanovené inak, pod¾a
doteraj�ích predpisov.

2. Trest odòatia slobody ulo�ený pred dòom úèin-
nosti tohto zákona za èin, ktorý pod¾a tohto zákona nie
je trestným èinom, prípadne jeho nevykonaný zvy�ok
sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnnom treste sa v ta-
kom prípade nepou�ije. Ak za taký trestný èin a zbie-
hajúci sa iný trestný èin bol ulo�ený úhrnný alebo
súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom pri-
hliadne na vzájomný pomer záva�nosti trestných èi-
nov, ktoré odo dòa úèinnosti tohto zákona nie sú
trestnými èinmi, a ostatných trestných èinov.

3. Trest odòatia slobody ulo�ený pred dòom úèin-
nosti tohto zákona za trestný èin, ktorý sa bude po dni
úèinnosti tohto zákona posudzova� ako miernej�ie
trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na
vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pô-
vodný trestný èin a sadzby ustanovenej na miernej�í
trestný èin. Pod¾a rovnakých zásad postupuje, ak za
taký èin a zbiehajúci sa iný trestný èin bol ulo�ený
úhrnný alebo súhrnný trest.

Èl. III

Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
(Trestný poriadok) v znení zákona è. 57/1965 Zb.,
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 149/1969 Zb., zá-
kona è. 48/1973 Zb., zákona è. 29/1978 Zb., zákona
è. 43/1980 Zb., zákona è. 159/1989 Zb., zákona
è. 178/1990 Zb., zákona è. 303/1990 Zb., zákona
è. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 156/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 178/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 247/1994 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 222/1998 Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona
è. 272/1999 Z. z., zákona è. 173/2000 Z. z. a zákona
è. 366/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 8 ods. 4 sa slová ��tátne tajomstvo� nahrádza-
jú slovami �utajovanú skutoènos��.

2. V § 11 ods. 1 sa vypú��a písmeno a).
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Doteraj�ie písmená b) a� ch) sa oznaèujú ako písme-
ná a) a� h).

3. V § 11 ods. 2 sa vypú��ajú slová �alebo b)�.

4. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvo-

du uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokraèuje po
ukonèení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky, funkcie sudcu Ústavného súdu, funkcie
sudcu a funkcie generálneho prokurátora.�.

5. V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová �ohrozenia �tátne-
ho tajomstva� nahrádzajú slovami �ohrozenia utajova-
nej skutoènosti�.

6. V § 50 ods. 3 sa slová �skutoènosti tvoriace pred-
met �tátneho tajomstva� nahrádzajú slovami �utajova-
né skutoènosti� a slová �so �tátnym tajomstvom� sa
nahrádzajú slovami �s utajovanými skutoènos�ami�.

7. V § 65 ods. 5 sa slová �bolo zachované �tátne,
hospodárske a slu�obné tajomstvo� nahrádzajú slova-
mi �bola zachovaná utajovaná skutoènos�, obchodné,
bankové a daòové tajomstvo�.

8. V § 69 ods. 5 sa slová �24 hodín� nahrádzajú
slovami �48 hodín a pri obzvlá�� záva�ných trestných
èinoch do 72 hodín�.

9. V § 73a ods. 4 v prvej vete sa vypú��ajú slová
�ktorý o jej prijatí rozhodol,�.

10. V § 75 sa slová �24 hodín� nahrádzajú slovami
�48 hodín�.

11. V § 76 ods. 4 sa slová �24 hodín� nahrádzajú
slovami �48 hodín�.

12. V § 77 ods. 1 sa slová �24 hodín� nahrádzajú
slovami �48 hodín�.

13. V § 77 ods. 2 sa slová �do 24 hodín� nahrádzajú
slovami �do 48 hodín a pri obzvlá�� záva�ných trest-
ných èinoch do 72 hodín� a slová �doby 24 hodín� sa
nahrádzajú slovami �doby 48 hodín a pri obzvlá��
záva�ných trestných èinoch 72 hodín�.

14. V § 88 ods. 2 sa slová �ako s písomnos�ou obsa-
hujúcou predmet �tátneho tajomstva� nahrádzajú slo-
vami �ako s utajovanou skutoènos�ou�.

15. V § 88b ods. 7 sa slová �ako s písomnos�ou
obsahujúcou predmet �tátneho tajomstva� nahrádza-
jú slovami �ako s utajovanou skutoènos�ou�.

