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Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.
 o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 290/1996 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 514/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na
č. 256/2003 Z. z. a zá ko na č. 472/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

  1. V § 2 sa vy púš �a od sek 1.

Do te raj šie od se ky 2 až 28 sa ozna ču jú ako od se ky 1 až 27.

  2. V § 12 písm. g) sa na kon ci vy púš �a čiar ka a pri pá -
ja jú sa tie to slo vá: „a schvá le né pre vádz ko vé po riad ky,“.

  3. V § 12 pís me no h) znie:
„h) spo lu pra co va� s or gán mi na ochra nu zdra via pri pl -

ne ní ich úloh na úse ku ochra ny zdra via, umož ni�
oso bám vy ko ná va jú cim štát ny zdra vot ný do zor vý -
kon opráv ne ní pod ¾a § 26 ods. 1 písm. a) a spl ni�
ale bo str pie� opat re nia ulo že né pod ¾a § 26 ods. 1
písm. b),“.

  4. V § 13 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a štát nym zdra -
vot ným ús ta vom“.

  5. V § 13o ods. 4 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a štát -
ne mu zdra vot né mu ús ta vu“.

  6. V § 14 ods. 5 sa slo vá „mi nis ter stvo zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad ve rej né ho zdra vot níc -
tva“)“.

  7. V § 14 ods. 6 sa slo vá „Mi nis ter stvo zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“.

  8. V § 14 ods. 10 sa slo vá „mi nis ter stva zdra vot níc -
tva“ na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc -
tva“.

  9. V § 15 ods. 5 sa slo vá „po vo li lo mi nis ter stvo zdra -
vot níc tva“ na hrá dza jú slo va mi „po vo lil úrad ve rej né ho
zdra vot níc tva“.

10. V § 15 ods. 6 sa slo vá „Mi nis ter stvo zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“.

11. V § 15 ods. 8 sa slo vá „Mi nis ter stvo zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“.

12. V § 15 ods. 10 sa slo vá „Mi nis ter stvo zdra vot níc -
tva“ na hrá dza jú slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“.

13. V § 16 ods. 1 sa slo vá „mi nis ter stvu zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc tva“.

14. V § 16 ods. 2 sa slo vá „mi nis ter stvu zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc tva“.

15. V § 16 ods. 3 sa slo vá „mi nis ter stvu zdra vot níc tva“
na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc tva“.

16. V § 16 ods. 8 písm. l) sa slo vá „mi nis ter stvu zdra -
vot níc tva“ na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra -
vot níc tva“.

17. V ce lom tex te pia tej čas ti zá ko na sa slo vá „prí sluš -
né mu štát ne mu zdra vot né mu ús ta vu (§ 25)“ na hrá dza jú
slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc tva“ a slo vá „§ 17f
ods. 2 až 4“ sa na hrá dza jú slo va mi „§ 17f ods. 2 a 3“.

18. § 17f znie:

„§ 17f

(1) Na čin nos ti ve dú ce k ožia re niu, uve de né v od se ku 2 
a na čin nos ti dô le ži té z h¾a di ska ra diač nej ochra ny, uve -
de né v od se ku 3 sa vy ža du je po vo le nie úra du ve rej né ho
zdra vot níc tva.

(2) Po vo le nie úra du ve rej né ho zdra vot níc tva je pot reb -
né na
a) uve de nie pra co vi ska so zdroj mi io ni zu jú ce ho žia re -

nia trie dy 4 až 6 do pre vádz ky,
b) zru še nie pra co vi ska so zdroj mi io ni zu jú ce ho žia re -

nia trie dy 4 až 6,
c) sta veb né a tech no lo gic ké zme ny pra co vi ska so

zdroj mi io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 4 až 6, kto ré sú 
výz namné z h¾a di ska ra diač nej ochra ny,

d) po u ží va nie zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 4
až 6,

e) od ber zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 4 až 6,
kto ré sú rá dio ak tív ne žia ri če,

f) pre pra vu zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 4
až 6, kto ré sú rá dio ak tív ne žia ri če rá dio ak tív nych
lá tok, rá dio ak tív ne kon ta mi no va ných ma te riá lov,
pred me tov a za ria de ní z pra co vísk so zdroj mi io ni -
zu jú ce ho žia re nia trie dy 4 až 6,

g) vý ro bu zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 1 až 6,
h) do voz, vý voz, dis tri bú ciu, pre daj a pre ná jom zdro -

jov io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 2 až 6 ok rem zdro -
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jov io ni zu jú ce ho žia re nia ozna če ných znač kou zho -
dy,6d)

i) vy ko ná va nie údrž by a opráv zdro jov io ni zu jú ce ho
žia re nia trie dy 2 až 6,

j) vy ko ná va nie skú šok zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia
trie dy 2 až 6,

k) vy ko ná va nie skú šok tes nos ti zdro jov io ni zu jú ce ho
žia re nia trie dy 2 až 6, kto ré sú uzav re té žia ri če,

l) vy dá va nie sprie vod ných lis tov pre zdro je io ni zu jú -
ce ho žia re nia trie dy 2 až 6, kto ré sú ot vo re né žia ri -
če, a na vy dá va nie osved če ní pre zdro je io ni zu jú ce -
ho žia re nia trie dy 2 až 6, kto ré sú uzav re té žia ri če,

m) uvá dza nie rá dio ak tív nych lá tok do ži vot né ho
prostredia2) z pra co vi ska so zdroj mi io ni zu jú ce ho
žia re nia trie dy 4 až 6,

n) na kla da nie s in šti tu cio nál ny mi rá dio ak tív ny mi  odpa d -
mi6e) vzni ka jú ci mi na pra co vi sku so zdroj mi io ni zu jú ce -
ho žia re nia trie dy 4 až 6,

 o) na kla da nie s rá dio ak tív ny mi zvyš ka mi,
 p) na kla da nie s in šti tu cio nál ny mi rá dio ak tív ny mi od -

pad mi,6e) kto rých pô vod ca nie je zná my,
r) po u ží va nie zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia na ove ro -

va nie no vých me di cín skych po znat kov na člo ve -
ku,6a)

s) po u ží va nie zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia na ste ri li -
zá ciu pred me tov,

t) po u ží va nie zdro jov io ni zu jú ce ho žia re nia na oža ro -
va nie po tra vín,

u) te ra pe u tic kú ap li ká ciu rá dio nuk li dov for mou am -
bu lant nej zdra vot nej sta rost li vos ti.6a)

(3) Po vo le nie úra du ve rej né ho zdra vot níc tva je pot reb -
né aj na
a) vy ko ná va nie mo ni to ro va nia pra co vi ska so zdroj mi

io ni zu jú ce ho žia re nia trie dy 4 až 6,
b) vy ko ná va nie slu žieb osob nej do zi met rie,
c) me ra nie a hod no te nie ob je mo vej ak ti vi ty ra dó nu

v pôd nom vzdu chu a prie pus tnos ti zá kla do vých
pôd sta veb né ho po zem ku a ob je mo vej ak ti vi ty ra -
dó nu v ov zdu ší sta vieb,

d) me ra nie a hod no te nie ob sa hu prí rod ných rá dio -
nuk li dov v sta veb ných vý rob koch 6c) a vo vode,

e) od bor nú prí pra vu na vy ko ná va nie čin nos tí ve dú -
cich k ožia re niu,

f) od bor nú prí pra vu na vy ko ná va nie čin nos tí dô le ži -
tých z h¾a di ska ra diač nej ochra ny.

(4) Po vo le nia úra du ve rej né ho zdra vot níc tva pod ¾a od -
se kov 2 a 3 ne na hrá dza jú po vo le nia, opráv ne nia a sú hla -
sy vy da né pod ¾a oso bit ných pred pi sov.6f)

(5) Klad ný po su dok úra du ve rej né ho zdra vot níc tva je
pot reb ný na
a) vý stav bu a na sta veb né a tech no lo gic ké zme ny výz -

namné z h¾a di ska ra diač nej ochra ny po čas vý stav -
by jad ro vé ho za ria de nia,

b) uvá dza nie jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky, na
pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia, na vy ra ïo va nie
jad ro vé ho za ria de nia z pre vádz ky a na sta veb né
a tech no lo gic ké zme ny výz namné z h¾a di ska ra -
diač nej ochra ny po čas uvá dza nia do pre vádz ky, po -
čas pre vádz ky jad ro vé ho za ria de nia a po čas vy ra -
ïo va nia jad ro vé ho za ria de nia z pre vádz ky,

c) vý stav bu pra co vi ska so zdroj mi io ni zu jú ce ho žia re -

nia trie dy 4 až 6 ok rem jad ro vé ho re ak to ra a rá dio -
nuk li dov, kto ré vzni ka jú pri jeho čin nos ti.

(6) Žia da te¾ o vy da nie po sud ku pod ¾a od se ku 5 prilo ží
k žia dos ti do ku men tá ciu, kto rá je uve de ná v prí lo he č. 1.
Sú čas �ou po sud ku je schvá le ná do ku men tá cia.

(7) Pri dá va� rá dio ak tív ne lát ky pri vý ro be hra čiek
a pred me tov osob nej spot re by a do voz a vý voz ta ké ho to -
va ru je za ká za ný.“.

19. V § 17g ods. 1 sa slo vá „štát ne mu kraj ské mu hy gie -
ni ko vi“ na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot -
níc tva“.

20. V § 17g ods. 3 písm. c) sa slo vá „štát ne mu kraj ské -
mu hy gie ni ko vi“ na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho
zdra vot níc tva“.

21. V § 17h ods. 3 sa slo vá „v § 17f ods. 2“ na hrá dza jú
slo va mi „v § 17f ods. 2 písm. a) až n) pre trie du 6 a v § 17f
ods. 2 písm. o) až u)“.

22. V § 17h ods. 4 sa slo vá „v § 17f ods. 3 a 4“ na hrá -
dza jú slo va mi „v § 17f ods. 2 pre trie du 4 a 5 a na vy ko ná -
va nie čin nos tí uve de ných v § 17f ods. 3“.

23. V § 17i od sek 1 znie:
„(1) Žia dos� o vy da nie po vo le nia pod ¾a § 17f ods. 2 a 3

pred kla dá žia da te¾ úra du ve rej né ho zdra vot níc tva.“.

24. V § 17i ods. 5 písm. d) sa za slo vo „prí lo he“ vkla da jú 
slo vá „č. 1“.

25. V § 17r ods. 10 sa slo vá „mi nis ter stva zdra vot níc -
tva“ na hrá dza jú slo va mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc -
tva“ a slo vá „Mi nis ter stvo zdra vot níc tva“ sa na hrá dza jú
slo va mi „Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“.

26. V § 17s sa vy púš �a jú slo vá v zá tvor ke „a ods. 4
písm. g)“.

27. V § 17u ods. 1 sa slo vá v zá tvor ke „§ 17f ods. 2 a 4“
na hrá dza jú slo va mi „§ 17f ods. 2 a 3“.

28. V § 17v ods. 1 v úvod nej vete sa slo vá v zá tvor ke
„§ 17f ods. 2 a 4“ na hrá dza jú slo va mi „§ 17f ods. 2 a 3 “.

29. V § 17x v úvod nej vete sa slo vá v zá tvor ke „§ 17f
ods. 2 a 4“ na hrá dza jú slo va mi „§ 17f ods. 2 a 3“.

30. V § 17x písm. e) sa slo vá „prí sluš né mu or gá nu štát -
ne ho zdra vot né ho do zo ru (§ 24 a 25)“ na hrá dza jú slo va -
mi „úra du ve rej né ho zdra vot níc tva“. 

31. § 18 až 21 vrá ta ne nad pi sov zne jú: 

„§ 18

Or gá ny na ochra nu zdra via

(1) Štát nu sprá vu na úse ku ochra ny zdra via vy ko ná -
va jú or gá ny na ochra nu zdra via, kto rý mi sú
a) mi nis ter stvo zdra vot níc tva,
b) úrad ve rej né ho zdra vot níc tva, 
c) re gio nál ne úra dy ve rej né ho zdra vot níc tva.

(2) V roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom pl nia úlo -
hy na úse ku ochra ny zdra via ¾udí aj obce (§ 13x). 
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§ 19

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva 
a) ur ču je zá sad né sme ry a pri o ri ty štát nej zdra vot nej

po li ti ky na úse ku ochra ny zdra via,
b) ko or di nu je spo lu prá cu ústred ných or gá nov štát nej

sprá vy a me dzi ná rod nú spo lu prá cu na úse ku
ochra ny zdra via a vzde lá va nia v tej to ob las ti,

c) roz ho du je o od vo la niach pro ti roz hod nu tiam, kto ré
vy dal v pr vom stup ni úrad ve rej né ho zdra vot níc tva,

d) v sú la de so sú čas ný mi po znat ka mi vedy o vply ve fy -
zi kál nych, che mic kých a bio lo gic kých fak to rov na
zdra vie usta no vu je li mi ty a hod no ty prí pust nej zá -
�a že tý mi to fak tor mi, ako aj li mi ty ožia re nia a pod -
mien ky na zneš kod ňo va nie a uk la da nie rá dio ak tív -
nych od pa dov z h¾a di ska ich mož né ho vply vu na
zdra vie.

§ 20

Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva

(1) Zria ïu je sa úrad ve rej né ho zdra vot níc tva (§ 14
ods. 5) ako or gán na ochra nu zdra via s pô sob nos �ou pre 
úze mie Slo ven skej re pub li ky so síd lom v Bra ti sla ve.
Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva je roz poč to vá or ga ni zá -
cia,6m) kto rá je fi nanč ný mi vz�ah mi za po je ná na roz po -
čet mi nis ter stva zdra vot níc tva.

(2) Na čele úra du ve rej né ho zdra vot níc tva je hlav ný
hy gie nik Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „hlav ný hy gie -
nik“). Hlav né ho hy gie ni ka vy me nú va a od vo lá va ve dú ci
slu žob né ho úra du mi nis ter stva zdra vot níc tva pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.6n) Hlav ný hy gie nik je ve dú cim slu žob -
né ho úra du pre štát nych za mest nan cov úra du ve rej né ho 
zdra vot níc tva.

