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PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom Národnej rady

Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z. a zákonom č. 209/2001 Z. z.

Z Á K O N
o kolektívnom vyjednávaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi
príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamest-
návate¾mi, ktorého cie¾om je uzavretie kolektívnej
zmluvy.

(2) Rozsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektív-
nom vyjednávaní ustanovuje tento zákon.

Kolekt ívne zmluvy

§ 2

(1) Kolektívne zmluvy1) upravujú individuálne a ko-
lektívne vz�ahy medzi zamestnávate¾mi a zamestnan-
cami a práva a povinnosti zmluvných strán.

(2) Kolektívne zmluvy môžu uzatvára� príslušné od-
borové orgány2) a zamestnávatelia, prípadne ich orga-
nizácie.2a)

(3) Kolektívne zmluvy sú
a) podnikové uzavreté medzi príslušným odborovým

orgánom a zamestnávate¾om,
b) vyššieho stupňa uzavreté pre väčší počet zamest-

návate¾ov medzi príslušným vyšším odborovým or-
gánom a organizáciou alebo organizáciami zamest-
návate¾ov.

§ 3

V mene zmluvnej strany (§ 2 ods. 2) rokova� a uza-
viera� kolektívnu zmluvu môže
a) zástupca príslušného odborového orgánu,2) ktoré-

ho oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organi-
zácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného
odborového orgánu,

b) štatutárny orgán3) alebo iný oprávnený zástupca
zamestnávate¾skej organizácie,

c) fyzická osoba, ktorá pri podnikaní4) zamestnáva
zamestnancov,

d) zástupca príslušnej organizácie zamestnávate¾ov,
ktorého oprávnenie na uzavieranie kolektívnej
zmluvy vyplýva z vnútorného predpisu tejto organi-
zácie.

Platnos� a účinnos� kolektívnych zmlúv

§ 4

(1) Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú
a) uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine

oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástup-
cami príslušných odborových orgánov a zamestná-
vate¾mi, prípadne zástupcami ich organizácií,

b) doložené zoznamom zamestnávate¾ov, za ktorých
boli uzavreté, ak ide o kolektívne zmluvy vyššieho
stupňa.

(2) Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá
a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi

predpismi,
b) upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu

než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

  1) § 20 Zákonníka práce.
  2) § 2 zákona č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vz�ahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávate¾mi v znení neskorších

predpisov.
2a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  3) § 9 Zákonníka práce.
  4) § 2 Obchodného zákonníka.
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§ 5

(1) Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné stra-
ny.

(2) Kolektívne zmluvy sú záväzné aj pre
a) zamestnávate¾ov, za ktorých uzavrela kolektívnu

zmluvu organizácia zamestnávate¾ov,
b) zamestnancov, za ktorých uzavrel kolektívnu zmlu-

vu príslušný odborový orgán alebo príslušný vyšší
odborový orgán,

c) odborový orgán, za ktorý uzavrel kolektívnu zmluvu
príslušný vyšší odborový orgán.

(3) Príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu
zmluvu aj za zamestnancov, ktorí nie sú odborovo
organizovaní.2)

(4) Príslušný odborový orgán je povinný oboznámi�
zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy najne-
skôr do 15 dní od jej uzavretia.

(5) Zmluvné strany (§ 2 ods. 2) sú povinné uchová-
va� kolektívnu zmluvu a rozhodnutie rozhodcu, ktoré
sa jej týka, najmenej pä� rokov od skončenia obdobia,
na ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá.

§ 6

(1) Kolektívna zmluva sa uzaviera na dobu, ktorá je
v nej výslovne určená. Ak k určeniu tejto doby nedôjde,
predpokladá sa, že sa dojednala na jeden rok.

(2) Účinnos� kolektívnej zmluvy sa začína prvým
dňom obdobia, na ktoré sa zmluva uzavrela, a končí
sa uplynutím tohto obdobia, pokia¾ doba účinnosti
niektorých záväzkov nie je v kolektívnej zmluve dojed-
naná odchylne.

§ 7

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) môže usta-
novi� právnym predpisom, že kolektívna zmluva vyš-
šieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávate¾ov, ktorí
nie sú členmi organizácie zamestnávate¾ov, ktorá túto
zmluvu uzavrela.

(2) Rozšíri� záväznos� kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pod¾a predchádzajúceho odseku možno len na
zamestnávate¾ov s obdobným predmetom činnosti
a s obdobnými ekonomickými a sociálnymi podmien-
kami, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky
a nie je pre nich záväzná kolektívna zmluva vyššieho
stupňa.

(3) Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmlu-
vy vyššieho stupňa možno poda� ministerstvu najne-
skôr šes� mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa.

§ 8

Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv

(1) Kolektívne vyjednávanie sa začne predložením

písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy
jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

(2) Zmluvná strana je povinná na návrh písomne
odpoveda� najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú inak,
a v odpovedi sa vyjadri� o tých častiach návrhu, ktoré
neboli prijaté.

(3) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu ro-
kova� a poskytova� si ïalšiu požadovanú súčinnos�,
pokia¾ nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami.

(4) Zmluvné strany sú povinné najmenej 60 dní pred
skončením platnosti jestvujúcej kolektívnej zmluvy
zača� rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy.

(5) Zmluvné strany môžu v kolektívnej zmluve do-
hodnú� možnos� zmeny kolektívnej zmluvy a jej roz-
sah; pri tejto zmene sa postupuje ako pri uzavieraní
kolektívnej zmluvy.

§ 9

Ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
a rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa ich týkajú

(1) Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a rozhodnu-
tie rozhodcu, ktoré sa jej týka, je zmluvná strana na
strane zamestnávate¾ov povinná odovzda� na uloženie
ministerstvu do 15 dní odo dňa podpísania kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa alebo do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.
Rovnako sa postupuje pri zmene kolektívnej zmluvy.

