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Z Á K O N

z 9. decembra  2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm

na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone: 

Čl. I

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
zákona č. 389/1998 Z. z., zákona  č. 155/1999 Z. z.,
zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z.,
zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z.
a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 6 písm. e) sa vypúš�a slovo „kalendár-
ne“.

2. V § 7 ods. 6 sa vypúš�a písmeno j) vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 16a.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).

3. V § 42 sa vypúš�a odsek 8.

4. V § 43 ods. 12 sa vypúš�ajú slová „vrátane úhrady,
ktorú platí občan za starostlivos� v domove-penzióne
pre dôchodcov pod¾a doterajších predpisov“ a za slovo
„doh¾ad“ sa vkladajú slová „v zariadeniach sociálnych
služieb uvedených v § 18 ods. 2“.

5. V § 48 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi zo subjektív-

nych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci doplní jeho
príjem v kalendárnom mesiaci, ak ide o plnoletú fyzic-
kú osobu, do sumy 1 450 Sk.

 (3) Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektív-
nych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci doplní jeho
príjem v kalendárnom mesiaci, ak ide o plnoletú fyzic-
kú osobu do sumy 2 900 Sk, ak  ide o zaopatrené
neplnoleté die�a  do sumy 1 000 Sk a ak ide o neza-
opatrené die�a do sumy 1 600 Sk.“.

6. V § 48 ods. 4 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami
„2 a 3“ a za slovami „v jednej sume“ sa bodka nahrádza
čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorej
výška nesmie presiahnu� sumu 10 500 Sk mesačne.“.

7. V § 48 sa vypúš�a odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5
až 12.

8. V § 48 ods. 5 sa slová „v odseku 4“ nahrádzajú
slovami „v odsekoch 2 až 4“.

9. V § 57 ods. 4 sa vypúš�ajú slová „bez sprievodcu“.

10.  V § 58 ods. 11 sa slová „1,5 % zo sumy životného
minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného oso-
bitným predpisom36)“ nahrádzajú sumou „55 Sk“. 

11. V § 59 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „s výnimkou
druhého mechanického vozíka, druhého elektrického
vozíka alebo druhého načúvacieho  aparátu. Za druhý
mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý
kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.“.

12. V § 61 ods. 5 sa slová „na pracovné, vzdelávacie,
rodinné a občianske aktivity“ nahrádzajú slovami „na
účely prepravy do zamestnania, do školského zariade-
nia alebo do zariadenia sociálnych služieb“.

13. V  §  63  ods. 6  sa  suma „500 000 Sk“ nahrádza
sumou „550 000 Sk“,  suma „100 000 Sk“ sa nahrádza
sumou „50 000 Sk“ a suma „250 000 Sk“ sa nahrádza
sumou „200 000 Sk“. 

14. V § 63 ods. 9 sa suma „350 000 Sk“ nahrádza
sumou „250 000 Sk“. 

15. § 64 vrátane nadpisu znie:

„§ 64

Peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov

(1) Občanovi s �ažkým zdravotným postihnutím,
ktorý je pod¾a posudku vydaného pod¾a § 57 ods. 1 a
2 odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
možno poskytnú� peňažný príspevok na zvýšené vý-
davky
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace 

1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bieliz-
ne, obuvi a bytového zariadenia,

2. so zabezpečením prevádzky osobného motorové-
ho vozidla,

3. so starostlivos�ou o psa so špeciálnym výcvikom.

(2) Kompenzácia na každé zvýšenie výdavkov uvede-
ných v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu
zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je 983 Sk.

(4) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu
zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia je 200 Sk.

(5) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu
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zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením pre-
vádzky osobného  motorového vozidla je 500 Sk.

  (6) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky
osobného motorového vozidla možno poskytnú� obča-
novi s �ažkým zdravotným postihnutím, ktorý je pod¾a
§ 17 odkázaný na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom a ktorý
a) je vlastníkom alebo držite¾om osobného motorové-

ho vozidla alebo
b) nie je vlastníkom alebo držite¾om osobného moto-

rového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fy-
zická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonáva-
nie prepravy.

  (7) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov na diétne stravovanie nemožno poskytnú�
občanovi s �ažkým zdravotným postihnutím, ktorému
sa poskytuje starostlivos� v zariadení sociálnych slu-
žieb celoročne. To neplatí, ak sa občanovi s �ažkým
zdravotným postihnutím poskytuje starostlivos� v za-
riadení sociálnych služieb prechodne a na určitý čas,
najviac na 30 dní.

  (8) Peňažné  príspevky uvedené v odsekoch 3 až 5
a 9 sa poskytujú mesačne.

  (9) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu
zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivos�ou
o psa so špeciálnym výcvikom je 1 200 Sk.

(10) Peňažný príspevok na zvýšené výdavky sa nepo-
skytuje, ak príjem občana s �ažkým zdravotným po-
stihnutím presiahol dvojnásobok sumy životného mi-
nima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného
osobitným predpisom.36)

(11) Na výpočet príjmu sa vz�ahuje § 58 ods. 10.
Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov po-
užije primerane a na zis�ovanie príjmu sa vz�ahuje §
58 ods. 14.”.

16. V § 64a  ods. 4 sa slová „1,65-násobku sumy
životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustano-
veného osobitným predpisom36)“ nahrádzajú sumou
„6 000 Sk“ a slová „2,25-násobku sumy životného mi-
mina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobit-
ným predpisom36)“ sa nahrádzajú sumou  „8 000 Sk“.

17. V § 64a ods. 5  sa slová „1,35-násobku sumy
životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustano-
veného osobitným predpisom36)” nahrádzajú sumou
„5 300 Sk” a slová „1,95-násobku sumy životného mi-
mina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobit-
ným predpisom36)“ sa nahrádzajú sumou „7 500 Sk“.

