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Z Á K O N

zo 17. mája 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
o �kolských zariadeniach v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 279/1993 Z. z. o �kolských zariadeniach v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. a zákona è. 230/2000 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa vypú��ajú slová �a vedy�.

2. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré znejú:

�§ 2a

(1) Návrh na zaradenie �kolského zariadenia do siete
�kôl a �kolských zariadení (ïalej len �sie��) predkladá
zriaïovate¾ ministerstvu �kolstva najneskôr do 30. ap-
ríla kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v kto-
rom sa má zariadenie zriadi�.

(2) Ministerstvo �kolstva rozhodne o zaradení zaria-
denia do siete do 60 dní od doruèenia návrhu.

(3) Návrh na zaradenie zariadenia do siete obsahuje
a) názov zriaïovate¾a zariadenia a sídlo zriaïovate¾a,
b) názov, sídlo, druh a typ zariadenia,
c) dátum zriadenia zariadenia,
d) vymedzenie úèelu a tomu zodpovedajúci predmet

èinnosti,
e) výchovný jazyk, ako aj vyuèovací jazyk,
f) kapacitu zariadenia,
g) priezvisko a meno osoby, ktorá je �tatutárnym orgá-

nom, a doklad alebo overený odpis dokladu o jeho
odbornej a pedagogickej spôsobilosti pod¾a druhu
zariadenia,

h) zoznam pedagogických a odborných zamestnancov
a overené doklady o ich odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pod¾a druhu zariadenia,

i) doklad o materiálno-technickom zabezpeèení,
j) doklad o finanènom zabezpeèení,

k) ak je zriaïovate¾om fyzická osoba, výpis z registra
trestov nie star�í ako tri mesiace,

l) doklad príslu�ných orgánov �tátnej správy, �e zaria-
denie vyhovuje hygienickým po�iadavkám a predpi-
som týkajúcim sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci a po�iarnym predpisom,

m) stanovisko príslu�ného orgánu �tátnej správy v �kol-
stve, ak nie je jeho zriaïovate¾om, s vyjadrením o fi-
nanènom zabezpeèení,

n) stanovisko príslu�nej obce k zriadeniu zariadenia,
ak nie je obec jeho zriaïovate¾om,

o) stanovisko príslu�ného orgánu �kolskej samosprá-
vy.

§ 2b

(1) Zariadenie mo�no zru�i� a� po jeho vyradení zo
siete.

(2) Návrh na vyradenie zariadenia zo siete mô�e
predlo�i� ministerstvu �kolstva
a) zriaïovate¾,
b) orgán �tátnej správy v �kolstve pod¾a svojej územ-

nej pôsobnosti alebo
c) hlavný �kolský in�pektor.

(3) Návrh na vyradenie zariadenia zo siete obsahuje
a) dôvod na vyradenie zo siete,
b) informáciu o spôsobe zabezpeèenia ïal�ieho vý-

chovno-vzdelávacieho procesu a starostlivosti
o zverené deti po zru�ení zariadenia,

c) stanovisko príslu�nej obce k zru�eniu zariadenia,
d) stanovisko príslu�ného orgánu �kolskej samosprá-

vy k zru�eniu zariadenia,
e) stanovisko príslu�ného orgánu �tátnej správy

v �kolstve, ak nie je zriaïovate¾om,
f) vyjadrenie zriaïovate¾a, ak nie je navrhovate¾om.

(4) O vyradení zariadenia zo siete rozhodne minis-
terstvo �kolstva do 60 dní od doruèenia návrhu.�.

3. V § 6 odsek 3 znie:
�(3) Centrum vo¾ného èasu zabezpeèuje výchovno-

-vzdelávaciu, záujmovú a rekreaènú èinnos� detí, mlá-
de�e a ich rodièov. Centrum vo¾ného èasu usmeròuje
rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdo-
kona¾ovanie praktických zruèností, podie¾a sa na for-
movaní návykov u�itoèného vyu�ívania vo¾ného èasu
detí a mláde�e. Zriaïuje sa ako zariadenie s celoroè-
nou prevádzkou.�.

4. V § 8 ods. 2 sa slová ��kolská správa� nahrádzajú
slovami �Orgán �tátnej správy v �kolstve�.

5. § 13 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Diagnostické centrum

a) vyjadruje sa o premiestnení umiestnených detí do
iného zariadenia náhradnej výchovy na základe
spravidla opakovaného diagnostického pobytu,

b) poskytuje poradenské slu�by zariadeniam náhrad-
nej výchovy, ak o ne po�iadajú, a plní úlohy ich
koordinátora,
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c) vedie evidenciu o de�och umiestnených v zariade-
niach náhradnej výchovy pod¾a svojej príslu�nosti,

d) vypracúva diagnostické správy o die�ati, ktoré slú-
�ia ako vstupný podklad zariadeniu náhradnej vý-
chovy a zariadeniu sociálnych slu�ieb na vypraco-
vanie individuálneho reedukaèného programu, ako
podklad pre prácu odborníkov s de�mi mimo zaria-
denia náhradnej výchovy alebo zariadenia sociál-
nych slu�ieb.

 (4) V diagnostickom centre sa zriaïuje záchytné od-
delenie, ktoré prijíma deti pohybujúce sa na úteku zo
zariadenia náhradnej výchovy alebo od zákonných
zástupcov. O umiestnení detí a mláde�e v záchytnom
oddelení sa vyhotoví písomný záznam a táto skutoè-
nos� sa bezodkladne oznámi príslu�nému zariadeniu
náhradnej výchovy, príslu�nému okresnému úradu
a zákonnému zástupcovi. Ak si do troch dní die�a
neprevezme príslu�né zariadenie náhradnej výchovy
alebo zákonný zástupca, die�a sa zaradí do výchovnej
skupiny diagnostického centra.�.

6. V § 14 ods. 4 sa v prvej vete slovo �a� nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: �a reedu-
kaèný domov pre deti a mláde��.

7. V § 14 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:

�(5) V reedukaènom domove sa mô�u pod¾a potreby
zriaïova� oddelenia  
a) so zvý�enou zdravotnou starostlivos�ou,
b) so zvý�enou výchovnou starostlivos�ou,
c) s lieèebno-výchovným re�imom,
d) s ochranným re�imom,
e) pre matky s de�mi.

 (6) Reedukaèný domov sa pod¾a svojho zamerania
oznaèuje ako domov 
a) so zvý�enou zdravotnou starostlivos�ou,
b) so zvý�enou výchovnou starostlivos�ou,
c) s lieèebno-výchovným re�imom,
d) s ochranným re�imom,
e) pre matky s de�mi.�.

