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V Y H L Á Š K A
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

zo 4. júla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pod¾a
§ 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hos-
podárskej sú�aže a o zmene a doplnení zákona Sloven-
skej národnej rady  č. 347/1990 Zb. o organizácii mi-
nisterstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších pred-
pisov v znení zákona  č. 465/2002 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej re-
publiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú po-
drobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie, sa
mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa slovo „popis“ vo všetkých tvaroch nahrádza

slovom „opis“ v príslušnom tvare.
2. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane

nadpisov znejú:

„§ 11a

Opis obmedzení sú�aže nevyhnutných
na uskutočnenie koncentrácie

Opis obmedzení sú�aže nevyhnutných na uskutoč-
nenie koncentrácie obsahuje

a) opis všetkých obmedzení sú�aže nevyhnutných na
uskutočnenie koncentrácie bez oh¾adu na to, či sa
stali účinnými ku dňu vzniku koncentrácie, 

b) dôvod, pre ktorý účastníci koncentrácie považujú
obmedzenia pod¾a písmena a) za nevyhnutné na
uskutočnenie koncentrácie, a dôvod, pre ktorý nimi
sledovaný cie¾ nemožno zabezpeči� inak, a

c) informáciu o čase trvania obmedzení sú�aže pod¾a
písmena a) a o vymedzení geografickej oblasti, na
ktorú majú tieto obmedzenia sú�aže dosah.

§ 11b

Oznámenie koncentrácie posudzovanej
v zjednodušenom konaní

Oznámenie pod¾a § 12b písm. a) zákona obsahuje
údaje a podklady uvedené v § 1, § 2, § 3 ods. 1 písm.
a) a b), § 4 ods. 1 písm. a) až d), § 9, § 11 písm. a) a b)
a § 11a.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 17. októbra
2002.

Danica Paroulková v. r.
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V Y H L Á Š K A  
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. júla 2002

o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy
pre deti a mládež

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 13k ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí
v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Čistenie a udržiavanie pieskovísk, hracích, športových
a rekreačných plôch určených

pre deti a mládež

(1) Prevádzkovate¾ pieskoviska je povinný
a) pieskovisko najmenej jedenkrát za dva týždne pre-

kopa�, prehraba�, polia� a prepra�; výmenu piesku
v pieskoviskách za nový uskutočni� na začiatku
sezóny a v prípade potreby aj v priebehu sezóny,

b) hracie, športové a rekreačné plochy počas sezóny
pravidelne čisti� a polieva� pitnou vodou alebo vo-
dou, ktorá zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody
určenej na kúpanie.1)

(2) Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie ob-
dobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho
roka.

§ 2

Najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho
znečistenia pôdy pieskovísk a hracích plôch

určených pre deti 

Pôda pieskovísk a hracích plôch nesmie obsahova�
a) viac ako 10 jednotiek tvoriacich kolónie  (KTJ) fekálne

koliformných baktérií a enterokokov na 1 g pôdy,
b) salmonely a vývinové štádiá parazitov.

§ 3

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. novembra 2002.

Roman Kováč v. r.

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na
kúpanie a kúpaliská.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 27. septembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod¾a § 7
ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990
Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republi-
ky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve sa mení
a dopĺňa takto:
1. Slová „okresná školská rada“ a „krajská školská

rada“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky
nahrádzajú slovami „obecná školská rada“
a „územná školská rada“ v príslušných tvaroch.

2. § 5 a  6 znejú:

„§ 5

(1) Obecná školská rada sa zriaïuje v obci, v ktorej
sú určené najmenej dva školské obvody5a) alebo v kto-
rej územnej pôsobnosti sú zriadené najmenej dve školy
alebo dve školské zariadenia,5b) bez rozdielu zriaïova-
te¾a. Ak je v územnej pôsobnosti obce zriadená len
jedna základná škola, ktorej súčas�ou sú školské za-
riadenia, obecná školská rada sa nezriaïuje.

