
400

Z Á K O N

z 25. júna 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z.,
zákona č. 173/1999 Z. z. a zákona č. 252/1999 Z. z.
sa dopĺňa takto:

1. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) záujmového združenia právnických osôb a do roku

1989 spoločenskej organizácie Revolučné odboro-
vé hnutie a jej právnych nástupcov, a to príslušné
odborové zväzy odborových organizácií a následne
Jednotný majetkový fond zväzov odborových orga-
nizácií v Slovenskej republike, ktorá nadobudla do

vlastníctva byty postavené v rámci združenia fi-
nančných prostriedkov na bytovú výstavbu pod¾a
osobitných predpisov platných v čase výstavby
bytov.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22a) Napríklad zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník

v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií
č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických or-
ganizácií.“.

2. V § 29 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:

„To platí aj o vlastníkoch domov uvedených v § 17
ods. 3 písm. g).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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401

Z Á K O N

z 25. júna 2002

o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Zriaïuje sa zdravotnícka vysoká škola ako štátna
vysoká škola1) s názvom Slovenská zdravotnícka uni-
verzita v Bratislave.

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
vzniká zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medi-
cíny v Bratislave.

(3) Sídlo Slovenskej zdravotníckej univerzity je Bra-
tislava.

(4) Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa zriaïu-
jú
a) fakulta ošetrovate¾stva a zdravotníckych odbor-

ných štúdií,
b) fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,
c) fakulta verejného zdravotníctva.

(5) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je
univerzitná vysoká škola.2)

§ 2

(1) Dňom zriadenia zdravotníckej vysokej školy po-
d¾a § 1 zaniká Slovenská postgraduálna akadémia
medicíny v Bratislave.3)

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej
akadémie medicíny v Bratislave. Tým prechádzajú zo
Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bra-
tislave všetky povinnosti a práva vyplývajúce z pracov-
noprávnych a iných právnych vz�ahov na Slovenskú
zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

§ 3

Účastníci ïalšieho vzdelávania v zdravotníctve4) po-
kračujú v ïalšom vzdelávaní na Slovenskej zdravotníc-
kej univerzite v Bratislave; toto vzdelávanie dokončia
pod¾a doterajších právnych predpisov.5)

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 209/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

Čl. III

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 5 ods. 1, § 42 písm. c) a § 45 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 ods. 13 a 14 zákona č. 131/2002 Z. z.
3) § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
5) § 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
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402

Z Á K O N

z 26. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(patentový zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

1. V § 5 ods. 1 sa za slovom „oblastí“ vypúš�a čiarka
a slová „najmä z oblasti“.

2. V § 9 sa slová „pod¾a neho vyrába alebo sa využí-
va“ nahrádzajú slovami „jeho predmet môže vyrába�
alebo sa môže využíva�“.

3. V § 35 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami
„ods. 7“.

4. V § 36 ods. 9 sa slová „pod¾a odsekov 6 a 7“
nahrádzajú slovami „pod¾a odsekov 5 a 7“.

5. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) neboli splnené podmienky na jeho udelenie pod¾a

predpisov platných v čase jeho udelenia.“.

6. V § 54 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú
slovami „odseku 6“.

 7. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 6“
nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 5“.

 8. V § 58 odsek 3 znie:
 „(3) Prihlasovate¾ medzinárodnej prihlášky,1) kto-

rou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republi-
ke, je povinný predloži� túto medzinárodnú prihlášku
úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti,
zaplati� správny poplatok za podanie prihlášky (§ 79
ods. 8) a predloži� jej preklad do štátneho jazyka.“.

 9. V § 69 písm. b) sa odkaz „3“ nahrádza odkazom
„23“.

10. V § 79 ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú
slovami „odseku 1“.

11. V čl. III sa vypúš�ajú slová „ponuku licencie“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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403

Z Á K O N

z 26. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:
(4) „Žiadate¾ svoju slovenskú národnos� alebo slo-

venský etnický pôvod preukazuje úradným dokladom
(ïalej len „doklad“) potvrdzujúcim túto skutočnos�.
Dokladom potvrdzujúcim túto skutočnos� je najmä
rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie
o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom po-
byte žiadate¾a, ak obsahuje zápis o slovenskej národ-
nosti pod¾a práva štátu, ktorého orgán osvedčenie
vydal.“.

2. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Postavenie zahraničného Slováka zaniká

a) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým
bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na
území Slovenskej republiky,3) alebo

b) dňom doručenia listiny o udelení štátneho občian-
stva Slovenskej republiky.3a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3) § 17 Trestného zákona.
3a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z.

o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona
č. 70/1997 Z. z.“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Držite¾ preukazu je povinný v prípade zániku

postavenia zahraničného Slováka preukaz odovzda�
orgánu, ktorý ho vydal.“.