Doteraj�ie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odse-
ky 7 a 8.

8. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 14a

Opatrenia vo výchove a ochranné opatrenia

 (1) V �peciálnych výchovných zariadeniach, v kto-
rých sa vykonáva náhradná výchova, mo�no v záujme
odstránenia porúch v psychosociálnom vývine die�a�a
a v záujme odstránenia v�etkých príèin, pre ktoré bola
nariadená ústavná výchova alebo ulo�ená ochranná
výchova, mô�u pou�i� opatrenia vo výchove a ochranné
opatrenia.

 (2) Die�a má právo udr�iava� styk s oboma rodièmi.
Ak je styk die�a�a s rodièmi v rozpore so záujmami
die�a�a, zariadenie mô�e urèi� podmienky stretávania

sa die�a�a s rodièmi tak, �e die�a sa mô�e stretáva�
s rodièmi
a) len za prítomnosti pedagóga alebo ïal�ieho odbor-

ného zamestnanca,
b) na urèenom mieste v priestoroch zariadenia,
c) mimo priestorov zariadenia v sídle zariadenia,
d) mimo sídla zariadenia, a to najmä v mieste bydliska

rodièov.

(3) Ak je to v záujme die�a�a, mô�e sa stretáva� s iný-
mi osobami ako rodièmi po dohode s príslu�ným okres-
ným úradom za podmienok ustanovených v odseku 2.

(4) Zariadenie mô�e upravi� pobyt die�a�a mimo za-
riadenia, a to najmä povoli�   
a) die�a�u trávi� vo¾ný èas mimo zariadenia bez prí-

tomnosti pedagogického zamestnanca, zákonného
zástupcu alebo inej poverenej osoby,

b) die�a�u pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska
zákonného zástupcu na urèitý èas, a to najmä v èa-
se �kolských prázdnin, a po vyjadrení príslu�ného
okresného úradu,

c) podmieneèné prepustenie die�a�a zo zariadenia po
súhlase príslu�ného okresného úradu.

(5) V záujme die�a�a, a to na jeho po�iadanie alebo
na odporúèanie odborného zamestnanca zariadenia,
v ktorom sa vykonáva náhradná výchova, mo�no die�a
mlad�ie ako 15 rokov veku umiestni� do relaxaènej
miestnosti na urèitý èas, najviac v�ak na 24 hodín
a najmenej s jednou hodinou pobytu mimo relaxaènej
miestnosti. Poèas pobytu v relaxaènej miestnosti sa
die�a�u poskytuje psychologická, psychoterapeutická,
lieèebno-výchovná a zdravotná starostlivos�. V rela-
xaènej miestnosti mo�no umiestni� len jedno die�a.

(6) Základné vybavenie relaxaènej miestnosti, ktorá
má pri najmen�ej vý�ke 240 cm a pri najväè�ej vý�ke
300 cm podlahovú plochu najmenej osem �tvorcových
metrov, tvorí 
a) nábytok navodzujúci relaxáciu a vyluèujúci zrane-

nie die�a�a,
b) optické, zvukové a �portové vybavenie napomáha-

júce relaxácii a upokojeniu die�a�a,
c) jedna stena upravená ako zelená tabu¾a,
d) osvetlenie miestnosti s vonkaj�ím ovládaním mimo

dosahu die�a�a,
e) teplá podlahová krytina,
f) vykurovanie, ktoré zabezpeèí teplotu v miestnosti

najmenej 21 oC,
g) okno s vetraním chránené proti rozbitiu,
h) zvukové zariadenie na privolanie pedagóga.

(7) Ak die�a svojím správaním ohrozuje svoje zdravie
a �ivot alebo iných alebo by mohlo svojím správaním
spôsobi� psychickú alebo fyzickú ujmu sebe alebo
iným osobám, zariadenie mô�e pou�i� ochranné opat-
renia, ktorými sú najmä
a) za prítomnosti die�a�a vykonanie kontroly balíka,
b) prevzatie od die�a�a do úschovy tie predmety, ktoré

nie sú vnútorným poriadkom zariadenia povolené,
c) prevzatie so súhlasom zákonného zástupcu die�a�a

do úschovy cennosti a sumy peòazí, ktoré prevy�ujú
hodnotu urèenú vnútorným poriadkom zariadenia,

d) privolanie zdravotnej pomoci,11a)
e) privolanie polície,11b)
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f) pou�itie nutnej obrany,11c)
g) umiestnenie die�a�a do ochrannej miestnosti.

 (8) V záujme die�a�a, jeho ochrany alebo ochrany
iných osôb a na odporúèanie odborného zamestnanca
zariadenia, v ktorom sa vykonáva náhradná výchova,
mô�e zariadenie umiestni� die�a star�ie ako 15 rokov
na urèitý èas do ochrannej miestnosti, najdlh�ie v�ak
na 72 hodín bez preru�enia najmenej s jednou hodi-
nou pobytu denne na èerstvom vzduchu mimo ochran-
nej miestnosti. Die�a�u sa poskytuje psychologická,
psychoterapeutická, lieèebno-výchovná a zdravotná
starostlivos� a materiál na vzdelávanie, na relaxaènú
alebo na inú vhodnú èinnos�. V ochrannej miestnosti
mo�no umiesti� len jedno die�a.

 (9) Základné vybavenie ochrannej miestnosti, kto-
rá má pri najmen�ej vý�ke 240 cm a pri najväè�ej
vý�ke 300 cm podlahovú plochu najmenej osem �tvor-
cových metrov, tvorí
a) nábytok pevne pripevnený k podlahe, ktorý tvorí

poste¾, stôl a sedadlo,
b) zabudované WC s nádr�ou na vodu umiestnenou

mimo miestnosti,
c) jednoduchý zdroj pitnej vody,
d) jedna stena upravená ako zelená tabu¾a,
e) osvetlenie miestnosti s vonkaj�ím ovládaním mimo

dosahu die�a�a,
f) umývate¾ná, teplá, pevne polo�ená podlahová kry-

tina,
g) vykurovanie, ktoré zabezpeèí teplotu v miestnosti

najmenej 21 oC,
h) okno s vetraním chránené proti rozbitiu,
i) zvukové zariadenie na privolanie pedagóga.