(2) Obecná školská rada ma 11 členov; skladá sa
spravidla z
a) dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov

a jedného zástupcu nepedagogických zamestnan-
cov navrhnutých radami škôl  v územnej pôsobnos-
ti obce,5b)

b) štyroch zástupcov rodičov detí a žiakov navrhnu-
tých radami škôl  v územnej pôsobnosti obce,5b)

c) jedného delegovaného zástupcu obce, na ktorej
území je obecná školská rada zriadená,

d) jedného delegovaného zástupcu okresného úradu,
v ktorého územnej pôsobnosti sa príslušná obec
nachádza,

e) jedného delegovaného zástupcu inej právnickej
osoby, ktorá sa podie¾a na výchove a vzdelávaní,
alebo fyzickej osoby, ktorá sa podie¾a na výchove
a vzdelávaní,

f) jedného delegovaného zástupcu odborovej organi-
zácie zamestnancov škôl alebo školských zariade-
ní.5b)

(3) Členov obecnej školskej rady z kandidátov na-
vrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce
pod¾a odseku 2 písm. a) a b), inými právnickými oso-

bami a fyzickými osobami, ktoré sa podie¾ajú na vý-
chove a vzdelávaní, a odborovými organizáciami za-
mestnancov škôl a školských zariadení pod¾a odseku
2 písm. e) a f) zvolia predsedovia rád škôl vo vo¾bách
hlasovaním. Vo¾by zabezpečí obec. Ak sú v územnej
pôsobnosti obce len dve školy alebo školské zariade-
nia, členom obecnej školskej rady sa stáva jeden zá-
stupca pedagogických zamestnancov, dvaja zástupco-
via rodičov detí a žiakov z každej školy alebo školského
zariadenia a jeden zástupca nepedagogických zamest-
nancov zo školy alebo školského zariadenia, ktoré má
viac nepedagogických zamestnancov; ak je rovnos�
počtu nepedagogických zamestnancov, rozhodne sa
žrebovaním.

 (4) Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do
obecnej školskej rady požiada obec príslušné rady škôl
o návrh kandidátov do obecnej školskej rady pod¾a
odseku 2 písm. a) a b); súčasne požiada okresný úrad,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podie¾ajú na
výchove a vzdelávaní, a odborové organizácie zamest-
nancov škôl a školských zariadení pod¾a odseku 2
písm. e) a f) o delegovanie ich zástupcov do obecnej
školskej rady.

 (5) Obec zvolá  predsedov školských rád na usku-
točnenie volieb. Predsedovia rád škôl si zvolia volebnú
komisiu. Vo¾by členov obecnej školskej rady sa usku-
točnia tak, že predsedovia rád škôl pod¾a odseku 3
zakrúžkujú počet kandidátov určených pod¾a odseku
2 okrem písmen c) a d) na hlasovacom lístku.

 (6) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odo-
vzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlaso-
vacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na
ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kan-
didátov pod¾a odseku 2 okrem písmen c) a d).

 (7) Do obecnej školskej rady sú pod¾a odseku 3
zvolení kandidáti, ktorí vo vo¾bách získali najvyšší
počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení
člena obecnej školskej rady za príslušné skupiny po-
d¾a odseku 2 okrem písmen c) a d) volebná komisia
žrebom.

 (8) Na čele obecnej školskej rady je predseda, kto-
rého zvolí obecná školská rada zo svojich členov na
svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väč-
šinou hlasov všetkých členov obecnej školskej rady.

 (9) Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady
zvolá príslušná obec.

(10) Z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej
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rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis
priebehu a výsledky volieb do obecnej školskej rady,
mená a priezviská členov obecnej školskej rady, meno
a priezvisko zvoleného predsedu obecnej školskej rady
a ïalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisni-
cu podpisuje zvolený predseda obecnej školskej rady
a starosta obce. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí obec.
Prílohou zápisnice je prezenčná listina a dokumentá-
cia o vo¾be a delegovaní členov do obecnej školskej
rady.

§ 6

(1) Územná školská rada sa zriaïuje v samospráv-
nom kraji.