4. Nadpis nad § 6 sa umiestňuje pod označenie § 6.

5. V § 6 sa vypúš�ajú odseky 2 a 3. Súčasne sa
zrušuje označenie odseku 1 a vypúš�ajú sa poznámky
pod čiarou k odkazom 9 a 10.

6. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky
a) koordinuje tvorbu a výkon politiky štátu vo vz�ahu

k zahraničným Slovákom,
b) vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo

vz�ahu k zahraničným Slovákom v spolupráci
s ústrednými orgánmi štátnej správy,

c) koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštát-
nych subjektov Slovenskej republiky zahraničným
Slovákom v záujme udržania ich národného pove-
domia a kultúrnej identity,

d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho infor-
mačného systému dokumentačnú činnos� o zahra-
ničných Slovákoch a utvára podmienky na spro-
stredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre
zahraničných Slovákov.

§ 8

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí
a) rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slo-

váka,
b) vedie evidenciu držite¾ov preukazu.“.

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a) zabezpečuje podporu rozvoja kultúry zahraničných

Slovákov s cie¾om uchováva� ich národné povedo-
mie a kultúrnu identitu,

b) zabezpečuje rozpracovanie programov a systémo-
vých koncepcií podpory kultúry zahraničných Slo-
vákov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy.“.

8. V § 10 sa vypúš�a odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Súčasne sa vypúš�a poznámka pod čiarou k odka-
zu 13.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných or-
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gánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a orga-
nizácii ústrednej štátnej správy“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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404

Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom

bytov a s bytovými náhradami v znení zákona
č. 484/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) sudcov a prokurátorov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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405

Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene záko-
na č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 276/2001 Z. z. a zákona č. 208/2002 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺ-
ňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon upravuje aj niektoré práva staveb-
níkov a prevádzkovate¾ov potrubí pre pohonné látky
a ropu s prevádzkovým príslušenstvom (ïalej len „po-
trubie“) k cudzím nehnute¾nostiam pri výstavbe a pre-
vádzke potrubí a niektoré obmedzenia užívania týchto
nehnute¾ností.“.

2. V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Licenciu možno udeli� aj jednotlivo
na každú činnos�, ktorá je rozvodom elektriny, plynu
alebo tepla pod¾a § 2 ods. 2, alebo na viac takýchto
činností.“.

3. V § 3 ods. 5 písm. a) až c) sa za slovo „výrobu“
vkladajú slová „alebo rozvod“. 

4. Za DRUHÚ ČASŤ sa vkladá nová TRETIA ČASŤ,
ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA  ČASŤ

NIEKTORÉ PRÁVA K NEHNUTE¼NOSTIAM
A OBMEDZENIA ICH UŽÍVANIA

PRI VÝSTAVBE A PREVÁDZKE POTRUBÍ

§ 38a

Pri výstavbe a prevádzke potrubí sa na stavebníka
alebo prevádzkovate¾a potrubia vz�ahuje § 9 ods. 6 až 9.

§ 38b

Ochranné pásmo potrubia

(1) Ochranným pásmom potrubia je priestor v bez-
prostrednej blízkosti potrubia, ktorý je určený na za-
bezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie
bezpečnosti osôb a majetku. Vlastníci a užívatelia ne-
hnute¾ností v ochrannom pásme sú povinní zdrža� sa

všetkého, čo by mohlo poškodi� potrubie a ohrozi�
plynulos� a bezpečnos� jeho prevádzky. 

(2) Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými
plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m
po oboch stranách od osi potrubia.

§ 38c

Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia 

(1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zria-
ïova� objekty osobitnej dôležitosti,15a) ako aj �ažné ja-
my prieskumných a �ažobných podnikov a odvaly.

(2) V ochrannom pásme potrubia je zakázané
a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaïova� na

vodnom toku mosty a vodné diela,
b) do vzdialenosti 150 m vykonáva� súvislé zastavanie

miest a sídlisk a zriaïova� ïalšie dôležité objekty15b)
a železničné trate pozdĺž potrubia,

c) do vzdialenosti 100 m zriaïova� akéko¾vek stavby,
d) do vzdialenosti 50 m vykonáva� stavby menšieho

významu a kanalizačnej siete,
e) do vzdialenosti 20 m zriaïova� potrubie pre iné

látky ako hor¾avé kvapaliny I. a II. triedy,
f) do vzdialenosti 10 m vykonáva� činnosti, ktoré by

mohli ohrozi� potrubie a plynulos� a bezpečnos� je-
ho prevádzky, napr. výkopy, odpratávanie zemín,
ich navršovanie, sondy a vysádzanie stromov.

