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Z Á K O N

z 18. júna 2002

o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) správu štátneho dlhu, 
b) správu štátnych záruk,
c) podmienky a postup pri preberaní štátnych záruk.

§ 2

Základné pojmy

(1) Štátny dlh je súhrn záväzkov Slovenskej repub-
liky z minulých rokov. 

(2) Štátne cenné papiere sú pokladničné poukážky1)
a dlhopisy2) vydávané v mene Slovenskej republiky
Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo”) v tuzemsku alebo v zahraničí.

(3) Štátna záruka je záväzok  Slovenskej republiky
voči verite¾ovi, že splní záväzok za dlžníka, ak dlžník
voči verite¾ovi nesplnil určitý záväzok.

DRUHÁ  ČASŤ

ŠTÁTNY DLH

§ 3

Správa štátneho dlhu

(1) Správou štátneho dlhu je 
a) vypracúvanie stratégie financovania štátneho dlhu,
b) vypracúvanie ročnej bilancie potrieb a zdrojov finan-

covania štátneho dlhu splatného v príslušnom roku, 

c) uzatváranie úverových zmlúv v mene Slovenskej
republiky, 

d) vydávanie štátnych cenných papierov pod¾a osobit-
ných predpisov,3) 

e) splácanie a vyplácanie istiny a výnosov zo štátnych
cenných papierov,

f) riadenie finančných operácií a iných činností súvi-
siacich s riadením rizík štátneho dlhu, 

g) vedenie evidencie štátneho dlhu,
h) účtovanie4)  o štátnom dlhu.

(2) Správu štátneho dlhu vykonáva ministerstvo
a v rozsahu pod¾a osobitného predpisu5) Agentúra pre
riadenie dlhu a likvidity.

Potreby a zdroje  f inancovania
štátneho dlhu

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu z istín štátneho dlhu splat-
ných v príslušnom rozpočtovom roku a objem zdrojov
na ich krytie ustanovuje  zákon o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok. 

(2) Ministerstvo môže zvýši� objem zdrojov financo-
vania štátneho dlhu pod¾a odseku 1 v príslušnom
rozpočtovom roku najviac o 20 % istín štátneho dlhu
splatných v príslušnom rozpočtovom roku.

(3) Štátny dlh v príslušnom rozpočtovom roku mož-
no zvýši� najviac o sumu skutočne dosiahnutého
schodku štátneho rozpočtu pod¾a zákona o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok zvýšeného o su-
mu prostriedkov prijatých z úverov, o sumu z príjmov
vydaných štátnych cenných papierov  nad rámec po-
trieb financovania štátneho dlhu pod¾a odseku 2 v prí-
slušnom rozpočtovom  roku a  o sumu finančných
prostriedkov získaných z vykonávania iných činností
súvisiacich s riadením rizík štátneho dlhu pod¾a § 5
ods. 1 a nepoužitých do 31. decembra predchádzajú-
ceho rozpočtového roka.  

(4) Na účely zvýšenia štátneho dlhu pod¾a odseku 3
sa neprihliada na schodok štátneho rozpočtu dosiah-
nutý vplyvom kurzových rozdielov.

1) § 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch).

2) § 18 a 19  zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
3) § 3 zákona č. 566/2001 Z. z. 

§ 18 a 19  zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
5) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 5

(1) Na účely financovania štátneho dlhu minister-
stvo vykonáva finančné operácie na domácom finan-
čnom trhu a na zahraničných finančných trhoch pri-
jímaním úverov, vydávaním štátnych cenných
papierov a inými činnos�ami súvisiacimi s riadením
rizík štátneho dlhu. 

(2) Štátne finančné aktíva6) získané z finančných ope-
rácií na finančných trhoch pod¾a odseku 1, ktoré sa
nepoužijú do konca príslušného rozpočtového roka na
financovanie štátneho dlhu splatného v príslušnom roz-
počtovom roku, možno použi� na financovanie štátneho
dlhu splatného v nasledujúcom rozpočtovom roku.

(3) O sumu štátnych finančných aktív nepoužitých
pod¾a odseku 2 sa znižujú zdroje financovania štátne-
ho dlhu splatného v nasledujúcom rozpočtovom roku.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj na
financovanie preklenutia dočasného nesúladu medzi
príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebe-
hu príslušného rozpočtového roka.