(2) Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
ktorá je uzavretá pod¾a § 4 ods. 1, sa oznamuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky požiada mi-
nisterstvo.

(3) Ministerstvo je povinné na žiados� a za ustano-
vený poplatok4a) poskytnú� žiadate¾ovi rovnopis kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa.

§ 10

Kolektívne spory

Kolektívne spory pod¾a tohto zákona sú spory
o uzavretie kolektívnej zmluvy a spory o plnenie záväz-
kov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky
jednotlivým zamestnancom.

§ 10a

Výber sprostredkovate¾ov a rozhodcov
a overovanie ich odbornej spôsobilosti

(1) Ministerstvo vyberá sprostredkovate¾ov a rozhod-
cov na základe žiadosti občana Slovenskej republiky
(ïalej len „občan“) alebo na návrh štátnych orgánov,
vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, zástupcov za-
mestnávate¾ov a zástupcov odborových orgánov.

(2) Sprostredkovate¾om alebo rozhodcom môže by�
občan, ktorý
a) má spôsobilos� na právne úkony v celom rozsahu,
b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

4a) Položka 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
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c) je bezúhonný,
d) má skončené vysokoškolské vzdelanie,
e) je odborne spôsobilý.

  (3) Bezúhonný občan na účely tohto zákona je
občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin. Občan preukazuje svoju bezúhonnos� vý-
pisom z registra trestov4b) nie starším ako tri mesiace.

  (4) Odborne spôsobilý občan na účely tohto zákona
je občan, ktorý má odborné vedomosti najmä z pracov-
noprávnej oblasti a sociálnej oblasti a má schopnosti,
ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkova-
te¾skej činnosti a rozhodcovskej činnosti.

  (5) Termín výberu sprostredkovate¾ov a rozhodcov
a overenia ich odbornej spôsobilosti oznamuje minis-
terstvo v dennej tlači najmenej štyri týždne pred ich
začatím.

  (6) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilos� spro-
stredkovate¾ov a rozhodcov vždy po uplynutí troch
rokov a o výsledku overenia odbornej spôsobilosti vy-
hotoví záznam.

  (7) Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredko-
vate¾ov a rozhodcov uskutočňuje výberová komisia,
ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členmi výberovej
komisie sú zástupcovia štátu, zástupca zamestnancov
a zástupca zamestnávate¾ov.

  (8) Ministerstvo zapíše sprostredkovate¾a do zozna-
mu sprostredkovate¾ov a rozhodcu do zoznamu roz-
hodcov na obdobie troch rokov; o vykonaní zápisu
vydá sprostredkovate¾ovi a rozhodcovi písomné potvr-
denie, ktoré ich oprávňuje rieši� kolektívne spory.

  (9) Zoznam sprostredkovate¾ov a zoznam rozhod-
cov obsahujú meno a priezvisko sprostredkovate¾a
alebo rozhodcu, miesto trvalého pobytu, pracovné za-
radenie a odborné zameranie.

(10) Zoznam sprostredkovate¾ov a zoznam rozhod-
cov zverejní ministerstvo v dennej tlači a zašle ho na
vedomie reprezentatívnym združeniam zamestnávate-
¾ov a reprezentatívnym združeniam odborových zvä-
zov.4c)

(11) Ministerstvo vyčiarkne sprostredkovate¾a alebo
rozhodcu zo zoznamu sprostredkovate¾ov alebo zo zo-
znamu rozhodcov, ak sprostredkovate¾ alebo rozhodca
a) prestal spĺňa� podmienky ustanovené v odseku 2,
b) o to sám požiada,
c) zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, alebo
d) bez vážneho dôvodu odmietne vykona� sprostred-

kovate¾skú činnos� alebo rozhodcovskú činnos�.

(12) Ministerstvo písomne oznámi sprostredkovate-
¾ovi alebo rozhodcovi jeho vyčiarknutie zo zoznamu
sprostredkovate¾ov alebo zo zoznamu rozhodcov, ako
aj reprezentatívnym združeniam zamestnávate¾ov a
reprezentatívnym združeniam odborových zväzov.4c)

(13) Sprostredkovate¾ alebo rozhodca určený minis-
terstvom v konkrétnom spore môže do siedmich dní

odo dňa určenia oznámi�, že je predpojatý; minister-
stvo určí bez zbytočného odkladu iného sprostredko-
vate¾a alebo rozhodcu.

(14) Činnos� sprostredkovate¾a alebo rozhodcu je
nezastupite¾ná.

Konanie pred sprostredkovate¾om

§ 11

(1) Na riešenie kolektívneho sporu pod¾a § 10 sa
môžu zmluvné strany dohodnú� na osobe sprostred-
kovate¾a.

(2) Ak sa zmluvné strany na osobe sprostredkovate¾a
nedohodnú, určí ho na žiados� ktorejko¾vek zo zmluv-
ných strán ministerstvo zo zoznamu sprostredkovate-
¾ov vedeného na ministerstve. V spore o uzavretie ko-
lektívnej zmluvy sa môže žiados� poda� najskôr po
uplynutí 60 dní od predloženia písomného návrhu na
uzavretie tejto zmluvy.

(3) Žiados� o riešenie sporu pod¾a odseku 2 obsahuje
presné vymedzenie predmetu sporu doložené písom-
nými materiálmi, ktoré sa odovzdajú sprostredkovate-
¾ovi v dvoch vyhotoveniach.

(4) O prijatí žiadosti o riešenie sporu spíše sprostred-
kovate¾ so zmluvnými stranami zápisnicu.