(3) Stavebný úrad15c) môže vyda� rozhodnutie
o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie na
uskutočnenie stavby, na zmenu stavby alebo na udr-
žiavacie práce na stavbe15d) v ochrannom pásme potru-
bia len s predchádzajúcim súhlasom majite¾a a pre-
vádzkovate¾a potrubia a vlastníka pozemku, na
ktorom je alebo má by� stavba umiestnená; pritom určí
primerané podmienky na zaistenie bezpečnosti stavby
a potrubia.

(4) Vonkajšie elektrické vedenie vysokého a ve¾mi
vysokého napätia možno zriaïova� najmenej v takej
vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné
pásma pod¾a § 19.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:
„15a) § 27 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej re-

publiky.
 15b) § 27 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.
 15c) § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-

ní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

 15d) § 39a, 54 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.“.
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Doterajšia TRETIA ČASŤ a ŠTVRTÁ ČASŤ sa ozna-
čujú ako ŠTVRTÁ ČASŤ a PIATA ČASŤ.

5. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:

„§ 42b

Práva k cudzím nehnute¾nostiam a obmedzenia ich
užívania, ktoré vznikli do 31. júla 2002, sa spravujú
pod¾a predpisov platných do 31. júla 2002.“.

6. § 43 sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie: 
„13. vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávne-

niach k cudzím nehnute¾nostiam pri stavbách a pre-
vádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ro-
pu.“.

Čl. II

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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406

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 24. mája 2002,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z.
o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní,

o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe
kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 30 ods. 6 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemic-
kých látkach a chemických prípravkoch v znení záko-
na č. 128/2002 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej re-

publiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri
overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich
dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení
osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kon-
troly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
(zásady správnej laboratórnej praxe) sa mení takto:

Prílohy č. 2 a č. 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2                       
k vyhláške č. 65/2002 Z. z.

V Z O R

ŽIADOSŤ

o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
pod¾a zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Žiadam o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe v testovacom zariadení: 

Žiadate¾ o osvedčenie:  ................................................................................................................................................

Sídlo: ..........................................................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................................................

IČO: ................................................................................. DIČ: ..................................................................................

Štatutárny zástupca: ..................................................................................................................................................

Kontaktná osoba: .............................................................. číslo telefónu a číslo faxu:................................................

                  e-mailová adresa: .......................................................

Číslo oprávnenia na podnikate¾skú činnos�: .......................................   Vydal: ..................................................

Zápis v obchodnom registri: ...............................................................................................................................

Testovacie zariadenie je schopné vykonáva� neklinické testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých v ...................
....................... (§ 1 ods. 2 vyhlášky č. 65/2002 Z. z.) — určí žiadate¾.

 

Registrácia dňa: Registračné číslo:
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Prílohy:

— Zoznam štúdií, rozsah činností a informácie o organizačnej schéme testovacieho zariadenia, 

— výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu, 

— vyhlásenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 65/2002 Z. z.

Dátum podania žiadosti:        Podpis štatutárneho zástupcu:

Príloha č. 3                         
k vyhláške č. 65/2002 Z. z.

V Z O R

(Akredičný orgán)

OSVEDČENIE

o súlade so správnou laboratórnou praxou

č. . . . 

(Akreditačný orgán) osvedčuje 

dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe pod¾a zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch a v súlade so Smernicou Rady 1999/12/EC

v testovacom zariadení:

Oblas� štúdií:

Typy látok:

Testovacie zariadenie je zaradené do národného programu monitorovania Správnej laboratórnej praxe
(akreditačného orgánu).

                                    Osvedčenie nadobúda platnos� dňom vydania a platí do:

reprezentant Slovenskej republiky                                                 riadite¾ akreditačného orgánu
v pracovnej skupine 
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre Správnu laboratórnu prax (SLP)

Bratislava (dátum vydania)
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Testovacie
zariadenie Typ zariadenia

Druh
chemickej

látky

Rozsah
činnosti

Dátum
inšpekcie Druh inšpekcie Úroveň súladu Vysvet¾ujúce

poznámky

Dátum
udelenia

osvedčenia
Iné

názov
(sekcia,
oddelenie, čas�
oddelenia,
laboratórium)

adresa
(minimálne
mesto
a poštové
smerové číslo)

predchádzajúci 
názov

priemyselné

kontrakčné

štátne

univerzitné

iné
(špecifikova�)

priemyselné
chemikálie

pesticídy

biocídy

kozmetika

humánne lieky

veterinárne 
lieky

prísady do
požívatín

prísady do
krmovín

iné
(špecifikova�)