§ 6

Použitie zdrojov financovania

(1) Zdroje financovania získané pod¾a § 5 ods. 1
možno použi� aj na
a) spätné odkúpenie štátnych cenných papierov,
b) predčasné splatenie štátneho dlhu, ak to umožňu-

je zmluva alebo emisné podmienky,
c) výmenu štátnych cenných papierov za iné štátne

cenné papiere,
d) financovanie činností súvisiacich s riadením rizík

štátneho dlhu,
e) vyporiadanie obchodov s cennými papiermi,
f) financovanie zabezpečovacích prevodov cenných

papierov.7)

(2) Ustanovenia osobitného predpisu6) nie sú tým
dotknuté.

§ 7

Splácanie  istín štátneho dlhu

Istinu štátneho dlhu spláca ministerstvo zo štátnych
finančných aktív alebo z prostriedkov pod¾a osobitné-
ho predpisu.8)

TRETIA  ČASŤ

ŠTÁTNE ZÁRUKY 

§ 8 

Správa štátnych záruk

(1) Správou štátnych záruk je  určovanie limitov
štátnych záruk, príprava a uzatváranie zmlúv o štát-
nych zárukách, evidencia a účtovanie o štátnych zá-

rukách, vyhodnocovanie rizika realizovaných štátnych
záruk, realizácia štátnych záruk a vymáhanie poh¾a-
dávok štátu z realizovaných štátnych záruk. 

(2) Štátne záruky preberá a ich správu vykonáva
ministerstvo.

§ 9

Podmienky prevzatia štátnych záruk

(1) Štátne záruky možno prevzia� za úvery právnic-
kých osôb a za dlhopisy vydané právnickými osobami,
určené najmä na financovanie ekonomicky návrat-
ných projektov zaradených do rozvojových programov
vyhlásených vládou Slovenskej republiky (ïalej len
„vláda“) na podporu priemyslu, životného prostredia,
dopravy, pôdohospodárstva, lesného hospodárstva,
vodného hospodárstva a výstavby bytov. 

(2) Štátne záruky možno prevzia� aj za úvery alebo
dlhopisy určené na splácanie záväzkov z úverov, na
ktoré bola poskytnutá štátna záruka, alebo na spláca-
nie záväzkov z dlhopisov, na ktoré bola poskytnutá
štátna záruka, alebo na ich predčasné splatenie. 

(3) Štátne záruky v príslušnom rozpočtovom roku
možno prevzia� len do celkovej sumy istín z úverov
splatných v príslušnom rozpočtovom roku, na ktoré
bola poskytnutá štátna záruka, a celkovej sumy me-
novitých hodnôt dlhopisov splatných v príslušnom
rozpočtovom roku, na ktoré bola poskytnutá štátna
záruka.

(4) Na osobitné záruky poskytované štátom pod¾a oso-
bitného zákona,9) ktoré sú opatreniami štátnej hospodár-
skej politiky, sa nevz�ahujú ustanovenia tohto zákona.

Postupy prevzat ia štátnych záruk

§ 10

(1) Právnická osoba, ktorá žiada o poskytnutie štát-
nej záruky (ïalej len „žiadate¾“), podáva  písomnú žia-
dos� o poskytnutie štátnej záruky (ïalej len „žiados�“)
ústrednému orgánu štátnej správy, v ktorého vecnej
pôsobnosti je vyhlásený rozvojový program, ktorého sa
úver alebo emisia dlhopisov týka (ïalej len „predkla-
date¾“). Ak sa má poskytnú� štátna záruka pod¾a § 9
ods. 2, žiadate¾ podáva žiados� tomu  ústrednému
orgánu štátnej správy, ktorý predkladal návrh na pre-
vzatie štátnej záruky za úvery alebo za dlhopisy, ktoré
sa majú uhradi� prostriedkami získanými z nového
úveru alebo z novej emisie dlhopisov.

(2) Žiados� obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné

číslo a predmet činnosti žiadate¾a,
b) názov rozvojového programu a názov projektu, kto-

rý sa má financova� na základe požadovaného úve-
ru alebo emisie dlhopisov, alebo informáciu, že ide
o poskytnutie štátnej záruky pod¾a § 9 ods. 2,

6) § 49b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 348/1999 Z. z.
7) § 53 zákona č. 566/2001 Z. z.
8) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
9) § 116 a 117 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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c) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné
číslo a predmet činnosti verite¾a s informáciou o sú-
časnom stave rokovaní o poskytnutí úveru alebo
vydaní emisie dlhopisov.

