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Ú S T A V N Ý  Z Á K O N

z 11. apríla 2002

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Slovenská republika vykonáva štátnu moc s cie-
¾om zachova� mier a bezpečnos� štátu, najmä bráni�
svoju zvrchovanos�, územnú celistvos�, nedotknute¾-
nos� hraníc a demokratický poriadok, chráni� život
a zdravie osôb, základné práva a slobody, majetok
a životné prostredie a plni� záväzky vyplývajúce z člen-
stva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti
a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská re-
publika viazaná. Vypoveda� vojnu alebo vyhlási� voj-
nový stav, výnimočný stav a núdzový stav možno len
za podmienok ustanovených v tomto ústavnom záko-
ne.

(2) Základnou úlohou verejnej moci v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového sta-
vu je vykonáva� všetky potrebné opatrenia na obranu
štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu živo-
ta a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiava-
nie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia
alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä
riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verej-
ných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústav-
ných orgánov. 

(3) Bezpečnos� je stav, v ktorom je zachovávaný mier
a bezpečnos� štátu, jeho demokratický poriadok a zvr-
chovanos�, územná celistvos� a nedotknute¾nos� hraníc
štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené
životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.

(4) Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnos�
štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok
ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie
vypoveda� vojnu, vyhlási� vojnový stav alebo výnimoč-
ný stav, alebo núdzový stav.

(5) Ozbrojené sily, ozbrojené zbory, Hasičský a zá-
chranný zbor, záchranné služby sú povinné plni� úlo-
hy pri zachovávaní mieru a bezpečnosti štátu; iné
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podni-
kanie v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú
za plnenie týchto úloh pod¾a osobitného zákona.

(6) Ozbrojené sily tvoria
a) profesionálni vojaci, vojaci prípravnej služby, vojaci

povinnej vojenskej služby a vojaci v zálohe povolaní
na výkon zdokona¾ovacej služby, 

b) v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu
1. vojaci uvedení v písmene a),
2. vojaci v zálohe, vojaci povinnej vojenskej služby,

ktorým bol výkon vojenskej služby prerušený,
a odvedenci

povolaní na výkon mimoriadnej služby, 
c) zväzy, zväzky, útvary, jednotky, úrady a zariadenia.

(7) Pri ohrození bezpečnosti štátu alebo pri bezpro-
strednej hrozbe jeho napadnutia cudzou mocou, v ča-
se vojny alebo vyhláseného vojnového stavu môže pre-
zident Slovenskej republiky (ïalej len „prezident“) na
návrh vlády Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“)
nariadi� čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbro-
jených síl pod¾a osobitného zákona.

(8) Mobilizácia ozbrojených síl je
a)  hromadné povolanie na výkon mimoriadnej služby

vojakov v zálohe, vojakov povinnej vojenskej služ-
by, ktorým bol výkon vojenskej služby prerušený,
a odvedencov, 

b) nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionál-
nym vojakom, vojakom prípravnej služby a voja-
kom povinnej vojenskej služby, ako aj 

c) poskytnutie vecných prostriedkov pod¾a osobitné-
ho zákona. 

(9) Riadenie štátu v  krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu ustanoví osobitný zákon.

Čl. 2

Vojna

(1) Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia
Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len „národ-
ná rada“) len za podmienky, že Slovenská republika je
napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu
alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpeč-
nos�, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slo-
venská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva
v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo
z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti na-
padnutiu. 

(2) Vypovedanie vojny sa vz�ahuje na celé územie
Slovenskej republiky.

(3) V čase vojny možno v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí ob-
medzi� základné práva a slobody a uloži� povinnosti
na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti,
a to najviac v tomto rozsahu:
a) obmedzi� nedotknute¾nos� osoby a jej súkromia
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núteným pobytom v ochranných krytoch a iných
obdobných zariadeniach civilnej ochrany alebo eva-
kuáciou na určené miesto,

b) uloži� pracovnú povinnos� pre potreby ozbrojených
síl, ozbrojených zborov alebo na zabezpečenie záso-
bovania, udržiavania pozemných komunikácií a že-
lezníc, vykonávania dopravy a rozvodu elektriny,
plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti ale-
bo udržiavania verejného poriadku,

c) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k nehnute¾nos-
tiam na rozmiestnenie príslušníkov ozbrojených síl
(ïalej len „vojak“), príslušníkov ozbrojených zborov,
bojových prostriedkov, zdravotníckych zariadení, zá-
sobovacích zariadení a záchranných služieb, ako aj
využívanie nehnute¾ností na účely zabezpečenia
výroby, vykonávania dopravných, telekomunikač-
ných a poštových služieb, výkonu zdravotníckej
starostlivosti, veterinárnej starostlivosti, sociálne-
ho zabezpečenia, zabezpečenia výchovno-vzdeláva-
cieho  procesu a ochranu kultúrneho fondu,

d) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k hnute¾ným
veciam 
1. obmedzením alebo zakázaním používania motoro-

vých vozidiel, lietadiel, vrtu¾níkov, balónov a pla-
vidiel na súkromné účely a na podnikanie, 