Použi� OECD
terminológiu
a čísla:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

presné
dátumy,  ale
minimálne
mesiac a rok

Použi� skratku:
FULL
(rutinná)

FULL-R
(celková na
vyžiadanie)

FSI
(terénne
miesto)

SA
(audit štúdie)

SA-R
(audit štúdie
na vyžiadanie)

PRE
(predinšpekcia)

FIRST
(úvodná,
celková)

RE-I
(opakovaná
inšpekcia)

IC
(úplný súlad)

NIC
(nesúlad)

PEN
(nie celkom
dosiahnutý
súlad)

FNC
(celková
inšpekcia
neukončená)

RFP
(vyradený
z programu
monitorovania)

uvedú sa
hlavné dôvody
PEN

presný dátum,
ale minimálne
mesiac a rok

ïalšie
informácie,
ktoré chce
členský štát
poskytnú�

Poznámky:

1. Fyzikálno-chemické testovanie.

2. Toxikologické štúdie.

3. Testy mutagenity.

4. Štúdie environmentálnej toxicity, toxicity na vodných a pôdnych organizmoch.

5. Štúdie správania vo vode, na zemi a vo vzduchu; bioakumulácia.

6. Štúdie rezíduí.

7. Štúdie účinkov na ekosystémy.

8. Analytické a klinicko-chemické testovanie.

9. Iné štúdie — špecifikova�.“.

S
tra

n
a 4

1
2
8

Z
b
ierk

a zá
k
on

ov č. 4
0
6

/
2
0
0
2

Č
ia

stk
a 1

5
9



Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

¼ubomír Harach v. r.
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407

V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva po¾nohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb.,
ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o po¾ovníctve

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o po¾ov-
níctve ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva po¾nohospodárstva a výživy
č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie pred-
pisy k zákonu o po¾ovníctve v znení  zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z., vyhlášky
č. 143/1994 Z. z. a vyhlášky č. 340/1996 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 1 znie: 
„(1) Za po¾ovníckeho hospodára možno ustanovi�

občana Slovenskej republiky, ktorý má platný po¾ovný
lístok, platný zbrojný preukaz a ktorý preukáže, že
najmenej pä� rokov idúcich po sebe vykonáva právo
po¾ovníctva, a ktorý zložil skúšku po¾ovníckeho hos-
podára alebo vyššiu odbornú po¾ovnícku skúšku, ale-
bo je absolventom strednej lesníckej školy alebo les-
níckej fakulty. Funkciu po¾ovníckeho hospodára
možno vykonáva� len v jednom po¾ovnom revíri okrem
výkonu tejto funkcie aj vo zverníku.“.

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo „pripravova�” vkladajú
slová „a predklada� v  ustanovenom termíne”.

3. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Po¾ovnícky hospodár okrem oprávnení uvede-
ných v odseku 2 
a) navrhuje opatrenia užívate¾ovi po¾ovného revíru

potrebné na zabezpečenie riadneho po¾ovníckeho
hospodárenia, na ochranu zveri alebo záchranu
zveri, na ochranu po¾ovného revíru, zamedzenie
škôd na zveri a divine, na zabezpečenie starostli-
vosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených
veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatre-
ní a vyžaduje od užívate¾a revíru plnenie prijatých
opatrení,

b) vedie po¾ovnícku evidenciu a štatistiku a na požia-
danie ju predkladá orgánom štátnej správy,

c) pride¾uje  značky na označovanie ulovenej raticovej
zveri a vedie o nich evidenciu,

d) podpisuje so štatutárnym zástupcom užívate¾a po-
¾ovného revíru písomnosti týkajúce sa po¾ovnícke-
ho hospodárenia a povolenky na po¾ovačku,

e) zúčastňuje sa na inštruktážach organizovaných or-
gánom štátnej správy a preukazuje tomuto orgánu
znalos� z po¾ovníckych predpisov, 

f) dozerá v po¾ovnom revíri na praktickú prípravu
uchádzačov o prvý po¾ovný lístok a predkladá uží-
vate¾ovi revíru návrhy na jeho hodnotenie,

g) usmerňuje činnos� po¾ovníckej stráže a dáva pod-
net užívate¾ovi revíru na zmeny v jej zložení,

h) vyžaduje v po¾ovnom revíri od osôb vykonávajúcich
povolený lov zveri včasné doh¾adanie postrie¾a-
nej zveri za použitia po¾ovne upotrebite¾ných psov
a predloženie ulovenej raticovej zveri na vizuálnu
prehliadku,

i) poveruje po dohode s užívate¾om po¾ovného revíru
iné osoby kontrolou, evidenciou ulovenej zveri a vy-
dávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 18 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „bonitáciu
po¾ovného revíru“ a na konci sa pripája táto veta:
„Zaradenie revíru do akostných tried pre jednotlivé
druhy zveri sa vykonáva osobitne po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o uznaní po¾ovného reví-
ru.“.