§ 12

(1) O návrhu riešenia sporu pred sprostredkovate-
¾om vyhotoví sprostredkovate¾ do 15 dní odo dňa, keï
bol oboznámený s predmetom sporu, písomný zá-
znam, ktorý sú po overení správnosti oprávnené pod-
písa� zmluvné strany bez zbytočného odkladu, ak sa
so zmluvnými stranami nedohodne inak. Sprostredko-
vate¾ odovzdá záznam zmluvným stranám; ak sprostred-
kovate¾a určilo ministerstvo, odovzdá záznam aj mi-
nisterstvu.

(2) Písomný záznam pod¾a odseku 1 obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany nedo-

hodli,
c) návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie,
d) dátum vyhotovenia záznamu,
e) meno a priezvisko sprostredkovate¾a a jeho podpis.

(3) Konanie pred sprostredkovate¾om sa považuje za
neúspešné, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa,
keï bol sprostredkovate¾ oboznámený s predmetom
sporu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej dobe.

(4) Náklady konania pred sprostredkovate¾om uhrá-
dza každá zo zmluvných strán jednou polovicou. Sú-
čas�ou nákladov sprostredkovate¾a je najmä jeho od-
mena. Ak sa zmluvné strany nedohodnú so
sprostredkovate¾om o odmene, patrí mu odmena
pod¾a vykonávacieho predpisu.

4b) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
4c) § 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
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Konanie pred rozhodcom

§ 13

(1) Ak bolo konanie pred sprostredkovate¾om neús-
pešné, zmluvné strany môžu po dohode požiada� roz-
hodcu o rozhodnutie v spore. Konanie pred rozhodcom
je začaté dňom prijatia žiadosti o riešenie sporu roz-
hodcom. O prijatí žiadosti o riešenie sporu rozhodcom
spíše rozhodca so zmluvnými stranami zápisnicu.

(2) Ak sa zmluvné strany nedohodnú pod¾a odseku 1
a ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý
vznikol na pracovisku, kde je zakázané štrajkova�,
alebo o spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy,
určí rozhodcu na žiados� ktorejko¾vek zo zmluvných
strán ministerstvo; doručením rozhodnutia rozhodco-
vi je konanie pred rozhodcom začaté. Ministerstvo
nemôže urči� rozhodcu, ktorý patrí k niektorej zo
zmluvných strán, ktoré sú v spore.

(3) Žiados� o riešenie sporu pod¾a odseku 2 obsahuje
a) presné vymedzenie predmetu sporu doložené pí-

somnými materiálmi, ktoré sa odovzdajú rozhodco-
vi v dvoch vyhotoveniach,

b) stanovisko druhej zmluvnej strany.

(4) Rozhodcom nesmie by� osoba, ktorá bola v tom
istom spore sprostredkovate¾om.

(5) Rozhodca písomne oznámi zmluvným stranám
rozhodnutie do 15 dní od začatia konania. Rozhodnu-
tie rozhodcu obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany nedo-

hodli,
c) výrok rozhodcu a jeho odôvodnenie,
d) dátum vydania rozhodnutia,
e) meno a priezvisko rozhodcu a jeho podpis.

(6) Doručením rozhodnutia rozhodcu zmluvným
stranám v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je táto
zmluva uzavretá.

(7) Náklady konania pred rozhodcami včítane ich
odmeny uhrádza ministerstvo.

§ 14

(1) Krajský súd zruší na návrh zmluvnej strany
rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej
zmluvy, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo
s kolektívnymi zmluvami (§ 5).

(2) Návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu môže
zmluvná strana poda� do 15 dní od jeho doručenia.
Príslušný je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo
zmluvná strana, proti ktorej tento návrh smeruje. Pri
rozhodovaní postupuje krajský súd pod¾a ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní ne-
právoplatných správnych rozhodnutí súdom; rozhod-
ne však vždy uznesením, proti ktorému nie je prípust-
né odvolanie ani obnova konania.

(3) Ak sa rozhodnutie rozhodcu zrušilo, rozhodne
o spore ten istý rozhodca; ak s tým nesúhlasí aspoň

jedna zo zmluvných strán alebo ak to nie je z iných
dôvodov možné, postupuje sa pod¾a § 13 ods. 2. Pri
novom rozhodovaní je rozhodca viazaný právnym ná-
zorom súdu.

(4) Ak v lehote uvedenej v odseku 2 nebol podaný
návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu na súde ale-
bo ak súd tento návrh zamietol, alebo bolo konanie
zastavené, je doručené rozhodnutie rozhodcu právo-
platné.

(5) Právoplatné rozhodnutie rozhodcu o plnení zá-
väzkov z kolektívnej zmluvy je súdne vykonate¾né.5)

§ 15

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky ustanoví vyhláškou
a) výšku odmeny sprostredkovate¾ovi a rozhodcovi,
b) výšku a spôsob úhrady nákladov konania pred

rozhodcom.

Štrajk v spore o uzavret ie
kolekt ívnej  zmluvy

§ 16

(1) Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po
konaní pred sprostredkovate¾om a zmluvné strany
nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako
krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej
zmluvy vyhlási� štrajk.

(2) Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné pre-
rušenie práce zamestnancami.

(3) Solidárnym štrajkom sa rozumie štrajk na pod-
poru požiadaviek zamestnancov štrajkujúcich v spore
o uzavretie inej kolektívnej zmluvy.

(4) Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania
považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamest-
nanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka
považuje odo dňa pripojenia sa k štrajku.