2. prikázaním motorových vozidiel pre potreby
ozbrojených síl alebo verejných služieb, 

3. obmedzením alebo zakázaním používania vysiela-
cích telekomunikačných zariadení a telekomuni-
kačných okruhov, 

4. prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povin-
nej úschovy ozbrojených zborov, 

e) obmedzi� nedotknute¾nos� obydlia na ubytovanie
vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov alebo
evakuovaných osôb, 

f) obmedzi� listové tajomstvo a tajomstvo dopravova-
ných správ a iných písomností zavedením cenzúry
a obmedzi� doručovanie niektorých poštových zá-
sielok, 

g) obmedzi� slobodu pohybu a pobytu zákazom vy-
chádzania v určenom čase alebo povo¾ovaním po-
bytu mimo obce,

h) obmedzi� alebo zakáza� uplatňovanie práva pokoj-
ne sa zhromažïova� alebo zhromažïovanie na ve-
rejnosti podmieni� povo¾ovaním,

i) obmedzi� právo slobodne vyh¾adáva� a rozširova�
informácie bez oh¾adu na hranice štátu a slobodu
prejavu na verejnosti,

j) podriadi� vydávanie tlače povo¾ovaniu, obsah tlače
a vysielania rozhlasu a televízie podriadi� zavede-
ním cenzúry a zabezpeči� vstup do tlače a do vysie-
lania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a infor-
máciami pre obyvate¾stvo,

k) zakáza� uplatňovanie petičného práva a  práva na
štrajk,

l) uloži� povinnos� zatemňova� obydlia a  používa�
ochranné masky a individuálne protichemické ba-
líčky,

m) obmedzi� právo slobodne sa združova� a obmedzi�
alebo zakáza� činnos� spolkov a iných občianskych
združení, politických strán a politických hnutí
a odborových organizácií,

n) nevyhlási� vo¾by do národnej rady, do orgánov

samosprávy obcí a  do orgánov samosprávy vyšších
územných celkov a vo¾bu prezidenta v pravidel-
ných volebných obdobiach,

o) obmedzi� prístup občanov k voleným a iným verej-
ným funkciám,

p) obmedzi� právo na vzdelanie obmedzením vyučova-
nia, 

r) obmedzi� slobodnú vo¾bu povolania a právo podnika�
zákazom výkonu určitých povolaní alebo činností,

s) obmedzi� právo na kolektívne vyjednávanie, na od-
menu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na
zotavenie a na primeraný odpočinok po práci a po-
voli� prekročenie najvyššej prípustnej dĺžky pracov-
ného času,

t) obmedzi� právo na súdnu ochranu v občiansko-
právnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych
veciach,

u) obmedzi� ochranu prírody a krajiny a právo na
včasné a úplné informácie o stave životného pro-
stredia. 

(4) V čase vojny môže prezident na návrh vlády 
a) nariadi� profesionálnym vojakom, vojakom príprav-

nej služby a vojakom povinnej vojenskej služby
výkon mimoriadnej služby,

b) povola� na výkon mimoriadnej služby odvedencov,
vojakov v zálohe a vojakov povinnej vojenskej služ-
by, ktorým  bol výkon vojenskej služby prerušený,
alebo

c) nariadi� všeobecnú alebo čiastočnú mobilizáciu
ozbrojených síl.

(5) Časom vojny je obdobie odo dňa vypovedania
vojny do dňa uzavretia mieru.

Čl. 3

Vojnový stav

(1) Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlási� prezi-
dent len za podmienky, že Slovenskej republike bez-
prostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostred-
ne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania
vojny.

(2) Vyhlásenie vojnového stavu sa  vz�ahuje na celé
územie Slovenskej republiky.