18. V § 64a ods. 6  sa slová „2,15-násobku sumy
životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustano-
veného osobitným predpisom36)“ nahrádzajú sumou
„7 800 Sk“.

19. V § 67 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o),
ktoré znie: 
„o) poskytuje finančné prostriedky na úhradu výdav-

kov na poskytovanie opatrovate¾skej služby vyššie-
mu územnému celku a prostredníctvom príslušné-

ho okresného úradu finančné prostriedky na úhra-
du výdavkov na poskytovanie opatrovate¾skej služ-
by príslušným obciam a kontroluje hospodárenie
s nimi,”.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p). 

20. V § 68 písm. a) siedmom bode sa vypúš�ajú slová
„bez sprievodcu“.

21. V § 68 písm. a) štrnástom bode sa slová „§ 48
ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 7“.

22.  V § 86 ods. 1 písm. c) sa vypúš�ajú slová „alebo
obec“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „do 15. mája
príslušného roka, ak v predchádzajúcom roku vyko-
nával sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti so-
ciálnoprávnej ochrany alebo poskytoval sociálne pora-
denstvo alebo  sociálnu službu“.

23. V § 86 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Výročná správa o činnosti a o hospodárení sub-
jektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc pod¾a tohto
zákona, obsahuje najmä
a) ročnú účtovnú uzávierku,
b) správu audítora k ročnej účtovnej uzávierke, ak

bola audítorom overená,
c) preh¾ad o príjmoch a výnosoch v členení pod¾a

zdrojov,
d) stav majetku a pohyb majetku a záväzkov.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3
až 10.

24. V § 91 odsek 2 znie:
„(2) Na konanie o poskytovaní dávky sociálnej pomo-

ci, o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzá-
ciu,  peňažného príspevku za opatrovanie a o posky-
tovaní sociálnej služby sa vz�ahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní s výnimkou § 60 až 66
zákona o správnom konaní.65)“. 

25. V § 101 ods. 1 sa za slová „začalo konanie o“
vkladajú slová „príspevku za opatrovanie,“. 

26. V § 106 sa vypúš�a odsek 5.

27. § 106a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samo-

správnym krajom sa odseky 1 až 5 použijú rovnako.”.

28. Za § 110g sa vkladajú § 110h a 110i, ktoré znejú:

„§ 110h

(1) O žiadostiach o poskytnutie dávky sociálnej po-
moci, o ktorých príslušný orgán právoplatne  nerozho-
dol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje pod¾a zákona
účinného od 1. januára 2003.

(2) Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí
po 1. januári 2003 dávku sociálnej pomoci poskytova-
nú do 31. decembra 2002 pod¾a zákona účinného od
1. januára 2003 a rozhodne o dávke sociálnej pomoci
najneskôr do 31. januára 2003.
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§ 110i

(1) O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspev-
kov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opat-
rovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne neroz-
hodol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje pod¾a
zákona účinného od 1. januára 2003. 

(2) Občanovi s �ažkým zdravotným postihnutím,
ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompen-
záciu pod¾a § 58, 62 a 64 a peňažný príspevok za
opatrovanie na základe právoplatného rozhodnutia
vydaného do 31. decembra 2002, sa poskytuje peňaž-
ný príspevok na kompenzáciu pod¾a § 58, 62 a 64
a peňažný príspevok za opatrovanie pod¾a zákona
účinného od 1. januára 2003.

(3) Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí
po 1. januári 2003 výšku peňažného príspevku na
kompenzáciu pod¾a § 58, 62 a 64 a peňažného príspev-
ku za opatrovanie poskytovaných do 31. decembra
2002 pod¾a zákona účinného od 1. januára 2003 a roz-
hodne o týchto peňažných príspevkoch najneskôr do
31. januára 2003 okrem prípadov konania pod¾a od-
seku 4, na ktoré sa uvedená lehota nevz�ahuje.

(4) Konania o poskytnutie peňažných príspevkov na
kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie
pod¾a § 60 až 66 zákona o správnom konaní65) začaté

do 31. decembra 2002 sa skončia pod¾a predpisov
účinných do 31. decembra 2002.“.

29. Doterajšie prílohy č. 7, 7a, 8 až 10 sa nahrádzajú
novými prílohami č. 7, 7a, 8 až 10, ktoré sú prílohami
č. 1 až 5 tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o usta-
novení súm na účely štátnych sociálnych dávok v zne-
ní zákona č. 439/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „s výnimkou príspevku za opatrovanie”.

2. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
„g) príspevok na bývanie,
h) paušálny príspevok poskytovaný absolventovi ško-

ly počas absolventskej praxe.17a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie: 
„17a) § 90b ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 387/1996 Z. z. o  zamestnanosti v znení zákona
č. 556/2001 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003. 

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky
a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Príloha č. 1
k zákonu č. 724/2002 Z. z.

Príloha č. 7
k zákonu č. 195/1998 Z. z. 

Cena pomôcky, cena
potrebnej úpravy bytu,
rodinného domu alebo

garáže

Príjem občana s �ažkým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy

životného minima pre plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom36)

do 2 do 3 do 4 do 5

do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny
pomôcky, z ceny úpravy bytu,
rodinného domu najviac zo sumy
550 000 Sk, z ceny úpravy garáže
najviac zo sumy 50 000 Sk

do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 %

nad 50 000 Sk  95 % 90 % 80 % 70 %
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku 
na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 2
k zákonu č. 724/2002 Z. z.

Príloha č. 7a
k zákonu č. 195/1998 Z. z. 