§ 17

(1) Štrajk v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej
zmluvy vyhlasuje a o jeho začatí rozhoduje príslušný
odborový orgán, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčši-
na zamestnancov zamestnávate¾a zúčastnených na
hlasovaní o štrajku, ktorých sa má táto kolektívna
zmluva týka�, za predpokladu, že na hlasovaní sa
zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov
počítaná zo všetkých zamestnancov.

(2) Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyš-
šieho stupňa vyhlasuje príslušný vyšší odborový or-
gán. O začatí štrajku rozhoduje príslušný odborový
orgán, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamest-
nancov zamestnávate¾a zúčastnených na hlasovaní
o štrajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vyššieho
stupňa týka�, za predpokladu, že na hlasovaní sa
zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov
počítaná zo všetkých zamestnancov.

5) § 274 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku.
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(3) Hlasovanie o štrajku sa uskutočňuje tajne. Prí-
slušný odborový orgán vyhotoví o výsledkoch hlasova-
nia zápisnicu.

(4) Príslušný odborový orgán zhromažïuje a ucho-
váva dokumentáciu o výsledkoch tajného hlasovania
o štrajku po dobu troch rokov.

(5) Podrobnosti o príprave a priebehu tajného hlaso-
vania o štrajku môže upravi� príslušný odborový orgán
v štrajkovom poriadku.5a) Štrajkový poriadok nesmie
by� v rozpore s týmto zákonom ani s medzinárodnými
zmluvami o hospodárskych právach a o sociálnych
právach, ktorými je Slovenská republika viazaná.5b)

(6) Zamestnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j) a
k) a zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávate¾a
práce iba na základe dohody o vykonaní práce sa
nezapočítavajú do celkového počtu zamestnancov
pod¾a odsekov 1 a 2 a ani sa nezúčastňujú na tajnom
hlasovaní o štrajku.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú
aj pri vyhlásení a začatí solidárneho štrajku.

(8) Príslušný odborový orgán písomne oznámi za-
mestnávate¾ovi najmenej tri pracovné dni pred začatím
štrajku
a) deň začatia štrajku,
b) dôvody a ciele štrajku,
c) menný zoznam zástupcov príslušného odborového

orgánu, ktorí sú oprávnení zastupova� účastníkov
štrajku.

Príslušný odborový orgán oznamuje písomne za-
mestnávate¾ovi zmeny v zozname pod¾a písme-
na c).

(9) Príslušný odborový orgán poskytne písomne za-
mestnávate¾ovi najmenej dva pracovné dni pred zača-
tím štrajku informácie vo vz�ahu k štrajku, ktoré sú
mu známe a ktoré pomôžu zamestnávate¾ovi zavies�
rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností
a nevyhnutných služieb počas štrajku; nevyhnutné
činnosti a nevyhnutné služby sú také činnosti a služ-
by, ktorých prerušením alebo zastavením dochádza
k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov alebo
iných osôb a ku škode na takých strojoch, zariade-
niach a prístrojoch, ktorých povaha a účel neumožňu-
je, aby ich prevádzka bola prerušená alebo zastavená
počas štrajku.

§ 18

(1) Zamestnancovi sa nesmie bráni� zúčastni� sa na
štrajku ani sa nesmie donucova� k účasti na štrajku.

(2) Zástupcovia príslušného odborového orgánu,
ktorí sú oprávnení zastupova� účastníkov štrajku, mu-
sia umožňova� primeraný a bezpečný prístup na pra-
covisko zamestnávate¾a a nesmú bráni� zamestnan-
com, ktorí chcú pracova�, v prístupe na toto
pracovisko a odchode z neho alebo im vyhráža� akou-
ko¾vek ujmou; o prerušení práce s nimi môžu iba ro-
kova�.

§ 19

(1) Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí
štrajku, je povinný poskytnú� zamestnávate¾ovi nevy-
hnutnú súčinnos� po celú dobu trvania štrajku pri
zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stra-
tou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevy-
hnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to
vyžaduje ich charakter alebo účel s oh¾adom na bez-
pečnos� a ochranu zdravia alebo možnos� vzniku ško-
dy na týchto zariadeniach.

(2) Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce pri zabez-
pečovaní činností uvedených v odseku 1, sa spravujú
pokynmi zamestnávate¾a.3)

§ 20

Nezákonný pod¾a tohto zákona je štrajk,
a) ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostred-

kovate¾om (§ 11 a 12); to neplatí v prípade solidár-
neho štrajku (§ 16 ods. 3),

b) ktorý bol vyhlásený alebo pokračuje po začatí ko-
nania pred rozhodcom (§ 13 a 14) alebo po uzavretí
kolektívnej zmluvy,

c) ktorý nebol vyhlásený alebo sa nezačal za podmie-
nok ustanovených v § 17,

d) vyhlásený alebo začatý z iných dôvodov, než sú
uvedené v § 16,

e) solidárny, pokia¾ zamestnávate¾ účastníkov tohto
štrajku najmä s oh¾adom na hospodársku nadväz-
nos� nemôže ovplyvni� priebeh alebo výsledok štraj-
ku zamestnancov, na podporu ktorých požiadaviek
je solidárny štrajk vyhlásený,

5a) Čl. 3 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizova� sa č. 87 z roku 1948 (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 489/1990 Zb. a bod 28 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 110/1997 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov
Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riadite¾ Medzinárodného úradu práce).
Čl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizova� sa a kolektívne vyjednáva� č. 98 z roku 1949 (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 470/1990 Zb. a bod 33 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 110/1997 Z. z.).