(10) O dôvodoch a pou�ití opatrení vo výchove
a ochranných opatrení, o dôvodoch pobytu die�a�a
a o priebehu pobytu v ochrannej miestnosti zariade-
nie urobí písomný záznam v troch vyhotoveniach. Jed-
no vyhotovenie sa ukladá do osobného spisu die�a�a,
druhé vyhotovenie sa ukladá do osobného registra
zariadenia a tretie vyhotovenie do 24 hodín od ulo�e-
nia opatrenia vo výchove a ochranného opatrenia za�le
zariadenie na vedomie príslu�nej prokuratúre a súdu.

(11) O dôvodoch a priebehu pobytu die�a�a v rela-
xaènej miestnosti sa vedie písomný záznam.

(12) V písomných záznamoch pod¾a odsekov 10 a 11
sa uvedie dátum a èas pobytu, èas vychádzok na èer-
stvom vzduchu, èas súèinnosti s pedagógom alebo
psychológom, rozsah poskytnutej psychologickej, psy-
choterapeutickej, lieèebno-výchovnej a zdravotnej
starostlivosti a poskytnutý materiál na relaxáciu,
vzdelávanie alebo inú vhodnú èinnos�.

§ 14b

Úhrada nákladov za pobyt die�a�a
v zariadení náhradnej výchovy

 (1) Mesaènú úhradu nákladov za pobyt die�a�a
v zariadení náhradnej výchovy tvorí úhrada za 30-ná-
sobok súètu dennej sadzby za stravovanie die�a�a
urèenej osobitným predpisom11d) a príslu�né mesaèné
vreckové die�a�a.

(2) Mesaènú úhradu nákladov za pobyt die�a�a v za-
riadení náhradnej výchovy je povinný plati� rodiè alebo
obèan, ktorý má voèi die�a�u vy�ivovaciu povinnos�,
alebo die�a umiestnené v zariadení náhradnej výcho-
vy, ak má vlastný príjem a nie je urèená voèi nemu
vy�ivovacia povinnos� (ïalej len �povinný�). Mesaènú
úhradu nákladov platí povinný na úèet zariadenia do
15. dòa nasledujúceho mesiaca.

(3) Ak nie je urèená vy�ivovacia povinnos� právoplat-
ným rozhodnutím súdu, rodiè alebo obèan pod¾a od-
seku 1 nie je povinný plati� úhradu za pobyt die�a�a
v zariadení náhradnej výchovy, ak jeho príjem a prí-
jem osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú, sú
ni��ie alebo sa rovnajú sume �ivotného minima usta-
noveného osobitným predpisom11e) pre osoby, ktorých
príjmy sa posudzujú spoloène.

(4) Ak sa náklady za pobyt v zariadení náhradnej
výchovy uhrádzajú z príjmu die�a�a pod¾a odseku 2,
vý�ka mesaèných úhrad sa urèí tak, aby die�a�u zo-
stalo najmenej 20 % sumy �ivotného minima pre ne-
zaopatrené die�a, a ak ide o plnoleté die�a, najmenej
20 % sumy �ivotného minima pre plnoletú fyzickú
osobu ustanovenej osobitným predpisom11f). Na úèely
tohto zákona sa nepova�uje za príjem die�a�a sirotský
dôchodok.

(5) Úhradu mesaèných nákladov za pobyt die�a�a
v zariadení, v ktorom sa vykonáva náhradná výchova,
urèí zariadenie vo vý�ke vý�ivného urèeného právo-
platným rozhodnutím súdu, ktorý nariadil ústavnú
výchovu alebo ulo�il ochrannú výchovu.

(6) Úhradu mesaèných nákladov za pobyt die�a�a
v zariadení, v ktorom sa vykonáva náhradná výchova
a do ktorého bolo die�a umiestnené na základe rozhod-
nutia príslu�ného okresného úradu alebo na po�iada-
nie zákonného zástupcu, urèí zariadenie tak, aby bola
splnená podmienka uvedená v odseku 3.

(7) Ak zariadenie, v ktorom sa vykonáva náhradná
výchova die�a�a, zabezpeèilo návrat die�a�a z nepovo-
leného preru�enia pobytu mimo zariadenia, ak toto
die�a dovà�ilo 15. rok svojho veku a ak má vlastný
príjem, náklady spojené s prepravou uhrádza die�a zo
svojho príjmu vo vý�ke ustanovenej osobitným pred-
pisom.11g)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a� 11g znejú:
�11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.

o zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích predpisov.
  11b) § 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993

Z. z. o Policajnom zbore v znení neskor�ích predpisov.
  11c) § 13 zákona è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskor�ích

predpisov.
  11d) § 7 vyhlá�ky Ministerstva �kolstva a vedy Slovenskej republi-

ky è. 121/1994 Z. z. o zriaïovaní, èinnosti a prevádzke zaria-
dení �kolského stravovania v znení neskor�ích predpisov.

  11e) § 2 zákona è. 125/1998 Z. z. o �ivotnom minime a o ustano-
vení súm na úèely �tátnych sociálnych dávok v znení neskor-
�ích predpisov.

   11f) § 2 písm. a) zákona è. 125/1998 Z. z. v znení neskor�ích
predpisov.

  11g) Zákon è. 119/1992 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskor�ích predpisov.�.
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 9. V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a podrobnosti o vý�ke úhrad nákladov za pobyt die-
�a�a v zariadeniach náhradnej výchovy a o ich výbere�.

10. V § 42 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: �ako aj podrobnosti
o ukladaní opatrení vo výchove a ochranných opatrení

v �peciálnych výchovných zariadeniach, o spôsobe ich
vykonávania a o ich kontrole.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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203

Z Á K O N

zo 17. mája 2001

o Agentúre na podporu vedy a techniky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaïuje sa Agentúra na podporu vedy a techniky
(ïalej len �agentúra�) ako �tátna rozpoètová organizá-
cia.1)

(2) Sídlo agentúry je  Bratislava.

(3) Agentúra je zapojená príjmami a výdavkami na
rozpoèet Slovenskej republiky2) prostredníctvom kapi-
toly Ministerstva �kolstva Slovenskej republiky (ïalej
len �ministerstvo�).