(3) Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva 
a) vy pra cú va ná vr hy zá sad ných sme rov a pri o rít štát -

nej zdra vot nej po li ti ky na úse ku ochra ny zdra via,
b) ria di, usmer ňu je a kon tro lu je vý kon štát nej sprá vy

usku toč ňo va ný re gio nál ny mi úrad mi ve rej né ho
zdra vot níc tva,

c) vy ko ná va v pr vom stup ni štát nu sprá vu vo ve ciach,
kto ré pre sa hu jú rá mec územ né ho ob vo du re gio nál -
ne ho úra du ve rej né ho zdra vot níc tva,

d) je od vo la cím or gá nom vo ve ciach, v kto rých v pr vom 
stup ni roz ho du je re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra -
vot níc tva,

e) ria di, usmer ňu je a kon tro lu je vý kon štát ne ho zdra -
vot né ho do zo ru usku toč ňo va ný re gio nál ny mi úrad -
mi ve rej né ho zdra vot níc tva,

f) vy ko ná va štát ny zdra vot ný do zor vo ve ciach, kto ré
svo jím výz namom pre sa hu jú rá mec ale bo tech nic -
ké a per so nál ne mož nos ti re gio nál ne ho úra du ve -
rej né ho zdra vot níc tva, vo ve ciach ra diač nej ochra -
ny a vo ve ciach, v kto rých ako or gán štát nej sprá vy
pr vé ho stup ňa vy dal po vo le nie ale bo po su dok,

g) vy dá va po ky ny na od strá ne nie ne dos tat kov zis te -
ných pri vý ko ne štát ne ho zdra vot né ho do zo -
ru, ukla dá sank cie (§ 28 a 29) a ukla dá úhra du ná -
kla dov (§ 34 ods. 2),

h) na ria ïu je a od vo lá va opat re nia na pred chá dza nie
ocho re niam, ak ich tre ba vy ko na� ce lo štát ne ale bo

v roz sa hu pre sa hu jú com rá mec pô sob nos ti re gio -
nál ne ho úra du ve rej né ho zdra vot níc tva,
a na ria ïu je a od vo lá va aj opat re nia na zdra vot níc -
ku ochra nu Slo ven skej re pub li ky pred za vle če ním
pre nos ných ocho re ní,

i) vy dá va a zru šu je po vo le nia na čin nos ti ve dú ce
k ožia re niu, po vo le nia na čin nos ti dô le ži té z h¾a di s -
ka ra diač nej ochra ny, po vo le nia na kva li ta tív ne
a kvan ti ta tív ne zis �o va nie fak to rov ži vot né ho  pro -
stredia a pra cov né ho pros tre dia a po vo le nia v rám ci 
sta rost li vos ti o zdra vé ži vot né pod mien ky a pra cov -
né pod mien ky v prí pa doch usta no ve ných tým to zá -
ko nom,

j) ur ču je pre ven tív ne opat re nia na ochra nu zdra via
v rám ci pri már nej pre ven cie,

k) vy dá va po sud ky pod ¾a § 17f ods. 5, po sud ky vo ve -
ciach uve de ných v § 27 ods. 2 písm. c), h) a i), ako aj
ostat né po sud ky pod ¾a § 27 vo ve ciach, kto ré pre sa -
hu jú rá mec územ né ho ob vo du re gio nál ne ho úra du
ve rej né ho zdra vot níc tva; v tých prí pa doch, ak to
usta no vu je ten to zá kon, sú čas ne schva ¾u je aj pre -
vádz ko vé po riad ky po vin ných sub jek tov a ich zme -
ny,

l) vy dá va vy jad re nia pod ¾a § 27 ods. 9 vo ve ciach, kto -
ré majú ce lo štát ny výz nam,

m) od bor ne usmer ňu je utvá ranie a za bez pe čo va nie
zdra vých ži vot ných pod mie nok a pra cov ných pod -
mie nok v rám ci jed not li vých od bo rov ochra ny zdra -
via ¾udí a zdra vot nú vý cho vu,

n) od bor ne usmer ňu je ochra nu zdra via pred účin ka -
mi io ni zu jú ce ho žia re nia v jadrovoenergetických
za ria de niach a na iných pra co vis kách so zdroj mi io -
ni zu jú ce ho žia re nia,

o) zria ïu je ko mi sie na pre skú ša nie od bor nej spô so bi -
los ti a vy dá va osved če nia o od bor nej spô so bi los ti
na tie to čin nos ti:
1. čin nos ti ve dú ce k ožia re niu a na čin nos ti dô le ži -

té z h¾a di ska ra diač nej ochra ny,
2. kva li ta tív ne a kvan ti ta tív ne zis �o va nie fak to rov

ži vot né ho pros tre dia a pra cov né ho pros tre dia na 
úče ly po su dzo va nia ich mož né ho vply vu na
zdra vie ¾udí,

3. prá cu s ve¾ mi je do va tý mi lát ka mi a prí prav ka mi, 
je do va tý mi lát ka mi a prí prav ka mi,7a) 

 4. prá cu s prí prav ka mi po u ží va ný mi pri dez in fek -
cii, dez in sek cii a de ra ti zá cii a 

 5. ná kup, pre daj a spra cúva nie húb,
 p)  ria di a or ga ni zu je oč ko va nie, na ria ïu je mi mo riad ne 

oč ko va nie a schva ¾u je ap li kač né po stu py pri po u ži -
tí oč ko va cích lá tok,

q) usta no vu je zá sa dy mo ni to ro va nia zá �a že oby va -
te¾stva fak tor mi ži vot né ho pros tre dia a pra cov né ho
pros tre dia a spô so bu ži vo ta,

r) usta no vu je zá sa dy na pred chá dza nie vzni ku, ší re -
niu a na ob me dze nie vý sky tu pre nos ných ocho re ní, 
iných hro mad ne sa vy sky tu jú cich ocho re ní a iných
po rúch zdra via a ocho re ní pod mie ne ných prá cou
a spô so bom ži vo ta,

s) ur ču je zá sa dy zdra vej vý ži vy oby va te¾ stva a od po rú -
ča né vý ži vo vé dáv ky pre jed not li vé sku pi ny oby va -
te¾ stva v sú la de so sú čas ný mi po znat ka mi vedy, 

t) spo lu pra cu je s iný mi štát ny mi or gán mi, or gán mi
územ nej samo sprá vy, nad á cia mi a zdra vot níc ky mi
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za ria de nia mi pri pl ne ní úloh ve rej né ho zdra vot níc -
tva a v tých to ve ciach po dá va vy jad re nia a sta no vi -
ská z h¾a di ska mož né ho vply vu na zdra vie ¾u dí,

u) ve die cen trál ny re gis ter zdro jov io ni zu jú ce ho žia re -
nia a cen trál ny re gis ter dá vok.

(4) Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva v rám ci svo jej pô sob -
nos ti na úse ku ochra ny zdra via 
a) roz ho du je o po za sta ve ní ale bo ob me dze ní pre daja

koz me tic kých vý rob kov pod ¾a § 14 ods. 5,
b) vy dá va po vo le nia na po u ži tie inej lát ky ale bo lá tok

v koz me tic kých vý rob koch pod ¾a § 14 ods. 10, 
c) vy dá va po vo le nia na ne uve de nie lát ky ale bo lá tok

v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku z dô vo du ochra -
ny ob chod né ho ta jom stva pod ¾a § 15 ods. 5,

d) ve die cen trál ny re gis ter úda jov ozna mo va ných  po -
d¾a § 16 ods. 1 písm. a),

e) pos ky tu je úda je z cen trál ne ho re gis tra pod ¾a pís -
me na d) zdra vot níc kym za ria de niam, ak sú pot reb -
né na úče ly le kár ske ho ošet re nia.

(5) Pri vý ko ne pô sob nos ti pod ¾a od se ku 3 úrad ve rej né -
ho zdra vot níc tva spo lu pra cu je so Slo ven ským Čer ve ným 
krí žom, so zdra vot ný mi po is �ov ňa mi, s od bo ro vý mi or -
gán mi, s or gán mi za mest ná va te ¾ov, so sta vov ský mi or -
ga ni zá cia mi a s pro fe sio vý mi zdru že nia mi na úse ku
ochra ny zdra via.

§ 21

Re gio nál ne úra dy ve rej né ho zdra vot níc tva 

(1) Zria ïu jú sa re gio nál ne úra dy ve rej né ho zdra vot -
níc tva ako or gá ny na ochra nu zdra via s pô sob nos �ou pre
úze mie jed né ho ok resu ale bo via ce rých ok res ov. Síd la
a územ né ob vo dy re gio nál nych úra dov ve rej né ho zdra -
vot níc tva sú uve de né v prí lo he č. 2. Re gio nál ny úrad ve -
rej né ho zdra vot níc tva je roz poč to vá or ga ni zá cia,6m) kto rá
je fi nanč ný mi vz�ah mi za po je ná na roz po čet mi nis ter -
stva zdra vot níc tva.

(2) Na čele re gio nál ne ho úra du ve rej né ho zdra vot níc -
tva je re gio nál ny hy gie nik, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va
hlav ný hy gie nik pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6n) Re gio nál -
ny hy gie nik je ve dú cim slu žob né ho úra du pre štát nych
za mest nan cov re gio nál ne ho úra du ve rej né ho zdra vot -
níc tva.

(3) Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva vo svo jom 
územ nom ob vo de
a) vy dá va po sud ky vo ve ciach uve de ných v § 27 ods. 2

písm. a), b), d) až g) a j) až l) a sú čas ne schva ¾u je pre -
vádz ko vé po riad ky po vin ných osôb a ich zme ny, ak
to vy ža du je ten to zá kon,

b) vy dá va vy jad re nia pod ¾a § 27 ods. 9,
c) vy dá va po vo le nia v rám ci sta rost li vos ti o zdra vé ži -

vot né pod mien ky a pra cov né pod mien ky v prí pa -
doch usta no ve ných tým to zá ko nom,

d) na ria ïu je a od vo lá va opat re nia na pred chá dza nie
ocho re niam s vý nim kou opat re ní uve de ných v § 4
ods. 1 písm. g),

e) vy ko ná va štát ny zdra vot ný do zor v rám ci svo jej
územ nej pô sob nos ti, vy dá va po ky ny na od strá ne -
nie zis te ných ne dos tat kov, ukla dá sank cie (§ 28
a 29) a ukla dá úhra dy ná kla dov (§ 34 ods. 2),

f) pre jed ná va prie stup ky na úse ku zdra vot níc tva
(§ 30),

g) zria ïu je ko mi siu na pre skú ša nie od bor nej spô so bi -
los ti na vy ko ná va nie epi de mio lo gic ky zá važ ných
čin nos tí a vy dá va osved če nia o od bor nej spô so bi -
los ti na tie to čin nos ti,

h) roz ho du je o ná hra de ná kla dov (§ 35 ods. 2),
i) spo lu pra cu je s iný mi štát ny mi or gán mi, or gán mi

územ nej samo sprá vy, nad á cia mi a zdra vot níc ky mi
za ria de nia mi pri pl ne ní úloh na ochra nu zdra via
a v tých ve ciach po dá va vy jad re nia a sta no vi ská
z h¾a di ska mož né ho vply vu na zdra vie ¾u dí.

(4) Pri vý ko ne pô sob nos ti pod ¾a od se ku 3 re gio nál ne
úra dy ve rej né ho zdra vot níc tva spo lu pra cu jú so Slo ven -
ským Čer ve ným krí žom, so zdra vot ný mi po is �ov ňa mi,
s od bo ro vý mi or gán mi, s or gán mi za mest ná va te ¾ov, so
sta vov ský mi or ga ni zá cia mi a s pro fe sio vý mi zdru že nia mi 
na úse ku ochra ny zdra via.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 6m a 6n zne jú:
„6m) § 21 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.

 o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
  6n) § 10 zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

32. Za § 21 sa vkla dá §  21a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 21a

Špe cia li zo va né úlo hy úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva

(1) Úrad ve rej né ho zdra vot níc tva a re gio nál ne úra dy
ve rej né ho zdra vot níc tva za bez pe ču jú v rám ci svo jej pô -
sob nos ti aj špe cia li zo va né úlo hy štá tu v ob las ti ve rej né -
ho zdra vot níc tva. V rám ci to ho naj mä 
a) zú čas tňu jú sa na prí pra ve, usku toč ňo va ní a od bor -

nom usmer ňo va ní ce lo spo lo čen ských a miest nych
prog ra mov pod po ry, ochra ny a roz vo ja zdra via za -
me ra ných naj mä na ovplyv ňo va nie zdra via  pro -
stredníctvom ži vot né ho štý lu, vý ži vo vých fak to rov,
pre ven ciou ri zi ko vých kar dio vas ku lár nych fak to -
rov, on ko lo gic kých ocho re ní, dia be tu, os te o po ró zy,

b) zú čas tňu jú sa na rie še ní Ná rod né ho prog ra mu
pod po ry zdra via, Ná rod né ho prog ra mu bez peč nos ti 
a ochra ny zdra via pri prá ci, na prog ra moch a pro -
jek toch Sve to vej zdra vot níc kej or ga ni zá cie, na
usku toč ňo va ní Akč né ho plá nu pre pros tre die
a zdra vie, Prog ra mu ozdra ve nia vý ži vy oby va te¾ stva 
Slo ven skej re pub li ky, Imu ni zač né ho prog ra mu,

c) za bez pe ču jú sle do va nie uka zo va te ¾ov zdra vot né ho
sta vu oby va te¾ stva vo vz�a hu k ži vot ným pod mien -
kam a pra cov ným pod mien kam a spô so bu ži vo ta
a prá ce, mo ni to ru jú zdra vot ný stav jed not li vých
sku pín oby va te¾ stva,

d) pri pra vu jú pod kla dy na hod no te nie a ria de nie zdra -
vot ných ri zík, naj mä ri zi ko vé vý ži vo vé fak to ry, fy zi -
kál ne, che mic ké a bio lo gic ké fak to ry ži vot né ho
pros tre dia, ži vot ných pod mie nok a pra cov ných
pod mie nok,

e) zú čas tňu jú sa na zdra vot nej vý cho ve oby va te¾ stva
a na usku toč ňo va ní po ra den ských čin nos tí,

f) zhro maž ïu jú zá klad né úda je na úse ku ochra ny
zdra via, za bez pe ču jú ich pre nos, ucho vá va nie,
ana lý zu, vy hod no te nie vý sled kov, spät nú in for má -
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ciu a zve rej ňo va nie a na zá kla de zís ka ných vý sled -
kov na vr hu jú opat re nia a pri pra vu jú pod kla dy na
vy dá va nie práv nych pred pi sov na ochra nu zdra via,

g) vedú evi den ciu ri zi ko vých prác,
h) mo ni to ru jú kva li tu pit nej vody.