5b) Čl. 8 ods. 1 písm. d), čl. 8 ods. 2 a 3 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 120/1976 Zb.).
Čl. 6 ods. 4 Európskej sociálnej charty (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.  329/1998 Z. z.).
Čl. 3 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizova� sa  č. 87 z roku 1948 (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 489/1990 Zb. a bod 28 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 110/1997 Z. z.).
Čl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizova� sa a kolektívne vyjednáva� č. 98 z roku 1949 (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 470/1990 Zb. a bod 33 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 110/1997 Z. z.).
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f) v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimo-
riadnych opatrení,6)

g) zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo za-
riadení sociálnej starostlivosti, pokia¾ by štrajkom
došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,

h) zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových
elektrární, zariadení so štiepnym materiálom a za-
riadení ropovodov alebo plynovodov,

i) sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl
a ozbrojených zborov a zamestnancov pri riadení a
zabezpečovaní letovej prevádzky,

j) príslušníkov zborov požiarnej ochrany, zamestnan-
cov závodných jednotiek požiarnej ochrany a členov
záchranných zborov zriadených pod¾a osobitných
predpisov pre príslušné pracoviská7) a zamestnan-
cov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku,
pokia¾ by štrajkom došlo k ohrozeniu života alebo
zdravia občanov, prípadne majetku,

k) zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postih-
nutých živelnými udalos�ami, v ktorých boli prí-
slušnými štátnymi orgánmi vyhlásené mimoriadne
opatrenia.

§ 21

Zamestnávate¾, prípadne organizácie zamestnávate-
¾ov alebo prokurátor môžu poda� návrh na určenie
nezákonnosti štrajku na krajský súd, v ktorého obvo-
de má sídlo príslušný odborový orgán, proti ktorému
tento návrh smeruje; návrh nemá odkladný účinok.
Krajský súd postupuje pri rozhodovaní pod¾a ustano-
vení Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich ko-
nanie v prvom stupni.

§ 22

Pracovnoprávne nároky

(1) V dobe účasti na štrajku neprislúcha účastníkovi
štrajku mzda ani náhrada mzdy.

(2) Účas� na štrajku v dobe pred právoplatnos�ou
rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku sa posudzu-
je ako ospravedlnená neprítomnos� v zamestnaní.

(3) Účas� na štrajku po právoplatnosti rozhodnutia
súdu o nezákonnosti štrajku sa považuje za neospra-
vedlnenú neprítomnos� v zamestnaní.

(4) Zamestnancom, ktorí nie sú účastníkmi štrajku,
umožní zamestnávate¾ výkon práce. Ak títo zamest-
nanci v dôsledku štrajku nemôžu vykonáva� prácu,

prípadne vykonávajú činnosti pod¾a § 19, na ich mzdo-
vé nároky sa vz�ahujú osobitné predpisy.8)

§ 23

Zodpovednos� za škodu

(1) Za škodu vzniknutú udalos�ou, ku ktorej došlo
v priebehu štrajku, zodpovedá účastník štrajku za-
mestnávate¾ovi alebo zamestnávate¾ účastníkovi štraj-
ku pod¾a Občianskeho zákonníka.9) Ak však ide o ško-
du, ku ktorej došlo pri zabezpečovaní činnosti pod¾a
§ 19, zodpovedajú pod¾a Zákonníka práce.10)

(2) Za škodu spôsobenú výlučne prerušením práce
štrajkom účastník štrajku zamestnávate¾ovi a zamest-
návate¾ účastníkovi štrajku nezodpovedajú.

(3) Odborová organizácia, ktorej orgán rozhodol
o začatí štrajku, zodpovedá pod¾a osobitných predpi-
sov11) zamestnávate¾ovi za škodu, ku ktorej došlo z dô-
vodu neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti pod¾a
§ 19 ods. 1.

(4) Ak súd rozhodol, že štrajk je nezákonný, odboro-
vá organizácia, ktorej orgán štrajk vyhlásil, zodpovedá
pod¾a osobitných predpisov11) zamestnávate¾ovi za
škodu, ktorá mu takým štrajkom vznikla.

§ 24

Nároky z nemocenského a sociálneho
zabezpečenia

(1) Po dobu trvania štrajku nepatrí jeho účastníkom
nemocenské a podpora pri ošetrovaní člena rodiny,
pokia¾ sa podmienky ustanovené predpismi o nemo-
censkom zabezpečení pre poskytovanie týchto dávok12)
splnili v dobe účasti na štrajku.

(2) Nárok na dávky uvedené v odseku 1 vzniká naj-
skôr dňom nasledujúcim po ukončení účasti na štraj-
ku, ak k tomuto dňu trvajú ustanovené podmienky,
ktoré sa splnili až v dobe štrajku. Doba poskytovania
týchto dávok sa o dobu trvania štrajku nepredlžuje.

(3) Na účely dôchodkového zabezpečenia sa považuje
účas� na štrajku s výnimkou nezákonného štrajku za
výkon práce a dobu zamestnania. Doba účasti na
takom štrajku sa vylučuje pri výpočte priemerného
mesačného zárobku13) a započítava sa ako doba za-
mestnania III. pracovnej kategórie; pokia¾ však účast-
ník tohto štrajku vykonával pod¾a § 22 ods. 4 prácu
zaradenú do I. (II.) pracovnej kategórie, započítava sa
doba výkonu týchto prác ako doba zamestnania I. (II.)

  6) Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
  7) Napríklad vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe.
  8) § 36, § 37 ods. 4 písm. a), § 115 a § 130 ods. 1 Zákonníka práce.

Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos� a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos� v rozpočtových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení
neskorších predpisov.

