
334

Z Á K O N
z 30. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 84/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z.,
zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 301/1999 Z. z., zá-
kona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2001 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto: 

1. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) strediská služieb škole.2)“.

2. V § 4a  sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) centrá vo¾ného času s územnou pôsobnos�ou

samosprávneho kraja.“.

3. V § 4a ods. 9 sa za slová „a), e), f), g), h), m) a n) a“
vkladajú slová „pod¾a § 3 ods. 9 okrem písmen b) až f) a“.

4. V § 5 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a predškolské zariadenia,“.

5. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)  centrá výchovnej a psychologickej prevencie.“.

6. V § 5 odsek 3 znie: 
„(3) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 1 písm. a)

je, že obec nezabezpečuje predškolskú výchovu a oso-
bitnou podmienkou pod¾a odseku 1 písm. b) je, že obec
nezabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky.
V takých prípadoch die�a navštevuje materskú školu
alebo žiak navštevuje základnú školu, ktorých zriaïo-
vate¾om je okresný úrad. Obec odstúpi finančné pro-
striedky na výchovu a vzdelávanie die�a�a alebo žiaka
a uhrádza pomerné náklady na údržbu a opravy ma-
terskej školy a základnej školy a ïalšie výdavky na
tovary a služby pod¾a počtu detí alebo žiakov okresné-
mu úradu, ktorý je zriaïovate¾om materskej školy
alebo základnej školy.“.

7. V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Okresný úrad rozhoduje v druhom stupni vo

veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïo-
vate¾om, ak v prvom stupni rozhoduje riadite¾ školy
alebo riadite¾ školského zariadenia. V školách
a v školských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om
obec, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých
v prvom stupni rozhoduje riadite¾ pod¾a § 3 ods. 7

písm. f) až k), § 3 ods. 9 okrem písm. a) a g) a pod¾a
§ 3 ods. 10 písm. b) a d).“.

  8. V § 5 ods. 8 písmeno f) znie:
„f) vykonáva administratívno-technické práce na

mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre
školy a školské zariadenia, ak sú právnické osoby
a ak riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariade-
nia nerozhodne inak; pre školy a školské zariade-
nia, ktoré nie sú právnickými osobami, ak zriaïo-
vate¾ nerozhodne inak.“.

  9. V § 5a ods. 1 úvodná veta znie: 
„Krajský úrad zriaïuje a zrušuje pod¾a siete škôl
a školských zariadení.“.

10. V § 5a ods. 3 sa vypúš�ajú slová „alebo ak ide
o školu alebo o školské zariadenie s celoslovenskou
pôsobnos�ou“.

11. V § 5a ods. 3 sa vypúš�a posledná veta.

12. V § 5a odsek 5 znie:
„(5) Krajský úrad rozhoduje v druhom stupni vo

veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïo-
vate¾om, ak v prvom stupni rozhoduje riadite¾ školy
alebo riadite¾ školského zariadenia. V školách a škol-
ských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om samo-
správny kraj, rozhoduje v druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhoduje riadite¾ pod¾a § 3
ods. 8 písm. a), e), f), g), h), m) a n),  pod¾a § 3 ods. 9
okrem písmen a) a g) a pod¾a § 3 ods. 10 písm. b) a d).“.

13. V § 5a ods. 7 písm. b) sa za šiesty bod vkladá
siedmy bod, ktorý znie:
„7. v oblasti pracovnoprávnych vz�ahov a odmeňova-

nia,“.

14. V § 5a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vedie personálnu agendu riadite¾ov škôl a riadite-

¾ov školských zariadení.“.

15. V § 6 ods. 2 sa v písmene b) na konci pripájajú
tieto slová: „a ïalšie vzdelávanie pedagogických za-
mestnancov,“.

16. V § 6 ods. 2 sa v písmene c) na konci pripájajú
tieto slová: „a ïalšie vzdelávanie pedagogických za-
mestnancov a nepedagogických zamestnancov v ob-
lasti informačných a komunikačných technológií,“.

17. V § 6 ods. 3 sa v písmene d) za slová „v spolupráci
s“ vkladajú slová „obcami, samosprávnymi krajmi,“.
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18. V § 7  sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) žiacka rada ako osobitný orgán školskej samosprá-

vy.“.

Dovetok na konci § 7 ods. 1 sa vypúš�a.