(4) Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti agentúry
upraví �tatút agentúry, ktorý schva¾uje vláda Sloven-
skej republiky.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na úèely tohto zákona
a) veda je súhrn systematicky a metodicky usporiada-

ných, vzájomne si neodporujúcich poznatkov. Sú-
èasne je to oblas� výskumnej èinnosti zameraná na
získavanie nových poznatkov o prírode, spoloènosti
a o umení, obsahujúca v�etky podmienky a prvky
tejto èinnosti, ktorými sú vedci, vedecké in�titúcie,
experimentálne a laboratórne zariadenia, metódy
výskumno-vývojovej práce, pojmový aparát a sys-
tém vedeckých informácií,

b) technika je súhrn znalostí a systematicky usporia-
daných èinností vyu�ívaných na priemyselné a iné
procesy a postupy, ktorými sa sleduje ich praktická
u�itoènos� pre èloveka a spoloènos�,

c) výskum je získavanie nových poznatkov, techník
a zákonitostí v oblasti vedy a techniky uplatòova-
ním vedeckých metód a postupov, prièom
1. základný výskum je systematická èinnos�, ktorej

prioritným cie¾om je roz�íri� poznatky o skúma-
nom objekte a hlb�ie ich pochopi� bez oh¾adu na
praktické aplikácie získaných poznatkov,

2. aplikovaný výskum je výskum orientovaný na
praktické vyu�itie znalostí a objavovanie nových
vedeckých poznatkov s cie¾om vyu�i� ich v hospo-
dárskej a spoloèenskej oblasti,

d) vývoj je systematické vyu�ívanie vedeckých poznat-

kov zamerané na výrobu u�itoèných materiálov,
zariadení, systémov, metód a procesov vrátane kon-
�trukcie a vývoja prototypov,

e) projekt výskumu a vývoja je súbor dokumentov,
ktoré opisujú vecnú náplò, termíny, jednotlivé eta-
py a financovanie výskumných a vývojových prác,

f) program výskumu a vývoja agentúry je agentúrou
verejne vyhlásená forma úèelovej podpory v oblas-
tiach, ktoré nepokrývajú �tátne programy výskumu
a vývoja alebo �tátne objednávky výskumu a vývoja
jednotlivých ústredných orgánov �tátnej správy
a Slovenskej akadémie vied,

g) individuálny projekt výskumu a vývoja je projekt
výskumu a vývoja, ktorý nie je navrhovaný ako
súèas� �tátneho programu výskumu a vývoja, pro-
gramu výskumu a vývoja agentúry alebo ako �tátna
objednávka výskumu a vývoja,

h) �tátny sektor sú organizácie výskumu a vývoja
a pracoviská výskumu a vývoja (ïalej len ��tátny
sektor�), ktoré sú zriaïované ústrednými orgánmi
�tátnej správy a Slovenskou akadémiou vied a sú
preva�ne financované zo �tátneho rozpoètu,

i) sektor vysokých �kôl sú �tátne vysoké �koly a ne-
�tátne vysoké �koly a v�etky pracoviská výskumu
a vývoja, ktoré sú v pôsobnosti vysokých �kôl (ïalej
len �sektor vysokých �kôl�),

j) podnikate¾ský sektor sú právnické osoby a fyzické
osoby vyvíjajúce èinnosti v oblasti výskumu a vývo-
ja s cie¾om dosahova� zisk (ïalej len �podnikate¾ský
sektor�),

k) neziskový sektor tvoria neziskové organizácie vý-
skumu a vývoja a obèianske záujmové zdru�enia
pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja (ïalej len �ne-
ziskový sektor�).

§ 3

Úlohy agentúry

(1) Úlohou agentúry je poskytova� prostriedky na
úèelovú finanènú podporu vedy a techniky v súlade so
�tátnou vednou a technickou politikou Slovenskej re-
publiky v oblasti
a) výskumu a vývoja uskutoèòovaných �tátnym sek-

torom, sektorom vysokých �kôl,  podnikate¾ským
sektorom a neziskovým sektorom, a to
1. projektov výskumu a vývoja v rámci programov

výskumu a vývoja verejne vyhlasovaných3) agen-
túrou,

2. ostatných individuálnych projektov výskumu

1) § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
2) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
3) Napríklad § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.
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a vývoja predkladaných tuzemskou právnickou
osobou alebo tuzemskou fyzickou osobou,

b) výskumu a vývoja uskutoèòovaných organizáciami
a pracoviskami výskumu a vývoja Slovenskej re-
publiky v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-
-technickej spolupráci v rozsahu a spôsobom, kto-
rý urèí �tatút agentúry.

(2) Na poskytnutie úèelovej finanènej podpory agen-
túrou nie je právny nárok.

§ 4

Orgány agentúry

Orgány agentúry sú
a) rada agentúry (ïalej len �rada�),
b) riadite¾ agentúry.

§ 5

Rada

(1) Rada je odborný orgán agentúry.

(2) Na èele rady je predseda, ktorého volí a odvoláva
rada; volí ho zo svojich èlenov.

(3) Do pôsobnosti rady patrí najmä
a) schva¾ovanie koncepcie èinnosti agentúry,
b) schva¾ovanie programov výskumu a vývoja vyhlá-

sených agentúrou,
c) schva¾ovanie priorít a kritérií agentúry na podporu

vedy a techniky,
d) schva¾ovanie poskytnutia finanènej podpory agen-

túrou jednotlivým �iadate¾om o podporu výskumu
a vývoja (ïalej len ��iadate¾�),

e) schva¾ovanie rokovacieho poriadku rady,
f) prerokúvanie návrhu rozpoètu agentúry,
g) prerokúvanie návrhu �tatútu agentúry,
h) prerokúvanie roènej úètovnej závierky agentúry,
i) schva¾ovanie výroènej správy agentúry po skonèení

kalendárneho roka, najneskôr do 30. apríla nasle-
dujúceho roka.

(4) Bez schválenia rady sa nesmú poskytnú� úèelové
prostriedky agentúry urèené na finanènú podporu
vedy a techniky.

§ 6

Zlo�enie a èinnos� rady

(1) Rada má 13 èlenov, z ktorých
a) �tyria sú zástupcovia sektora vysokých �kôl,
b) �tyria sú zástupcovia �tátneho sektora v zlo�ení

1. dvaja zástupcovia Slovenskej akadémie vied,
2. dvaja zástupcovia �tátneho sektora v pôsobnosti

ústredných orgánov �tátnej správy,
c) �tyria sú zástupcovia podnikate¾ského sektora,
d) jeden je zástupca ministerstva.

(2) Kandidátov na zástupcov sektora vysokých �kôl
navrhuje Rada vysokých �kôl a vysoké �koly, kandidá-
tov na zástupcov �tátneho sektora navrhuje dvoch

Slovenská akadémia vied a dvoch ústredné orgány
�tátnej správy, v ktorých zriaïovate¾skej pôsobnosti
sú organizácie výskumu a vývoja �tátneho sektora,
a �tyroch kandidátov na zástupcov podnikate¾ského
sektora navrhujú reprezentatívne zdru�enia zamest-
návate¾ov.4)

 (3) Èlenom rady mô�e by� len fyzická osoba, ktorá
je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 (4) Na úèely tohto zákona sa fyzická osoba pova�uje
za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný èin.