(3) Prílohou k žiadosti je
a) podnikate¾ský zámer obsahujúci najmä hlavné cie-

le, spôsob financovania, analýza trhu, marketingo-
vá štúdia, očakávané hospodárske výsledky, pro-
jekcia finančných tokov počas platnosti záruky
a lehoty splatnosti istiny a úrokov z úveru alebo
dlhopisov a príslušných výnosov,

b) výpis z obchodného registra alebo inej evidencie nie
starší ako tri  mesiace,

c) účtovná závierka za predchádzajúci rok overená
audítorom,  

d) potvrdenia Sociálnej pois�ovne, Národného úradu
práce a zdravotnej pois�ovne,10) za ktorej platobnú
schopnos� ručí štát, že žiadate¾ nemá voči nim
splatné a neuhradené záväzky,

e) potvrdenie daňového úradu, že žiadate¾ nemá da-
ňové nedoplatky,

f) návrh  úverovej  zmluvy medzi žiadate¾om a verite-
¾om doložený prís¾ubom alebo iným akceptačným
dokladom verite¾a obsahujúcim údaje o výške úve-
ru, úrokov a poplatkov alebo podmienky emisie
dlhopisov a súvisiacich právnych  dokumentov,

g) návrh ručite¾skej zmluvy alebo vyhlásenia o ručení,
h) návrh zmluvy o podmienkach ručenia medzi minis-

terstvom a žiadate¾om.

(4) Zmluva o podmienkach ručenia obsahuje najmä
a) označenie zmluvných strán, ich sídlo, identifikačné

čísla, mená osôb oprávnených kona� v mene práv-
nickej osoby,

b) záväzok  žiadate¾a,  že prostriedky  získané z úveru
so štátnou zárukou alebo z dlhopisov so štátnou
zárukou použije len na financovanie schváleného
projektu,

c) záväzok  žiadate¾a  informova� predkladate¾a  a mi-
nisterstvo o svojej finančnej situácii najneskôr do
30. septembra príslušného roka za predchádzajúci
polrok a do  30. apríla nasledujúceho roka za pred-
chádzajúci rok; súčas�ou informácie je aj preh¾ad
splácania istiny a úrokov z úveru,

d) záväzok žiadate¾a predklada� do 30. apríla účtovnú
závierku za predchádzajúci rok overenú audítorom,

e) záväzok  žiadate¾a informova� ministerstvo o prí-
padnom ohrození splácania istiny úveru alebo úro-
kov z úveru alebo splácania menovitej hodnoty
dlhopisov alebo výnosov z nich v lehote najneskôr
30 dní pred dňom ich splatnosti,

f) záväzok žiadate¾a bez zbytočného odkladu písomne
oznámi�  ministerstvu, že bol podaný  návrh na
vyhlásenie  konkurzu alebo  návrh na  vyrovnanie,
alebo nútené vyrovnanie, alebo žiadate¾ vstúpil do
likvidácie,

g) záväzok žiadate¾a neuskutočni� prevod alebo vklad

svojho majetku v prospech iných podnikate¾ov
a nezriadi� záložné právo na svoj majetok do  ukon-
čenia platnosti štátnej  záruky bez súhlasu minis-
terstva,

h) záväzok žiadate¾a  zabezpeči�, aby zástupca minis-
terstva bol členom jeho  štatutárneho orgánu alebo
dozorného orgánu počas trvania záväzkov žiadate¾a
vyplývajúcich z úverovej zmluvy alebo zo spláca-
nia dlhopisov so štátnou zárukou, ak o to minister-
stvo požiada,

i) zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok
tejto zmluvy.

(5) Prílohy k žiadosti je žiadate¾ povinný predloži�
v origináli alebo ako úradne overené kópie, a ak sú
vyhotovené v cudzom jazyku, je žiadate¾ povinný pri-
loži� aj ich preklady do slovenského jazyka vykonané
pod¾a osobitného predpisu.11) 

§ 11

(1) Predkladate¾ je povinný do 30 dní od doručenia
žiadosti zauja� k žiadosti stanovisko z h¾adiska
a) preukázania priameho vz�ahu medzi projektom,

s ktorým žiados� súvisí, a rozvojovým programom
vlády,

b) súladu s týmto zákonom a inými všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi,

c) ekonomickej návratnosti projektu.