19. V § 7 odsek 5 znie:
„(5) Obecná školská rada plní funkciu rady školy

pod¾a odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy
nie je zriadená. Obecná školská rada sa vyjadruje
a) o činnosti zriaïovate¾ov základných škôl, základ-

ných umeleckých  škôl a školských zariadení  v ob-
lasti vzdelávania zriadených na území obce,

 b) o koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,
 c) o rozpočte a materiálno-technických podmienkach

na činnos� škôl a školských zariadení,
 d) o personálnych, materiálnych a sociálnych pod-

mienkach zamestnancov škôl a školských zariade-
ní,

 e) o požiadavkách obce na skvalitnenie starostlivosti
a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných
v školách alebo v školských zariadeniach a o spô-
sobe úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

 f) o správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho
procesu na školách.“. 

20. V § 7 ods.7 písmeno a) znie:
„a) o činnosti okresného úradu o skutočnostiach uve-

dených v § 5 ods. 13 a 14, o činnosti krajského
úradu o skutočnostiach uvedených v § 5a ods. 12
a 13 a o činnosti orgánov obcí a samosprávnych
krajov na úseku školstva,“. 

21. V § 7 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
„v školách a v školských zariadeniach uvedených
v § 4a ods. 1 a 2 a § 5a ods. 1.“. 

22. § 7a sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9) Riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariade-

nia vyhlasuje výberové konanie3f) na ostatných vedú-
cich pedagogických zamestnancov školy alebo škol-
ského zariadenia vykonávajúcich funkcie, za ktoré im
patrí príplatok za riadenie.3g) Za vedúceho pedagogic-
kého zamestnanca môže by� vymenovaná len osoba,
ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady pod¾a osobitné-
ho predpisu.3h)

(10) Na vyhlásenie a na obsah výberového konania
pod¾a odseku 9 sa primerane vz�ahuje ustanovenie
odseku 2.

(11) Prihlášky uchádzačov o vymenovanie do funkcií
ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov ško-
ly alebo školského zariadenia, ktoré prišli v ustanove-
nej lehote, riadite¾ školy alebo riadite¾ školského za-
riadenia spolu s dokladmi uvedenými  v odseku 2
písm. c) až f) bezodkladne odstúpi výberovej komisii.3f)

(12) Výsledky výberového konania výberová komisia
bezodkladne odovzdá riadite¾ovi školy alebo riadite¾ovi
školského zariadenia s návrhom kandidáta na vyme-
novanie do funkcie. O výsledku výberového konania
riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariadenia obo-
známi uchádzačov najneskôr do desiatich dní od jeho
skončenia.

(13) Návrh výberovej komisie, ktorý  je podpísaný
predsedom výberovej komisie a jej členmi, obsahuje
a) zoznam kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výbero-

vom konaní, a ich poradie pod¾a jeho výsledkov,
b) návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3f až 3h znejú: 
„3f) § 4 zákona č. 313/2001 Z. z.
  3g) § 21 zákona č. 313/2001 Z. z.
  3h) § 51 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

23. V § 11a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa šiestym
bodom, ktorý znie:
„6. národnos�,“.

24. V § 22 ods. 4  sa slová „§ 3 ods. 8, 9, 10 a 11“
nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7, 8, 9 a 10“.

25. § 22a sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Okresnej školskej rade a krajskej školskej rade

sa funkčné obdobie končí ustanovením nových samo-
správnych orgánov, a to najneskôr 30. júna 2002.

(8) Strediská služieb školy a centrá vo¾ného času
zriadené okresnými úradmi pod¾a doterajších predpi-
sov prechádzajú od 1. júla 2002 do zriaïovate¾skej
pôsobnosti obce, v ktorej majú strediská služieb školy
a centrá vo¾ného času sídlo.

(9) Centrá vo¾ného času zriadené krajskými úradmi
pod¾a doterajších predpisov prechádzajú od 1. júla
2002 do zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávneho
kraja, na ktorého území majú centrá vo¾ného času
sídlo.“.

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988
Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z.,
zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z.,
zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z.
a zákona č. 506/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 45 znie:

„§ 45

Súčasti škôl

(1) Súčas�ou školy môže by� školská knižnica5)
a školské zariadenie pod¾a osobitného predpisu,5a) ak
tak určí zriaïovate¾ alebo ak sa tak dohodnú zriaïo-
vatelia.

(2) Súčasti školy, ktoré majú charakter školského
zariadenia pod¾a osobitného predpisu,5a) zaraïuje mi-
nisterstvo školstva do siete škôl a školských zariadení.