 (5) Èlenov rady vymenúva a odvoláva minister
�kolstva Slovenskej republiky (ïalej len �minister�) na
základe návrhov pod¾a odseku 2.

 (6) Funkèné obdobie èlenov rady je �tvorroèné a do
funkcie mô�u by� èlenovia vymenovaní najviac na dve
po sebe nasledujúce funkèné obdobia.

 (7) Èlenstvo v rade zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie èlena,
c) smr�ou alebo vyhlásením èlena za màtveho,
d) odvolaním èlena z dôvodu

1. právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný
èin,

2. neèinnosti, za ktorú mo�no pova�ova� neosprave-
dlnenú neúèas� na troch po sebe nasledujúcich
rokovaniach.

 (8) Èlenstvo v rade je èestné a  nezastupite¾né.
Èlenom rady patrí náhrada preukázaných výdavkov,
ktoré im vznikli pri výkone funkcie, pod¾a osobitného
predpisu.5)

 (9) Predseda zvoláva radu na zasadnutia pod¾a po-
treby, najmenej v�ak raz za tri mesiace. Predseda zvo-
láva radu aj na návrh riadite¾a agentúry alebo na návrh
piatich èlenov rady.

(10) Rada je schopná uzná�a� sa, ak je na jej zasad-
nutí prítomná nadpolovièná väè�ina v�etkých èlenov.
Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpo-
loviènej väè�iny v�etkých èlenov rady.

(11) Ak je èlen rady zamestnancom �iadate¾a alebo
èlenom rie�ite¾ského kolektívu, nezúèastní sa na hla-
sovaní o poskytnutí finanènej podpory agentúrou.

(12) Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápisnica,
ktorá sa uschováva v lehote urèenej �tatútom, najme-
nej v�ak pä� rokov.

§ 7

Riadite¾ agentúry

(1) Riadite¾ agentúry je �tatutárnym orgánom agen-
túry, ktorý koná v mene agentúry vo v�etkých veciach
okrem tých, ktoré sú týmto zákonom alebo �tatútom
agentúry vyhradené rade.

(2) Riadite¾a agentúry vymenúva a odvoláva minis-
ter.

4) § 2 ods. 2 zákona è. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
5) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskor�ích predpisov.

Èiastka 85 Zbierka zákonov è. 203/2001 Strana 2107



(3) Riadite¾ agentúry zodpovedá najmä za
a) zostavenie návrhu rozpoètu agentúry,
b) plnenie uznesení rady,
c) riadne vedenie úètovníctva agentúry pod¾a osobit-

ného predpisu,6)
d) vypracúvanie výroènej správy agentúry o hospodá-

rení a správy o èinnosti agentúry za kalendárny rok
a ich predlo�enie rade,

e) vypracúvanie roènej úètovnej závierky agentúry
a jej predlo�enie rade,

f) vypracúvanie návrhu �tatútu agentúry, rokovacie-
ho poriadku agentúry a ich predlo�enie rade,

g) hospodárenie s rozpoètovými prostriedkami agen-
túry,

h) predlo�enie návrhu �tatútu agentúry ministrovi,
i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených ne-

dostatkov v hospodárení a èinnosti agentúry,
j) plnenie ostatných úloh ulo�ených radou.

(4) Riadite¾ agentúry ïalej zabezpeèuje najmä
a) prípravu programov výskumu a vývoja agentúry,
b) èinnosti súvisiace s posudzovaním �iadosti o pod-

poru úloh výskumu a vývoja,
c) databázové spracovanie evidencie a informaèných

vstupov a výstupov podporovaných projektov v ob-
lasti vedy a techniky,

d) administratívnu èinnos� agentúry.

(5) Riadite¾ agentúry je zamestnancom agentúry.

§ 8

Pou�itie prostriedkov agentúry

(1) Prostriedky agentúry urèené na úèelovú finanè-
nú podporu vedy a techniky pod¾a § 3 mo�no pou�i�
na
a) úhradu výdavkov súvisiacich s rie�ením úlohy vý-

skumu a vývoja,
b) úhradu nákladov na zapo�ièanie a vyu�ívanie prí-

strojov, strojov a zariadení potrebných na rie�enie
úlohy výskumu a vývoja.

(2) Prostriedky pod¾a odseku 1 sa poskytujú ako
nenávratná podpora.

(3) Pou�itie prostriedkov poskytnutých agentúre zo
�tátneho rozpoètu musí by� v súlade s ustanoveniami
osobitného predpisu o poskytovaní prostriedkov �tát-
neho rozpoètu.7)

(4) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla
agentúre dar alebo príspevok na konkrétny úèel, agen-
túra je oprávnená pou�i� ho na iný úèel len s predchá-
dzajúcim súhlasom osoby, ktorá dar alebo príspevok
poskytla.

(5) Poskytnutie úèelových prostriedkov agentúry roz-
poètovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
v pôsobnosti iných ústredných orgánov �tátnej správy
alebo Slovenskej akadémie vied okrem ministerstva sa

uskutoèní rozpoètovým opatrením v súlade so záko-
nom o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok
na �archu rozpoètu agentúry.

(6) Poskytovanie úèelových prostriedkov agentúry
rozpoètovým organizáciám a príspevkovým organizá-
ciám v pôsobnosti ministerstva uskutoèní minister-
stvo otvorením limitov na �archu rozpoètu agentúry.

(7) Prostriedky agentúry mô�e �iadate¾ pou�i� len na
úèel, na ktorý sa poskytli.

(8) Prostriedky agentúry sa nesmú poskytnú� na
podnikanie a na financovanie politických strán a poli-
tických hnutí.

(9) Na poskytnutie prostriedkov agentúry pod¾a § 3
ods. 1 sa nevz�ahuje osobitný predpis.8)

§ 9

Postup pri posudzovaní �iadosti
o poskytnutie prostriedkov

(1) O poskytnutie prostriedkov agentúry �iadate¾
�iada písomne. Formu �iadosti a ostatné po�adované
nále�itosti urèuje agentúra.

(2) Ak �iados� s prilo�enými dokladmi nemá po-
trebné nále�itosti, agentúra bezodkladne vyzve �iada-
te¾a na jej doplnenie.