16. V § 99 ods.1 sa slová ��tátne tajomstvo, ktoré�
nahrádzajú slovami �utajovanú skutoènos�, ktorú�.

17. V § 100 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Svedok je oprávnený odoprie� vypoveda� aj vtedy, ak
by výpoveïou poru�il spovedné tajomstvo alebo tajom-
stvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo
písomne pod podmienkou mlèanlivosti ako osobe po-
verenej pastoraènou starostlivos�ou.�.

18. § 172 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvo-

du uvedeného v § 11 ods. 1 písm. b), sa pokraèuje po
ukonèení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky, funkcie sudcu Ústavného súdu, funkcie
sudcu a funkcie generálneho prokurátora.�.

19. V § 201 ods. 3 sa slová ��tátneho, hospodárske-
ho alebo slu�obného tajomstva� nahrádzajú slovami
�utajovanej skutoènosti, bankového, obchodného ale-
bo daòového tajomstva�.

20. V § 308 ods. 3 sa slová �písm. f)� nahrádzajú
slovami �písm. e)�.

21. V § 321 ods. 1 sa slová �predseda senátu príslu�-
ného súdu ihneï nariadi výkon tohto trestu a zároveò
nariadi, aby bol odsúdený do výkonu trestu dodaný,
ak� nahrádzajú slovami �predseda senátu príslu�ného
súdu (súd prvého stupòa a odvolací súd) ihneï vydá
príkaz na zadr�anie odsúdeného na úèel jeho dodania
do výkonu trestu odòatia slobody11b) a zároveò nariadi
výkon trestu odòatia slobody a dodanie odsúdeného
do výkonu trestu odòatia slobody, ak�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11b) znie:
�11b) § 47 ods. 2 písm. d) zákona è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej

a justiènej strá�e.�.

22. V § 377 ods. 2 sa slová �24 hodín� nahrádzajú
slovami �48 hodín a pri obzvlá�� záva�ných trestných
èinoch do 72 hodín�.

23. V § 380a sa slová �24 hodín� nahrádzajú slovami
�48 hodín�.

24. V § 380b ods. 1 sa slová �do 24 hodín� nahrá-
dzajú slovami �do 48 hodín a pri obzvlá�� záva�ných
trestných èinoch do 72 hodín�.

Èl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z.,
zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona
è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
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è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z. a zákona è. 122/2001 Z. z. sa mení
takto:

1. V § 35 ods. 1 písm. f) sa vypú��ajú slová �alebo
úmyselne po¾uje na zver alebo loví ryby v èase háje-
nia�.

2. V § 50 ods. 1 sa slová �dvojnásobok najni��ej

mesaènej mzdy� nahrádzajú slovami �vý�ku minimál-
nej mesaènej mzdy�.

Èl. V

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2001
s výnimkou èl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a èl. III
bodov 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 a 19, ktoré nadobúdajú
úèinnos� 1. novembra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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254

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, �e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskor�ích predpisov a § 2 vyhlá�ky Ministerstva práce
a sociálnych vecí Slovenskej republiky è. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vy��ieho stupòa, sprostred-
kovate¾och a rozhodcoch a o ïal�ej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky od 26. mája 2001 do 26. júna 2001 ulo�ené kolektívne zmluvy vy��ieho stupòa a dodatky ku kolektívnym
zmluvám vy��ieho stupòa:

1. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na rok 2001 pre príspevkové organizácie uzavretá 21. mája 2001 medzi
Zdru�ením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Dodatok è. 2  z 1. júna 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, �a�obného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na rok 2001 � mzdová èas� � uzavretá 31. mája 2001 medzi Odborovým
zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, �a�obného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na rok 2001 uzavretá 22. marca 2001 medzi Odborovým zväzom STAVBA
Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikate¾ov Slovenska.

5. Dodatok è. 3 z 19. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa na roky 1999 � 2000 uzavretej medzi
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu SR.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone è. 233/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových

a obèianskych zdravotných pois�ovní v znení neskor�ích predpisov

 V èl. I za druhým bodom má by� správne uvedený tretí bod, ktorý znie:
�3. V § 56 ods. 6 sa slová �30. septembra� nahrádzajú slovami �31. decembra� a na konci sa pripájajú slová

�alebo do 30. júna na be�ný kalendárny rok�.�.
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