(2) Úra dy ve rej né ho zdra vot níc tva v rám ci špe cia li zo -
va ných zdra vot níc kych čin nos tí v ob las ti ochra ny zdra -
via pl nia aj ïal šie úlo hy v od bo re kli nic kej mik ro bio ló gie,
ochra ny zdra via pred io ni zu jú cim žia re ním, ge ne tic kej
to xi ko ló gie, mik ro bio ló gie ži vot né ho pros tre dia, bio ló gie
ži vot né ho pros tre dia, che mic kých ana lýz a v od bo re fy zi -
kál nych fak to rov, naj mä za bez pe ču jú ob jekti vi zá ciu bio -
ne ga tív nych a bio po zi tív nych fak to rov ži vot ných pod mie -
nok a pra cov ných pod mie nok, la bo ra tór ne ana ly zo va nie
bio lo gic ké ho ma te riá lu so za me ra ním na ove ro va nie zá -
klad ných bio che mic kých, imu no lo gic kých, to xi ko lo gic -
kých a ïal ších pa ra met rov. Úra dy ve rej né ho zdra vot níc -
tva za bez pe ču jú aj vnú tor ný kon trol ný sys tém kva li ty
me ra ní a inej ob jekti vi zá cie, vy ko ná va jú re fe renč né
a špe cia li zo va né tes to va nie, za bez pe ču jú vý voj no vých
me tód me ra nia, te rén nych čin nos tí, ob jekti vi zá cie a po -
ra den stva vo ve rej nom zdra vot níc tve, za bez pe ču jú čin -
nos ti ná rod ných re fe renč ných cen tier pre vy bra né in -
fekč né ocho re nia a vý skum vo ve rej nom zdra vot níc tve.“. 

33. Nad pis sied mej čas ti znie:

„OD BOR NÁ SPÔ SO BI LOSŤ ZA MEST NAN COV
ÚRA DOV VE REJ NÉ HO ZDRA VOT NÍC TVA

 A KO MI SIE NA PRE SKÚ ŠA NIE OD BOR NEJ
SPÔ SO BI LOS TI“.

34. § 22 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 22

Po žia dav ky od bor nej spô so bi los ti

Od bor né čin nos ti pri pl ne ní úloh úra dov ve rej né ho
zdra vot níc tva na úse ku ochra ny zdra via uve de ných
v § 20 až 21a môžu vy ko ná va� len oso by s od bor nou spô -
so bi los �ou pod ¾a oso bit né ho pred pi su.7b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7b znie:
„7b) § 54 a nasl. zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

35. V § 23 od sek 1 znie:
„(1) Ko mi sie na pre skú ša nie od bor nej spô so bi los ti zria -

ïu je úrad ve rej né ho zdra vot níc tva [§ 20 ods. 3 písm. n)]
a re gio nál ne úra dy ve rej né ho zdra vot níc tva [§ 21 ods. 3
písm. f)].“.

36. § 25 sa vy púš �a.

37. § 26 znie:

„§ 26

(1) Oso by vy ko ná va jú ce štát ny zdra vot ný do zor sú pri
pl ne ní svo jich úloh
a) opráv ne né vstu po va� na po zem ky, do pre vádz kar ní,

za ria de ní a ob jektov, po ža do va� pot reb né spre vá dza -
nie, odo be ra� vzor ky v množ stve a v roz sa hu pot reb -
nom na vy šet re nie a vy ko na� ich od bor né po sú de -

nie, vy ko ná va� zis te nia, po ža do va� in for má cie, úda -
je, vy svet le nia, pod kla dy a na ze ra� do prí sluš ných
do kla dov,

b) opráv ne né ulo ži� na mies te vý ko nu štát ne ho zdra -
vot né ho do zo ru opat re nia pot reb né na od strá ne nie
zis te né ho ne dos tat ku, naj mä
1. za ká za� vý ro bu, ma ni pu lá ciu ale bo uvá dza nie

do obe hu vý rob kov, kto ré od po ru jú po žia dav -
kám usta no ve ným tým to zá ko nom ale bo pred -
pis mi vy da ný mi na jeho vy ko na nie, a pri pre u ká -
za ní zdra vot nej škod li vos ti vý rob ku vy da� prí kaz 
na jeho zneš kod ne nie, 

2. za ká za� po u ží va nie zdra viu škod li vej vody ako
pit nej vody,

3. za ká za� po u ží va nie prí stro jov a za ria de ní, kto ré
bez pros tred ne ohroz u jú zdra vie ¾udí,

4. roz hod nú� o uza tvo re ní ce lej pre vádz ky ale bo jej
čas ti na pot reb né ob do bie, ak sa pri vý ko ne kon -
tro ly zis tí také po ru še nie toh to zá ko na ale bo
pred pi sov vy da ných na jeho vy ko na nie, kto ré
môže ma� bez pros tred ne za ná sle dok ri zi ko váž -
ne ho po ško de nia zdra via ¾udí,

c) opráv ne né uk la da� blo ko vé po ku ty,7c)
d) po vin né pre u ká za� sa pre u ka zom or gá nu na ochra -

nu zdra via, z kto ré ho po ve re nia vy ko ná va jú štát ny
zdra vot ný do zor a ïal šie špe cia li zo va né čin nos ti
pod ¾a § 21a.

(2) Oso ba vy ko ná va jú ca štát ny zdra vot ný do zor, kto rá
ulo ží kon tro lo va nej oso be opat re nie pod ¾a od se ku 1
písm. b), je po vin ná o tom vy ho to vi� zá pis ni cu s po u če -
ním o op rav nom pros tried ku; jed no vy ho to ve nie zá pis ni -
ce sa odo vzdá kon tro lo va nej oso be.

(3) Pro ti opat re niu ulo že né mu pod ¾a od se ku 1 písm. b)
sú prí pust né ná miet ky, kto ré ne ma jú od klad ný úči nok.
Kon tro lo va ná oso ba ich môže pí som ne poda� do de sia -
tich dní od ulo že nia opat re nia or gá nu na ochra nu zdra -
via, kto rý vy dal po ve re nie oso be, kto rá opat re nie ulo ži la.
Prí sluš ný or gán na ochra nu zdra via je po vin ný o ná miet -
kach roz hod nú� do 15 dní od ich do ru če nia. 

(4) Ulo že ním opat re nia pod ¾a od se ku 1 písm. b) nie je
dotk nu té opráv ne nie prí sluš né ho or gá nu na ochra nu
zdra via na pos tup pod ¾a je de nás tej čas ti toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7c znie:
„7c) § 84 a nasl. zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

38. V § 27 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Rov na -
ko je za ká za né vy ko ná va� opat re nia ale bo čin nos ti uve -
de né v od se ku 2 v čase do vy da nia ta ké ho klad né ho po -
sud ku.“.

39. V § 27 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) územ nop lá no va cie pod kla dy a územ né plá ny, ich

za da nia a ná vr hy na územ né ko na nie v prí pa doch,
ak čin nos�, kto rá sa má vy ko ná va� v ob jektoch
usku toč ne ných na zá kla de tých to pod kla dov a ná -
vr hov, bude pod lie ha� vý ko nu štát ne ho zdra vot né -
ho do zo ru,“.

40. V § 27 ods. 2 pís me no e) znie:
„e) ná vr hy na uve de nie ob jektov ale bo sta vieb do uží -

va nia ale bo ná vr hy na zme ny v uží va ní sta vieb a ná -

Strana 5446 Zbierka zákonov č. 578/2003 Čiastka 237



vr hy na uve de nie pra cov ných prie sto rov do pre -
vádz ky ale bo ná vr hy na zme ny v ich pre vádz ko va ní
v prí pa doch, ak čin nos�, kto rá sa má v ob jektoch,
v stav bách ale bo prie sto roch vy ko ná va�, bude pod -
lie ha� vý ko nu štát ne ho zdra vot né ho do zo ru; to isté
sa vz�a hu je na ná vr hy na uve de nie do uží va nia ob -
jektov po tra vi nár skych a ostat ných za ria de ní,
v kto rých sa vy ko ná va epi de mio lo gic ky zá važ ná
čin nos�, vrá ta ne ná vr hov na schvá le nie pre vádz ko -
vých po riad kov a ich zmien v prí pa doch usta no ve -
ných tým to zá ko nom,“.

41. V § 27 ods. 2 pís me no h) znie:
„h) ná vr hy na za ve de nie no vých tech no lo gic kých a pra -

cov ných po stu pov vrá ta ne no vých vý rob ných a pra -
cov ných po stu pov pri vý ro be po tra vín,“.

42. V § 27 od sek 3 znie:
„(3) Prí sluš ný or gán na ochra nu zdra via môže ok rem

opat re ní a ná vr hov uve de ných v od se ku 2 po sú di� z h¾a -
di ska mož né ho vply vu na zdra vie aj iné opat re nia ale bo
ná vr hy, ak si to vy ža du je ve rej ný zá u jem ale bo ak to na -
vrh ne oso ba tým to opat re ním pria mo dotk nu tá, ale bo ak
táto pot re ba vy ply nie z vý ko nu štát ne ho zdra vot né ho do -
zo ru; v tých prí pa doch sa usta no ve nie od se ku 8 ne po u ži -
je.“.

43. V § 27 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 až 7,
kto ré zne jú:

„(5) Prí sluš ný or gán na ochra nu zdra via vy dá po su dok
pod ¾a od se ku 2 na zá kla de žia dos ti osôb uve de ných
v § 12, kto rá mu sí ob sa ho va�
a) ob chod né meno, síd lo, ak ide o práv nic kú oso bu;

meno, priez vis ko a tr va lé byd li sko, ak ide o fy zic kú
oso bu,

b) do klad o opráv ne ní na pod ni ka nie, iden ti fi kač né
čís lo,

c) o pis čin nos ti, kto rá je pred me tom ná vr hu,
d) me no a tr va lé byd li sko ale bo síd lo oso by zod po ved -

nej za pre vádz ko va nie po su dzo va ných čin nos tí.

(6) Žia da te¾ pri lo ží k žia dos ti pod ¾a od se ku 5 do kla dy
pot reb né na vy da nie po sud ku v roz sa hu pod ¾a od se ku 4.

(7) Ak žia dos� pod ¾a od se ku 5 ne ob sa hu je všet ky úda je 
ale bo do ku men tá ciu pot reb nú na jej po sú de nie a žia da -
te¾ ich na priek pí som nej vy zve prí sluš né ho or gá nu na
ochra nu zdra via v ur če nej le ho te ne do pl ní, or gán na
ochra nu zdra via žia dos� za miet ne.“.

Do te raj šie od se ky 5 a 6 sa ozna ču jú ako od se ky 8 a 9.

44. V ce lom tex te de sia tej čas ti zá ko na sa slo vá „mi nis -
ter stvo zdra vot níc tva“ vo všet kých tva roch na hrá dza jú
slo va mi „úrad ve rej né ho zdra vot níc tva“ v prí sluš nom
tva re.

45. V § 31 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „a štát ne zdra vot -
né ús ta vy“.

46. V § 32 ods. 1 sa za slo vom „zdra vot níc tva“ vy púš �a
čiar ka a slo vá „štát ni kraj skí hy gie ni ci, štát ni ok res ní hy -
gie ni ci a za mest nan ci štát nych zdra vot ných ús ta vov“ sa
na hrá dza jú slo va mi „a za mest nan ci úra dov ve rej né ho
zdra vot níc tva“.

47. § 32 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:

„(3) Usta no ve ním od se ku 1 nie je dotk nu té opráv ne nie
or gá nov na ochra nu zdra via pos ky to va� ve rej nos ti aj iné
in for má cie o zis te niach pri vý ko ne štát ne ho zdra vot né ho
do zo ru, ako sú uve de né v od se ku 2, kto ré sú výz namné
z h¾a di ska vzni ku a ší re nia iných hro mad ne sa vy sky tu -
jú cich ocho re ní ale bo môžu inak ne ga tív ne ovplyv ňo va�
zdra vie ¾udí.“.

48. Za § 36c sa vkla dá § 36d, kto rý znie:

„§ 36d

Osved če nia o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a § 23 vy da né
pred 1. ja nu árom 2001 strá ca jú plat nos� dňom uve de -
ným v osved če ní, naj ne skôr 31. de cem bra 2006.“.

49. Za § 40a sa vkla da jú § 40b a 40c, kto ré zne jú:

„§ 40b

(1) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov vo ve rej nej služ be pre chá dza jú zo štát nych
zdra vot ných ús ta vov na re gio nál ne úra dy ve rej né ho
zdra vot níc tva a zo Štát ne ho zdra vot né ho ús ta vu Slo ven -
skej re pub li ky na úrad ve rej né ho zdra vot níc tva. 

(2) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec kých po -
me rov štát nych za mest nan cov ok res ných úra dov a kraj -
ských úra dov vo funk cii ok res ných hy gie ni kov a kraj -
ských hy gie ni kov pre chá dza jú na úrad ve rej né ho
zdra vot níc tva.

(3) Sprá va ma jet ku štá tu pre chá dza v ce lom roz sa hu
zo štát nych zdra vot ných ús ta vov na re gio nál ne úra dy ve -
rej né ho zdra vot níc tva a zo Štát ne ho zdra vot né ho ús ta vu
Slo ven skej re pub li ky na úrad ve rej né ho zdra vot níc tva.

(4) Prá va a po vin nos ti z ma jet ko vo práv nych vz�a hov
a iných vz�a hov pre chá dza jú v ce lom roz sa hu zo štát -
nych zdra vot ných ús ta vov na re gio nál ne úra dy ve rej né -
ho zdra vot níc tva a zo Štát ne ho zdra vot né ho ús ta vu Slo -
ven skej re pub li ky na úrad ve rej né ho zdra vot níc tva.

§ 40c

(1) Ko na nie za ča té pod ¾a toh to zá ko na pred 1. ja nu -
árom 2004 kraj ským hy gie ni kom do kon čí úrad ve rej né -
ho zdra vot níc tva.