(3)  V čase vojnového stavu možno v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas obmedzi� základné práva
a slobody a uloži� povinnosti v závislosti od priebehu
udalostí na celom území Slovenskej republiky alebo na
jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: 
a) obmedzi� nedotknute¾nos� osoby a jej súkromia

evakuáciou na určené miesto,
b) uloži� pracovnú povinnos� pre potreby ozbrojených

síl, ozbrojených zborov alebo na zabezpečenie udr-
žiavania pozemných komunikácií a železníc, vyko-
návania dopravy, telekomunikačných a poštových
služieb, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií
alebo udržiavania verejného poriadku, 

c) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k nehnute¾nos-
tiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbro-
jených zborov, bojových prostriedkov, zdravotníc-
kych zariadení, zásobovacích zariadení
a záchranných služieb, ako aj na využívanie ne-
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hnute¾ností na účely zabezpečenia výroby, vykoná-
vania dopravných, telekomunikačných a poštových
služieb, výkonu zdravotníckej starostlivosti, vete-
rinárnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia,
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
a ochranu kultúrneho fondu, 

d) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k hnute¾ným
veciam
1. obmedzením alebo zakázaním používania motoro-

vých vozidiel, lietadiel, vrtu¾níkov a plavidiel na
súkromné účely a na podnikanie,

2. prikázaním motorových vozidiel pre potreby
ozbrojených síl alebo verejných služieb, 

3. obmedzením alebo zakázaním používania vysiela-
cích telekomunikačných zariadení, 

4. prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povin-
nej úschovy ozbrojených zborov,

e) obmedzi� nedotknute¾nos� obydlia na ubytovanie
evakuovaných osôb, 

f) obmedzi� listové tajomstvo a tajomstvo dopravova-
ných správ a iných písomností zavedením cenzúry
a obmedzi� doručovanie niektorých poštových zá-
sielok, 

g) obmedzi� slobodu pobytu povo¾ovaním pobytu mi-
mo obce,

h) obmedzi� alebo zakáza� uplatňovanie práva pokoj-
ne sa zhromažïova� alebo zhromažïovanie na ve-
rejnosti podmieni� povo¾ovaním,

i) obmedzi� právo slobodne vyh¾adáva� a rozširova�
informácie bez oh¾adu na hranice štátu a slobodu
prejavu na verejnosti,

j) podriadi� vydávanie tlače povo¾ovaniu, obsah tlače
a vysielania rozhlasu a  televízie podriadi� zavede-
ním cenzúry a zabezpeči� vstup do vysielania roz-
hlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami
pre obyvate¾stvo,

k) zakáza� uplatňovanie práva na štrajk,
l) uloži� povinnos� zatemňova� obydlia a používa�

ochranné masky a individuálne protichemické ba-
líčky,

m) obmedzi� právo slobodne sa združova� a obmedzi�
činnos� spolkov a iných občianskych  združení, 

n) nevyhlási� vo¾by do národnej rady, do orgánov
samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších
územných celkov a vo¾bu prezidenta v pravidel-
ných volebných obdobiach,

o) obmedzi� prístup občanov k voleným a iným verej-
ným funkciám,

p) obmedzi� právo podnika� zákazom výkonu určitých
povolaní alebo činností, 

r) obmedzi� právo na kolektívne vyjednávanie, na od-
menu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na
zotavenie a na primeraný odpočinok po práci a po-
voli� prekročenie najvyššej prípustnej dĺžky pracov-
ného času,

s) obmedzi� právo na súdnu ochranu v občiansko-
právnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych
veciach,

t) obmedzi� právo na včasné a úplné informácie o sta-
ve životného prostredia. 

(4) V čase vojnového stavu môže prezident na návrh
vlády

a) nariadi� profesionálnym vojakom, vojakom príprav-
nej služby a vojakom povinnej vojenskej služby
výkon mimoriadnej služby, 

b) povola� na výkon mimoriadnej služby odvedencov,
vojakov v zálohe a vojakov povinnej vojenskej služ-
by, ktorým  bol výkon vojenskej služby prerušený,
alebo

c) nariadi� všeobecnú alebo čiastočnú mobilizáciu
ozbrojených síl.

(5) Časom vojnového stavu je obdobie odo dňa jeho
vyhlásenia do dňa jeho skončenia    alebo do uplynutia
času, na ktorý bol vyhlásený, alebo do dňa vypoveda-
nia vojny.