(3) Vedúci zamestnanec, ktorý riadi súčas� školy,
ktorá má charakter školského zariadenia pod¾a osobit-
ného predpisu,5a) musí spĺňa� podmienky odbornej
a pedagogickej spôsobilosti na pôsobenie v prísluš-
nom zariadení pod¾a osobitného predpisu5b) alebo pod-
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mienky odbornej spôsobilosti pre zariadenie školské-
ho (verejného) stravovania.

(4) Finančné prostriedky určené pre príslušnú sú-
čas� školy sa určujú pod¾a osobitného predpisu.5c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 5c znejú:
„5) § 10 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona

Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej. 

5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
o školských   zariadeniach v znení neskorších predpisov.

5b) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996
Z. z. o odbornej a pedagogickej  spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov.

5c) Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stred-
ných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 50 sa vkladá  § 50a, ktorý znie:

„§ 50a

Pracovnoprávne vz�ahy pedagogických
zamestnancov

Opätovne možno dohodnú� pracovný pomer okrem
prípadov stanovených osobitným predpisom7) na urči-
tú dobu aj s pedagogickým zamestnancom, poberate-
¾om starobného dôchodku alebo invalidného dôchod-
ku, ktorý spĺňa podmienky odbornej a pedagogickej
spôsobilosti stanovenej osobitným predpisom,5b) alebo
so zamestnancom, ktorý má uzatvorený pracovný po-
mer na kratší týždenný pracovný čas.8)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7) § 48 ods. 4 Zákonníka práce.
  8) § 49 ods. 2 Zákonníka práce.“.

3. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a

Spôsobilos� ïalších zamestnancov

(1) Do výchovného a vzdelávacieho procesu v ško-
lách a školských zariadeniach môžu vstupova� školskí
inšpektori Štátnej školskej inšpekcie.8a)

(2) Školským inšpektorom môže by� ten, kto spĺňa
kvalifikačné požiadavky vysokoškolského vzdelania
pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školské-
ho zariadenia, má osem rokov nepretržitej pedagogic-
kej praxe na príslušnom druhu, type  a stupni školy
alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú
skúšku alebo jej náhradu5b) a pôsobil minimálne tri
roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom
zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení škol-
ského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú
skúšku alebo jej náhradu.5b)

(3) Školský inšpektor musí by� spôsobilý používa�
slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovláda� jazyk prí-
slušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou
pracovnej činnosti, ma� osobnostné predpoklady
a morálne predpoklady (§ 51 ods. 1)   a predpoklady
odbornej inšpekčnej práce.

(4) Obsadzovanie funkcie školského inšpektora, ïal-

šie vzdelávanie a hodnotenie práce sa uskutočňujú
pod¾a osobitného predpisu.8c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov. 
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 32/2000 Z. z. o školskej inšpekcii.

  8b) § 4 ods. 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v zne-
ní neskorších predpisov.

  8c) Zákon č. 312/2000 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 63 ods. 3 písm. b) sa vypúš�ajú slová „so
všetkými študijnými odbormi (§ 33a ods. 2),“.

5. V § 63 ods. 4 sa za slovom „škola“ vypúš�a čiarka
a slová „ktorá nespĺňa požiadavky pod¾a odseku 3
písm. a),“.

6. V § 63 ods. 7 sa slová „ako pre učite¾a materskej
školy“ nahrádzajú slovami „určenej osobitným predpi-
som16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 5 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej
činnosti pedagogických zamestnancov.“.

7. § 63 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na základe súhlasu zriaïovate¾a alebo zriaïova-

te¾ov sa školy a školské zariadenia, ktoré ku dňu na-
dobudnutia účinnosti tohto zákona majú spoločného
riadite¾a, môžu sa spája� do jednej právnickej osoby.
Zriaïovate¾om spojenej školy je zriaïovate¾, na ktorom
sa ostatní zriaïovatelia dohodnú. Spojenú školu riadi
jeden riadite¾. Spojená škola sa vnútorne člení na
organizačné zložky, ktorými sú školy alebo školské
zariadenia do tejto školy spojené. Na dokladoch o zís-
kanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ
školy alebo školského zariadenia. Spojená škola sa
vedie v sieti so všetkými školami a školskými zariade-
niami, ktoré boli do spojenej školy zlúčené. Pracovno-
právne vz�ahy a iné právne vz�ahy škôl a školských
zariadení prechádzajú na spojenú školu dňom spoje-
nia.“.

8. Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 113/1991 Zb. o poskytovaní dotácií zo štátneho
rozpočtu súkromným školám.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z., zákona č. 230/2000 Z. z., zákona
č. 202/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa za slovami „v § 5, 6, 27“ slovo „a“
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nahrádza čiarkou a za číslicou „32“ sa vkladajú slová
„a 40“.