Cena psa so špeciálnym
výcvikom

Príjem občana s �ažkým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy

životného minima pre plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom36)

do 2 do 3 do 4 do 5

100 % 95 % 90 % 80 % Výška príspevku v % z ceny
psa so špeciálnym výcvikom
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

Príloha č. 3
k zákonu č. 724/2002 Z. z.

Príloha č. 8
k zákonu č. 195/1998 Z. z. 

Cena opravy
pomôcky

Príjem občana s �ažkým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy

životného minima pre plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom36)

do 2 do 3 do 4 do 5

do   5 000 Sk 95 % 50 %   0 %   0 % Výška príspevku v % z ceny
opravy pomôcky

do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 %

do 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 %

nad 25 000 Sk  95 % 90 % 70 % 50 %
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla

Príloha č. 4
k zákonu č. 724/2002 Z. z.

Príloha č. 9
k zákonu č. 195/1998 Z. z. 

Cena osobného
motorového

vozidla

Príjem občana s �ažkým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy

životného minima pre plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom36)

do 2 do 3 do 4 do 5

85 % 80 % 70 % 55 % Výška príspevku v % z ceny
osobného motorového vozidla,
najviac zo sumy 400 000 Sk
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

Príloha č. 5
k zákonu č. 724/2002 Z. z.

Príloha č. 10
k zákonu č. 195/1998 Z. z. 

Príjem občana s �ažkým zdravotným postihnutím vyjadrený
v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú
osobu ustanoveného osobitným predpisom36)

do 2 do 3 do 4 do 5

Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na 
prepravu

95 % 90 % 70 % 50 %
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725

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

z 18. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách

v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po doho-
de s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 19 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave
základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
zákona č. 5/1999 Z. z. a § 6 ods. 4 písm. c) zákona
Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení ne-
skorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republi-
ky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stred-
ných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže

poda� dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo školstva“) na dve stredné školy alebo na
dva učebné odbory, alebo na dva študijné odbory tej
istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže
poda� ïalšiu prihlášku pod¾a § 5 ods. 6 a pod¾a § 5
ods. 8.“.

2. V § 2 ods. 2 sa v prvej vete číslovka „5“ nahrádza
číslovkou „15“.

3. V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
„Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.“.

4. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) do 20. februára na študijné odbory a učebné odbory

a na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo talentu,
1. 5370 3 masér,
2. 7644 6 pedagogická škola — integrovaný odbor,
3. 7649 6 učite¾stvo pre materské školy a vychová-

vate¾stvo,
4. 82 — umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-

remeselná výroba,
5. 85 — umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-

remeselná výroba,
6. 7902 5 01 gymnázium — matematika,
7. 7902 5 76 gymnázium — telesná výchova,
8. 7902 5 74 gymnázium — bilingválne štúdium,
9. 7902 5 78 gymnázium — slovenský jazyk a litera-

túra,

10. triedy stredných škôl s bilingválnym vyučova-
ním,

11. triedy športových škôl,
12. športové triedy na stredných školách;“.

 5. V § 3 ods. 2 sa slová „príslušnej školskej správe“
nahrádzajú slovami „zriaïovate¾ovi školy“.

 6. V § 3 ods. 2 sa vypúš�a druhá veta.

 7. V § 3 odsek 3 znie:
 „(3) Zriaïovate¾ rozhodne o návrhu počtu tried pr-

vého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do
15. septembra, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje
určený plán výkonov do začiatku termínu konania
prijímacích skúšok. Ak je zriaïovate¾om strednej školy
samosprávny kraj, tento návrh prerokuje s krajským
úradom.“.

 8. V § 4 odsek 1 znie:
 „(1) Riadite¾ strednej školy po prerokovaní v peda-

gogickej rade školy, po vyjadrení rady školy1) a so
súhlasom zriaïovate¾a určí počet žiakov, ktorých mož-
no prija�1a) do tried prvého ročníka, a termíny konania
prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 15. janu-
ára na výveske školy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 7 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990

Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov.

1a) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej
republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskor-
ších predpisov.“.

 9. V § 4 ods. 2 druhá veta znie:
„Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky
a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijíma-
cieho konania pod¾a § 5 ods. 7.“.

10. V § 4 ods. 3 sa vypúš�a druhá veta. 

11. V § 4 sa vypúš�a odsek 6.

12. V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Ostatné prijímacie skúšky do gymnázií, stred-

ných odborných škôl a stredných odborných učilíš� sa
konajú v dvoch termínoch v prvom úplnom májovom
týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu
skonči� v utorok a v prvom úplnom májovom týždni vo
štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skonči�
v piatok. Do gymnázií s osemročným štúdiom sa prijí-
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macie skúšky konajú iba v prvom úplnom júnovom
týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môžu
skonči� v stredu.“.

13. V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

„(8) Riadite¾ strednej školy po prerokovaní v pedago-
gickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vyko-
najú prijímacie skúšky v ïalšom termíne na nenapl-
nený počet miest pre žiakov, ktorých možno prija� do
tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najne-
skôr do 31. mája okrem gymnázií s osemročným štú-
diom. Prijímacia skúška sa koná v druhom úplnom
júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa
môže skonči� v stredu.“.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9
až 11.

14. V § 5 v novooznačenom odseku 9 sa číslovka
„desa�“ nahrádza číslovkou „pä�“.

15. V § 6 sa vypúš�ajú odseky 1 a 6. 

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1
až 4 a doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

16. § 7 znie:

„§ 7

(1) Riadite¾ strednej školy zverejní zoznam uchádza-
čov na výveske školy pod¾a výsledkov prijímacieho
konania do troch dní odo dňa termínu konania prijí-
macej skúšky, pri ostatných prijímacích skúškach
pod¾a § 5 ods. 7 do troch dní odo dňa konania druhého
termínu prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom4) zo-
radených pod¾a celkového počtu bodov získaných pri
prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal
prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

(2) Riadite¾ strednej školy vydá rozhodnutie uchá-
dzačovi pod¾a výsledkov prijímacieho konania. Pri svo-
jom rozhodnutí prihliada na to, aby uchádzač mal
možnos� poda� si prihlášku na strednú školu pod¾a § 5
ods. 8.