(2) Ak s prihliadnutím na podmienky pod¾a odse-
ku 1 zaujme predkladate¾ k žiadosti kladné stanovis-
ko, predloží žiados� ministerstvu na zaujatie stanovis-
ka, v opačnom prípade vráti žiados� žiadate¾ovi a svoj
postup odôvodní. Ministerstvo je povinné doruči�
predkladate¾ovi stanovisko k žiadosti do 30 dní od
predloženia žiadosti ministerstvu.

(3) Bezodkladne po doručení stanoviska minister-
stva alebo po uplynutí lehoty pod¾a odseku 2 predloží
predkladate¾ žiados� a prílohy k žiadosti spolu so sta-
noviskom ministerstva vláde.

§ 12

Prevzatie štátnej záruky

(1) Štátnu záruku ministerstvo môže prevzia� len so
súhlasom vlády.

(2) Ministerstvo neprevezme štátnu záruku, ak 
a) by poskytnutím tejto štátnej záruky došlo k prekro-

čeniu sumy pod¾a § 9 ods. 3,
b) došlo k podstatnej zmene podmienok na finanč-

ných trhoch, podstatnému zhoršeniu finančnej si-
tuácie žiadate¾a, zisteniu preukázate¾nej nepriazni-
vej odchýlky oproti údajom v žiadosti a jej
prílohách, zrušeniu alebo zmene podmienok rozvo-
jového programu vlády,

c) nebolo schválené poskytnutie štátnej pomoci pod¾a

10) § 28 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní.
§ 2 ods. 4 zákona  č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej pois�ovni. 

11) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
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osobitného predpisu,12) ak sa takéto schválenie vy-
žaduje.

(3) Ak ministerstvo neprevezme štátnu záruku do
šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti súhlasu
vlády s prevzatím štátnej záruky, je povinné informo-
va� vládu o dôvodoch neprevzatia štátnej záruky.

§ 13

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

(1) Ak ministerstvo plní za dlžníka záväzok vyplývajúci
zo štátnej záruky (ïalej len „realizácia štátnej záruky“),
je dlžník povinný uzavrie� s ministerstvom písomnú
zmluvu o návratnej finančnej výpomoci. Zmluva o ná-
vratnej finančnej výpomoci musí obsahova�
a) označenie  zmluvných   strán, ich   sídlo alebo ad-

resu trvalého pobytu, identifikačné číslo a bankové
spojenie,

b) predmet  zmluvy v súlade s úverovou zmluvou,
ručite¾skou zmluvou alebo vyhlásením o ručení,
alebo upisovacou zmluvou  a inou súvisiacou do-
kumentáciou obsahujúci záväzok dlžníka uhradi�
sumu, ktorá zodpovedá realizovanej štátnej záruke,

c) sumu návratnej finančnej výpomoci, ktorá zodpo-
vedá realizovanej štátnej záruke,

d) dátum realizácie štátnej záruky,
e) výšku  úroku,  ktorá  nesmie  by� nižšia ako úroko-

vá sadzba úveru so štátnou zárukou v čase realizá-
cie štátnej záruky,

f) spôsob  splácania  a  splátkový  kalendár  návrat-
nej finančnej výpomoci a úrokov pod¾a písmena e),

g) dohodu   o  zriadení   záložného  práva  na  zabez-
pečenie poh¾adávky  štátu  na majetok  dlžníka, ak
dlžník  má majetok spôsobilý na  zriadenie záložné-
ho práva,

h) záväzok  dlžníka informova�  ministerstvo dva  razy
ročne o hospodárení a o svojej finančnej situácii,
najneskôr do  30. septembra príslušného roka za
predchádzajúci polrok a do 30. apríla nasledujúce-
ho roka za predchádzajúci rok,

i) záväzok dlžníka predloži� ministerstvu do 30. apríla
účtovnú závierku za predchádzajúci rok overenú
audítorom,

j) záväzok zmluvných strán informova� o každej zme-
ne ich bankového spojenia.