2. V § 2 ods. 3 sa za slová „samosprávny kraj zriaïuje
školské zariadenia uvedené v“ vkladajú slová „§ 6
ods. 3,“. 

Čl. IV

Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplne-
ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slová „v školských
zariadeniach pod¾a osobitného predpisu10)“ vkladá
čiarka a slová „v školských zariadeniach samospráv-
neho kraja11)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia
„Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“
nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zá-
konníka.“.

3. V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „miezd“ nahrádza slovom
„platov“.

4. V § 4 ods. 3 a 5 sa vypúš�a slovo „ministerstvu,“
a za slová „okresným úradom“ sa vkladá čiarka a slová
„obciam a samosprávnym krajom“.

5. V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou

a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozpočtové provizó-
rium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účin-
nosti zákona o štátnom rozpočte.“.

6. V celom texte zákona sa slová „vyšší územný
celok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „samo-
správny kraj“ v príslušnom tvare. 

7. V celom texte zákona sa slová „štátne školské
zariadenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami
„verejné školské zariadenia“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z.,
zákona č. 165/2002 Z. z. a zákona č. 166/2002 Z. z.
sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) a ak ide o vyučovanie náboženstva, aj poverenie

pod¾a vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 308/1991 Zb. o slobode

náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloč-
ností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.“.

2. V § 29 sa za slová „cvičného školského zariade-
nia,“ vkladajú slová „cvičného školského zariadenia
pedagogickej akadémie,“ a za slová „iné školské zaria-
denia“ sa vkladajú slová „iné zariadenia,“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 21. júna 2002

o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov
zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Zvýšenie výsluhových dôchodkov
a výsluhových príspevkov

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchod-
ky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové
dôchodky, sirotské výsluhové dôchodky a výsluhové
príspevky priznané pred 1. júlom 2002 sa v súlade
s osobitným zákonom1) zvyšujú o 5 % mesačnej sumy
dôchodku, na ktorú má poberate¾ nárok ku dňu, od
ktorého sa dôchodok zvyšuje.

Spoločné ustanovenia

§ 2

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové

dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané
pred 1. júlom 2002 sa nezvyšujú pod¾a § 1, ak boli
vymerané z dôchodkov zvýšených pod¾a § 1.

§ 3

(1) Výsluhové dôchodky a výsluhové príspevky uve-
dené v § 1, priznané pred 1. júlom 2002 sa zvyšujú od
splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2002.

(2) Doplatok zvýšenia výsluhových dôchodkov a vý-
sluhových príspevkov pod¾a § 1 priznaných pred 1. jú-
lom 2002 sa poukáže poberate¾om najneskôr do
30. septembra 2002.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 59 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 257/2001 Z. z.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 19. júna 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku 

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 40a zákona
č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona
č. 165/2002 Z. z. nariaïuje:

§ 1

(1) Zamestnancovi, ktorý pôsobí v mierovej misii,
patrí zahraničný príspevok v peňažných prostriedkoch
v inej ako slovenskej mene (ïalej len „zahraničný prí-
spevok“) v závislosti od náročnosti vykonávanej pra-
covnej činnosti. Zahraničný príspevok sa vypláca v cu-
dzej mene v rozpätí
a) 1 000 až 2 500 USD mesačne, ak zamestnanec

vykonáva činnos� vedúceho mierovej misie, na vý-
kon ktorej je potrebné vysokoškolské vzdelanie dru-
hého stupňa,

b) 900 až 2 200 USD mesačne, ak zamestnanec po-
skytuje zdravotnú starostlivos�, na výkon ktorej je
potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c) 600 až 1 600 USD mesačne, ak zamestnanec po-
skytuje zdravotnú starostlivos�, na výkon ktorej je
potrebné úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa,

d) 500 až 1 000 USD mesačne, ak zamestnanec vyko-
náva pomocné činnosti pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti,

e) 800 až 1 500 USD mesačne, ak zamestnanec vyko-
náva odborné technicko-ekonomické činnosti, na
výkon ktorých je potrebné vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa,

f) 600 až 1 300 USD mesačne, ak zamestnanec
vykonáva odborné technicko-ekonomické činnos-

ti, na výkon ktorých je potrebné úplné stredné
vzdelanie,

g) 500 až 1 100 USD mesačne, ak zamestnanec vyko-
náva pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce,
na výkon ktorých je potrebné stredné vzdelanie.

(2) Sumu zahraničného príspevku zamestnanca,
ktorý pôsobí v mierovej misii, určí minister obrany
Slovenskej republiky v rozpätí pod¾a odseku 1 písm. a)
až g).