(3) Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádza-
čov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na
štúdium na strednú školu. Stredná škola uchádza-
čom, ktorí boli prijatí na štúdium, oznámi termín,
miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole
spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Voči uchá-
dzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riadite¾ strednej
školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu.5)

(4) Uchádzač, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú
školu, podáva ïalšiu prihlášku potvrdenú základnou
školou, ktorú navštevuje, na štúdium na strednú ško-
lu pod¾a § 5 ods. 8.

(5) Riadite¾ strednej školy na požiadanie umožní na-
zrie� do písomných alebo iných prác uchádzača jeho
zákonnému zástupcovi; ak ide o uchádzača, ktorý je
žiakom základnej školy, aj triednemu učite¾ovi alebo
učite¾ovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na
základnej škole.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

17. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) O počte tried prvého ročníka a o počte žiakov

v týchto triedach rozhodne zriaïovate¾ každoročne do
30. apríla. Ak je zriaïovate¾om samosprávny kraj, túto
skutočnos� prerokuje s krajským úradom.“.

18. V § 8 ods. 8 sa slová „školská správa (minister-
stvo zdravotníctva)“ nahrádzajú slovami „krajský
úrad“.

19. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Riadite¾ základnej školy poskytne samosprávne-

mu kraju a krajskému úradu požadované údaje o zá-
ujme žiakov o štúdium na stredných školách.“.

20. V § 10 ods. 2 sa slová „školskej správe“ nahrá-
dzajú slovami „samosprávnemu kraju a krajskému
úradu“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Martin Fronc v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 13. decembra 2002,

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej
prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 4
písm. i) a § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti elektrickej
požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania
a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

(2) Táto vyhláška sa nevz�ahuje na elektrickú po-
žiarnu signalizáciu, ktorá je inštalovaná v banských
dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, ná-
morných lodiach a v lietadlách.

§ 2

Všeobecné požiadavky

(1) Elektrická požiarna signalizácia je spravidla za-
riadenie, ktoré musí obsahova� ústredňu, hlásiče po-
žiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na
prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. 

(2) Elektrická požiarna signalizácia musí identifiko-
va� najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav
spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky
alebo opticky signalizova� poplach v stráženom prie-
store alebo v jeho okolí a ovláda� zariadenia, ktoré sú
na ňu napojené.

(3) V stavbe chránenej elektrickou požiarnou signa-
lizáciou sú hlásiče požiaru umiestnené v stráženom
priestore.

(4) Do stráženého priestoru sa spravidla umiestňujú
automatické hlásiče požiaru a tlačidlové hlásiče požia-
ru; len tlačidlové hlásiče požiaru možno umiestni� do
priestoru, v ktorom 
a) je zabezpečená trvalá prítomnos� osôb, alebo
b) sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prá-

cu automatických hlásičov.

(5) Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou
musí by� v stavbe vybavený požiarny úsek
a) s plochou väčšou ako 1 000 m2,
b) lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia,

c) ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na
ubytovanie viac ako 100 osôb,

d) vnútorného zhromažïovacieho priestoru pre viac
ako 500 osôb.

(6) Jednotlivé časti elektrickej požiarnej signalizácie
sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali enviromentálnym
podmienkam pôsobenia, a to
a) vysokej a nízkej teploty okolia,
b) vysokej relatívnej vlhkosti,
c) prúdenia vzduchu,
d) dlhodobých účinkov vlhkosti,
e) korozívnych účinkov oxidu siričitého,
f) mechanických otrasov,
g) mechanických nárazov na povrch zariadení,
h) vibrácií a ich dlhodobému pôsobeniu,
i) elektrostatických výbojov,
j) elektromagnetických polí,

k) impulzov rýchlych prechodových prúdov s nízkou
energiou vzniknutých prepínaním induktívnych zá-
�aží,

l) pomalých vysoko energetických prechodov prúdov
naindukovaných od bleskov alebo energetických
rozvodní,

m) zmeny a prerušenia napájacieho napätia.

(7) Enviromentálne podmienky sa overujú pod¾a slo-
venskej technickej normy.1)

(8) Časti elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhoto-
vujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom
sú inštalované.2)

(9) Počítačový program elektrickej požiarnej signali-
zácie musí najmä
a) obsahova� modulárnu štruktúru,
b) obsahova� konštrukciu rozhraní pre manuálne

a automaticky generované údaje, ktorá zabráni,
aby neplatné údaje spôsobili chybu vo vykonávaní
programu,

c) zahŕňa� opatrenia, ktoré zabránia zablokova-
niu elektrickej požiarnej signalizácie,

d) monitorova� priebeh programu; monitorovacie za-
riadenie signalizuje poruchu, ak postupy spojené
s hlavnými funkciami programu sa nevykonávajú
do 100 sekúnd,

e) zabráni�, aby porucha vo vykonávaní programu

1) Napríklad STN EN 54-1 Elektrická požiarna signalizácia. Čas� 1: Úvod, STN EN 54-2+AC Elektrická požiarna signalizácia. Čas� 2: Ústredňa
elektrickej požiarnej signalizácie, STN EN 54-4+AC Elektrická požiarna signalizácia. Čas� 4: Napájacie zariadenia.

2) STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
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obmedzila funkčnos� monitorovacieho zariadenia
a stav signalizácie poruchy,

f) by� uložený v pamäti vrátane vykonaných kódov,
inštrukcií a údajov, ktorá zabezpečí nepretržitú,
bezúdržbovú a spo¾ahlivú prevádzku najmenej po-
čas desiatich rokov,

g) monitorova� pamä� obsahujúcu program a pre-
vádzkovo špecifické údaje a túto automaticky kon-
trolova� v intervaloch nepresahujúcich jednu hodi-
nu; pri zistení poškodenia obsahu pamäte musí by�
signalizovaná porucha.

(10) Spájacie prvky1) na prenos signálov musia za-
bezpečova� spo¾ahlivý prenos signálov medzi jednotli-
vými čas�ami elektrickej požiarnej signalizácie. Vlast-
nosti spájacích prvkov určuje výrobca elektrickej
požiarnej signalizácie.

(11) Ak ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie
nie je umiestnená v mieste trvalej obsluhy, spájací
prvok medzi ústredňou elektrickej požiarnej signalizá-
cie a miestom trvalej obsluhy musí zabezpeči� prenos
signálu o činnosti a stavoch ústredne elektrickej po-
žiarnej signalizácie [§ 3 ods. 1 písm. c)].

Ústredňa e lektr ickej  pož iarnej
s ignal izácie

§ 3

(1) Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (ïalej
len „ústredňa“) je zariadenie, ktoré najmä dodáva elek-
trickú energiu iným častiam elektrickej požiarnej sig-
nalizácie, prijíma, vyhodnocuje a vysiela signály, sle-
duje správnu funkčnos� a signalizuje poruchu
elektrickej požiarnej signalizácie. Ústredňa musí naj-
mä
a) trvalo vyhodnocova� situáciu v stráženom priestore,
b) kontrolova� svoj technický stav a signalizova� poru-

chu alebo zmenu technického stavu,
c) zobrazova� stav 

1. signalizovania požiaru,
2. signalizovania poruchy, 
3. dezaktivácie, 
4. skúšania,
5. pokoja.

(2) Údaje o stavoch pod¾a odseku 1 písm. c) musia
by� uložené v pamäti ústredne a uschované najmenej
počas dvoch týždňov aj pri výpadku elektrického prú-
du.

(3) Ústredne sa pod¾a funkcie, ktorú plnia, členia na
hlavné ústredne a ved¾ajšie ústredne.

(4) Hlavná ústredňa je ústredňa, ktorá okrem čin-
ností pod¾a odseku 2 aj prijíma a vyhodnocuje infor-
mácie z ved¾ajších ústrední.

(5) Ved¾ajšia ústredňa je ústredňa, ktorá okrem čin-
ností pod¾a odseku 2 odovzdáva informácie o stráže-
nom priestore a o svojej činnosti hlavnej ústredni.

(6) Ústredňa musí by� vybavená samostatným ma-
nuálnym ovládačom na vypínanie akustickej signali-
zácie a na zrušenie stavu signalizovania požiaru.
Akustická signalizácia sa musí po manuálnom vypnutí

opä� uvies� do činnosti pri zistení požiaru v inom
stráženom priestore.

(7) Pri spracúvaní signálov v ústredni má indikácia
stavu signalizovania požiaru prednos� pred inými sig-
nálmi.

§ 4

Stav signalizovania požiaru

(1) Stav signalizovania požiaru je činnos� ústredne,
pri ktorej je súčasne opticky a akusticky signalizovaný
požiar a opticky signalizovaný stav v stráženom prie-
store.

(2) Ústredňa musí signalizova� požiar najneskôr do
10 s od uvedenia tlačidlového hlásiča do činnosti. Po
zrušení stavu signalizovania požiaru alebo stavu sig-
nalizovania poruchy sa ústredňa musí najneskôr do
20 s vráti� do stavu pokoja.

(3) Snímanie, overovanie alebo iné spracúvanie sig-
nálov z požiarnych hlásičov môže oneskori� zobrazenie
stavu požiarneho poplachu v inom stráženom priestore
najviac o 10 s.

(4) Signál z hlásiča požiaru z jedného stráženého
priestoru nesmie ovplyvni� spracúvanie, ukladanie
a indikáciu signálov z iných hlásičov.

(5) Počas stavu signalizovania požiaru nesmie by� na
ústredni potlačená signalizácia skratu alebo preruše-
nia, ktoré ovplyvňujú prenos signálov do zariadenia
signalizácie požiaru alebo do zariadenia na prenos
požiarnej signalizácie. Skrat alebo prerušenie signali-
zuje ústredňa samostatnou optickou signalizáciou.

(6) Akustická signalizácia stavu signalizovania po-
žiaru sa môže vypnú� iba manuálnym ovládačom.

§ 5

Stav signalizovania poruchy

(1) Stav signalizovania poruchy je činnos� ústredne,
ktorá nastane potom, čo sa signály prijaté z hlásičov
po ich spracovaní vyhodnotia ako porucha.

(2) Ústredňa sa vyhotovuje tak, aby sa uviedla do
stavu signalizovania poruchy najneskôr do 100 s od
vzniku poruchy alebo prijatia signálu o poruche.

§ 6

Stav dezaktivácie

(1) Stav dezaktivácie je činnos� ústredne, pri ktorej
sa skončia všetky zodpovedajúce indikácie. Dezaktivá-
cia však nesmie bráni� ostatným indikáciám.

(2) Dezaktivácia a opätovná aktivácia sa nesmú
ovplyvni� nulovaním zo stavu signalizovania požiaru
alebo stavu signalizovania poruchy.