Čl. 4

Výnimočný stav

(1) Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlási�
prezident len za podmienky, že došlo alebo bezpro-
stredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k roz-
siahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na
orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skla-
dov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok
alebo dôjde k inému hromadnému násilnému proti-
právnemu konaniu, ktoré svojím  rozsahom alebo ná-
sledkami podstatne ohrozuje alebo narušuje  verejný
poriadok a bezpečnos� štátu, ak ho nemožno odvráti�
činnos�ou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené
účinné použitie zákonných prostriedkov; výnimočný
stav možno vyhlási� len na postihnutom alebo na
bezprostredne ohrozenom území. 

(2) Výnimočný stav možno vyhlási� v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní. Ak
vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace s dô-
vodmi, pre ktoré bol výnimočný stav vyhlásený, možno
výnimočný stav  predĺži� v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas, najviac o ïalších  30 dní.

(3) Výnimočný stav nemožno vyhlási� na potlačenie
štrajku, o ktorom rozhodol príslušný odborový orgán,
alebo výluky, o ktorej rozhodol zamestnávate¾ v súlade
s predpismi o kolektívnom vyjednávaní, ani na zne-
možnenie alebo na rozpustenie verejného zhromažde-
nia občanov v súlade s predpismi upravujúcimi právo
na zhromažïovanie, ak na ňom alebo v súvislosti
s ním nedôjde ku konaniu, ktoré spĺňa podmienku
pod¾a odseku 1.

(4) V čase výnimočného stavu možno v nevyhnut-
nom rozsahu a na nevyhnutný čas pod¾a závažnosti
ohrozenia obmedzi� základné práva a slobody a uloži�
povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne
ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:
a) obmedzi� nedotknute¾nos� osoby a jej súkromia

núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na
určené miesto,

b) uloži� pracovnú povinnos� na zabezpečenie zásobo-
vania, udržiavania pozemných komunikácií a želez-
níc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovo-
dov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu
a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti alebo udr-
žiavania verejného poriadku,

c) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k nehnute¾nos-
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tiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbro-
jených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobova-
cích zariadení, záchranných služieb a na umiestne-
nie zátarás a zábran proti davu, 

d) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k hnute¾ným
veciam odovzdaním zbraní a streliva do povinnej
úschovy ozbrojených zborov, 

e) zakáza� vjazd motorových vozidiel alebo obmedzi�
ich používanie na súkromné účely a na podnika-
nie,

f) obmedzi� nedotknute¾nos� obydlia na ubytovanie
evakuovaných osôb, 

g) obmedzi� doručovanie poštových zásielok, 
h) obmedzi� slobodu pohybu a pobytu zákazom vy-

chádzania v určenom čase,
i) obmedzi� alebo zakáza� uplatňovanie práva pokoj-

ne sa zhromažïova� alebo zhromažïovanie na ve-
rejnosti podmieni� povo¾ovaním,

j) obmedzi� právo slobodne rozširova� informácie bez
oh¾adu na hranice štátu a slobodu prejavu na ve-
rejnosti,

k) podriadi� vydávanie tlače povo¾ovaniu,  obsah tlače
a vysielania rozhlasu a televízie podriadi� zavede-
ním cenzúry a zabezpeči� vstup do vysielania roz-
hlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami
pre obyvate¾stvo,

l) zakáza� uplatňovanie práva na štrajk.

(5) V čase výnimočného stavu môže prezident na
návrh vlády
a) nariadi� profesionálnym vojakom, vojakom príprav-

nej služby a vojakom povinnej vojenskej služby
výkon mimoriadnej služby,

b) povola� na výkon mimoriadnej služby vojakov v zá-
lohe.

(6) Na obnovenie zákonného stavu možno použi�
prostriedky, ktoré vzh¾adom na okolnosti zodpovedajú
rozsahu narušenia alebo ohrozenia, intenzite útokov
a nepokojov a ve¾kosti postihnutého alebo bezpro-
stredne ohrozeného územia, pričom ich použitie vedie
k obnoveniu zákonného stavu. 

Čl. 5

Núdzový stav

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlási� len za podmien-
ky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde
k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostre-
dia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt
v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej,
dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový
stav možno vyhlási� len na postihnutom alebo na bez-
prostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlási� v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. 