(2) Ko na nie za ča té pod ¾a toh to zá ko na pred 1. ja nu árom
2004 ok res ným hy gie ni kom do kon čí miest ne prí sluš ný re -
gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva.“.

50. Do te raj šia prí lo ha k zá ko nu sa ozna ču je ako prí lo -
ha č. 1 a zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou č. 2, kto rej ná zov znie:

 „SÍD LA A ÚZEM NÉ OB VO DY RE GIO NÁL NYCH ÚRA -
DOV VE REJ NÉ HO ZDRA VOT NÍC TVA“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 110/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na č. 140/1998 Z. z., zá -
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ko na č. 241/1998 Z. z., zá ko na č. 80/2000 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 131/2002 Z. z., zá ko na
č. 219/2002 Z. z., zá ko na č. 450/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 138/2003 Z. z., zá ko na
č. 445/2003 Z. z., zá ko na č. 528/2003 Z. z. a zá ko na
č. 578/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 16 ods. 4, v § 18 ods. 3 a v § 26 ods. 2 písm. b) a f)
sa slo vá „štát ny ok res ný le kár“ vo všet kých tva roch na -
hrá dza jú slo va mi „le kár samo správ ne ho kra ja“ v prí sluš -
nom tva re.

2. V § 27 sa slo vá „kraj skí le ká ri a ok res ní le ká ri“ na -
hrá dza jú slo va mi „samo správ ny kraj ako pre ne se ný vý -
kon štát nej sprá vy“.

3. V § 31 ods. 13 sa slo vá „od se ku 4 písm. d) a e)“ na -
hrá dza jú slo va mi „od se ku 4 písm. n) a o)“.

4. V § 35 sa vy púš �a jú slo vá „kraj ský úrad, ok res ný
úrad“.

5. V § 51 ods. 2 sa slo vá „štát nym ok res ným le ká rom
ale bo štát nym kraj ským le ká rom“ na hrá dza jú slo va mi
„le ká rom samo správ ne ho kra ja“.

6. V § 56c ods. 1 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „uve de né sa ne vz�a hu je na Slo ven skú zdra vot níc -
ku uni ver zi tu,“.

7. V § 70 ods. 1 sa slo vá „Kraj ský úrad“ na hrá dza jú
slo va mi „Samo správ ny kraj“.

8. V § 74a sa v pr vej vete vy púš �a jú slo vá „štát ne zdra -
vot né ús ta vy“ a vy púš �a sa dru há veta vrá ta ne od ka zu
a po znám ky pod čia rou k odkazu1c.

 9. § 76 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 76

Vý kon miest nej štát nej sprá vy na úse ku zdra vot níc tva

(1) Štát nu sprá vu na úse ku zdra vot níc tva v samo -
správ nom kra ji ako pre ne se ný vý kon štát nej sprá vy vy -
ko ná va samo správ ny kraj. Na vy ko ná va ní úloh pre ne se -
né ho vý ko nu štát nej sprá vy sa v samo správ nom kra ji
po die¾a le kár samo správ ne ho kra ja, kto rý
a) pred kla dá ná vrh prí sluš nej sta vov skej or ga ni zá cii

na ulo že nie po vin nos ti zdra vot níc ke mu pra cov ní -
ko vi po dro bi� sa po sú de niu od bor nej spô so bi los ti
ale bo zdra vot nej spô so bi los ti pri zis te ní zá važ ných
ne dos tat kov pri vý ko ne po vo la nia,

b) spo lu pra cu je s prí sluš nou sta vov skou or ga ni zá -
ciou pri ob sa dzo va ní vo¾ né ho zdra vot níc ke ho ob vo -
du ne štát nym zdra vot níc kym za ria de ním,

c) ur ču je zdra vot níc ke ob vo dy a ich síd la pri vy ko ná -
va ní zmien zdra vot níc kych ob vo dov,

d) spo lu pra cu je s or gán mi štát nej sprá vy pri vy ko ná -
va ní do zo ru nad do dr žia va ním pod mie nok na pre -
vádz ku štát nych zdra vot níc kych za ria de ní a pri vy -
ba vo va ní pod netov a s�až nos tí ob ča nov tý ka jú cich
sa pos ky to va nia zdra vot nej sta rost li vos ti v zdra vot -
níc kych za ria de niach na úze mí samo správ ne ho
kra ja, 

e) vy ko ná va štát ny do zor, vy dá va zá väz né opat re nia
na od strá ne nie ne dos tat kov zis te ných pri vý ko ne
štát ne ho do zo ru a ukla dá po ku ty za po ru še nie po -

vin nos tí usta no ve ných tým to zá ko nom a oso bit ný -
mi pred pis mi upra vu jú ci mi vý kon zdra vot níc ke ho
po vo la nia,10d) 

f) za bez pe ču je pl ne nie úloh ulo že ných mi nis ter stvom
zdra vot níc tva tý ka jú cich sa zdra vot níc tva,

g) spo lu pra cu je s mi nis ter stvom zdra vot níc tva pri za -
bez pe čo va ní jed not nej prí pra vy zdra vot níc tva na
ob ra nu štá tu.

(2) Usta no ve nia mi od se ku 1 nie je dotk nu tý vý kon
štát nej sprá vy pod ¾a oso bit ných pred pi sov.10e)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10e znie:
„10e) Zá kon č. 140/1998 Z. z. 

Zá kon č. 139/1998 Z. z. o omam ných lát kach, psy cho trop ných 
lát kach a prí prav koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

10. V § 78 ods. 1 sa vy púš �a pís me no d).

11. Za § 80l sa vkla dá § 80m, kto rý znie:

„§ 80m

Ak sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi soch
po u ží va po jem „štát ny ok res ný le kár“ ale bo „štát ny kraj -
ský le kár“, ro zu mie sa tým le kár samo správ ne ho kra ja.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra -
vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is -
�ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých 
a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z., zá ko na 
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 231/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 304/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 376/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 202/1997 Z. z., zá ko -
na č. 332/1997 Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z., zá ko na
č. 11/1999 Z. z., zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na
č. 151/1999 Z. z., zá ko na č. 242/2000 Z. z., zá ko na
č. 245/2000 Z. z., zá ko na č. 448/2000 Z. z., zá ko na
č. 233/2001 Z. z., zá ko na č. 505/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 457/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 671/2002 Z. z., zá ko na
č. 138/2003 Z. z. a  zá ko na č.   578 /2003 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 10 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná c) a f).

Do te raj šie pís me ná d) a e) sa ozna ču jú ako pís me ná c)
a d) a do te raj šie pís me no g) sa ozna ču je ako pís me no e).

2. V § 10 ods. 2 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo spo -
lu pra cu jú ce“.

3. V § 10 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „Ná rod ný
úrad prá ce“.

4. V § 10 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „a spo lu pra cu jú ci mi 
oso ba mi“.
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  5. V § 10 ods. 6 písm. b) a c) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
spo lu pra cu jú ci mi oso ba mi“.

  6. V § 10 ods. 6 pís me no d) znie:
„d) oso by ve de né v evi den cii ne za mest na ných ob ča nov

h¾a da jú cich za mest na nie,“.

  7. V § 10 ods. 6 písm. m) sa slo vá „samo stat ne zá rob -
ko vo čin ný mi oso ba mi ale bo spo lu pra cu jú ci mi oso ba mi“ 
na hrá dza jú slo va mi „ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin ný -
mi oso ba mi“.

  8. V § 10 sa vy púš �a od sek 7.

Do te raj šie od se ky 8 a 9 sa ozna ču jú ako od se ky 7 a 8.

  9. V § 10 ods. 8 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo čin nos ti
spo lu pra cu jú cej oso by“.

10. V § 11 ods. 4 sa vy púš �a po sled ná veta.

11. V § 11 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „a Ná rod né ho úra -
du prá ce“.

12.  V § 12 ods. 5 v čas ti vety pred bod ko čiar kou sa vy -
púš �a jú slo vá „a spo lu pra cu jú ca oso ba“ a slo vo „pla tia“
sa na hrá dza slo vom „pla tí“.

13. V § 12 ods. 5 v čas ti vety za bod ko čiar kou sa vy -
púš �a jú slo vá „a spo lu pra cu jú ca oso ba“.

14. V § 12 sa vy púš �a od sek 9.

Do te raj šie od se ky 10 a 11 sa ozna ču jú ako od se ky 9
a 10.

15. V § 13 ods. 4 a 7 a v § 14 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá
„a spo lu pra cu jú cich osôb“.

16. V § 13 ods. 6 sa slo vá „samo stat ne zá rob ko vo čin -
nej oso by a spo lu pra cu jú cej oso by“ na hrá dza jú slo va mi
„samo stat ne zá rob ko vo čin ných osôb“ a vy púš �a jú sa
slo vá „a čin nos� spo lu pra cu jú cej oso by“.

17. V § 13 sa vy púš �a jú od se ky 9 a 10.

Do te raj šie od se ky 11 až 14 sa ozna ču jú ako od se ky 9
až 12.

18. V § 15 ods. 1 sa vy púš �a pís me no c).

Do te raj šie pís me ná d) a e) sa ozna ču jú ako pís me ná c)
a d).

19. V § 15 ods. 2 písm. a) a c) sa slo vá „písm. a) až c)“
na hrá dza jú slo va mi „písm. a) a b)“.

20. V § 16 ods. 2 a § 27 písm. m) sa vy púš �a jú slo vá
„a s po lup ra cu jú cu oso bu“.

21. V § 16 sa vy púš �a od sek 5.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 5.

22. V § 16 ods. 5 sa slo vá „v § 10 ods. 9“ na hrá dza jú
slo va mi „v § 10 ods. 8“.

23. V § 18 ods. 2 sa slo vá „písm. b) a c)“ na hrá dza jú
slo va mi „písm. b)“.

24. V § 18 ods. 3, v § 21 ods. 2 a v § 25 sa vy púš �a jú slo -
vá „spo lu pra cu jú ca oso ba“.

25. V § 18 ods. 6 sa vy púš �a jú slo vá „a po ist né za prí -
sluš ný ka len dár ny me siac, kto ré ho pla ti te ¾om je Ná rod -
ný úrad prá ce, po u ka zu je Ná rod ný úrad prá ce“.

26. V § 19 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „spo lu pra cu jú cej
oso be“.

27. V § 27 písm. g) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo Ná rod ný
úrad prá ce“.

28. V § 27a sa v úvod nej vete slo vá „písm. d)“ na hrá -
dza jú slo va mi „písm. c)“.

29. V § 51 ods. 1 písm. b), v § 52 ods. 1 písm. b) a v § 53
ods. 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a Ná rod ným úra dom
prá ce“.

30. V § 55 ods. 4 a v § 56 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú
slo vá „Ná rod ným úra dom prá ce“.

31. V § 56 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „a Ná rod né ho úra -
du prá ce“.

32. V § 56 ods. 8 a 9 sa vy púš �a jú slo vá „a Ná rod ným
úra dom prá ce“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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SÍD LA A ÚZEM NÉ OB VO DY RE GIO NÁL NYCH ÚRA DOV VE REJ NÉ HO ZDRA VOT NÍC TVA

  1. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva Bra ti sla va hlav né mes to so síd lom v Bra ti sla ve pre územ ný ob vod ok -
res ov Bra ti sla va I, Bra ti sla va II, Bra ti sla va III, Bra ti sla va IV, Bra ti sla va V, Se nec, Pe zi nok a Ma lac ky. 

  2. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Tr na ve pre územ ný ob vod ok res ov Tr na va, Hlo ho vec
a Pieš �a ny.

  3. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Du naj skej Stre de pre územ ný ob vod ok resu Du naj ská 
Stre da.

  4. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ga lan te pre územ ný ob vod ok resu Ga lan ta.

  5. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Se ni ci pre územ ný ob vod ok res ov Se ni ca a Ska li ca.

  6. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Tren čí ne pre územ ný ob vod ok res ov Tren čín, Bá nov ce
nad Beb ra vou, Nové Mes to nad Vá hom a My ja va.

  7. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Po važ skej Bys tri ci pre územ ný ob vod ok res ov Po važ ská
Bys tri ca, Pú chov a Ila va.

  8. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Prie vi dzi pre územ ný ob vod ok res ov Prie vi dza a Par ti zán -
ske.

  9. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Nit re pre územ ný ob vod ok res ov Nit ra, Zla té Mo rav ce
a Ša¾a.

10. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v To po¾ ča noch pre územ ný ob vod ok resu To po¾ ča ny.

11. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v No vých Zám koch pre územ ný ob vod ok resu Nové Zám ky.

12. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ko már ne pre územ ný ob vod ok resu Ko már no.

13. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Le vi ciach pre územ ný ob vod ok resu Le vi ce.

14. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ži li ne pre územ ný ob vod ok res ov Ži li na a Byt ča.

15. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Čad ci pre územ ný ob vod ok res ov Čad ca a Ky suc ké Nové
Mes to.

16. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Dol nom Ku bí ne pre územ ný ob vod ok res ov Dol ný Ku bín,
Tvr do šín a Ná mes to vo.

17. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Mar ti ne pre územ ný ob vod ok res ov Mar tin a Tur čian ske
Tep li ce.

18. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Lip tov skom Mi ku lá ši pre územ ný ob vod ok res ov Lip tov -
ský Mi ku láš a Ru žom be rok.

19. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ban skej Bys tri ci pre územ ný ob vod ok res ov Ban ská Bys -
tri ca a Brez no.

20. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Lu čen ci pre územ ný ob vod ok res ov Lu če nec a Pol tár.

21. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom vo Ve¾ kom Kr tí ši pre územ ný ob vod ok resu Ve¾ ký Kr tíš.

22. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ri mav skej So bo te pre územ ný ob vod ok res ov Ri mav ská
So bo ta a Re vú ca.

23. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom vo Zvo le ne pre územ ný ob vod ok res ov Zvo len, Det va a Kru -
pi na.
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24. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Žia ri nad Hro nom pre územ ný ob vod ok res ov Žiar nad
Hro nom, Žar no vi ca a Ban ská Štiav ni ca.

25. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Po pra de pre územ ný ob vod ok res ov Po prad, Kež ma rok
a Le vo ča.

26. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Pre šo ve pre územ ný ob vod ok res ov Pre šov a Sa bi nov.

27. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Bar de jo ve pre územ ný ob vod ok resu Bar de jov.

28. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom vo Vra no ve nad Top ¾ou pre územ ný ob vod ok resu Vra nov
nad Top ¾ou.

29. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom vo Svid ní ku pre územ ný ob vod ok res ov Svid ník a Strop kov.

30. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Hu men nom pre územ ný ob vod ok res ov Hu men né, Me dzi -
la bor ce a Sni na.

31. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Sta rej ¼u bov ni pre územ ný ob vod ok resu Sta rá ¼u bov ňa.

32. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Ko ši ciach pre územ ný ob vod ok res ov Ko ši ce I, Ko ši ce II,
Ko ši ce III, Ko ši ce IV a Košice-okolie.

33.  Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Mi cha lov ciach pre územ ný ob vod ok res ov Mi cha lov ce
a Sob ran ce.

34. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Rož ňa ve pre územ ný ob vod ok resu Rož ňa va.

35. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Spiš skej No vej Vsi pre územ ný ob vod ok res ov Spiš ská
Nová Ves a Gel ni ca.

36. Re gio nál ny úrad ve rej né ho zdra vot níc tva so síd lom v Tre bi šo ve pre územ ný ob vod ok resu Tre bi šov.
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579

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a dopĺňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z.
 o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na č. 251/1997 Z. z., zá ko na č. 332/1997 Z. z., zá -
ko na č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 17/1999 Z. z., zá ko -
na č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 138/2003 Z. z. a zá ko na
č. 256/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 7 znie:

„ § 7

Kú pe¾ ná sta rost li vos�

(1) Kú pe¾ ná sta rost li vos� sa pos ky tu je v prí rod ných
lie čeb ných kú pe ¾och ako ná sled ná zdra vot ná sta rost li -
vos� 7a) nad vä zu jú ca na pred chá dza jú cu am bu lant nú
sta rost li vos� ale bo ústav nú sta rost li vos�.

(2) Kú pe¾ nú sta rost li vos�, zdra vot né vý ko ny pred -
chá dza jú ce vy sta ve niu ná vr hu na kú pe¾ nú sta rost li -
vos� a vy sta ve nie ná vr hu na kú pe¾ nú sta rost li vos�
uhrá dza Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa ale bo iná
zdra vot ná po is �ov ňa
a)  z pros tried kov po vin né ho zdra vot né ho po is te nia,
b)  z úče lo vo ur če ných fi nanč ných pros tried kov štá tu.

(3) Štát pos ky tu je úče lo vo ur če né fi nanč né pros tried -
ky pod ¾a od se ku 2 písm. b) na oso bit ný účet Vše obec nej 
zdra vot nej po is �ov ne a inej zdra vot nej po is �ov ne  pro -
stredníctvom roz poč to vých vý dav kov ka pi to ly štát ne ho 
roz po čtu Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub -
li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) vo výš ke zod po ve da jú cej
po me ru poč tu po is ten cov prí sluš nej zdra vot nej po is -
�ov ne na cel ko vom poč te po is ten cov evi do va ných v cen -
trál nom re gis tri po is ten cov po vin né ho zdra vot né ho po -
is te nia.7b)

(4) Na plat by za služ by sú vi sia ce s pos ky to va ním kú -
pe¾ nej sta rost li vos ti sa vz�a hu jú usta no ve nia § 3a
o úhra dách za služ by sú vi sia ce s pos ky to va ním zdra -
vot nej sta rost li vos ti v zdra vot níc kom za ria de ní ústav -
nej sta rost li vos ti.

(5) In di ká cie, pri kto rých sa po is ten com pos ky tu je
kú pe¾ ná sta rost li vos�, prí rod né lie čeb né kú pe le, v kto -
rých sa pos ky tu je kú pe¾ ná sta rost li vos� v Slo ven skej
re pub li ke, a dĺž ka lie čeb né ho po by tu, sú uve de né v In -

di kač nom zo zna me pre kú pe¾ nú sta rost li vos� (ïa lej len
„in di kač ný zoz nam“), kto rý tvo rí prí lo hu č. 4.

(6) In di ká cie, kto ré sú v in di kač nom zo zna me v čas ti
A ozna če né „Na pred vo la nie“ a in di ká cie uve de né v čas -
ti B in di kač né ho zo zna mu, sa vz�a hu jú na kú pe¾ nú sta -
rost li vos�, kto rá sa uhrá dza z pros tried kov po vin né ho
zdra vot né ho po is te nia. In di ká cie, kto ré nie sú v in di -
kač nom zo zna me v čas ti A ozna če né „Na pred vo la nie“,
sa vz�a hu jú na kú pe¾ nú sta rost li vos�, kto rá sa uhrá dza 
z úče lo vo ur če ných fi nanč ných pros tried kov štá tu (od -
sek 3).

(7) De �om sa pos ky tu je kú pe¾ ná sta rost li vos� v det -
ských kú pe¾ ných lie čeb niach. Na pos ky to va nie kú pe¾ -
nej sta rost li vos ti de �om do skon če nia po vin nej škol skej 
do chádz ky sa vy ža du je sú hlas zá kon né ho zá stup cu
ale bo oso by, kto rej bolo die �a zve re né do sta rost li vos ti
na hrá dza jú cej sta rost li vos� ro di čov.

(8) Pri cho ro bách z po vo la nia a iných po ško de niach
zdra via z prá ce a z pra cov né ho pros tre dia sa kú pe¾ ná
sta rost li vos� pos ky tu je, ak in di ká ciu po tvr di la kli ni ka
pra cov né ho le kár stva ale bo od de le nie kli nic ké ho pra -
cov né ho le kár stva.

(9) Kú pe¾ nú sta rost li vos� na vr hu je le kár uve de ný pri
jed not li vých in di ká ciách in di kač né ho zo zna mu
a schva ¾u je re víz ny le kár. Zdra vot ná po is �ov ňa zria ïu -
je ko mi siu na ko or di ná ciu vý be ru a pred vo lá va nia po is -
ten cov na kú pe¾ nú sta rost li vos�. Mi nis ter stvo od bor ne
usmer ňu je vý ber a pred vo lá va nie po is ten cov na kú pe¾ -
nú lieč bu.

(10) Ak po is te nec bez dô vod ne ne na stú pil na kú pe¾ nú 
sta rost li vos�, svoj vo¾ ne ju pre ru šil ale bo bol pred čas ne
pre pus te ný pre hru bé po ru še nie po ky nov le ká ra kú pe¾ -
nej lie čeb ne, je po vin ný uhra di� po is �ov ni vy na lo že né
ná kla dy ale bo ich po mer nú čas�.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7a a 7b zne jú:
„7a) § 20 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7b) § 71a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 273/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. Za § 40c sa vkla dá § 40d, kto rý znie:

„§ 40d

Ná vr hy na kú pe¾ nú sta rost li vos� vy sta ve né pod ¾a
pred pi sov o ne mo cen skom po is te ní a so ciál nom za bez -
pe če ní pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa
po va žu jú za ná vr hy na kú pe¾ nú sta rost li vos� vy sta ve né 
pod ¾a toh to zá ko na.“.

3. V prí lo he č. 4 sa v čas ti II. „Cho ro by obe ho vé ho ús -
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tro jen stva“ v stĺp ci „Prí rod né lie čeb né kú pe le“ do pĺ ňa jú 
ku kaž dej in di ká cii prí rod né lie čeb né kú pe le „Nim ni -
ca“.

4. V prí lo he č. 4 v čas ti XXV. „Ne tu ber ku lóz ne cho ro -

by dý cha cích ciest“ tre tia veta znie: „Prí rod né lie čeb né
kú pe le Hor ný Smo ko vec pre deti od 3 do 18 ro kov.“.

Čl. II

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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580

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 338/2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 338/2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení a do pĺ -
ňa tak to:

1. Do te raj ší text § 1 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa
sa od se kom 2, kto rý znie: 

„(2) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he.“. 

2. V § 2 písm. c) sa za slo vá „sú vi sia cej s“ vkla da jú slo -
vá „ob slu hou a“. 

3. V § 2 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „re kre ačné pla vid -
lo,“.

4. V § 2 sa vy púš �a pís me no f). 

Do te raj šie pís me ná g) až j) sa ozna ču jú ako pís me ná f)
až i).

5. V § 2 pís me no f) znie:
„f) ma lým pla vid lom pla vid lo s dĺž kou tru pu do 20 m,

kto ré je ur če né na pre pra vu naj viac 12 ces tu jú cich
a pla vid lo, kto ré je ur če né len na špor to vé a od dy cho -
vé úče ly bez oh¾a du na spô sob jeho po ho nu s dĺž kou
tru pu od 2,5 m do 24 m1) s vý nim kou pla vi diel pos ta -
ve ných ale bo ur če ných na tla če nie ale bo vle če nie ale -
bo ve de nie v boč ne zvia za nej zos ta ve pla vi diel, kto ré
nie sú ma lý mi pla vid la mi, prie voz ných lodí a plá va jú -
cich stro jov,“

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie: 
„1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 180/2001 Z. z.,  kto  rým 

sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých   po žia  dav  kách a o
po stu poch po su dzo va nia zho dy na pla vid lá ur če né na
re kre ačné úče ly.“.

Do te raj ší od kaz 1 sa ozna ču je ako od kaz 1a.

6. V § 2 písm. h) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „eko -
lo gic ký zbe rač,“.

7. § 2 sa do pĺ ňa pís me na mi j) a k), kto ré zne jú:
„j) vlast ní kom pla vid la za pí sa né ho v re gis tri pla vi diel

práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba opráv ne ná na
pre vádz ko va nie pla vid la pod vlast ným me nom a na
vlast nú zod po ved nos�, 

k) pre vádz ko va te ¾om pla vid la jeho vlast ník ale bo ten,
kto vy ko ná va pre vádz ku pla vid la vo vlast nom mene a
na zá kla de zmlu vy s vlast ní kom pla vid la.“.

  8. V § 3 od sek 2 znie: 
„(2) Správ ca vod né ho toku, kto rý plní úlo hy pre vádz -

ko va te ¾a vod nej ces ty, je zod po ved ný za udr žia va nie
a zlep šo va nie pod mie nok na pre vádz ku pla vi diel na sle -
do va ných vod ných ces tách. Správ ca vod né ho toku zod -
po ve dá za vy tý če nie pla veb nej drá hy a za vy zna če nie pla -
veb ných pre ká žok na vod ných ces tách na zá kla de
po ky nov Štát nej pla veb nej sprá vy.“. 

  9. V § 4 ods. 7 sa na kon ci vy púš �a bod ka a pri pá ja jú
sa tie to slo vá: „pla veb ný mi znak mi a za bez pe či� ich údrž -
bu.“.

10. V § 5 od se ky 4 a 5 zne jú: 
„(4) Úze mie ve rej ných prí sta vov vy me dzu je mi nis ter -

stvo po pre ro ko va ní s prí sluš ným orgánom územnej
samo sprá vy. 

(5) Po zem ky v úze mí ve rej ných prí sta vov môžu by� len
vo vlast níc tve štá tu. Do čas nú stav bu mož no zria di� na
zá kla de ná jom nej zmlu vy k pozemku2) len so sú hla som
mi nis ter stva. Ak sa do čas ná stav ba zria ïu je v inun dač -
nom úze mí, je pot reb né aj vy jad re nie správ cu vod né ho
to ku.“. 

11. V § 5 od sek 7 znie: 
„(7) Uží va te lia ve rej ných prí sta vov sú práv nic ké oso by

ale bo fy zic ké oso by, kto ré vo vy me dze nom úze mí ve rej -
ných prí sta vov vy ko ná va jú svo ju čin nos�. Pri tej to čin -
nos ti sú po vin ní ria di� sa prí kaz mi a po kyn mi Štát nej
pla veb nej sprá vy, správ cu ve rej né ho prí sta vu a správ cu
vod né ho toku.“.

12. V § 5 ods. 9 písm. a) sa spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou 
a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „pla vid lá Štát nej pla -
veb nej sprá vy a pla vid lá pre vádz ko va te ¾a vod nej ces ty,“.

13. V § 5 ods. 10 sa na kon ci vy púš �a bod ka a pri pá ja jú 
sa tie to slo vá: „na ná kla dy pre vádz ko va te ¾a pla vid la.“.

14. V § 5 od sek 11 znie: 
„(11) Pre vádz ko va te¾ pla vid la, kto ré pre pra vu je ne bez -

peč ný to var, môže po u ži� ve rej ný prí stav len na zá kla de
po vo le nia Štát nej pla veb nej sprá vy.“.

15. V § 5 ods. 12 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „mimo vy hra de ných miest vy me dze ných pla veb -
ným opat re ním“.

16. V § 5 ods. 12 pís me no f) znie: 
„f) lo vi� ryby mimo vy hra de ných miest.“.

17. V § 5 od sek 14 znie: 
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„(14) Uží va nie ve rej ných prí sta vov pod lie ha úhra de.“.

18. V § 5 ods. 17 sa slo vo „pre vádz ko va te ¾a“ na hrá dza
slo vom „správ cu“. 

19. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 18, kto rý znie:
„(18) Po dro bnos ti o vy be ra ní úhra dy za použí va nie ve -

rej ných prí sta vov pla vid la mi a ur če nie jej výš ky usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter -
stvo.“.

20. Nad pis pod § 6 znie: „Sprá va ve rej né ho prí sta vu“.

21. V § 6 od sek 1 znie: 
„(1) Správ com ve rej né ho prí sta vu je práv nic ká oso ba

zria de ná mi nis ter stvom, kto rá 
a) spra vu je ma je tok Slo ven skej re pub li ky v úze mí ve rej -

ných prí sta vov,
b) bu du je, spra vu je a udr žia va in fra štruk tú ru ve rej ných

prí sta vov a
c) za bez pe ču je rov nos� pod mie nok pre uží va te ¾ov ve rej -

ných prí sta vov.“.

22. V § 6 ods. 4 prvá veta znie: „Správ ca ve rej né ho prí -
sta vu je po vin ný za bez pe či� vy zna če nie vod nej čas ti ve -
rej né ho prí sta vu pla veb ný mi znak mi pod ¾a pro jek tu
schvá le né ho Štát nou pla veb nou sprá vou.“. 