(3) Dezaktivácie sa musia indikova� do 2 s od skon-
čenia manuálnej operácie.
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§ 7

Stav skúšania

(1) Stav skúšania je činnos� ústredne, pri ktorej sa
preskúmava spracúvanie a indikácia signálov o požia-
ri zo zón.1) 

(2) Stav skúšania sa môže vyvola� alebo zruši� len
manuálnou operáciou.

(3) Stav skúšania indikuje ústredňa opticky samo-
statným svetelným indikátorom alebo indikáciou pre
jednotlivé zóny.

§ 8

Zariadenia signalizácie požiaru

(1) Zariadenie signalizácie požiaru na ústredni je
svetelné a zvukové. Indikácie na ústredni pomocou
svetelných indikátorov musia by� vidite¾né pri osvetle-
ní okolia do 500 lx, z akéhoko¾vek uhla do 22,5° od osi
indikátora prechádzajúceho kolmo na jeho plochu naj-
menej zo vzdialenosti
a) 3 m v prípade hlavných indikácií stavu alebo indi-

kácií napájania,
b) 0,8 m v prípade ostatných indikácií.

Najmenšia zvuková úroveň indikátorov musí by�
v prípade

a) indikácie poruchovej výstrahy 50 dB,
b) indikácie požiarneho poplachu 60 dB.

(2) Ak sa na ústredni používajú blikajúce indikácie,
čas vypnutia a zapnutia indikátora nesmie by� kratšia
ako 0,25 s a frekvencia blikania nesmie by� menšia
ako
a) 1 Hz v prípade indikácie požiaru,
b) 0,2 Hz v prípade indikácie porúch.

(3) Iné indikácie musia by� čitate¾né zo vzdialenosti
najmenej 0,8 m s intenzitou osvetlenia okolia od 5 do
500 lx.

(4) Indikácie na alfanumerickom displeji musia by�
čitate¾né zo vzdialenosti 0,8 m pri intenzite osvetlenia
okolia od 5 do 500 lx, z ktoréhoko¾vek uhla na rovinu
displeja do 22,5° pri sledovaní z oboch strán a 15° pri
poh¾ade zhora alebo zdola. 

(5) Farby hlavných indikácií a špecifických indikácií
svetelných indikátorov ustanovuje slovenská technic-
ká norma.1)

§ 9

Signálne tablo

Vidite¾nos� a zvuková úroveň indikátorov v signál-
nom table musia spĺňa� požiadavky uvedené v § 8.

Napájacie  zar iadenie

§ 10

(1) Napájacie zariadenie je čas� elektrickej požiarnej
signalizácie, ktoré napája ústredňu a tie časti elektrickej
požiarnej signalizácie, ktoré sú napájané z ústredne. 

(2) Napájacie zariadenie tvorí najmenej jeden hlavný
napájací zdroj a jeden náhradný napájací zdroj. 

(3) Hlavný napájací zdroj musí využíva� verejnú
elektrickú sie� alebo ekvivalentný systém.

(4) Náhradný napájací zdroj tvorený batériou musí
by� dobíjate¾ný, vhodný na udržiavanie v plne nabitom
stave, konštrukčne upravený pre stacionárne používa-
nie a označený typom a dátumom výroby.

(5) Napájacie zariadenie zabezpečuje funkčnos�
elektrickej požiarnej signalizácie pri krátkodobom po-
klese napätia alebo prerušení napájania.

(6) Napájacie zariadenie musí rozpozna� a signalizo-
va�
a) výpadok hlavného napájacieho zdroja v priebehu 30

minút od jeho vzniku,
b) výpadok náhradného napájacieho zdroja v priebehu

15 minút od jeho vzniku,
c) zníženie napätia batérie o menej ako 0,9-násobku

konečného napätia v priebehu 30 minút od jeho
vzniku,

d) výpadok zariadenia na dobíjanie batérie v priebehu
30 minút od jeho vzniku.

(7) Každá samostatne napájaná čas� elektrickej po-
žiarnej signalizácie sa vyhotovuje tak, aby pri výpadku
hlavného zdroja zostala v priebehu 24 hodín v stave
pokoja, z toho 15 minút v stave signalizovania požiaru.

(8) Prepnutie napájania z hlavného napájacieho
zdroja na náhradný zdroj a z náhradného zdroja na
hlavný napájací zdroj musí by� samočinné, bez ruši-
vých vplyvov na časti elektrickej požiarnej signalizácie
a opticky signalizované v ústredni.

(9) Napájacie zariadenie obsahuje zariadenie na do-
bíjanie batérie a jej udržiavanie v úplne nabitom stave,
ktoré sa vyhotovuje tak, aby sa batéria nabíjala auto-
maticky a aby sa batéria vybitá na konečné napätie
mohla nabi� aspoň na 80 % menovitej kapacity počas
24 hodín a na menovitú kapacitu počas ïalších 48
hodín.

Hlásič požiaru

§ 11

(1) Hlásič požiaru je zariadenie s najmenej jedným
snímačom monitorujúcim nepretržite alebo v opakova-
ných časových intervaloch aspoň jeden fyzikálny jav
alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom po-
skytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál.

(2) Každý hlásič obsahuje tieto údaje:
a) slovenskú technickú normu1) vz�ahujúcu sa na da-

ný typ hlásiča,
b) meno alebo obchodnú značku výrobcu,
c) označenie modelu,
d) označenie zapájacej svorkovnice,
e) značku alebo kód, ktorého pomocou výrobca iden-

tifikuje dátum alebo sériu výroby.

(3) Hlásič požiaru musí opticky signalizova� uvede-
nie do činnosti a ma� svorky na vlastné pripojenie na
ústredňu a svorky na pripojenie optickej a zvukovej
signalizácie umiestnenej mimo hlásiča.
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(4) Optická signalizácia a zvuková signalizácia po
uvedení do činnosti zostáva v činnosti až do ich zruše-
nia.