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas pod¾a závažnosti ohro-
zenia obmedzi� základné práva a slobody a uloži� po-
vinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne
ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:
a) obmedzi� nedotknute¾nos� osoby a jej súkromia

evakuáciou na určené miesto,

b) uloži� pracovnú povinnos� na zabezpečenie zásobo-
vania, udržiavania pozemných komunikácií a želez-
níc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovo-
dov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu
a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiava-
nia verejného poriadku alebo na odstraňovanie
vzniknutých škôd,

c) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k nehnute¾nos-
tiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbro-
jených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobova-
cích zariadení, záchranných služieb a uvo¾ňovacích
a iných technických zariadení, 

d) obmedzi� výkon vlastníckeho práva k hnute¾ným
veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo
obmedzením ich používania na súkromné účely
a na podnikanie, 

e) obmedzi� nedotknute¾nos� obydlia na ubytovanie
evakuovaných osôb, 

f) obmedzi� doručovanie poštových zásielok, 
g) obmedzi� slobodu pohybu a pobytu zákazom vy-

chádzania v určenom čase a zákazom vstupu na
postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

h) obmedzi� alebo zakáza� uplatňovanie práva pokoj-
ne sa zhromažïova� alebo zhromažïovanie na ve-
rejnosti podmieni� povo¾ovaním,

i) obmedzi� právo slobodne rozširova� informácie bez
oh¾adu na hranice štátu a slobodu prejavu na ve-
rejnosti,

j) zabezpeči� vstup do vysielania rozhlasu a televízie
spojený s výzvami a informáciami pre obyvate¾stvo,

k) zakáza� uplatňovanie práva na štrajk,
l) vykona� opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4)  V čase núdzového stavu môže prezident na ná-
vrh vlády
a) nariadi� profesionálnym vojakom, vojakom príprav-

nej služby a vojakom povinnej vojenskej služby
výkon mimoriadnej služby,

b) povola� na výkon mimoriadnej služby vojakov v zá-
lohe.

Činnos� ústavných orgánov

 Čl. 6

(1) Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimoč-
ného stavu nemôžu ústavné orgány vykonáva� činnos�
v mieste svojho sídla, vykonávajú ju v záložnom mies-
te. 

(2) Národná rada na návrh vlády schva¾uje rozvojové
programy a plány v oblasti bezpečnosti štátu vrátane
ich finančnej náročnosti.

(3) Vláda
a) zodpovedá za obranu a bezpečnos� štátu,
b) určuje základnú koncepciu obrany a bezpečnosti

štátu,
c) organizuje prípravu ústavných orgánov na čas voj-

ny, vojnového stavu a výnimočného stavu,
d) organizuje prípravu hospodárstva, zásobovania

obyvate¾stva a štátnych hmotných rezerv na čas
vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

e) organizuje prípravu krajov a okresov na čas vojny,
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vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu,

f) prijíma opatrenia na zmiernenie a odstraňovanie
škôd a iných následkov spôsobených v čase  vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu,

g) koordinuje činnos� ozbrojených zborov, Hasičské-
ho a záchranného zboru a záchranných služieb
v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného sta-
vu,

h) na návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
určuje výšku zásob základných komodít na zacho-
vanie bezpečnosti a obrany štátu a spôsob finanč-
ného zabezpečenia plnenia úloh súvisiacich s ča-
som vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu.

 (4) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej
správy, krajské úrady, okresné úrady, obce a vyššie
územné celky v čase mieru zodpovedajú za organizá-
ciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny,
vojnového stavu a výnimočného stavu.

Čl. 7

(1) Zriaïuje sa Parlamentná rada Slovenskej repub-
liky (ïalej len „Parlamentná rada“).

(2) Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výni-
močného stavu znemožnená činnos� národnej rady,
vykonáva  jej ústavné právomoci až do obnovenia čin-
nosti Parlamentná rada s výnimkou
a) uznášania sa na ústave a ústavných zákonoch, vo-

lebných zákonoch, zákonoch o politických stranách
a politických hnutiach a na zákonoch o spôsobe
vykonania referenda, 

b) vyslovovania súhlasu s medzinárodnou zmluvou,
c) uznášania sa na ¾udovom hlasovaní o odvolaní pre-

zidenta a na návrhoch na vyhlásenie referenda,
d) podania obžaloby na prezidenta.

(3) Predsedom Parlamentnej rady je predseda národ-
nej rady; ïalšími členmi Parlamentnej rady sú pod-
predsedovia národnej rady, predsedovia a podpredse-
dovia výborov národnej rady a predsedovia
poslaneckých klubov.

(4) Parlamentná rada zodpovedá za svoju činnos�
národnej rade. 

(5) Parlamentná rada rozhoduje v zbore; na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej
členov.

(6) Ak národná rada opätovne začne vykonáva� svoju
činnos�, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli
alebo zruší uznesenie Parlamentnej rady. Ak národná
rada neschváli alebo zruší uznesenie prijaté Parla-
mentnou radou, takéto uznesenie stráca platnos�.