(3) Poskytnutie prostriedkov agentúry schva¾uje ra-
da na základe expertného posúdenia �iadosti domáci-
mi alebo zahraniènými odborníkmi, ktorým sa posky-
tuje za to odmena pod¾a osobitného predpisu.9)

(4) Prostriedky agentúry sa poskytujú �iadate¾ovi na
základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov agentúry.

(5) Zmluva o poskytnutí prostriedkov agentúry ob-
sahuje najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
b) úèel, druh, sumu a èas pou�itia poskytnutých

prostriedkov,
c) podmienky pou�itia poskytnutých prostriedkov,
d) spôsob a èas plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) vlastníctvo výsledkov vyplývajúcich z pou�itia pro-

striedkov agentúry,
f) sankcie za poru�enie zmluvných podmienok.

(6) Èinnos� spojenú s  poskytovaním prostriedkov
a ich splácaním zabezpeèuje agentúra.

(7) Informácia o poskytnutých prostriedkoch �iada-
te¾om musí by� pre verejnos� prístupná pod¾a osobit-
ného predpisu.10)

§ 10

Hospodárenie agentúry

(1) Agentúra hospodári pod¾a vlastného rozpoètu na

 6) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov.
 7) Zákon è. 231/1999 Z. z. o �tátnej pomoci.
 8) Zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9) § 232 a� 238 Zákonníka práce.
10) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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príslu�ný kalendárny rok a vedie úètovníctvo pod¾a
osobitného predpisu.6)

(2) Agentúra nesmie prevzia� ruèenie za peòa�ný dlh
inej osoby ani za peòa�ný vklad do obchodnej spoloè-
nosti alebo dru�stva.

(3) Agentúra sa nesmie zúèastòova� na podnikaní
iných právnických osôb a fyzických osôb a nemô�e
uzatvára� zmluvu o tichom spoloèenstve.11)

(4) Za hospodárne vyu�itie prostriedkov �tátneho
rozpoètu a ich vyrovnanie a zúètovanie so �tátnym
rozpoètom a za riadne hospodárenie s majetkom �tátu
v správe agentúry a s majetkom agentúry zodpovedá
riadite¾ agentúry.

(5) Agentúra je povinná vypracova� výroènú správu
o èinnosti agentúry a výroènú správu o hospodárení
agentúry za predchádzajúci kalendárny rok v termíne
a forme, ktorú urèí ministerstvo.

(6) Výroènú správu o èinnosti agentúry a výroènú
správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci ka-
lendárny rok agentúra zverejní v publikaènom pro-
striedku ministerstva a v publikaènom prostriedku
agentúry.

§ 11

Kontrolná èinnos�

(1) Agentúra je povinná zis�ova� v�etky okolnosti
potrebné na rozhodovanie o pou�ití prostriedkov agen-
túry.

(2) Kontrolu správnosti a úèelnosti pou�itia poskyt-
nutých prostriedkov agentúry �iadate¾om vykonáva
agentúra. Agentúra má právo vykonáva� túto kontrolu
aj pri poskytnutí prostriedkov rozpoètovým opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky rozpoèto-
vým organizáciám a príspevkovým organizáciám.

(3) �iadate¾, ktorému sa poskytli prostriedky pod¾a
tohto zákona, je povinný poskytnú� v�etky údaje po-
trebné na kontrolu pod¾a odseku 2 a umo�ni� nahliad-
nutie do v�etkých dokladov týkajúcich sa pou�itia
prostriedkov poskytnutých agentúrou.

(4) Kontrolu hospodárenia agentúry vykonáva mi-
nisterstvo pod¾a osobitného predpisu.12) Tým nie sú
dotknuté kontrolné oprávnenia iných kontrolných or-
gánov, ktoré vykonávajú kontrolu pod¾a osobitných
predpisov.13)

§ 12

Prechodné ustanovenie

(1) Práva a povinnosti Agentúry pre medzinárodnú
vedecko-technickú spoluprácu vo veciach majetko-
vých práv a iné práva a záväzky Agentúry pre medzi-
národnú vedecko-technickú spoluprácu,14) ktoré
vznikli pred 1. júlom 2001 pod¾a doteraj�ích predpi-
sov, prechádzajú od tohto dòa na agentúru.

(2) Agentúra je povinná do 30. septembra 2001
predlo�i� druhej zmluvnej strane návrh dodatku
k zmluve o poskytnutí prostriedkov,  ktorým sa zladia
zmluvy uzavreté pod¾a doteraj�ích predpisov s týmto
zákonom.

§ 13

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa zákon Národnej rady Slovenskej republi-
ky è. 286/1993 Z. z. o Agentúre pre medzinárodnú
vedecko-technickú spoluprácu.

§ 14

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

11) § 673 Obchodného zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 286/1993 Z. z. o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
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204

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 23. mája 2001

o minimálnych bezpeènostných a zdravotných po�iadavkách pri práci s bremenami

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1
písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona è. 158/2001 Z. z. nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne po�ia-
davky na bezpeènos� a ochranu zdravia pri práci s bre-
menami, pri ktorej je riziko po�kodenia podpornopo-
hybovej sústavy, najmä chrbtice zamestnancov.

§ 2

Práca s bremenami

Na úèely tohto nariadenia vlády sa za prácu s bre-
menami pova�uje ruèná manipulácia, ktorou je ka�dé
prená�anie bremena vrátane ¾udí a zvierat jedným
zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho
dr�anie, podopieranie, zdvíhanie, ukladanie, tlaèenie,
�ahanie, nesenie alebo pohybovanie, ktoré z dôvodu
charakteristík bremena alebo nepriaznivých ergono-
mických podmienok predstavujú riziko po�kodenia
podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice zamest-
nancov.

§ 3

V�eobecné ustanovenia

(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí pou�ívanie primera-
ných prostriedkov, najmä mechanických zariadení,
aby sa zamestnanec vyhol potrebe práce s bremenami.

(2) Ak je práca s bremenami nevyhnutná, zamestná-
vate¾ preukázate¾ne vykoná primerané opatrenia, po-
u�ije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví
takými prostriedkami, aby sa vylúèilo alebo zní�ilo
riziko po�kodenia zdravia spojené s prácou s breme-
nami, a to s oh¾adom na faktory súvisiace s rizikom
po�kodenia zdravia pri práci s bremenami, uvedené
v prílohe è. 1 k tomuto nariadeniu vlády a individuál-
ne rizikové faktory uvedené v prílohe è. 2 k tomuto
nariadeniu vlády.