(5) Hlásič požiaru sa vybavuje prípojkami pre po-
mocné zariadenia, v ktorých poruchy otvorených alebo
zatvorených okruhov nesmú zabraňova� správnej čin-
nosti hlásiča.

(6) Odpojenie hlásiča požiaru nesmie ovplyvni� čin-
nos� iných pripojených hlásičov požiaru. Oddelite¾ný
hlásič musí zabezpeči� dia¾kové vyslanie signálu poru-
chy pri oddelení snímača od zásuvky.

(7) Prostriedky kalibrácie hlásiča požiaru výrobcu
nesmú by� po výrobe nastavovate¾né na mieste použí-
vania.

(8) Nastavovanie citlivosti hlásiča požiaru na mieste
použitia musí zodpoveda� príslušnej klasifikácii uve-
denej na hlásiči. Nastavovacie prvky nesmú by� prí-
stupné na nastavovanie v čase, keï je hlásič inštalo-
vaný a pripravený na prevádzku.

§ 12

 Tlačidlový hlásič

 (1) Tlačidlový hlásič požiaru je hlásič požiaru, kto-
rým sa ručne vyhlasuje požiar.

 (2) Tlačidlové hlásiče v závislosti od zmeny stavu
operačného prvku na poplachový stav sa členia na 
a) priamu prevádzku,
b) nepriamu prevádzku.

 (3) Tlačidlový hlásič na priamu prevádzku je hlásič
požiaru, v ktorom sa zmena stavu operačného prvku
na poplachový stav uskutoční automaticky po poruše-
ní ochranného krehkého komponentu zo skla alebo
z materiálu, ktorý sa na sklo podobá.

 (4) Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku je hlá-
sič požiaru, v ktorom si zmena stavu operačného prv-
ku na poplachový stav vyžaduje ešte ïalšiu manuálnu
operáciu po rozbití ochranného krycieho skla alebo
materiálu, ktorý sa na sklo podobá. Tento typ tlačid-
lového hlásiča musí by� vybavený aretáciou, ktorá
zais�uje trvanie výstupného elektrického signálu od
začiatku až do zrušenia aretácie.

 (5) Tlačidlové hlásiče na priamu prevádzku a tla-
čidlové hlásiče na nepriamu prevádzku nemôžu by�
umiestnené v jednej stavbe.

 (6) Tlačidlový hlásič požiaru musí by� vybavený
a) zariadením umožňujúcim vykona� jeho skúšku,
b) optickou signalizáciou uvedenia hlásiča do činnos-

ti,
c) výstupmi, ktoré umožňujú spojenie vodičmi.

 (7) Sila potrebná na vytvorenie signálu na výstupe
tlačidlového hlásiča pre nepriamu prevádzku po rozbi-
tí ochranného skla nesmie by� väčšia ako 25 N.

 (8) Výstup z tlačidlového hlásiča musí umožni�
spojenie ¾ubovo¾ného vodiča s prierezom medzi
0,28 mm2 a 1,5 mm2. V prípade, že tlačidlový hlásič je
vhodný len na použitie s jedným prierezom vodiča,
musia by� výstupy zdvojené.

 (9) Vonkajší povrch tlačidlového hlásiča sa vyhoto-
vuje v červenej farbe okrem nápisu HLÁSIČ POŽIARU,
ktorý je napísaný bielou farbou.

(10) Tlačidlový hlásič musí by� označený pod¾a slo-
venskej technickej normy.3)

Podmienky prevádzkovania
elektr ickej  požiarnej  s ignal izácie

§ 13

(1) Elektrickú požiarnu signalizáciu možno prevádz-
kova� len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu,
v popisnom označení a pod¾a § 13 a 14.

(2) Prevádzkova� možno len elektrickú požiarnu sig-
nalizáciu, ktorá má posúdenú zhodu vlastností s tech-
nickými predpismi.

(3) Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej sig-
nalizácie môže by� ktoráko¾vek jej súčas� nahradená
iba súčas�ou vyrobenou výrobcom, alebo s jeho súhla-
som. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobi� v tejto
oblasti, môže sa súčas� elektrickej požiarnej signalizá-
cie nahradi� súčas�ou s obdobnými vlastnos�ami; na
nahrádzajúcu súčas� sa vz�ahuje ustanovenie odseku
2. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhod-
ne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštalá-
ciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizá-
cie.

(4) Sprievodná dokumentácia elektrickej požiarnej
signalizácie obsahuje 
a) návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariade-

nia elektrickej požiarnej signalizácie,
b) pokyny na obsluhu,
c) prevádzkovú knihu,
d) blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie,
e) doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,4)
f) kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov

s technickými predpismi,
g) projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiar-

nej signalizácie v štátnom jazyku.

(5) Pri odovzdávaní zariadenia elektrickej požiarnej
signalizácie do prevádzky sa musí vykona� kontrola
pod¾a § 15 ods. 2 písm. d). Ďalšia kontrola sa vykonáva
najmenej raz za rok, ak výrobca elektrickej požiarnej
signalizácie v technickej dokumentácii, vzh¾adom na
vplyv prostredia, neurčil kratšiu lehotu. O vykonaní
kontroly a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobit-
ným oprávnením na kontrolu zariadení elektrickej po-
žiarnej signalizácie potvrdenie.

3) EN 54-11 Elektrická požiarna signalizácia. Čas� 11: Tlačidlové hlásiče.
4) Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti

tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
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§ 14

(1) Užívate¾ elektrickej požiarnej signalizácie 
a) zodpovedá za zabezpečenie trvalej prevádzky pra-

covníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo práv-
nickou osobou, ktorá má na túto činnos� oprávne-
nie,

b) zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy,
c) vedie sprievodnú dokumentáciu o elektrickej po-

žiarnej signalizácii pod¾a § 13 ods. 4,
d) zabezpečuje náhradné opatrenia z h¾adiska zabez-

pečenia požiarnej ochrany stavby, ak elektrická
požiarna signalizácia nie je akcieschopná.