Čl. 8

(1) Zriaïuje sa Bezpečnostná rada Slovenskej repub-
liky ( ïalej len „Bezpečnostná rada“).

(2) Bezpečnostná rada v mieri sa ako poradný orgán
podie¾a na vytváraní a realizácii bezpečnostného sys-

tému Slovenskej republiky, plnení medzinárodných
záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpeč-
nostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete; pri-
pravuje pre vládu návrhy opatrení na zachovávanie
bezpečnosti Slovenskej republiky, na predchádzanie
krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vznik-
nutej krízovej situácie; podrobnosti jej fungovania
v čase mieru ustanoví osobitný zákon.

(3) Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výni-
močného stavu znemožnená činnos� vlády, vykonáva
jej ústavné právomoci až do obnovenia činnosti Bez-
pečnostná rada s výnimkou rozhodovania o programe
vlády a jeho plnení, o požiadaní o vyslovenie dôvery
a o udelení amnestie vo veciach priestupkov.

(4) Bezpečnostná rada má devä� členov. Predsedom
Bezpečnostnej rady je predseda vlády. Podpredsedom
Bezpečnostnej rady je podpredseda vlády poverený
predsedom Bezpečnostnej rady; ïalšími členmi Bez-
pečnostnej rady sú minister obrany Slovenskej repub-
liky, minister vnútra Slovenskej republiky, minister
financií Slovenskej republiky, minister zahraničných
vecí Slovenskej republiky. Ďalších členov Bezpečnost-
nej rady vymenúva a odvoláva prezident na návrh
predsedu vlády najneskôr do 48 hodín. Členovia Bez-
pečnostnej rady sú pri výkone funkcie nezastupite¾ní.

(5) Bezpečnostná rada na prípravu a plnenie svojich
úloh  zriaïuje najmä tieto výbory:
a) výbor pre zahraničnú politiku,
b) výbor pre obranné plánovanie,
c) výbor pre civilné núdzové plánovanie,
d) výbor pre koordináciu spravodajských služieb.

(6) Bezpečnostná rada rozhoduje v zbore; na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých jej členov.

(7) Úlohy spojené s činnos�ou Bezpečnostnej rady
zabezpečuje kancelária, ktorá je súčas�ou organizač-
nej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky. Ria-
dite¾a kancelárie vymenúva a odvoláva predseda Bez-
pečnostnej rady.

(8) Štatút Bezpečnostnej rady, úlohy jej kancelárie
a rokovacie poriadky výborov schva¾uje vláda.

(9) Prezident má právo
a) navrhova� zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňo-

va� sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne
zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnost-
nej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej
zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od
okamihu, keï sa o návrhu dozvedel,

b) vyžadova� od predsedu Bezpečnostnej rady a ïal-
ších jej členov informácie potrebné na plnenie svo-
jich úloh,

c) predklada� Bezpečnostnej rade návrhy v záležitos-
tiach bezpečnosti štátu.

(10) Ak vláda opätovne začne vykonáva� svoju čin-
nos�, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli
alebo zruší uznesenie Bezpečnostnej rady. Ak vláda
uznesenie neschváli alebo ak zruší uznesenie prijaté
Bezpečnostnou radou, takéto uznesenie stráca plat-
nos�.

Strana 2266 Zbierka zákonov č. 227/2002 Čiastka 97



Čl. 9

(1) Pod¾a územného a správneho usporiadania Slo-
venskej republiky sa zriaïuje bezpečnostná rada kra-
ja.

(2) Bezpečnostná rada kraja vyhodnocuje bezpeč-
nostnú situáciu v územnom obvode  kraja v súčinnos-
ti s okresnými bezpečnostnými radami, inými štátny-
mi orgánmi a vyšším územným celkom, pripravuje
návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti kraja
a opatrenia na predchádzanie krízovej situácii a pred-
kladá ich Bezpečnostnej rade.

(3) Bezpečnostná rada kraja v období krízovej situ-
ácie plní úlohy súvisiace 
a) so zachovávaním alebo obnovou demokratického

poriadku, 
b) s organizovaním činnosti na obnovu zákonného

stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku
a životného prostredia, 

c) so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodár-
stva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostli-
vosti a verejného poriadku,

d) s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukla-
daním povinností právnickým osobám a fyzickým
osobám v rozsahu pod¾a tohto ústavného  zákona.