  9) § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
10) § 170 a nasl. Zákonníka práce.
11) § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
12) § 15 ods. 1, § 16 a § 25 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
13) § 12 ods. 7 a 9 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom

zabezpečení v znení neskorších predpisov.
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pracovnej kategórie za podmienok ustanovených pred-
pismi dôchodkového zabezpečenia.14)

(4) Pri zis�ovaní výšky príjmu na poskytovanie dávok
a služieb sociálnej starostlivosti sociálne odkázaným
občanom15) sa neprihliada na stratu alebo pokles príj-
mu z dôvodu účasti na štrajku.

§ 25

V priebehu štrajku zamestnávate¾ nesmie prijíma�
ako náhradu za účastníkov štrajku na ich pracovné
miesta iných občanov.

§ 26

Štrajk je ukončený, ak o tom rozhodol odborový
orgán, ktorý štrajk vyhlásil alebo rozhodol o jeho za-
čatí. Ukončenie štrajku musí príslušný odborový or-
gán bez zbytočného odkladu písomne oznámi� zamest-
návate¾ovi.

Výluka

§ 27

(1) Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po
konaní pred sprostredkovate¾om a zmluvné strany
nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako
krajný prostriedok riešenia sporu o uzavretie kolektív-
nej zmluvy vyhlási� výluka.

(2) Výlukou sa rozumie čiastočné alebo úplné zasta-
venie práce zamestnávate¾om.

(3) Začatie výluky, jej rozsah, dôvody, ciele a menný
zoznam zamestnancov, voči ktorým sa výluka uplatni-
la, musí zamestnávate¾ písomne oznámi� príslušnému
odborovému orgánu aspoň tri pracovné dni vopred.
V rovnakej lehote je zamestnávate¾ povinný oznámi�
výluku zamestnancom, voči ktorým sa uplatnila.

§ 28

Nezákonná pod¾a tohto zákona je výluka,
a) ktorej nepredchádzalo konanie pred sprostredko-

vate¾om (§ 11 a 12), s výnimkou výluky pri solidár-
nom štrajku,

b) ktorá bola vyhlásená alebo pokračuje po začatí ko-
nania pred rozhodcom (§ 13 a 14) alebo po uzavretí
kolektívnej zmluvy,

c) ktorú zamestnávate¾ nevyhlásil z dôvodov a za pod-
mienok ustanovených v § 27,

d) v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimo-
riadnych opatrení,

e) vz�ahujúca sa na zamestnancov zdravotníckych za-
riadení alebo zariadení sociálnej starostlivosti, po-
kia¾ by došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ob-
čanov,

f) vz�ahujúca sa na zamestnancov pri obsluhe zaria-

dení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym
materiálom a zariadení ropovodov alebo plynovo-
dov,

g) vz�ahujúca sa na sudcov, prokurátorov, príslušní-
kov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamest-
nancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádz-
ky,

h) vz�ahujúca sa na príslušníkov zborov požiarnej
ochrany, zamestnancov závodných jednotiek po-
žiarnej ochrany a členov záchranných zborov zria-
dených pod¾a osobitných predpisov pre príslušné
pracoviská a zamestnancov zabezpečujúcich tele-
komunikačnú prevádzku, pokia¾ by výlukou došlo
k ohrozeniu života alebo zdravia občanov, prípadne
majetku,

i) vz�ahujúca sa na zamestnancov, ktorí pracujú
v oblastiach postihnutých živelnými udalos�ami,
v ktorých príslušné štátne orgány vyhlásili mimo-
riadne opatrenia.

§ 29

Príslušný odborový orgán alebo prokurátor môžu
poda� návrh na určenie nezákonnosti výluky na kraj-
ský súd, v ktorého obvode má sídlo príslušný zamest-
návate¾, proti ktorému tento návrh smeruje; podanie
tohto návrhu nemá odkladný účinok. Krajský súd
postupuje pri rozhodovaní pod¾a ustanovení Občian-
skeho súdneho poriadku upravujúcich konanie v pr-
vom stupni.

§ 30

(1) Ak zamestnanec nemohol vykonáva� prácu, pre-
tože bola voči nemu uplatnená výluka, ide o prekážku
v práci na strane zamestnávate¾a.16) Ak nejde o nezá-
konnú výluku, prislúcha zamestnancovi náhrada
mzdy iba vo výške polovice priemerného zárobku.

(2) Za škodu vzniknutú udalos�ou, ku ktorej došlo
v priebehu výluky, zodpovedá zamestnanec, voči kto-
rému bola uplatnená výluka, zamestnávate¾ovi a za-
mestnávate¾ zamestnancovi, voči ktorému bola uplat-
nená výluka pod¾a Občianskeho zákonníka.9) Za
škodu spôsobenú výlučne prerušením práce výlukou
zamestnanec, voči ktorému bola uplatnená výluka,
zamestnávate¾ovi a zamestnávate¾ zamestnancovi, vo-
či ktorému bola uplatnená výluka, nezodpovedajú.

(3) Nároky z nemocenského poistenia a sociálneho
zabezpečenia zamestnanca, voči ktorému bola uplat-
nená výluka, sa posudzujú tak, ako by k výluke nedo-
šlo. Na účely dôchodkového zabezpečenia sa pri určení
priemerného mesačného zárobku doba výluky nezahŕ-
ňa do rozhodného obdobia. Pri zis�ovaní výšky príjmov
na poskytovanie dávok a služieb sociálnej starostlivos-
ti sociálne odkázaným občanom sa prihliada na pokles
príjmov z dôvodu výluky.

14) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
15) § 139 vyhlášky č. 149/1988 Zb.
16) § 130 ods. 1 Zákonníka práce.
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§ 31

Výluka je skončená, ak o tom rozhodol zamestnáva-
te¾, ktorý výluku vyhlásil; ukončenie výluky bez zby-
točného odkladu písomne oznámi príslušnému odbo-
rovému orgánu. Ukončenie výluky oznámi
zamestnávate¾ aj zamestnancom, voči ktorým sa výlu-
ka uplatnila.