(2) Elektrickú požiarnu signalizáciu môžu obsluho-
va� zamestnanci, ktorí boli poučení; pri svojej činnosti
postupujú pod¾a pokynov na obsluhu od výrobcu a ve-
dú záznamy v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej
signalizácie.

(3) Užívate¾ pri stavebnej zmene5) stráženého prie-
storu alebo zmene technológie zabezpečuje fyzickou
osobou s osobitným oprávnením na projektovanie za-
riadení elektrickej požiarnej signalizácie3) posúdenie
splnenia požiadaviek pod¾a § 2 ods. 2.

(4) Užívate¾ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste
umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu
o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou;
z týchto miest užívate¾ zabezpečuje na ohlasovňu po-
žiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskyt-
nutím pomoci.

(5) Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s tr-
valou obsluhou inej právnickej osoby, užívate¾ zabez-
pečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chránené-
ho priestoru s prístupovými cestami, špecifickými
príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo poru-
chy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto.

(6) Elektrická požiarna signalizácia je akcieschopná
vtedy, ak sa prevádzkuje pod¾a § 13 ods. 1, nesignali-
zuje stav poruchy a ktorej neuplynula od vykonania
ročnej kontroly lehota dlhšia ako jeden rok.

Podmienky kontroly
elektr ickej  požiarnej  s ignal izácie

§ 15

(1) Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie zabez-
pečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívate¾ elek-
trickej požiarnej signalizácie.

(2) Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje 
a) denne,
b) mesačne,
c) štvr�ročne,
d) ročne.

(3) Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe.
Ak sa vykoná kontrola pod¾a odseku 2 písm. d), nie je

nutné vykona� kontroly pod¾a odseku 2 písm. a) až c)
pripadajúce na termín vykonania ročnej kontroly. 

(4) Kontroly pod¾a odseku 2 písm. a) až c) alebo ich
časti, ktoré nevykonáva ústredňa, môže vykonáva� len
poučený zamestnanec zaškolený výrobcom alebo fyzic-
kou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu
a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.6) 

(5) Kontrolu pod¾a odseku 2 písm. d) môže vykoná-
va� len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kon-
troly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie; 3) táto
osoba môže vykonáva� aj kontroly uvedené v odseku 2
písm. a) až c).

(6) Stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený
kontrolou vykonanou pod¾a odseku 2 písm. a) až c) sa
zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom
jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby,
ktorá kontrolu vykonala. Ak vykonáva niektoré kon-
troly alebo ich časti ústredňa, za záznam možno pova-
žova� záznam z ústredne založený v prevádzkovej kni-
he.

(7) O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej
signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným oprávne-
ním na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signa-
lizácie potvrdenie o vykonaní kontroly. V potvrdení je
potrebné uvies� najmä
a) číslo potvrdenia, 
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobit-

né oprávnenie na kontrolu zariadení elektrickej po-
žiarnej signalizácie, 

c) číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilos-
ti,

d) názov alebo meno vlastníka elektrickej požiarnej
signalizácie, 

e) výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie, 
f) skutočný stav elektrickej požiarnej signalizácie zis-

tený kontrolou pod¾a odseku 6, 
g) dátum vykonania kontroly, 
h) podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

§ 16

(1) Užívate¾ elektrickej požiarnej signalizácie umožní
osobe vykonávajúcej kontrolu bezpečný a vo¾ný prí-
stup k častiam elektrickej požiarnej signalizácie.

(2) Spôsob a postup vykonania kontroly pod¾a § 15
ods. 2 a 3 určuje výrobca elektrickej požiarnej signa-
lizácie v sprievodnej dokumentácii.

§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Na elektrickú požiarnu signalizáciu inštalovanú
pod¾a doterajších predpisov sa vz�ahujú ustanovenia
o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia kon-
troly ustanovené v tejto vyhláške.

5) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6) § 11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
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(2) Podmienky prevádzkovania a zabezpečenia kon-
troly existujúcej elektrickej požiarnej signalizácie je
povinný zabezpeči� jej užívate¾ najneskôr do 12 mesia-
cov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Na elektrickú požiarnu signalizáciu inštalovanú

pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa usta-
novenia § 13 ods. 2 a ods. 4 písm. f) nevz�ahujú.

§ 18

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Vladimír Palko v. r.
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Zabezpečenie pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie

1. Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu
a) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania,
b) signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja,
c) stavu počítadla poplachov pod¾a záznamov v prevádzkovej knihe.

2. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je
a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, 
b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

3. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je
a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
b) kontrola hlásičov požiaru

ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrcho-
vej nečistoty,

bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými

hlásičmi,1)
c) funkčná skúška výstupov 

ca) ovládacích zariadení,
cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
cc) doplňujúcich zariadení,

d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

4. Obsahom kontroly raz za rok je
a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signali-

zácie na náhradný napájací zdroj,
b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení

ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich

jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, 
bf) prepojenia jednotlivých zariadení,

c) kontrola hlásičov požiaru
ca) funkčných parametrov hlásičov,
cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,
cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Príloha
k vyhláške č. 726/2002 Z. z.

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov

výnos z 5. decembra 2002 č. 3259/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú v časti F prílohy č. 2 k tretej hlave druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej
republiky maximálne limity rezíduí veterinárnych liečiv.

Výnos nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiast-
ke 40/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrie� na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čiastka 276 Zbierka zákonov č. 727/2002 Strana 6939