§ 4

Organizácia pracoviska a posúdenie
zdravotnej spôsobilosti

Zamestnávate¾ zabezpeèí, ak sa nedá vyhnú�
práci s bremenami, pracovisko takým spôsobom,
aby zamestnanec vykonával prácu s bremenami
s najmen�ím rizikom po�kodenia zdravia; pred za-
èatím prác
a) posúdi a vyhodnotí zdravotné podmienky a bezpeè-

nostné podmienky daného druhu práce so zoh¾ad-
nením faktorov uvedených v prílohe è. 1 k tomuto
nariadeniu vlády,

b) vylúèi alebo zní�i riziko po�kodenia zdravia vyko-
návaním potrebných opatrení, pri ktorých sa vezmú
do úvahy najmä vlastnosti pracovného prostredia
a po�iadavky na èinnos� uvedenú v prílohe è. 1
k tomuto nariadeniu vlády,

c) zoh¾adní smerné hmotnostné hodnoty uvedené
v prílohe è. 3 k tomuto nariadeniu vlády,

d) zabezpeèí posúdenie zdravotnej spôsobilosti za-
mestnancov na výkon konkrétnej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu.1)

§ 5

Práca s bremenami u �ien a mladistvých

(1) �eny a mladiství, ak je to mo�né, nevykonávajú
pravidelnú dlhodobú prácu s bremenami.

(2) V prípade, �e práca s bremenami je u �ien a mla-
distvých nevyhnutná, hmotnos� bremien je uvedená
v prílohe è. 3 k tomuto nariadeniu vlády.

§ 6

Informovanie a �kolenie

(1) Zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre
bezpeènos� a ochranu zdravia pri práci2) a príslu�ný
odborový orgán dostanú potrebné údaje, a ak je to
mo�né, presné informácie o hmotnosti bremena
a umiestnení �a�iska bremena v prípade, keï je hmot-
nos� bremena rozlo�ená nerovnomerne.

1) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z. o Lieèebnom poriadku v znení neskor�ích predpisov.
2) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor�ích predpisov.

Strana 2110 Zbierka zákonov è. 204/2001 Èiastka 85



(2) Zamestnávate¾ zabezpeèí primerané za�kolenie
zamestnancov a ich oboznámenie s prácou s bremena-
mi, so zdravotnými rizikami, ktorým mô�u by� vysta-
vení pri nesprávnej manipulácii, s oh¾adom na faktory
uvedené v prílohách è. 1 a 2 k tomuto nariadeniu vlá-
dy a poskytne im potrebný zácvik.

§ 7

Úèinnos�

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. júla
2001.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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FAKTORY SÚVISIACE S RIZIKOM PO�KODENIA ZDRAVIA PRI PRÁCI S BREMENAMI

Faktory súvisiace s rizikom po�kodenia podpornopohybovej sústavy pri práci s bremenami sú najmä tieto:

1. Vlastnosti bremena
Ruèná manipulácia mô�e predstavova� riziko po�kodenia podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice, ak je
bremeno
a) príli� �a�ké alebo príli� ve¾ké,
b) neskladné alebo �a�ko uchopite¾né,
c) nestabilné alebo jeho obsah sa mô�e premiestòova�,
d) umiestnené v takej polohe, �e je ho potrebné dr�a� alebo s ním manipulova� v urèitej vzdialenosti od tela alebo

je potrebné pri manipulácii s ním sa nakláòa� alebo vytáèa� trup,
e) vzh¾adom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, �e mô�e spôsobi� poranenie zamestnancov, najmä

v prípade kolízie.

2. Fyzická námaha
Fyzická námaha mô�e predstavova� riziko po�kodenia podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice, ak je
a) nadmerná,
b) dosahovaná iba otáèavým pohybom trupu,
c) pravdepodobnos�, �e dôjde k neoèakávanému pohybu bremena,
d) manipulácia s bremenom uskutoèòovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela.

3. Pracovné prostredie
Pracovné prostredie mô�e zvý�i� riziko po�kodenia podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice, ak
a) nie je dostatok priestoru na uskutoèòovanie èinnosti, najmä vo vertikálnom smere,
b) podlaha je taká nerovná, �e vzniká riziko podknutia, alebo je klzká vzh¾adom na obuv zamestnanca,
c) miesto v pracovnom prostredí neumo�òuje zamestnancovi manipulova� s bremenami v bezpeènej vý�ke alebo

v správnej polohe,
d) úroveò podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku èoho je nutné manipulova� s bremenami na

rôznych úrovniach,
e) podlaha alebo opora nôh je nestabilná,
f) osvetlenie, teplota, vlhkos� alebo vetranie je nevyhovujúce.

4. Po�iadavky na èinnos�
Èinnos� mô�e predstavova� riziko, ak ide o po�kodenie podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice, ak zahàòa
jednu alebo viacero z týchto podmienok:
a) príli� èastú alebo z h¾adiska trvania príli� dlhú fyzickú zá�a� namáhajúcu podpornopohybovú sústavu, najmä

chrbticu,
b) nedostatoèný telesný odpoèinok alebo èas potrebný na zotavenie,
c) nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spú��aní alebo prená�aní bremena,
d) vnútené tempo práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemô�e meni�.

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 204/2001 Z. z.
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INDIVIDUÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY

Pri práci s bremenami mô�e by� zamestnanec ohrozený po�kodením podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice,
ak
a) je fyzicky a zdravotne nespôsobilý uskutoèòova� príslu�ný pracovný úkon,
b) má nevhodný odev a obuv a iné osobné vybavenie,
c) nemá zodpovedajúce alebo primerané vedomosti a zácvik.

Riziko po�kodenia podpornopohybovej sústavy, najmä chrbtice zamestnancov pri práci s bremenami, mô�u
súèasne podmieni� viaceré faktory uvedené v prílohách è. 1 a 2 k tomuto nariadeniu.

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 204/2001 Z. z.
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SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY1)

a) Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prená�aných bremien a maximálna hmotnos�
bremena2) pre mu�ov a �eny rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojaèky a pri priaznivých
a nepriaznivých3) podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu4)

1) Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnos� urèitej èinnosti zamestnanca vykonávanej v závislosti od veku
a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vz�ahu k frekvencii úkonov a då�ke trvania.

2) Pod maximálnou hmotnos�ou bremena sa rozumie hmotnos� individuálneho bremena, ktorá nesmie by� za
�iadnych podmienok (okolností) prekroèená.