§ 32

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Príslušným odborovým orgánom (príslušným
vyšším odborovým orgánom) sa na účely tohto zákona
rozumie odborový orgán, ktorý je oprávnený vystupo-
va� v právnych vz�ahoch v mene príslušnej odborovej
organizácie.

(2) Pokia¾ tento zákon neustanovuje inak, spravujú
sa pracovnoprávne vz�ahy pod¾a tohto zákona Zákon-
níkom práce.

(3) Na kolektívne zmluvy uzavreté pred účinnos�ou
tohto zákona sa vz�ahujú ustanovenia tohto zákona;
platnos� týchto kolektívnych zmlúv sa končí najneskôr
30. júna 1991, pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

(4) Sprostredkovate¾ zapísaný do zoznamu sprostred-
kovate¾ov alebo rozhodca zapísaný do zoznamu roz-
hodcov pred 1. januárom 2002 sa považuje za spro-
stredkovate¾a alebo rozhodcu pod¾a tohto zákona.

§ 32a

Zrušuje sa § 4 vyhlášky Ministerstva financií Slo-
venskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustano-
vuje výška odmeny sprostredkovate¾ovi a rozhodcovi,
výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady
nákladov konania pred rozhodcom.

§ 32b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych
vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovate-
¾och a rozhodcoch a o ïalšej úprave konania.

§ 33

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. februára 1991.

Zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa
Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok nado-
budol účinnos� 1. januára 1992.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 54/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zá-
kona č. 519/1991 Zb. nadobudol účinnos� dňom vy-
hlásenia, t. j. 28. februára 1996.

Zákon č. 209/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v zne-
ní neskorších predpisov nadobúda účinnos� 1. janu-
ára 2002.

 Jozef Migaš v. r.
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358

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. decembra 2000 bola v Bratislave podpí-
saná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držite¾ov
diplomatických pasov alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 29. decembra 2000, na základe článku 8.

 D O H O D A
 medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie

o bezvízových cestách držite¾ov diplomatických pasov alebo služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky  a  vláda Ruskej federá-
cie (ïalej len „zmluvné strany“),

želajúc si prispie� k ïalšiemu upevneniu priate¾-
ských vz�ahov medzi oboma štátmi a

snažiac sa o zjednodušenie pasového vybavenia svo-
jich občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú drži-
te¾mi platných diplomatických pasov alebo služob-
ných pasov, môžu na územie štátu druhej zmluvnej
strany vstupova�, vycestova� z neho, zdržiava� sa na
ňom počas devä�desiatich (90) dní odo dňa vstupu a
prechádza� ním bez víz.

Článok 2

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú
držite¾mi platných diplomatických pasov alebo služob-
ných pasov a sú pracovníkmi diplomatických alebo
konzulárnych úradov, iných oficiálnych zastúpení,
ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území
štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupova� na toto
územie, vycestova� z neho a zdržiava� sa na ňom po
celý čas ich akreditácie bez víz.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na rodin-
ných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú
držite¾mi platných diplomatických pasov alebo služob-
ných pasov.

Článok 3

Osoby uvedené v článkoch 1 a 2 tejto dohody môžu
vstupova� na územie štátu druhej zmluvnej strany cez
hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 4

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, na ktorých
sa vz�ahujú ustanovenia tejto dohody, sú povinní po-
čas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany
dodržiava� jeho vnútorný právny poriadok.

(2) Ustanovenia tejto dohody neobmedzujú právo
zmluvných strán zakáza� vstup alebo pobyt na území
vlastného štátu osobám, ktorých prítomnos� na ňom
je nežiaduca.

Článok 5

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dočasne
pozastavi� vykonávanie tejto dohody alebo jej časti, ak
takéto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu ochrany ve-
rejného poriadku alebo ochrany zdravia obyvate¾stva.
O prijatí takýchto opatrení, ako aj o ich zrušení bude
zmluvná strana, ktorá prijala uvedené opatrenie, ne-
odkladne informova� druhú zmluvnú stranu diploma-
tickou cestou.

Článok 6

(1) Zmluvné strany si po podpísaní tejto dohody,
najneskôr do tridsiatich (30) dní od nadobudnutia jej
platnosti, diplomatickou cestou vymenia vzory plat-
ných diplomatických pasov a služobných pasov, a tiež
informácie týkajúce sa ich používania.

(2) O zavedení nových diplomatických pasov a slu-
žobných pasov a o podmienkach ich používania, ako
aj o vykonaní zmien v platných diplomatických pasoch
a služobných pasoch sa budú zmluvné strany najne-
skôr tridsa� (30) dní pred ich zavedením informova�,
a zároveň si vymenia vzory nových diplomatických
a služobných pasov, ako aj vzory vykonaných zmien.
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Článok 7

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykona� len
so súhlasom obidvoch zmluvných strán výmenou dip-
lomatických nót.

Článok 8

(1) Táto dohoda nadobúda platnos� dňom podpisu.

Platnos� dohody sa skončí devä�desiat (90) dní odo
dňa, keï jedna zo zmluvných strán písomne oznámi
druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypoveda� plat-
nos� dohody.

 Dané v Bratislave 29. decembra 2000 v dvoch pô-
vodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a
ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú
platnos�.

 Za vládu
Slovenskej republiky:

Jaroslav Chlebo v. r.

 Za vládu
Ruskej federácie:

Alexander Georgijevič Akseňonok v. r.
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359

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1997 bola v Jeruzaleme podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov platných
cestovných dokladov.