(2) Ak dlžník nesplní povinnos� pod¾a odseku 1 do
šiestich mesiacov od  realizácie štátnej záruky, je povin-
ný spláca� sumu realizovanej štátnej záruky v rovnakých
polročných splátkach tak, aby bola celá suma realizova-
nej štátnej záruky splatená  najneskôr do štyroch rokov
od realizácie štátnej záruky; súčasne je dlžník povinný
plati� úroky vo výške úrokovej sadzby úveru so štátnou

zárukou v čase realizácie štátnej záruky, a to počnúc
dňom realizácie štátnej záruky za dlžníka.

(3) Ak ministerstvo realizuje štátnu záruku, dlžník
nesmie bez súhlasu ministerstva uskutočni� prevod
alebo vklad svojho majetku v prospech iných podnika-
te¾ov alebo zriadi� záložné právo na svoj majetok počas
trvania záväzkov zo zmluvy o návratnej finančnej vý-
pomoci. 

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

§ 14

Zmluvy súvisiace so štátnym dlhom a štátnymi zá-
rukami uzatvorené do nadobudnutia účinnosti tohto
zákona, ako aj vz�ahy, ktoré vznikli pri zabezpečení
plnenia záväzkov z týchto zmlúv, sa posudzujú pod¾a
všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v čase ich uzavretia.

§ 15

Ustanovením § 3 nie je dotknuté ustanovenie oso-
bitného zákona.13)

§ 16

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariade-
nia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z., na-
riadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/1998 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/1999
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 343/2000 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa
takto:

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa za slová
„§ 25“ vkladajú slová „a 26“.

Čl. III

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia
s výnimkou § 9 ods. 3, ktorý nadobúda účinnos� 1. ja-
nuára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

12) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
13) § 23 ods. 1 zákona č. 291/2002 Z. z. 
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387

Z Á K O N

z 21. júna 2002

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje pôsobnos� orgánov verejnej
moci pri riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri príprave na
krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu
a pri ich riešení a sankcie za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom. 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového

stavu (ïalej len „krízová situácia“) obdobie, počas
ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená
bezpečnos� štátu a ústavné orgány môžu po splne-
ní podmienok ustanovených v ústavnom zákone
alebo osobitnom zákone1) na jej riešenie vyhlási�
výnimočný stav,2)  núdzový stav3) alebo mimoriad-
nu situáciu,4)

b) krízovým riadením mimo času vojny a vojnového
stavu (ïalej len „krízové riadenie“) súhrn riadiacich
činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zame-
rané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných
rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventív-
nych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu
činností vykonávaných pri príprave na krízové situ-
ácie a pri ich riešení,

c) krízovým štábom výkonný orgán orgánu krízového
riadenia, ktorého úlohou je analyzova� riziká krízo-
vej situácie,  navrhova� opatrenia na jej riešenie
a koordinova� činnos� zložiek v jeho pôsobnosti
v období krízovej situácie,

d) civilným núdzovým plánovaním príprava a koordi-
nácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov
verejnej moci, vnútorného poriadku a bezpečnosti

štátu a civilnej ochrany obyvate¾stva v čase krízovej
situácie.

§ 3

Orgány krízového riadenia

Orgánmi krízového riadenia sú
a) vláda Slovenskej republiky  (ïalej len „vláda“), Bez-

pečnostná rada Slovenskej republiky,
b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej

správy (ïalej len „ministerstvo“),
c) Národná banka Slovenska,
d) krajský úrad,
e) bezpečnostná rada kraja,
f) okresný úrad,
g) bezpečnostná rada okresu,
h) obec.

§ 4

Vláda

(1) Vláda
a) prijíma opatrenia na predchádzanie krízovým situ-

áciám a na ich riešenie,
b) riadi a kontroluje činnos� orgánov krízového riade-

nia pod¾a § 3 písm. b) až h) pri príprave na krízové
situácie a pri ich riešení,

c) rozhoduje o použití účelovej rezervy finančných
prostriedkov na riešenie krízových situácií a od-
straňovanie ich následkov [§ 11 ods. 1 písm. c)],

d) rozhoduje o vyžiadaní technickej pomoci zo zahra-
ničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krí-
zovej situácie a o poskytnutí pomoci v obdobnej si-
tuácii mimo územia Slovenskej republiky,

e) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení
úlohy civilnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.4)

(2) Vláda zriaïuje ústredný krízový štáb, ktorý koor-
dinuje činnos� orgánov štátnej správy, orgánov územ-
nej samosprávy a ïalších zložiek určených na riešenie
krízovej situácie v období krízovej situácie. Predsedom
ústredného krízového štábu je minister vnútra Sloven-
skej republiky.

1) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

3) Čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(3) Na plnenie úloh pod¾a odseku 2 ústredný krízový
štáb najmä
a) koordinuje činnos� krízových štábov,
b) spolupracuje s Bezpečnostnou radou Slovenskej

republiky pri príprave opatrení na riešenie krízovej
situácie,

c) kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vlá-
dou pri riešení krízovej situácie,

d) navrhuje vláde použitie účelovej rezervy finančných
prostriedkov na riešenie krízovej situácie a odstra-
ňovanie jej následkov,

e) navrhuje vláde vyžiadanie pomoci zo zahraničia
vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej
situácie.

(4) Predseda ústredného krízového štábu oznamuje
bezodkladne prezidentovi Slovenskej republiky
a predsedovi vlády vznik krízovej situácie alebo ohro-
zenie, ktoré ju môže bezprostredne spôsobi�.

(5) Zloženie ústredného krízového štábu a podrob-
nosti o jeho úlohách a činnosti  ustanovuje štatút,
ktorý schva¾uje vláda.

§ 5

Ministerstvo

(1) Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti
a) zriaïuje krízový štáb,
b) vedie preh¾ady zdrojov rizík, ktoré môžu spôso-

bi� krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká a prijíma
opatrenia na odstránenie ich príčin,

c) oznamuje bezodkladne predsedovi ústredného krí-
zového štábu vznik krízovej situácie alebo ohroze-
nie, ktoré ju  môže bezprostredne spôsobi�,

d) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,  
e) rozhoduje o opatreniach na riešenie krízových situ-

ácií vrátane odstránenia alebo zmiernenia ich ná-
sledkov,

f) poskytuje na vyžiadanie podklady iným orgánom
krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie
ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich
riešenie,

g) spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov
pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,

h) utvára podmienky na zabezpečenie informačného
systému krízového riadenia (§ 13),

i) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení
úlohy civilnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.4)

(2) Na plnenie úloh pod¾a odseku 1 písm. b) až i)
ministerstvo  zriaïuje osobitný útvar  v priamej pod-
riadenosti ministra alebo vedúceho ostatného ústred-
ného orgánu štátnej správy; tento útvar plní aj úlohy
sekretariátu krízového štábu ministerstva.

§ 6

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okrem
úloh ustanovených v § 5

a) zabezpečuje činnos� ústredného krízového štábu,
b) koordinuje v rozsahu určenom vládou činnos� or-

gánov krízového riadenia pod¾a § 3 písm. b) až d),
f) a h) pri príprave na krízovú situáciu a pri jej
riešení a činnos� podnikate¾ov5) a právnických osôb
pri civilnom núdzovom plánovaní,

c) navrhuje vláde vyžiadanie alebo poskytnutie huma-
nitárnej pomoci,

d) organizuje a riadi prípravu orgánov štátnej správy
a samosprávy v krízových situáciách formou zdo-
kona¾ovacích (účelových) kurzov a školení,

e) organizuje odbornú prípravu ústredného krízového
štábu, koordinuje prípravu krízových štábov minis-
terstiev a krajských úradov pri príprave na krízové
situácie,

f) kontroluje plnenie úloh civilného núdzového pláno-
vania.

§ 7

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska pri príprave na krízové
situácie a pri ich riešení plní úlohy pod¾a § 5 a 11
v rozsahu svojej pôsobnosti.