(4) Bezpečnostná rada kraja na zabezpečenie plne-
nia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy okres-
ným bezpečnostným radám, iným štátnym orgánom
a vyššiemu územnému celku v obvode svojej územnej
pôsobnosti. 

(5) Informácie o prijatých opatreniach pod¾a odsekov
3 a 4, ako aj ïalšie návrhy na riešenie krízovej situácie
predkladá bezpečnostná rada kraja Bezpečnostnej ra-
de.

 (6) Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednos-
ta krajského úradu. Podpredsedom bezpečnostnej ra-
dy  kraja je zástupca prednostu krajského úradu;
ïalšími členmi bezpečnostnej rady kraja sú riadite¾
krajského riadite¾stva Policajného zboru, riadite¾
územnej vojenskej správy, riadite¾ krajského riadite¾-
stva Hasičského a záchranného zboru a predseda vyš-
šieho územného celku.

(7) Úlohy  sekretariátu bezpečnostnej rady kraja
spojené s jej činnos�ou zabezpečuje krajský úrad. 

(8) Členovia bezpečnostnej rady kraja sú pri výkone
funkcie nezastupite¾ní.

(9) Rokovanie bezpečnostnej rady kraja a úlohy jej
sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schva-
¾uje vláda.

(10) Bezpečnostná rada kraja  rozhoduje v zbore; na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých jej členov. 

(11) Bezpečnostná rada kraja zodpovedá za výkon
svojej funkcie vláde; ak ústavné právomoci vlády vy-
konáva Bezpečnostná rada, zodpovedá bezpečnostná
rada kraja  za výkon svojej funkcie Bezpečnostnej
rade.

Čl. 10

(1) Pod¾a územného a správneho usporiadania Slo-
venskej republiky sa zriaïuje bezpečnostná rada
okresu.

(2) Bezpečnostná rada okresu vyhodnocuje bezpeč-
nostnú situáciu v územnom obvode okresu v súčin-
nosti s inými štátnymi orgánmi a obcami, pripravuje
návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu
a opatrenia na predchádzanie krízovej situácii a pred-
kladá ich bezpečnostnej rade kraja.

(3) Bezpečnostná rada okresu v období krízovej si-
tuácie plní úlohy súvisiace
a) so zachovávaním alebo s obnovou demokratického

poriadku,
b) s organizovaním činnosti na obnovu zákonného

stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku
a životného prostredia,

c) so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodár-
stva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostli-
vosti a verejného poriadku,

d) s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukla-
daním povinností právnickým osobám a fyzickým
osobám v rozsahu pod¾a tohto ústavného zákona.

(4) Bezpečnostná rada okresu na zabezpečenie plne-
nia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy iným
štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej
pôsobnosti.

(5) Informácie o prijatých opatreniach pod¾a odsekov
3 a 4, ako aj ïalšie návrhy na riešenie krízovej situácie
predkladá bezpečnostná rada okresu bezpečnostnej
rade kraja.

(6) Predsedom bezpečnostnej rady okresu je pred-
nosta okresného úradu. Podpredsedom bezpečnostnej
rady okresu je zástupca prednostu okresného úradu;
ïalšími členmi bezpečnostnej rady okresu sú zástupca
Policajného zboru určený príslušným riadite¾om kraj-
ského riadite¾stva Policajného zboru, zástupca ozbro-
jených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky, riadite¾ okresného riadite¾stva Hasičského
a záchranného zboru.

(7) Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady okresu
spojené s jej činnos�ou zabezpečuje okresný úrad.

(8) Členovia bezpečnostnej rady okresu sú pri výko-
ne funkcie nezastupite¾ní.

(9) Rokovanie bezpečnostnej rady okresu a úlohy jej
sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schva-
¾uje bezpečnostná rada kraja.

(10) Bezpečnostná rada okresu rozhoduje v zbore; na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých jej členov.

(11) Bezpečnostná rada okresu zodpovedá za výkon
svojej funkcie bezpečnostnej rade kraja.

Čl. 11

Spoločné ustanovenia

(1) Rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí
mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného sta-
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vu a núdzového stavu a o ich skončení a o obmedzení
základných práv a slobôd a uložení povinností, ako aj
uznesenia Parlamentnej rady, Bezpečnostnej rady
a bezpečnostných rád krajov a bezpečnostných rád
okresov sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní
rozhlasu a televízie a  ich vydanie sa oznamuje v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky. 