3) Za nepriaznivé podmienky sa pova�ujú napr. zhor�ené úchopové mo�nosti, manipulácia s bremenami v úrov-
niach podlaha � plece, plece � nad plece, nerovná, naklonená �myk¾avá podlaha, vy��í podiel statických prvkov
� dr�anie bremena, fyziologicky nevhodná pracovná poloha (napr. nakláòanie a pootáèanie trupu, vzpa�enie
horných konèatín a podobne), ve¾ká vzdialenos� medzi �a�iskom tela a �a�iskom bremena, vnútené pritláèanie
bremena k bruchu, prená�anie bremien s rizikom prevrhnutia a vystreknutia (nádoby, kontajnery so �kodlivými
látkami), nárazové za�a�enie v priebehu zmeny, nedostatoèná fyzická zdatnos� zamestnacov a podobne.

4) Maximálna frekvencia zdvihov pre ruèné zdvíhanie bremena u mu�ov s hmotnos�ou bremena 50 kg je za
priaznivých podmienok 1 zdvih za 2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 zdvih za 1 minútu) v priebehu 1
hodiny za zmenu.
Pri zvy�ovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnos� bremena zni�uje (pri bremene s maximálnou hmotnos-
�ou do 7 kg 15 zdvihov za 1 minútu).
Bremená s hmotnos�ou 30 � 50 kg u mu�ov mo�no zdvíha� nepretr�ite poèas 1 hodiny. Prestávky medzi èasovými
úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by� krat�ie ako 30 minút.
Pri stanovení maximálnej celozmenovej hmotnosti bremena pri prená�aní bremien je potrebné zoh¾adni� aj
energetický výdaj a srdcovú frekvenciu zamestnanca. K prácam spojeným s dlhodobou a pravidelnou manipu-
láciou s bremenami je potrebné vy�iada� stanovisko príslu�ného orgánu na ochranu zdravia.

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 204/2001 Z. z.

Vek Podmienky
Maximálna hmotnos� bremena2)

Mu�i �eny

18 � 29 r. priaznivé
nepriaznivé

50 kg
40 kg

15 kg
10 kg

30 � 39 r.
priaznivé

nepriaznivé
45 kg
40 kg

15 kg
10 kg

40 � 49 r. priaznivé
nepriaznivé

40 kg
35 kg

15 kg
10 kg

50 � 60 r. priaznivé
nepriaznivé

35 kg
30 kg

10 kg
  5 kg
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b) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prená�anie bremien pre �eny v základnej polohe postojaèky1)

1) Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie by� jeho hmotnos� väè�ia ako 5 kg.

2) Bremená s hmotnos�ou 10 � 15 kg mo�no zdvíha� nepretr�ite poèas 10 minút, bremená s hmotnos�ou 5 � 10 kg
poèas 15 minút. Prestávky medzi èasovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by� krat�ie ako 10, resp. 15 mi-
nút.
U tehotných �ien a matiek do deviateho mesiaca po pôrode, vykonávajúcich ruènú manipuláciu s bremenami,
je potrebné re�pektova� odporúèanie príslu�ného lekára týkajúce sa úpravy re�imu práce a odpoèinku, prípadne
èasového obmedzenia a trvania ruènej práce s bremenami, ak si to vy�aduje zdravotný stav �eny, ochrana plodu
a neru�ený priebeh tehotenstva. Pre tehotné �eny sa odporúèajú smerné hmotnostné hodnoty pre �eny
(maximálna hmotnos� ruène zdvíhaných a prená�aných bremien, maximálny poèet zdvihov za minútu) zní�i�
na menej ako polovicu.

3) Vý�ka zápästia �ien je v priemere 75 cm, vý�ka pliec je v priemere 134 cm. Pri pracovnej polohe v sede sa tieto
hodnoty zni�ujú o 40 cm v tolerancii ± 5 cm pod¾a vý�ky sedadla.

Maximálna hmotnos�
ruène zdvíhaných a

prená�aných bremien2)

Då�ka vertikálnej
dráhy bremena

Maximálny poèet
zdvihov za minútu2) Maximálna vzdialenos�

15 kg
podlaha � zápästie3)
zápästie � plece

6
5

8 m

10 kg
podlaha � zápästie
zápästie � plece
podlaha � plece

8
7
5

10 m
15 m pri dobrých

úchopových
mo�nostiach

  5 kg

podlaha � zápästie
podlaha � plece
podlaha � nad plece
zápästie � plece
zápastie � nad plece
plece � nad plece

10  
8
6

10  
8
5

15 m
20 m pri dobrých

úchopových
mo�nostiach
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c) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prená�anie bremien pre mladistvých v základnej polohe
postojaèky1)

1) Pri práci v sede nesmie by� hmotnos� bremena väè�ia ako 5 kg.

2) Pri manipulácii s bremenami u mladistvých sa v spolupráci s príslu�ným lekárom prihliada na individuálny
telesný vývoj a zdravotný stav najmä u jedincov, kde telesný vývoj nezodpovedá ich biologickému veku.

3) Bremená s hmotnos�ou 15 � 20 kg u chlapcov a 10 � 15 kg u dievèat mo�no zdvíha� nepretr�ite poèas 10 minút,
bremená s hmotnos�ou 10 � 15 kg u chlapcov a 5 � 10 kg u dievèat poèas 15 minút. Prestávky medzi èasovými
úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by� krat�ie ako 10, resp. 15 minút.

Vek

Maximálna hmotnos�
ruène zdvíhaných

a prená�aných bremien
Då�ka vertikálnej
dráhy bremena

Maximálny poèet zdvihov
za minútu

Chlapci2) Dievèatá2) Chlapci2) Dievèatá2)

17 � 18 r. 20 kg3) 15 kg3)
podlaha � zápästie
zápästie � plece

5
4

5
4

16 � 18 r. 15 kg3) 10 kg3)
podlaha � zápästie
zápästie � plece
podlaha � plece

6
6
3

7
7
4

v�etky vekové
skupiny

10 kg3) 5 kg3)

podlaha � zápästie
podlaha � plece
podlaha � nad plece
zápästie � plece
zápästie � nad plece
plece � nad plece

8
6
4
8
6
4

8
6
4
8
6
4
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205

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení
zákona è. 173/1998 Z. z. a zákona è. 336/1999 Z. z.

opatrenie z 23. mája 2001 è. 9528/2001-92, ktorým sa dopåòa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 è. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje úètovný výkaz pre
politické strany, hnutia, obèianske zdru�enia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie è. 330/1994
Z. z.).

Opatrenie mení postup úètovania opravných polo�iek.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2001 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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