(3) Zamestnancovi patrí zahraničný príspevok počas
pôsobenia v mierovej misii. Zahraničný príspevok pat-
rí odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej re-
publiky pri nástupe k mierovej misii v zahraničí do
dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky
pri trvalom návrate z mierovej misie do Slovenskej
republiky.

(4) Ak zamestnanec, ktorý pôsobí v mierovej misii,
čerpá riadnu dovolenku na území pôsobenia mierovej
misie, patrí mu zahraničný príspevok aj za toto obdo-
bie.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 249/2001 Z. z. o poskytovaní zahraničného prí-
spevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim
v mierových misiách.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. júna 2002,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:

 Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpo-
čet príspevkov do Recyklačného fondu sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Sadzba pre motorové vozidlo11) je 3 000 Sk za

motorové vozidlo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) § 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 96/2002

Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

László Miklós v. r.
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O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 24. júna 2002

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú
a) 72 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 110 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 170 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Zrušujú sa:
1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-

diny Slovenskej republiky o úprave výšky stravné-
ho pri pracovných cestách (registrované v čiastke
128/1992 Zb.),

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave
výšky stravného a základných náhrad za používa-
nie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách,

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 323/1993 Z. z. o úpra-
ve výšky sadzieb náhrad stravného,

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 35/1994 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 124/1994 Z. z. o úpra-
ve výšky sadzieb náhrad stravného,

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 316/1994 Z. z. o úpra-
ve výšky sadzieb náhrad stravného,

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 68/1995 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

9. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úpra-
ve výšky sadzieb náhrad stravného,

10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 213/1996 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

11. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 383/1996 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

12. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 137/1997 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 361/1997 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 146/1998 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

15. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 363/1998 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

16. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 81/1999 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

17. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 262/1999 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

18. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 112/2000 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

19. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 217/2000 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

20. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 98/2001 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

21. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 231/2001 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného,

22. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 573/2001 Z. z. o úprave
výšky sadzieb náhrad stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Peter Magvaši v. r.
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O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 24. júna 2002 

o sumách základnej náhrady

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné
motorové vozidlá je
a) 1,30 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
b) 4,70 Sk pre osobné cestné motorové vozidlá.

§ 2

Zrušujú sa:
1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Slovenskej republiky č. 36/1993 Z. z. o úprave
výšky základnej náhrady za používanie osobného
cestného motorového vozidla pri pracovných ces-
tách,

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 234/1993 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 324/1993 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 64/1994 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 54/1995 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 104/1995 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 97/1997 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

9. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 362/1997 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 13/1999 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

11. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 218/1999 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

12. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 261/1999 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 249/2000 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách,

14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky č. 218/2002 Z. z. o úprave
výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných ces-
tách.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Peter Magvaši v. r.

Strana 3426 Zbierka zákonov č. 339/2002 Čiastka 141



340

O P A T R E N I E
 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 z 25. júna 2002,

ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravova� náhrada za stratu
na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom

alebo chorobou z povolania

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 1 ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave ná-
hrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej
neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo
chorobou z povolania (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

 Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet náhrady
za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschop-
nosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou
z povolania, ktorá patrí zamestnancovi pod¾a osobitných
predpisov,1) sa pod¾a § 1 ods. 1 písm. g) zákona zvyšuje

o 8,2 % za rok 2001.

§ 2

 Takto upravená náhrada za stratu na zárobku po
skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracov-
ným úrazom alebo chorobou z povolania patrí od prvé-
ho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ka-
lendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

§ 3

 Toto opatrenie nadobúda účinnos� dňom vyhláse-
nia.

Peter Magvaši v. r. 

1) § 198, 201 a 251 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského
poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.
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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, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 18. júna 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 15. marca 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 zo 14. mája  2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikate¾ským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 z 20. mája 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2003 z 21. mája 2002 uzavretá medzi Zväzom kožiarskeho
a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 z 30. mája 2002 uzavretá medzi Asociáciou textilného
a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 z 30. mája 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky 

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 1. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Stavba
Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

8. Dodatok č. 4 z 9. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 — 2002 uzavretej medzi
Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov.
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  9. Dodatok č. 3 z 27. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 — 2001 uzavretej medzi
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

10. Dodatok č. 1 z 28. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 uzavretej medzi
Odborovým zväzom Chémia, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 1 z 31. mája 2002 ku Kolektívnej  zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 uzavretej medzi
Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, �ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 1 z 31. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2001 — 2002 uzavretej medzi
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
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