(2) Územná školská rada má 11 členov; skladá sa
spravidla z
a) dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov

a jedného zástupcu nepedagogických zamestnan-
cov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti
samosprávneho kraja,6a)

b) troch zástupcov rodičov žiakov navrhnutých rada-
mi škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kra-
ja,6a)

c) jedného delegovaného zástupcu samosprávneho
kraja,

d) jedného delegovaného zástupcu príslušného kraj-
ského úradu,

e) jedného žiaka strednej školy navrhnutého radami
škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)

f) jedného delegovaného zástupcu inej právnickej
osoby, ktorá sa podie¾a na výchove a vzdelávaní,
alebo fyzickej osoby, ktorá sa podie¾a na výchove
a vzdelávaní,

g) jedného delegovaného zástupcu odborového orgá-
nu zamestnancov škôl a školských zariadení.

(3) Členov územnej školskej rady z kandidátov na-
vrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samo-
správneho kraja, inými právnickými osobami a fyzic-
kými osobami, ktoré sa podie¾ajú na výchove
a vzdelávaní, pod¾a odseku 2 okrem písmen c), d) a g)
zvolia predsedovia rád škôl vo vo¾bách hlasovaním.
Vo¾by zabezpečí samosprávny kraj.

(4) Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do
územnej školskej rady samosprávny kraj požiada prí-
slušné rady škôl o návrh kandidátov do územnej škol-
skej rady pod¾a odseku 2 písm. a), b) a e); súčasne
požiada krajský úrad, iné právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré sa podie¾ajú na výchove a vzdelávaní,
a krajskú odborovú organizáciu zamestnancov škôl
a školských zariadení o delegovanie ich zástupcov do
územnej školskej rady.

 (5) Samosprávny kraj zvolá predsedov školských
rád na uskutočnenie volieb. Predsedovia školských
rád zvolia volebnú komisiu. Vo¾by členov územnej
školskej rady sa uskutočnia tak, že predsedovia rád
škôl pod¾a odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov
určených pod¾a odseku 2 okrem písmen c), d) a g) na
hlasovacom lístku.

 (6) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odo-
vzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlaso-
vacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na
ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kan-
didátov pod¾a odseku 2 okrem písmen c), d) a g).

 (7) Do územnej školskej rady pod¾a odseku 3 sú
zvolení kandidáti, ktorí vo vo¾bách získali najvyšší
počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení
člena územnej školskej rady za príslušné skupiny
pod¾a odseku 2 okrem písmen c), d) a g) volebná
komisia žrebom.

 (8) Na čele územnej školskej rady je predseda, kto-
rého zvolí územná školská rada zo svojich členov na
svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väč-
šinou hlasov všetkých členov územnej školskej rady.

 (9) Ustanovujúce zasadnutie územnej školskej ra-
dy zvolá samosprávny kraj.

(10) Z ustanovujúceho zasadnutia územnej školskej
rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis
priebehu a výsledky volieb do územnej školskej rady,
mená a priezviská členov územnej školskej rady, meno
a priezvisko zvoleného predsedu územnej školskej ra-
dy a ïalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápis-
nicu podpisuje zvolený predseda územnej školskej
rady a predseda samosprávneho kraja. Vyhotovenie
zápisnice zabezpečí samosprávny kraj. Prílohou zápis-
nice je prezenčná listina a dokumentácia o vo¾be a de-
legovaní členov do územnej školskej rady.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b a 6a znejú:
„5a) § 4 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení ne-
skorších predpisov.

 5b) § 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 6a) § 4a ods. 2 a § 5a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Pri zriaïovaní obecnej školskej rady (§ 5)

a územnej školskej rady (§ 6) sa uplatňuje pravidlo, že
počet volených členov tvorí väčšinu.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. októbra 2002.

Peter Ponický v. r.
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588

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky informoval Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO) o zlučite¾nosti § 58 ods. 3 zákona
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy.

Dohoda nadobudla platnos� 22. júna 2000.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2002 bola v Bratislave
podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o u¾ahčení životne
dôležitých civilných cezhraničných prepráv.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 12. septembra 2002, na základe článku 8 ods. 1.
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