§ 8

Krajský úrad

(1) Krajský úrad vo svojom územnom obvode 
a) zriaïuje krízový štáb,
b) koordinuje činnos� okresných úradov a obcí pri

príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a čin-
nos� podnikate¾ov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní,

c) spolupracuje s vyšším územným celkom pri prípra-
ve na krízové situácie a pri ich riešení,

d) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
e) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom

vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave
na krízové situácie a pri ich riešení,

f) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
g) kontroluje civilné núdzové plánovanie okresných

úradov a obcí,
h) rozhoduje o zákonných nárokoch pod¾a ústavného

zákona,6) ktoré vznikli v čase výnimočného stavu
alebo núdzového stavu, a uhrádza náhrady za tieto
zákonné nároky,

i) spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov
pri príprave na krízové situácie  a pri ich riešení,

j) organizuje odbornú prípravu krízových štábov ok-
resných úradov pri príprave na krízové situácie,

k) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení
úlohy civilnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.4)

(2) Na plnenie úloh pod¾a odseku 1 písm. b) až k)
krajský úrad  zriaïuje osobitný útvar  v priamej pod-
riadenosti prednostu krajského úradu; tento útvar
plní aj úlohy sekretariátu krízového štábu krajského
úradu a sekretariátu bezpečnostnej rady kraja.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
6) Čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
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(3) Koordinačné stredisko integrovaného záchran-
ného systému7) poskytuje súčinnos� krízovému štábu
pri plnení jeho úloh.

(4) V čase výnimočného stavu alebo núdzového sta-
vu plní úlohy pod¾a odseku 1 písm. b), d) a  e) bezpeč-
nostná rada kraja; informácie o prijatých opatreniach
a návrhy na riešenie krízovej situácie predkladá Bez-
pečnostnej rade Slovenskej republiky.

§ 9

Okresný úrad

(1) Okresný úrad vo svojom územnom obvode 
a) zriaïuje krízový štáb,
b) koordinuje činnos� obcí pri príprave na krízovú situ-

áciu a pri jej riešení a činnos� podnikate¾ov a  práv-
nických osôb  pri civilnom núdzovom plánovaní,

c) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
d) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom

vládou aj ústredným krízovým štábom,  krajským
úradom pri príprave na riešenie krízových situácií
a pri ich riešení,

e) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
f) kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
g) spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov

pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
h) organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí

pri príprave na krízové situácie,
i) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení

úlohy civilnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.4)

(2) Na plnenie úloh pod¾a odseku 1 písm. b) až i)
okresný úrad zriaïuje osobitný útvar v priamej pod-
riadenosti prednostu okresného úradu; tento útvar
plní aj úlohy sekretariátu krízového štábu okresného
úradu a sekretariátu bezpečnostnej rady okresu.

(3) V čase výnimočného stavu alebo núdzového sta-
vu plní úlohy pod¾a odseku 1 písm. b) až d) bezpeč-
nostná rada okresu; informácie o prijatých opatre-
niach a návrhy na riešenie krízovej situácie predkladá
bezpečnostnej rade kraja.

§ 10 

Obec 

Obec na svojom území
a) zriaïuje krízový štáb,
b) koordinuje činnos� podnikate¾ov a právnických

osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
c) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií, 
d) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
e) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom

vládou aj ústredným krízovým štábom,  krajským
úradom a okresným  úradom pri príprave na rieše-
nie krízových situácií a pri ich riešení,

f) vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
g) zhromažïuje osobné údaje o počte osôb a totožnos-

ti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné
číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú

na území obce a odovzdávajú zoznamy týchto osôb
krízovému štábu príslušného okresného úradu,

h) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení
úlohy civilnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.4)

§ 11

Finančné zabezpečenie krízových situácií

(1) Na plnenie úloh pod¾a tohto zákona
a) ministerstvá a krajské úrady uplatňujú v návrhu

rozpočtu svojej kapitoly na príslušný rok objem
finančných prostriedkov,

b) Národná banka Slovenska vyčleňuje vo svojom roz-
počte na príslušný rok objem finančných prostried-
kov na zabezpečenie prípravy na krízové situácie,

c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky po pre-
rokovaní s Ministerstvom vnútra Slovenskej repub-
liky navrhuje v rozpočtovej kapitole všeobecná po-
kladničná správa účelovú rezervu finančných
prostriedkov na riešenie krízových situácií a od-
straňovanie ich následkov,

d) Ministerstvo financií Slovenskej republiky po schvá-
lení štátneho rozpočtu v Národnej rade Slovenskej
republiky rozpisuje v rámci schválených záväzných
ukazovate¾ov objem finančných prostriedkov na za-
bezpečenie prípravy na krízové situácie ako účelové
prostriedky do rozpočtových kapitol ministerstiev
a krajských úradov.