23. V § 6 ods. 5 sa slo vá „vo do hos po dár skym or gá nom, 
or gá nom ochra ny ži vot né ho pros tre dia“ na hrá dza jú slo -
va mi „or gá nom štát nej vod nej sprá vy“.

24. V § 6 sa vy púš �a od sek 6.

25. V § 7 od sek 1 znie: 
„(1) Vod nou do pra vou je pre pra va to va ru a osôb pla -

vid la mi na vod ných ces tách na účely pod ni ka nia aj vte -
dy, ak toto pod ni ka nie nie je vy ko ná va né pra vi del ne.“.

26. V § 7 ods. 3 sa slo vá „prí le ži tost ná ale bo pra vi del -
ná“ na hrá dza jú slo va mi „pra vi del ná ale bo ne pra vi del -
ná“.

27. V § 7 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na vy ko -
ná va nie ve rej nej vod nej do pra vy ma lý mi pla vid la mi sa
vz�a hu je § 31.“. 

28. V § 9 sa vy púš �a od sek 3. 

Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

29. V § 9 ods. 4 sa slo vá „od se kov 3 a 4“ na hrá dza jú
slo va mi „od se ku 3“.

30. V § 10 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „len v prí sta -
voch“.

31. V § 12 ods. 1 úvod ná veta znie: „Li cen ciu na vy ko -
ná va nie ve rej nej vod nej do pra vy (§ 7) ude ¾u je mi nis ter -
stvo“.

32. V § 12 ods. 1 písm. c) sa vy púš �a slo vo „hlav ným“.

33. V § 14 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Člen mi
skú šob nej ko mi sie sú zá stup co via mi nis ter stva, Štát nej

pla veb nej sprá vy, kla si fi kač nej or ga ni zá cie, vý skumu
a vy so kých škôl.“.

34. V § 14 ods. 5 sa slo vá „do 30 dní od do ru če nia žia -
dos ti“ na hrá dza jú slo va mi „tak, aby sa skúš ka usku toč -
ni la do 30 dní odo dňa po da nia žia dos ti“. 

35. V § 15 ods. 2 písm. a) a b) sa slo vá „rod né čís lo“ na -
hrá dza jú slo va mi „dá tum na ro de nia“.

36. V § 15 ods. 3 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „a poč te
pre vádz ko va ných“.

37. V § 15 ods. 4 sa slo vá „do 60 dní“ na hrá dza jú slo va -
mi „do 40 dní“. 

38. V § 16 ods. 2 písm. a) sa slo vá „rod né čís lo“ na hrá -
dza jú slo va mi „dá tum na ro de nia“.

39. V § 20 ods. 1 sa slo vá „majú naj me nej dvoj roč nú
prax v tu zem skej ve rej nej vod nej do pra ve a sú“ na hrá -
dza jú slo va mi „sú od bor ne spô so bi lí (§ 14) a“.

40. V § 20 od sek 2 znie: 
„(2) Fi nanč ne spô so bi lý je do prav ca, kto rý má dos ta -

toč né čis té ob chod né imanie9) na za ča tie pod ni ka nia
v me dzi ná rod nej ve rej nej vod nej do pra ve a na jeho po -
kra čo va nie. Za dos ta toč né čis té ob chod né ima nie sa po -
va žu je, ak roz diel me dzi ob chod ným ma jet kom a zá väz -
ka mi do prav cu do sa hu je as poň hod no tu 5 000 eur na
kaž dé pla vid lo po u ží va né v me dzi ná rod nej ve rej nej vod -
nej do pra ve.“.

41. V § 20 od sek 4 znie: 
„(4) Pod kla dom na zis te nie fi nanč nej spô so bi los ti je

úč tov ná závierka10) do prav cu za bez pros tred ne pred chá -
dza jú ce úč tov né ob do bie ove re ná au dí to rom.11)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10 znie:
„10) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

42. V § 21 ods. 3 sa slo vá „na zá kla de re cip ro ci ty“ na -
hrá dza jú slo va mi „na zá kla de pod mie nok vzá jom né ho
uzná va nia“. 

43. V § 22 od sek 2 znie:
„(2) Pla vid lá mu sia by� pos ta ve né v sú la de s pra vid la mi 

na stav bu lodí [§ 32 ods. 2 a § 38 písm. c)] a v prí pa de, že
pod lie ha jú kla si fi ká cii (§ 32), mu sia by� kla si fi ko va né
práv nic kou osobou12a) (ïa lej len „kla si fi kač ná or ga ni zá -
cia“).“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a) znie:
„12a)Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob -

ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní ne skor ších predpisov.“. 

44. V § 22 ods. 3 sa slo vá v zá tvor ke „(§ 28 ods. 7)“ na -
hrá dza jú slo va mi v zá tvor ke „(§ 28 ods. 8)“.

45. V § 22 od sek 8 znie:
„(8) Po dro bnos ti o tech nic kej a pre vádz ko vej spô so bi -

los ti pla vi diel usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.“. 

46. V § 23 sa vy púš �a od sek 1. 

Do te raj šie od se ky 2 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky
1 až 6.
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47. V § 23 ods. 2 sa vy púš �a slo vo „malé“.

48. V § 23 ods. 4 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me no c) sa ozna ču je ako pís me no b).

49. Nad pis pod § 24 znie: „Re gis ter pla vi diel“.

50. V § 24 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pla vid -
lá, kto ré sú vo vlast níc tve práv nic kých osôb ale bo fy zic -
kých osôb, kto ré majú síd lo ale bo tr va lý po byt mimo úze -
mia Slo ven skej re pub li ky, mož no za pí sa� do re gis tra
pla vi diel len na zá kla de pred lo že nia do kla du o vý ma ze
z re gis tra pô vod né ho zá pi su.“. 

51. V § 25 ods. 9 sa slo vá „špor to vých a re kre ačných“
na hrá dza jú slo vom „ma lých“.

52. V § 26 ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a) sa slo vá „§ 28 
ods. 9“ na hrá dza jú slo va mi „§ 28 ods. 10“.

53. V § 27 ods. 2 sa slo vá „po celú dobu evi den cie“ na -
hrá dza jú slo va mi „po celú dobu pre vádz ky“.

54. V § 28 od se ky 1 a 2 zne jú: 
„(1) Pla vid lo musí ma� po čas pre vádz ky lod né lis ti ny,

kto ré sú ve rej ný mi lis ti na mi.

(2) Na pla vid le, s vý nim kou ma lých pla vi diel, mu sia
by� tie to lod né lis ti ny:
a) lod né osved če nie ale bo oso bit né po vo le nie na pre -

vádz ku pla vid la; na pla vid lách bez po sád ky môže by�
lod né osved če nie na hra de né iden ti fi kač nou ta bu¾ -
kou,

b) cia cho vý pre u kaz,
c) zoz nam po sád ky pla vid la; na osob ných lo diach, kto ré

vy ko ná va jú me dzi ná rod nú plav bu, aj zoz nam ces tu -
jú cich,

d) lod ný den ník na pla vid lách s vlast ným po ho nom a na
plá va jú cich stro joch,

e) stroj ný den ník na pla vid lách s vlast ným po ho nom
a na plá va jú cich stro joch,

f) den ník o odo vzdá va ní od pa dov a iných ne bez peč ných
to va rov na pla vid lách s vlast ným po ho nom, na plá va -
jú cich stro joch a na plá va jú cich za ria de niach so za -
bu do va ný mi ná dr ža mi na od pa do vé vody.“.

55. V § 28 ods. 3 písm. a) sa vy púš �a slo vo „vy sie la ciu“. 

56. V § 28 ods. 3 písm. b) sa spoj ka „a“ na hrá dza čiar -
kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „re víz na sprá va
ply no vých za ria de ní a re víz na sprá va ha sia cich za ria de -
ní,“.

57. V § 28 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie: 

„(4) Na ma lom pla vid le mu sia by� 
a) lod né osved če nie ale bo oso bit né po vo le nie na pre -

vádz ku pla vid la a
b) do klad o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú

pre vádz kou pla vid la.“. 

Do te raj šie od se ky 4 až 13 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až
14. 

58. V § 28 ods. 5 sa vy púš �a slo vo „vy sie la cej“.

59. V § 28 ods. 6 sa slo vá „a 3“ na hrá dza jú slo va mi
„až 4“.

60. V § 28 ods. 7 sa za slo vá „na zá kla de“ vkla da jú slo -
vá „pod mie nok vzá jom né ho uzná va nia ale bo“.

61. V § 28 ods. 8 v tre tej vete sa vy púš �a jú slo vá „s ná -
ve ter nou plo chou väč šou ako 10 m2“. 

62. V § 28 ods. 12 sa slo vá „tý ka jú ce sa pla veb né ho ve -
de nia pla vid la“ na hrá dza jú slo va mi „o plav be“.

63. V § 28 ods. 14 sa slo vá „Pre u kaz tech nic kej spô so -
bi los ti je lis ti na“ na hrá dza jú slo va mi „Kla si fi kač ný pre u -
kaz je ve rej ná lis ti na“.

64. V § 28 v odsekoch 8, 10 a 14 sa slo vá „pä� ro kov“
na hrá dza jú slo va mi „de sa� ro kov“.

65. V § 29 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Člen po sád ky pla vid la, kto rý ne vy ko ná val čin nos�
čle na lod nej po sád ky po dobu dlh šiu ako de sa� ro kov, je
po vin ný zú čast ni� sa pre skú ša nia od bor nej spô so bi los ti
pred ko mi siou Štát nej pla veb nej sprá vy a pre u ká za�
zdra vot nú spô so bi los� le kár skym po sud kom nie star ším
ako tri me sia ce. Dr ži te¾ pre u ka zu od bor nej spô so bi los ti
musí naj ne skôr do troch me sia cov odo dňa do vŕ še nia
veku 60 ro kov a po tom kaž do roč ne pre u ká za� zdra vot nú
spô so bi los� le kár skym po sud kom nie star ším ako tri me -
sia ce.“. 

Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5. 

66. V § 29 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „v roz sa hu pot reb -
nom na vý kon po moc ných čin nos tí na pla vid le“.

67. V § 30 ods. 3 sa za slo vo „te o re tic kej“ vkla dá slo vo
„vý uč by“ a za slo vá „prak tic kej vý uč by“ sa vkla da jú slo vá
„na si mu lá to re“. 

68. V § 30 od se ky 4 a 5 zne jú: 
„(4) Od bor nú spô so bi los� musí pre u ká za� ok rem čle na

po sád ky pla vid la aj ve dú ci plav by na pla veb nej ko mo re.
Z čle nov po sád ky pla vid la musí od bor nú spô so bi los� pre -
u ká za�
a) lod ný ka pi tán,
b) vod ca prie voz nej lode,
c) vod ca plá va jú ce ho stro ja,
d) kor mi del ník,
e) kor mi del ník ná klad né ho člna,
f) lod ný stroj ník,
g) lod ník.

(5) Pre u kaz od bor nej spô so bi los ti čle na po sád ky pla -
vid la, kto rý ne bol vy da ný v Slo ven skej re pub li ke, mož no
uzna� na zá kla de pod mie nok ich vzá jom né ho uzná va nia
ale bo pod mie nok usta no ve ných v me dzi ná rod nej zmlu -
ve, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.17)“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 17 sa ci tá cia „Na prí -
klad ozná me nie Fe de rál ne ho mi nis ter stva za hra nič ných
vecí č. 330/1990 Zb. o Do ho de me dzi vlá dou Čes ko slo -
ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Spol ko vej re -
pub li ky Ne mec ko o vnút ro zem skej vod nej do pra ve.“ na -
hrá dza ci tá ciou „Na prí klad ozná me nie Mi nis ter stva
za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 359/2002
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Z. z. o pod pí sa ní Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub -
li ky a vlá dou Chor vát skej re pub li ky o vnút ro zem skej
plav be, ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo -
ven skej re pub li ky č. 274/2000 Z. z. o po tvr de ní sta vu
zmluv nej zá klad ne me dzi Slo ven skou re pub li kou a Rus -
kou fe de rá ciou po suk ce sii Slo ven skej re pub li ky do
zmlúv bý va lej Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li -
ky a po suk ce sii Rus kej fe de rá cie do zmlúv bý va lé ho Zvä -
zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík.“.

69. V § 30 ods. 7 sa spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou a za
slo vo „pla vid la“ sa vkla da jú slo vá „a vzo ry pre u ka zov od -
bor nej spô so bi los ti čle nov po sád ky pla vid la“.

70. V § 31 od sek 1 znie: 
„(1) Pre vádz ko va nie ma lých pla vi diel, kto ré pod lie ha jú

re gis trá cii, môže vy ko ná va� len fy zic ká oso ba — vod ca
ma lé ho pla vid la, kto rá je dr ži te ¾om osved če nia (pre u ka -
zu) od bor nej spô so bi los ti vod cu ma lé ho pla vid la ale bo
práv nic ká oso ba pros tred níc tvom fy zic kých osôb, kto ré
sú dr ži te¾ mi osved če nia (pre u ka zu) od bor nej spô so bi los -
ti vod cu ma lé ho pla vid la, ale bo pod ni ka te¾.17a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17a) znie: 
„17a)Prí lo ha č. 2 Sku pi na 214 — Ostat né zá ko na č. 455/1991 Zb.

o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.

71. V § 32 ods. 1 dru há veta znie: „Kla si fi ká cia pla vid la
sa vy ko ná va po čas stav by, re kon štruk cie, pri zme ne ur -
če nia pla vid la ale bo po uply nu tí doby plat nos ti kla si fi -
kač né ho pre u ka zu.“.

72. V § 32 od sek 2 znie: 
„(2) Kla si fi ká ciu pla vi diel vy ko ná va kla si fi kač ná or ga -

ni zá cia. Schva ¾u je ty po vú a tech nic kú do ku men tá ciu na
stav bu a re kon štruk ciu pla vi diel a vy ko ná va od bor ný
tech nic ký do zor nad stav bou pla vi diel. Pra vid lá na kla si -
fi ká ciu a stav bu lodí vy dá va kla si fi kač ná or ga ni zá cia po
pred chá dza jú com schvá le ní mi nis ter stvom.“.