Pod¾a článku 12 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 2. septembra 1997.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael

o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov platných cestovných dokladov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ïa-
lej len „zmluvné strany“),

vedené snahou u¾ahči� vzájomné cestovanie obča-
nom obidvoch štátov zmluvných strán a v súlade s Do-
hodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov
platných diplomatických alebo služobných pasov
z 28. júla a 13. septembra 1995,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia plat-
ných cestovných dokladov, môžu vstúpi� bez víza na
územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiava� sa na
ňom do devä�desiatich (90) dní odo dňa vstupu za
predpokladu, že tam nebudú vykonáva� zárobkovú
činnos�.

Článok 2

Občania Slovenskej republiky a občania Štátu Izra-
el, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej
strany s cie¾om vykonáva� zárobkovú činnos� alebo na
čas dlhší ako devä�desiat (90) dní, požiadajú o prísluš-
né vízum diplomatický alebo konzulárny úrad tohto
štátu.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí stra-
tili svoj cestovný doklad na území štátu druhej zmluv-
nej strany, vycestujú z tohto územia bez víza s prísluš-
nými dokladmi, ktoré vydá diplomatický alebo
konzulárny úrad štátu príslušnej zmluvnej strany.

(2) Príslušné doklady uvedené v odseku 1 sú:
— ak ide o Slovenskú republiku, pas,
— ak ide o Štát Izrael, národný pas alebo výnimočný
Laissez Passer.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu prekro-
či� hranicu štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné
priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

V súvislosti s predchádzajúcimi ustanoveniami sa
občania štátu jednej zmluvnej strany počas pobytu
v Slovenskej republike alebo v Štáte Izrael budú riadi�
právnymi predpismi tohto štátu.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou včas
navzájom informova� o akýchko¾vek predpokladaných
zmenách, ktoré by sa týkali podmienok na vstup,
pobyt alebo vycestovanie občanov štátu druhej zmluv-
nej strany.

Článok 7

Zmluvné strany si vyhradzujú právo odmietnu�
vstup občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí nie
sú držite¾mi platného cestovného dokladu, ïalej tým
občanom, ktorí sú považovaní za nežiaducich vrátane
tých, ktorí by mohli ohrozi� bezpečnos� štátu alebo
verejný poriadok, rovnako ako aj tým občanom, ktorí
sa nemôžu preukáza� primeranými prostriedkami na
živobytie alebo primeranými opatreniami zabezpeču-
júcimi ich pobyt na území štátu zmluvnej strany, ktorá
ich prijíma.

Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú bez formalít opätovne
prija� na územie svojho štátu svojich štátnych obča-
nov.

Strana 3604 Zbierka zákonov č. 359/2001 Čiastka 144



Článok 9

Zmluvné strany si vyhradzujú právo dočasne poza-
stavi� vykonávanie tejto dohody z dôvodov bezpečnosti
štátu, verejného poriadku alebo zdravia obyvate¾ov
s výnimkou článku 8. Zmluvné strany sa diplomatic-
kou cestou písomne včas navzájom informujú o zave-
dení, ako aj o zrušení takých opatrení. Uvedené opat-
renia nadobúdajú platnos� dňom vyrozumenia
príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10

(1) Zmluvné strany si navzájom poskytnú vzory svo-
jich platných cestovných dokladov najneskôr tridsa�
(30) dní pred dňom, ktorým táto dohoda nadobudne
platnos�.

(2) Ak jedna zo zmluvných strán zavedie vo svojich
platných cestovných dokladoch akéko¾vek zmeny ale-
bo ak zavedie nový druh cestovného dokladu, táto
zmluvná strana diplomatickou cestou upovedomí
o zmene druhú zmluvnú stranu najneskôr tridsa� (30)
dní pred jej zavedením a poskytne jej vzor spolu so
všetkými potrebnými informáciami a údajmi, ktoré sa
budú týka� použitia týchto dokladov.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a môžu ju
obe zmluvné strany vypoveda� doručením písomného
oznámenia diplomatickou cestou druhej zmluvnej
strane. Platnos� dohody sa skončí tridsa� (30) dní od
doručenia oznámenia o výpovedi.

Článok 12

Táto dohoda podlieha schváleniu pod¾a vnútroštát-
nych právnych predpisov zmluvných strán a nadobud-
ne platnos� šes�desiaty (60) deň odo dňa doručenia
neskoršej nóty, ktorá potvrdzuje, že každá zo zmluv-
ných strán splnila vnútroštátne podmienky nevyhnut-
né na nadobudnutie jej platnosti.

Dané v Jeruzaleme 14. mája 1997, čo korešponduje
so 7. Iyar 5757, v dvoch pôvodných vyhotoveniach,
každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku,
pričom všetky znenia majú rovnakú platnos�. V prípa-
de rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ang-
lickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

František Dlhopolček v. r.

Za vládu
Štátu Izrael:

Shimon Perez v. r.
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360

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2000 a 8. júna 2000 bola podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení vízovej povinnosti pre
držite¾ov diplomatických alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnos� 28. júna 2000 na základe článku 7 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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361

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci.

V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 23. marca 2001.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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362

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2000 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 13 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 16. mája 2001.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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363

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením
č. 942/2000 zo 16. novembra 2000 schválila výpoveï Dohody medzi Československou socialistickou republikou
a Líbyjskou arabskou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Tripolise
9. septembra 1981 (vyhláška č. 63/1982 Zb.).

Platnos� dohody sa skončí 10. novembra 2001 na základe článku 11.
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364

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1992 bola podpísaná Dohoda medzi
vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej
povinnosti pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Vietnamskej socialistickej repub-
liky, držite¾ov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 9. augusta 1992.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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