5. V § 20 ods. 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová
„a nie sú držite¾mi zbrojného preukazu“.

6. V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) na jeden kalendárny rok alebo na pä� kalendárnych

rokov pre občanov Slovenskej republiky,“.

7. V § 20 ods. 2 písmeno d) znie: 
„d) na jeden rok, na jeden mesiac alebo na jeden týždeň

od ich vydania pre cudzincov.“. 

8. V § 20 ods. 3 písm. b) sa za slovo „organizácie”
vkladajú slová „alebo bola z po¾ovníckej organizácie
vylúčená a kárne opatrenie doby vylúčenia trvá”.

9. V § 20 sa odsek  3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré
znejú:
„d) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin

pytliactva,5) ak trest nebol zahladený, 
e) ktorá nepreukáže, že je poistená proti následkom

zákonnej zodpovednosti z výkonu práva po¾ovníctva
počas platnosti po¾ovného lístka,

f) ktorej bol odňatý po¾ovný lístok a doba odňatia
trvá.“.
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10. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„§ 9 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.“ nahrádza
citáciou „§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 246/1993 Z. z.“.

11. V § 20 ods. 4 sa vypúš�a písmeno a).  

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená
a) a b).

12. V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „žiadosti“ vkladá
čiarka a vypúš�ajú sa slová „a ak nejde o vydanie
prvého po¾ovného lístka, aj z disciplinárneho regis-
tra,“.

13. V § 21 ods. 1 písm. d) sa v druhom bode pred
slovo „absolvoval“ vkladajú slová „je žiakom alebo“
a slovo „že“ sa nahrádza slovami „je absolventom a“.

14. V § 21 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:
„3. absolvoval strednú po¾nohospodársku školu vráta-

ne skúšky z po¾ovníctva alebo je poslucháčom, ale-
bo absolventom technickej univerzity, po¾nohospo-
dárskej univerzity, alebo univerzity veterinárneho
lekárstva, na ktorej bolo povolené vyučova� po¾ov-
níctvo, a zložil skúšku z po¾ovníctva na tejto škole,
alebo“.

15. V § 21 ods. 1 písm. d) v štvrtom bode sa vypúš-
�ajú slová „alebo skúšku pre odborných lesných hos-
podárov“.

16. V § 21 odsek 3 znie:  

„(3) Ak ide o vydanie po¾ovného lístka s platnos�ou
dlhšou ako jeden rok, žiadate¾  predloží doklady pod¾a
odseku 1 písm. b) a e) platné na dobu, na ktorú sa má
po¾ovný   lístok  vyda�; organizácia, ktorá vydala žia-
date¾ovi doklad pod¾a odseku 1 písm. b) a e), oznamuje
orgánu štátnej správy zmeny tých údajov, ktoré majú
vplyv na odobratie po¾ovného lístka pod¾a § 24 ods. 1.“.

17. V § 21 odsek 5 znie:
„(5) Žiados� o predĺženie platnosti po¾ovného lístka

doloženú dokladmi pod¾a § 21 ods. 1 písm. a), b), d)
a e) podáva žiadate¾ najneskôr jeden mesiac pred uply-
nutím doby jeho platnosti. Pri predložení žiadosti po
uplynutí tejto  doby orgán štátnej správy platnos�
po¾ovného lístka nepredĺži, ale vydá nový po¾ovný lís-
tok.“.

18. V § 26 ods. 1 sa za slovo „Pri“ vkladá slovo
„plánovaných“ a na konci sa pripája táto veta: 
„Taká povolenka nie je potrebná, ak spoločnú po¾ovač-
ku vedie po¾ovnícky hospodár.“.

19. § 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Povolenka na po¾ovačku je evidovaným tlačivom,

ktorého evidenciu vedie po¾ovnícky hospodár. Vydáva
sa pre konkrétnu osobu okrem prípadu uvedeného
v odseku 1, na konkrétny po¾ovný revír, konkrétny
druh zveri a na určenú dobu lovu.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Pavel Koncoš v. r.

Čiastka 159 Zbierka zákonov č. 407/2002 Strana 4131