73. V § 32 ods. 4 pís me ná c), d) a e) zne jú: 
„c) prie voz né lode, plá va jú ce stro je, plá va jú ce za ria de nia

s vy hra de ný mi tech nic ký mi za ria de nia mi, lode pre -
pra vu jú ce ne bez peč ný ná klad a po dob ne,

d) pla vid lá do dĺž ky 20 m ur če né na pre pra vu viac ako
12 ces tu jú cich ale bo ur če né na vle če nie, tla če nie ale -
bo ve de nie boč ne zvia za nej zos ta vy,

e) pla vid lá ur če né len na špor to vé a od dy cho vé úče ly
s dĺž kou tru pu väč šou ako 12 m ur če né na uve de nie
na trh.“.

74. V § 32 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie: 
„f) malé pla vid lá pod lie ha jú ce re gis trá cii pre vádz ko va né

pod ¾a oso bit né ho pred pi su.17a)“.

75. V § 32 ods. 5 dru há veta znie: „Pri zna ná kla si fi kač -
ná trie da pla vid la je vy zna če ná v kla si fi kač nom pre u ka -
ze.“.

76. V § 32 ods. 6 dru há veta znie: „Od bor ný tech nic ký
do zor po čas stav by, re kon štruk cie ale bo pri zme ne ur če -
nia pla vid la vy ko ná va kla si fi kač ná or ga ni zá cia a po čas
pla veb nej pre vádz ky Štát na pla veb ná sprá va.“.

77. V § 32 od se ky 7 a 8 zne jú: 

„(7) Pla vid lo pos ta ve né pod do zo rom kla si fi kač nej or -
ga ni zá cie, kto rá nie je no ti fi ko va nou oso bou,12a) mô že by� 
za re gis tro va né a pre vádz ko va né na vod ných ces tách Slo -
ven skej re pub li ky len vte dy, ak na žia dos� vlast ní ka pla -
vid la bola vy ko na ná mi mo riad na pre hliad ka tech nic kej
a pre vádz ko vej spô so bi los ti za účas ti no ti fi ko va nej oso -
by, Štát nej pla veb nej sprá vy a ïal ších opráv ne ných ex -
per tov s klad ným vý sled kom a je mu pri zna ná kla si fi kač -
ná trie da.

(8) Pred uve de ním pla vid la do pre vádz ky sa vy ko ná
ove re nie tech nic kej a pre vádz ko vej spô so bi los ti pla vid la
vrá tane jeho vy skú ša nia pred ko mi siou, v kto rej sú zá -
stup co via Štát nej pla veb nej sprá vy, kla si fi kač nej or ga ni -
zá cie a ïal ších opráv ne ných ex per tov.“.

78. V § 32 sa vy púš �a od sek 9. 

Do te raj ší od sek 10 sa ozna ču je ako od sek 9.

79. § 32 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Po dro bnos ti o za ra de ní pla vid la do kla si fi kač nej

trie dy usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá mi nis ter stvo.“.

80. V § 33 od sek 1 sa za slo vá „zdví ha cie za ria de nia“
vkla da jú slo vá „s vy so kou mie rou ohroz e nia a“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 18 sa ci tá cia „§ 2 vy -
hláš ky Úra du bez peč nos ti prá ce Slo ven skej re pub li ky
č. 74/1996 Z. z. na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra -
via pri prá ci, bez peč nos ti tla ko vých, zdví ha cích, elek tric -
kých a ply no vých tech nic kých za ria de ní a o od bor nej
spô so bi los ti.“ na hrá dza ci tá ciou „Vy hláš ka Mi nis ter stva
prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
č. 718/2002 Z. z. na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci a bez peč nos ti tech nic kých za ria de ní.“.

81. V § 33 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „(ïa lej len „in -
špekč ná čin nos�“)“. 

82. V § 34 ods. 3 sa slo vá „prí sluš né mu vo do hos po dár -
ske mu or gá nu“ na hrá dza jú slo va mi „Slo ven skej in špek -
cii ži vot né ho prostredia19a)“ a slo vá „ok res né mu úra du“
sa na hrá dza jú slo va mi „prí sluš né mu or gá nu územ nej
samo sprá vy“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19a) znie: 
„19a)§ 37 ods. 2 a § 58 ods. 4 zá ko na č. 184/2002 Z. z. o vo dách

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).“.

83. V § 34 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ohlá se -
nie ta kejto pla veb nej ne ho dy prí sluš né mu út va ru Po li -
caj né ho zbo ru sa vz�a hu je aj na Štát nu pla veb nú sprá vu, 
ak pla veb nú ne ho du zis ti la pri vý ko ne štát ne ho od bor -
né ho do zo ru.“.

84. V § 34 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „vo do hos po dár -
skym or gá nom,“ a slo vá „In špek ciou ži vot né ho pros tre -
dia“ sa na hrá dza jú slo va mi „Slo ven skou in špek ciou ži -
vot né ho pros tre dia“.

85. V § 34 sa vy púš �a od sek 7. 

Do te raj šie od se ky 8 a 9 sa ozna ču jú ako od se ky 7 a 8.

86. V § 34 ods. 8 sa vy púš �a dru há veta.
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87. V § 39 ods. 1 písm. a) bode 4 sa slo vá „§ 23 ods. 5“
na hrá dza jú slo va mi „§ 23 ods. 4“.

88. V § 39 ods.1 písm. c) tre tí bod znie: 
„3. in di vi du ál nu stav bu ma lé ho pla vid la, kto ré ne pod -

lie ha re gis trá cii,“. 

89. V § 39 ods. 1 sa vy púš �a pís me no e). 

Do te raj šie pís me ná f) až k) sa ozna ču jú ako pís me ná e)
až j).

90. V § 39 ods. 1 písm. g) tre tí bod znie: 
„3. zá znam o po by te pla vi diel vo ve rej ných prí sta -

voch,“. 

91. V § 39 ods. 1 sa pís me no g) do pĺ ňa štvr tým bo dom,
kto rý znie: 

„4. evi den ciu lod ných lis tín a do kla dov pod ¾a pís me na
f) so sú hla som dotk nu tej oso by,21a)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21a) znie: 
„21a) § 7 zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“.

92. V § 39 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi k) a l), kto ré
zne jú: 
„k) na ria ïu je oka mžité za sta ve nie plav by a bez od klad ne

o tom in for mu je mi nis ter stvo a správ cu vod né ho toku 
v prí pa de
1. po vod ňo vých prie to kov na žia dos� po vod ňo vých

or gá nov,
2. ¾a do cho dov ale bo
3. bez pros tred né ho ohroz e nia bez peč nos ti pla veb -

nej pre vádz ky,
l) je po vin ná vy stro ji� a ozna či� za mest nan cov Štát nej

pla veb nej sprá vy, kto rí sú vy me no va ní do štát nej
služ by na štát no za mes tna nec ké mies to.“. 

93. V § 39 ods. 4 sa za slo vá „Pla veb ní in špek to ri“ vkla -
da jú slo vá „a in špek to ri Slo ven skej in špek cie ži vot né ho
pros tre dia za účas ti pla veb né ho in špek to ra“.

94. § 39 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie: 
„(9) Po dro bnos ti o vy stro je ní a ozna če ní za mest nan cov

pod ¾a od se ku 1 písm. l) usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vy dá mi nis ter stvo.“.

95. V § 40 ods. 2 pís me no c) znie: 

„c) správ co vi ve rej né ho prí sta vu ale bo uží va te ¾o vi ve rej -
né ho prí sta vu, ak po ru šil po vin nos ti pri pre vádz ke
a po u ží va ní prí sta vov (§ 5 a 6).“.

96. V § 40 od sek 2 sa do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie: 
„d) fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto rá svo jou

čin nos �ou ohroz i la bez peč nos� pla veb nej pre vádz ky
ale bo pre ru ši la pla veb nú drá hu bez sú hla su Štát nej
pla veb nej sprá vy.“.

97. V § 40 ods. 3 v úvod nej vete sa za slo vá „pre vádz ko -
va te¾ pla vid la“ vkla da jú slo vá „uží va te¾ ve rej né ho prí sta -
vu“. 

98. Slo vá „Mi nis ter stvom pô do hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky“ vo všet kých tva roch sa v ce lom tex te zá -
ko na na hrá dza jú slo va mi „Mi nis ter stvom ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky“.

99. Slo vá „pre vádz ko va te¾ ve rej né ho prí sta vu“ vo všet -
kých tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va -
mi „správ ca ve rej né ho prí sta vu“ v prí sluš nom tva re.

100. Slo vo „vy me ni te¾ né“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza slo vom „vý men né“ v prí sluš -
nom tva re.

101. Slo vo „evi do va né“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza slo vom „re gis tro va né“ v prí sluš -
nom tva re.

102. Slo vá „ústred ná evi den cia pla vi diel (ïa lej len „evi -
den cia pla vi diel“)“ vo všet kých tva roch sa v ce lom tex te
zá ko na na hrá dza jú slo va mi „re gis ter pla vi diel“ v prí sluš -
nom tva re.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 338/2000 Z. z. o vnút ro -
zem skej plav be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

Tým to zá ko nom sa trans po nu jú tie to smer ni ce:

1. Smer ni ca Rady 82/714/EHS zo 4. 10. 1982, kto rou sa sta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na pla vid lá vnút ro zem -
skej vod nej do pra vy. 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 301, 28/10/1982, s. 1 — 66).

2. Smer ni ca Rady 87/540/EHS z 9. 11. 1987 o prí stu pe k pro fe sii do prav cov to va ru vo vnút ro štát nej a me dzi ná rod -
nej vod nej do pra ve a o vzá jom nom uzná va ní dip lo mov, osved če ní a iných úrad ných do ku men tov kva li fi ká cie na
túto pro fe siu. 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 322, 12/11/1987, s. 20 — 24).

3. Smer ni ca Rady 91/672/EHS zo 16. 12. 1991 o vzá jom nom uzná va ní ná rod ných ka pi tán skych osved če ní na pre -
pra vu to va ru a ces tu jú cich vnút ro zem skou vod nou do pra vou. 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 373, 31/12/1991, s. 29 — 32).

4. Smer ni ca Ra dy 96/50/ES z 23. 7. 1996 o har mo ni zá cii pod mie nok na zís ka nie ná rod ných ka pi tán skych osved če -
ní na pre pra vu to va ru a osôb  vnút ro zem skou vod nou do pra vou v spo lo čen stve. 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 235, 17/09/1996, s. 31 — 38).

5. Smer ni ca Rady 76/135/EHS z 20.1.1976 o vzá jom nom uzná va ní pla veb ných li cen cií pre vnút ro zem ské pla vid lá
v zne ní Smer ni ce Rady 78/1016/EHS z 23.11.1978, kto rou sa mení a do pĺ ňa Smer ni ca o vzá jom nom uzná va ní
pla veb ných li cen cií pre vnút ro zem ské pla vid lá
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 021, 29/01/1976, s. 10 — 12).
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 349, 13/12/1978, s. 31).

Pre klad tých to smer níc sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
 Úradu vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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Z Á  K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 435/2000 Z. z. o ná mor nej plav be

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 435/2000 Z. z. o ná mor nej plav be sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie: 
„(4) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -

skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he.“. 

2. V § 1 ods. 3 sa za slo va mi „ry bár ske lode“ spoj ka „a“
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „ná -
mor né osob né lode a voj no vé lode“.

3. V § 2 sa za pís me no c) vkla dá nové pís me no d), kto ré
znie:
„d) ná mor nou osob nou lo ïou ná mor ná loï ur če ná na

pre pra vu viac ako 12 ces tu jú cich,“.

Do te raj šie pís me ná d) až i) sa ozna ču jú ako pís me ná e)
až j).

4. V § 2 pís me no g) znie:
„g) uzna nou kla si fi kač nou spo loč nos �ou spo loč nos�,

kto rá je spra vid la čle nom Me dzi ná rod né ho zdru že nia 
kla si fi kač ných spo loč nos tí a kto rá je po ve re ná Mi nis -
ter stvom do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej 
re pub li ky na vy ko ná va nie čin nos tí sú vi sia cich so za -
bez pe čo va ním tech nic kej spô so bi los ti ná mor ných
lodí pod ¾a me dzi ná rod ných do hôd,1)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Na prí klad Me dzi ná rod ný do ho vor o bez peč nos ti ¾ud ské ho

ži vo ta na mori (SO LAS 1974) v zne ní ne skor ších pred pi sov,
Me dzi ná rod ný do ho vor o za brá ne ní zne čis �o va nia z lodí
(MAR POL 1973) v zne ní ne skor ších pred pi sov, Me dzi ná rod ný
do ho vor o ná kla do vej znač ke (ozná me nie Mi nis ter stva
za hra nič ných ve cí Slo ven skej re pub li ky č. 165/2001 Z. z.).“.

Do te raj ší od kaz 1 sa ozna ču je ako od kaz 1b.

5. Slo vá „ kla si fi kač ná spo loč nos�“ vo všet kých tva roch 
sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „uzna ná
kla si fi kač ná spo loč nos�“ v prí sluš nom tva re.

6. V § 4 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) po ve ru je uzna nú kla si fi kač nú spo loč nos�

1. schva ¾o va ním tech nic kej do ku men tá cie re kre ač -
ných pla vi diel, ak ne bo la schvá le ná pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,1a) a schva ¾o va ním tech nic kej do -
ku men tá cie ná mor ných lodí, 

2. tech nic kým do zo rom po čas stav by re kre ačných
pla vi diel, ak ne bol rea li zo va ný pod ¾a oso bit né ho
predpisu1a), a tech nic kým do zo rom po čas stav by
ná mor ných lodí,

3. vy ko ná va ním pra vi del ných tech nic kých kon trol
ná mor ných lodí a re kre ačných pla vi diel a vy dá va -
ním do kla dov o tech nic kej spô so bi los ti ná mor -
ných lodí a re kre ačných pla vi diel.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie: 
„1a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 180/2001 Z. z., kto -

rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách
a o po stu poch po su dzo va nia zho dy na pla vid lá ur če né na re -
kre ačné úče ly.“.