(2) Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimoč-
ného stavu nemožno uskutočni� vo¾by do národnej
rady, do orgánov samosprávy obcí a  do orgánov samo-
správy vyšších územných celkov alebo vo¾bu preziden-
ta v pravidelných volebných obdobiach, volebné obdo-
bia týchto orgánov sa skončia v deň zloženia
s¾ubu novozvolených poslancov národnej rady, po-
slancov obecných zastupite¾stiev, starostov obcí, po-
slancov zastupite¾stiev vyšších územných celkov,
predsedov vyšších územných celkov a novozvoleného
prezidenta na základe volieb uskutočnených po skon-
čení vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu,
najneskôr však po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa
uzavretia mieru alebo skončenia vojnového stavu, ale-
bo výnimočného stavu. 

(3) Zákonné nároky na náhrady za
a) obmedzenie vlastníckeho práva,
b) škody spôsobené ozbrojenými silami, ozbrojenými

zbormi, Hasičským a záchranným zborom a zá-
chrannými službami,

c) porušenie povinností orgánov verejnej moci,
d) škody spôsobené nezákonným rozhodnutím orgá-

nu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postu-
pom,

e) dovolenku na zotavenie, 
f) splnenie pracovnej povinnosti a za iné vykonané

práce a služby uložené na plnenie úloh pod¾a   toh-
to ústavného zákona, 

g) prácu nadčas,
ktoré vznikli v čase vojny, vojnového stavu a výnimoč-
ného stavu, stávajú sa splatné oprávneným až po
skončení vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu.
Zákonné lehoty na ich uplatňovanie počas vojny, voj-
nového stavu a výnimočného stavu neplynú.

(4) Zákonné lehoty, ktoré začali plynú� pred vypove-
daním vojny alebo pred vyhlásením vojnového stavu,
alebo výnimočného stavu, v čase vojny, vojnového sta-
vu a výnimočného stavu spočívajú.

(5) Súdne konania, správne konania, colné konania,
daňové konania, konania vo veciach poplatkov a vý-
kon rozhodnutí a exekúcie začaté pred vypovedaním
vojny a pred vyhlásením vojnového stavu alebo výni-
močného stavu možno v čase vojny, vojnového stavu
a výnimočného stavu preruši�, ak súd alebo orgán
verejnej správy, ktorý vo veci koná, rozhodne, že mu
okolnosti bezprostredne súvisiace s vypovedaním voj-
ny a vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného
stavu bránia v riadnom prejednaní a rozhodnutí veci
alebo v riadnom výkone rozhodnutia zákonom ustano-
veným postupom.

(6) Štátne orgány sú pri plnení úloh pod¾a tohto
ústavného zákona finančnými vz�ahmi zapojené na
štátny rozpočet; obce a vyššie územné celky sú pri
plnení úloh pod¾a tohto ústavného zákona financova-
né formou štátnych dotácií. 

(7) Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch používa pojem „Rada obrany štátu“, „rady
obrany okresov a miest“ a „branná pohotovos� štátu“,
rozumie sa tým „Bezpečnostná rada Slovenskej repub-
liky“, „bezpečnostná rada kraja“, „bezpečnostná rada
okresu” a „vojnový stav“.

Čl. 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade
obrany štátu v znení ústavného zákona  č. 160/1990
Zb., ústavného zákona č. 133/1991 Zb. a čl. V ústav-
ného zákona č. 493/1992 Zb.

Čl. 13

Účinnos�

Tento ústavný zákon nadobúda účinnos� 1. mája
2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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228

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky  do 19. apríla 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a  dodatky ku
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa: 

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2003 z 18. marca 2002 uzavretá medzi Slovenským
odborovým zväzom sklárskeho priemyslu 

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. marca 2002 uzavretá medzi Združením odborárov
jadrovej energetiky Slovenska 

a

Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky 

a

Zväzom hutníctva, �ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 z 15. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom
KOVO 

a

Zväzom hutníctva, �ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 3 zo dňa 21. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2002 uzavretej
medzi Zväzom zlievarní a kováční Slovenska

 a

Odborovým zväzom KOVO.

6. Dodatok č. 4 zo dňa 22. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej medzi
Zamestnávate¾ským zväzom geodézie a kartografie 

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

7. Dodatok č. 10 zo dňa 29. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 — 1995 uzavretej
medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
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8. Dodatok č. 1 zo dňa 3. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 — 2001 uzavretej
medzi Slovenským odborovým zväzom služieb

a

Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 10. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2003 uzavretej
medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov 

a

Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
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