(2) Obce a vyššie územné celky sú pri plnení úloh
pod¾a tohto zákona financované formou štátnych do-
tácií, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.

§ 12

Podnikatelia a právnické osoby

Podnikatelia a právnické osoby sú na požiadanie
orgánu krízového riadenia povinní poskytnú� mu in-
formácie a podklady potrebné na uskutočňovanie ci-
vilného núdzového plánovania.

§ 13

Informačný systém krízového riadenia

(1) Orgány krízového riadenia pri príprave na krízové
situácie a pri ich riešení využívajú informačný systém
krízového riadenia štátu.

(2) Každý má právo na nevyhnutné informácie o pri-
pravovaných opatreniach a postupoch na ochranu ži-
vota, zdravia a majetku pri krízovej situácii.

§ 14

Správne delikty

(1) Okresný úrad môže uloži� podnikate¾ovi alebo
právnickej osobe za porušenie povinností ustanove-
ných v § 12 pokutu do 100 000 Sk; v prípade poruše-
nia povinností v čase núdzového stavu alebo výnimoč-
ného stavu do 500 000 Sk.

7) § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
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(2) Pokutu možno uloži� do jedného roka odo dňa,
keï sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keï k poruše-
niu povinnosti došlo.

(3) Pri určení pokuty okresný úrad prihliada na zá-
važnos�, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania.

(4) Na konanie o ukladaní pokút sa vz�ahuje vše-
obecný predpis o správnom konaní.8)

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15

Spoločné ustanovenia

V období krízovej situácie je

a) Ústredná povodňová komisia9) a Ústredná protiná-
kazová komisia10) súčas�ou ústredného krízového
štábu, ktorý plní úlohy týchto komisií,

b) povodňová komisia krajského úradu9) a krajská
protinákazová komisia10) súčas�ou krízového štábu
krajského úradu, ktorý plní úlohy týchto komisií,

c) povodňová komisia okresného úradu9) a okresná
protinákazová komisia10) súčas�ou krízového štábu
okresného úradu, ktorý plní úlohy týchto komisií.

§ 16

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

 8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
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388

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

z 12. júna 2002

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
alebo pri invalidite

 Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 447 ods. 3
Občianskeho zákonníka nariaïuje:

§ 1

Náhrada za stratu na zárobku po skončení  pracov-
nej neschopnosti alebo pri invalidite (ïalej len „náhra-
da“) patriaca pod¾a občianskoprávnych predpisov sa
upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri
výpočte tejto náhrady za rok 2001 sa zvyšuje o 8,2 %.

§ 2

Pri úprave náhrady pod¾a § 1 sa neprihliada na

zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného
invalidného dôchodku pod¾a predpisov o sociálnom
zabezpečení.1)

§ 3

(1) Náhrada upravená pod¾a tohto nariadenia vlády
sa prvýkrát uplatní pri výpočte straty na zárobku za
mesiac október.

(2) Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2002 sa
vz�ahujú doterajšie predpisy.2) 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnos� 1. októbra
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave  niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení
pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení
pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo
pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo
pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  277/ 2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na  zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 310/2001 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
alebo pri invalidite.
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O P A T R E N I E
Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 27. júna 2002,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z.
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti

Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 8a
ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996
Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení
správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Štatistického úradu Slovenskej republiky pri naklada-
ní s majetkom štátu sa mení takto:

1. § 1 znie:

„§ 1

Toto opatrenie sa vz�ahuje na správcu majetku štátu
(ïalej len „správca“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti úra-
du, ktorým je príspevková organizácia Inštitút infor-
matiky a štatistiky — Infostat.“.

2. V celom texte opatrenia sa slová „správcovia uve-
dení v § 1 tohto opatrenia“ vo všetkých gramatických
tvaroch nahrádzajú slovami „správca uvedený v § 1
tohto opatrenia“ v príslušnom gramatickom tvare.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „sú oprávnení“ nahrádzajú
slovami „je oprávnený“.

4. V § 3 ods. 2 a v § 5 sa slovo „prevádzajú“ nahrádza
slovom „prevádza“.

5. V § 4 a v § 6 sa slovo „dávajú“ nahrádza slovom
„dáva“.

6. V § 7 sa slová „prenechávajú do nájmu“ nahrádza-
jú slovami „prenecháva do nájmu“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Peter Mach v. r.
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