7. V § 4 ods. 1 sa za pís me no b) vkla da jú nové pís me -
ná c), d) a e), kto ré zne jú:
c) kon tro lu je čin nos� uzna nej kla si fi kač nej spo loč -

nos ti, a ak pri kon tro le zis tí, že uzna ná kla si fi kač ná
spo loč nos� ne vy ko ná va svo ju čin nos� v sú la de s po -
ve re ním pod ¾a pís me na b), plat nos� po ve re nia
uzna nej kla si fi kač nej spo loč nos ti po za sta ví,

d) in for mu je bez od klad ne Ko mi siu Eu róp skych spo lo -
čen stiev a ostat né člen ské štá ty o uzna ných kla si fi -
kač ných spo loč nos tiach a o po za sta ve ní plat nos ti
po ve re nia kla si fi kač nej spo loč nos ti pod ¾a pís me -
na c), 

e) kaž dé dva roky vy hod no cu je čin nos� uzna nej kla si -
fi kač nej spo loč nos ti a za sie la hod no te nie jej čin nos -
ti Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev a ostat ným
člen ským štá tom do 31. mar ca roku, kto rý na sle du -
je po ro koch, v kto rých bola čin nos� hod no te ná.“.

Do te raj šie pís me ná c) a d) sa ozna ču jú ako pís me ná f)
a g).

8. V § 4 ods. 2 písm. l) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „môže uzna� od -
bor nú spô so bi los� na ve de nie re kre ačné ho pla vid la zís -
ka nú v za hra ni čí, vy da nú prí sluš ným úra dom cu dzie ho
štá tu v roz sa hu plat nom pre danú ob las� plav by,“.

9. V § 4 ods. 2 pís me no m) znie:
„m) schva ¾u je spô so bi los� re kre ačné ho pla vid la na plav -

bu a vy dá va me dzi ná rod né osved če nie re kre ačné ho
pla vid la pod ¾a § 54,“. 

10. V § 4 ods. 2 písm. n) sa za slo vá „o ab sol vo va ní od -
bor ných kur zov“ vkla da jú slo vá „bez peč nost né ho vý cvi -
ku a do pln ko vých od bor ných kur zov“ a na kon ci sa pri -
pá ja jú tie to slo vá: „a kur zov na ve de nie re kre ačných
pla vi diel (ïa lej len „kva li fi kač né kur zy“),“.

11. V § 4 ods. 2) písm. r) sa na kon ci bod ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „na po žia da nie
pos ky tu je prí sluš né mu úra du cu dzie ho štá tu in for má cie 
o ná mor nej ne ho de, ak je to pot reb né z h¾a di ska bez peč -
nos ti cu dzie ho štá tu, jeho po bre žia ale bo po brež ných ob -
las tí.“.
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12. V § 7 ods. 3 sa slo vá „zá pi su ná mor nej lode do ná -
mor né ho re gis tra Slo ven skej re pub li ky“ na hrá dza jú slo -
va mi „vy da nia re gis trač né ho lis tu ale bo do čas né ho re gis -
trač né ho lis tu“.

13. V § 12 ods. 6 sa za slo vá „prvý zá pis ná mor nej lode
do ná mor né ho re gis tra,“ vkla da jú slo vá „za kaž dý rok re -
gis trá cie ná mor nej lode, za zá pis ro zo sta va nej ná mor nej
lode do ná mor né ho re gis tra,“.

14. V § 13 ods. 7 sa na kon ci vy púš �a bod ka a pri pá ja jú 
sa tie to slo vá: „a do klad o vlast níc tve ro zo sta va nej ná -
mor nej lode.“. 

15. V § 13 sa za od sek 8 vkla da jú nové od se ky 9 a 10,
kto ré zne jú:

„(9) Ná mor nú loï, kto rá bola za pí sa ná v ná mor nom re -
gis tri iné ho štá tu, mož no za pí sa� do ná mor né ho re gis tra
len vte dy, ak bola z ná mor né ho re gis tra iné ho štá tu vy -
ma za ná ale bo ak jej re gis trá cia bola pri sú bež nej re gis -
trá cii po za sta ve ná a ak oso by uve de né v od se koch 2 a 3
pred lo žia
a) osved če nia pod ¾a od se ku 8 a plat né osved če nie vy da -

né prí sluš ným or gá nom iné ho štá tu po tvr dzu jú ce, že
ná mor ná loï je spô so bi lá na plav bu, 

b) do kla dy o tom, že za ria de nie a vy ba ve nie ná mor nej
lode je schvá le né v sú la de s oso bit ným predpisom2a)
ale bo štá tom jej pô vo du.

(10) Ak sa vy skyt nú po chyb nos ti o tom, či je ná mor ná
loï pod ¾a od se ku 9 spô so bi lá na plav bu, môže by� pred
jej zá pi som do ná mor né ho re gis tra vy ko na ná kon tro la
spô so bi los ti ná mor nej lode na plav bu.“.

Do te raj šie od se ky 9 až 11 sa ozna ču jú ako od se ky 11
až 13.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie: 
„2a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 243/2001 Z. z.,

 ktorým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav -
kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na ná mor né vy ba ve nie
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 307/2002
Z. z.“.

16. § 19 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Na re kre ačné pla vid lá sa pri me ra ne vz�a hu jú od -

se ky 1 až 4.“. 

17. V § 24 písm. c) sa na kon ci čiar ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „a ur či� vhod ný pra cov -
ný do ro zu mie va cí ja zyk pre všet kých čle nov lod nej po -
sád ky,“.

18. V § 24 písm. n) sa za slo va mi „pre pra vy otro kov“
spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to
slo vá: „a pro ti práv nych či nov pro ti bez peč nos ti ná mor nej 
plav by,“. 

19. V § 40 písm. e) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a za bez pe či�, aby kaž dý člen lod nej po sád ky bol na vý -
kon pra cov nej čin nos ti na ná mor nej lodi od bor ne a zdra -
vot ne spô so bi lý (§ 41)“.

20. V § 40 písm. j) sa za slo va mi „pre pra vy otro kov“
spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to
slo vá: „a pro ti práv nych či nov pro ti bez peč nos ti ná mor nej 
plav by,“. 

21. V § 41 ods. 1 prvá veta znie: „Ve li te¾ ná mor nej lode,
dôs toj ní ci a lod né muž stvo mu sia ma� na vý kon pra cov -
nej čin nos ti na ná mor nej lodi plat ný pre u kaz od bor nej
spô so bi los ti zod po ve da jú ci me dzi ná rod ným do ho -
dám.13a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:
„13a)Na prí klad Me dzi ná rod ný do ho vor o nor mách vý cvi ku, kva li fi -

ká cie a stráž nej služ by ná mor ní kov (STCW) 1978 v zne ní zmien 
a do pln kov z roku 1995 (ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných 
vecí Slo ven skej re pub li ky č. 165/2001 Z. z.).“. 

22. V § 41 ods. 4 po sled ná veta znie: „Po tom to čase sa
plat nos� po tvr de nia pre u ka zu od bor nej spô so bi los ti pre -
dĺ ži, ak žia da te¾ pre u ká že, že jeho od bor ná spô so bi los�
trvá.“.

23. V § 42 ods. 1 sa na kon ci vy púš �a bod ka a pri pá ja jú 
sa tie to slo vá: „ale bo k pre vádz ko va te ¾o vi ná mor nej lode.
Ak je člen lod nej po sád ky v pra cov nom po me re k pre -
vádz ko va te ¾o vi ná mor nej lode, na pre vádz ko va te ¾a ná -
mor nej lode sa pri me ra ne vz�a hu jú § 23, 24, 26, 31, 39
až 42, 44, 47 až 50 a 60.“.

24. V § 44 od sek 1 znie: 
„(1) Dĺž ka pra cov né ho ča su čle na lod nej po sád ky je 40

ho dín týž den ne, ak nie je vnú tor ným pred pi som vlast ní -
ka ná mor nej lo de upra ve ná. Aj pri upra ve nom pra cov -
nom čase zos tá va výš ka mzdy čle na lod nej po sád ky rov -
na ká ako pri 40-hodinovom týž den nom pra cov nom čase. 
Dĺž ka pra cov né ho času čle na lod nej po sád ky ne smie
pre siah nu� 14 ho dín v prie be hu 24 ho dín a 72 ho dín
v prie be hu sied mich po sebe na sle du jú cich dní.“.

25. V § 44 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Cel ko vý 
čas od po čin ku čle na lod nej po sád ky ne smie by� krat ší
ako 10 ho dín v prie be hu 24 ho dín a 77 ho dín v prie be hu
sied mich po sebe na sle du jú cich dní.“.

26. § 44 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Na ná mor nej lodi musí by� na vše obec ne prí stup -

nom mies te umies tne ný plán or ga ni zá cie prá ce čle nov
lod nej po sád ky vrá ta ne roz vr hu stráž nej služ by, dĺž ky
pra cov né ho času a času od po čin ku kaž dé ho čle na lod nej 
po sád ky.“. 

27. V § 53 ods. 2 sa za pís me no b) vkla dá nové pís me -
no c), kto ré znie:
„c) práv nic ká oso ba re gis tro va ná v za hra ni čí, kto rá pre -

u ká že re gis trá ciu v kra ji ne svoj ho pô vo du,“.

Do te raj šie pís me no c) sa ozna ču je ako pís me no d).

28. V § 53 ods. 4 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „z re gis tra
re kre ačných pla vi diel v Slo ven skej re pub li ke ale bo“.

29. V § 53 ods. 5 pís me no z) znie:
„z) zá lož né prá vo na re kre ačné pla vid lo a po h¾a dáv ky na

re kre ačné pla vid lo za bez pe čo va né zá lož ným prá vom.“.

30. V § 53 sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý
znie:

„(6) Pred me tom zá pi su do re gis tra re kre ačných pla vi -
diel sú aj zme ny úda jov uve de ných v od se ku 5. Vlast ník
re kre ačné ho pla vid la je po vin ný mi nis ter stvu bez zby toč -
né ho od kla du ozná mi� všet ky zme ny úda jov za pí sa ných
v ná mor nom re gis tri.“.
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Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 7.

31. V § 54 ods. 3 sa za slo vá „tech nic kej spô so bi los ti re -
kre ačné ho pla vid la“ vkla da jú slo vá „a do kla dov pre u ka -
zu jú cich úda je po ža do va né na zá pis do re gis tra  re -
kreačných pla vi diel pod ¾a § 53 ods. 5 a vy hlá se nia
o zhode20a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a)Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob -

ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní ne skor ších predpisov.“.

32. V § 56 sa vy púš �a od sek 8.

Do te raj ší od sek 9 sa ozna ču je ako od sek 8.

33. V § 58 sa vy púš �a od sek 2.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 2.

34. V § 60 ods. 4 sa za pís me no d) vkla dá nové pís me -
no e), kto ré znie:
„e) ne za bez pe čil, aby oso ba, kto rá vy ko ná va služ bu,

mala zod po ve da jú cu kva li fi ká ciu,“.

Do te raj šie pís me ná e) a f) sa ozna ču jú ako pís me ná f)
a g).

35. V § 60 ods. 5 sa za pís me no b) vkla dá nové pís me -
no c), kto ré znie:
„c) ne oz ná mil mi nis ter stvu všet ky zme ny úda jov za pí sa -

ných v ná mor nom re gis tri,“.

Do te raj šie pís me no c) sa ozna ču je ako pís me no d).

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004 ok -
rem § 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré na do bú dajú účin nos�
dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo -
ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

Tým to zá ko nom sa trans po nu jú tie to smer ni ce:

1. Smer ni ca Rady 94/57/EHS z 22. no vem bra 1994 o spo loč ných pra vid lách a nor mách pre or ga ni zá cie vy ko ná va -
jú ce in špek cie a pre hliad ky a pre prí sluš né čin nos ti ná mor ných úra dov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 319, 12. 12. 1994, s. 20—27).

2. Smer ni ca Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 tý ka jú ca sa pre sa dzo va nia me dzi ná rod ných štan dar dov pre bez peč -
nos� lodí, ochra nu pro ti zne čis te niu a ži vot né a pra cov né pod mien ky na lo diach (prí stav ná štát na kon tro la)
vzh¾a dom na lodnú pre pravu, kto rá vy u ží va prí sta vy Spo lo čen stva a pla ví sa vo vo dách pod ju ris dik ciou člen -
ských štá tov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 157, 07. 07. 1995, s. 1—19).

3. Smer ni ca Rady 93/75/EHS z 13. sep tem bra 1993 tý ka jú ca sa mi ni mál nych po žia da viek na pla vid lá sme ru jú ce
do prí sta vov ale bo opúš �a jú ce prí sta vy Spo lo čen stva a do pra vu jú ce ne bez peč né ale bo zne čis �u jú ce to va ry v zne -
ní smer ni ce 96/39 z 19. júna 1996, smer ni ce 97/34 zo 6. júna 1997, smer ni ce 98/55 zo 17. júla 1998 a smer ni ce 
98/74 z 1. ok tób ra 1998
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev: L 247, 05. 10. 1993, s. 19—27, 

L 196, 07. 08. 1996, s. 7, 
L 158, 17. 06. 1997, 
L 215, 01. 08. 1998, s. 65—70, 
L 276, 13. 10. 1998, s. 7—8).

4. Smer ni ca Rady 96/98/ES z 20. de cem bra 1996 o vy ba ve ní ná mor ných lodí v zne ní Smer ni ce Ko mi sie 98/85/ES
z 11. no vem bra 1998 a Smer ni ce Ko mi sie 2001/53 ES z 10. júla 2001 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev: L 046, 17. 02. 1997, s. 25—56, 

L 315, 25. 11. 1998, s. 14—34
L 204, 28. 07. 2001, s. 1—28).

5. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/25/ES zo 4. ap rí la 2001 o mi ni mál nej úrov ni vý cvi ku ná mor ní -
kov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 136, 18. 05. 2001, s. 17—41).

6. Smer ni ca Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 tý ka jú ca sa Do ho dy o or ga ni zá cii pra cov né ho času ná mor ní kov
uzav re tej Zdru že ním ma ji te ¾ov lodí Eu róp ske ho spo lo čen stva (ECSA) a Od bo ro vou fe de rá ciou pra cov ní kov do -
pra vy v Eu róp skej únii (FST)
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 167, 02. 07. 1999).

Pre klad tých to smer níc sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va Úra -
du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 39 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie z 9. de cem bra 2003 č. 05381/2003, kto rým sa vy dá va zoz nam die te tic kých po tra vín uhrá dza -
ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho po is te nia.

Prí lo hou k to mu to opat re niu je zoz nam die te tic kých po tra vín uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla -
de zdra vot né ho po is te nia.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 34/2003 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky zo 16. de -
cem bra 2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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