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

z 12. marca 2003,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a
v znení neskorších predpisov

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 31 ods. 2 písm. c) až e) zá -
ko na č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii
a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo
ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred -
pi sov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vy hláš ka usta no vu je po dro bnos ti o
a) udr žia va ní a vy u ží va ní jed not né ho in for mač né ho

sys té mu hos po dár skej mo bi li zá cie (ïa lej len „in for -
mač ný sys tém“),

b) štruk tú re, ob sa hu, roz sa hu a o spô so be ak tu a li zá -
cie a pe rio di ci te úda jo vých do ku men tov a in for má -
cií,

c) štruk tú re a ob sa hu krí zo vé ho plá nu.

Udrž iavanie  a  využívanie
informačného systému

§ 2

(1) Udr žia va nie in for mač né ho sys té mu je za bez pe če -
nie ne pre tr ži tej funk čnos ti jeho tech nic kých pros tried -
kov, prog ra mo vých pros tried kov a tvor ba, spra co va nie, 
ak tu a li zá cia, vý ro ba a vy dá va nie me to dic kých po ky nov 
mi nis ter stvom pod ¾a tej to vy hláš ky.

(2) Tech nic ké pros tried ky sú za ria de nia ur če né na
vy tvá ra nie, spra cú va nie, pre nos, uk la da nie a ochra nu
úda jo vých dokumentov1) a ostat ných in for má cií v elek -
tro nic kej for me, naj mä
1. po čí ta čo vé sys té my, ope rač né sys té my a prí dav né

za ria de nia a za ria de nia na ich ochra nu,
2. sys té my ur če né na vy sie la nie, pre nos a prí jem in for -

má cií,
3. za ria de nia na ochra nu pre no su úda jo vých do ku -

men tov a ostat ných in for má cií,
4. zá zna mo vá tech ni ka na za zna me ná va nie úda jo vých 

do ku men tov a ostat ných in for má cií na no si če in for -
má cií,

5. no si če in for má cií.

(3) Prog ra mo vé pros tried ky sú prog ra my ATON
a AMI ON ale bo iné prog ra mo vé pros tried ky vy bra né
 ministerstvom a ich ser vis né a pod por né prog ra my.

§ 3

(1) Udr žia va nie tech nic kých pros tried kov je za bez pe -
če nie ich funk čnos ti pros tred níc tvom do pl ňo va nia,
mo der ni zá cie, ser vi su a re kon štruk cie. 

(2) Za udr žia va nie tech nic kých pros tried kov zod po -
ve dá sub jekt hos po dár skej mo bi li zá cie (ïa lej len „sub -
jekt“), kto rý vy ko ná va krí zo vé plá no va nie.

(3) Ak je vlast ní kom tech nic kých pros tried kov štát,
po u ží va te¾ ozná mi správ co vi ich ne fun kčnos� ale bo
pot re bu ich ser vi su v sú la de s pod mien ka mi usta no ve -
ný mi v zmlu ve o ná jme ale bo v zmlu ve o vý po žič ke.

§ 4

(1) Udr žia va nie prog ra mo vých pros tried kov je za bez -
pe če nie ich funk čnos ti pros tred níc tvom
a) ak tu a li zá cie ver zií,
b) ak tu a li zá cie dá to vé ho mo de lu, kto rou je naj mä

usta no ve ná štruk tú ra úda jov, ich vzá jom né vz�a hy,
väz by a pra vid lá, pod ¾a kto rých sa úda je pos ky tu jú
me dzi sub jek tmi,

c) do pĺ ňa nia prog ra mo vých pros tried kov no vo vznik -
nu tým sub jek tom ale bo sub jek tom, kto rým táto
pot re ba vznik ne,

d) ser vi su.

(2) Sub jekt udr žia va prog ra mo vé pros tried ky vo
funk čnom sta ve v sú čin nos ti so sys té mo vým in teg rá to -
rom udr žia va nia a vy u ží va nia in for mač né ho sys té mu
(ïa lej len „sys té mo vý in teg rá tor“), kto ré ho vy be rá mi -
nis ter stvo zo sub jek tov.2)
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1) § 3 písm. c) zá ko na č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993 Z. z.
o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov.

2) § 4 písm. d) zá ko na č. 414/2002 Z. z.



§ 5

Vy u ží va ním in for mač né ho sys té mu je vy u ží va nie
úda jov
a) spra co va ných prog ra mo vý mi pros tried ka mi  pro -

stredníctvom tech nic kých pros tried kov, na pod po -
ru roz ho do va cie ho pro ce su po u ží va te ¾ov pri prí pra -
ve na rie še nie a pri rie še ní krí zo vej si tu á cie,

b) na za bez pe če nie in for mač né ho sys té mu krí zo vé ho
riadenia3) ale bo na za bez pe če nie čin nos ti or gá nov
krí zo vé ho ria de nia.4)

Štruktúra,  obsah,  rozsah a spôsob
aktual izác ie  a  per iodic i ty  údajových

dokumentov a informáci í

§ 6

(1) Úda je, kto ré tvo ria in for má ciu, sú uspo ria da né
tak, aby sub jekt, kto rý in for má ciu pri jí ma, zís kal pod -
kla dy dô le ži té na roz ho do va nie o spô so be vy ko na nia
tých opat re ní, kto ré sú zá vis lé na sub jek te, kto rý in for -
má ciu pos ky tu je.

(2) Úda jo vý do ku ment ob sa hu je čiast ko vé úda je o
a) zá väz ku sub jek tu vy plý va jú com zo zá ko na,5) 
b) si tu á cii sub jek tu z h¾a di ska vlast ných ma te riá lo -

vých, per so nál nych, do prav ných, tech nic kých
a iných pod mie nok na pl ne nie opat re ní hos po dár -
skej mo bi li zá cie,

c) po žia dav ke sub jek tu, kto rou de kla ru je ener ge tic ké,
ma te riá lo vé, per so nál ne, do prav né a iné pot re by,

d) pod ni ka te ¾och, kto rí nie sú sub jek tom, a kto rí môžu 
by� ur če ní roz hod nu tím ale bo prí ka zom ako sub -
jekt,

e) zdro joch ri zík, kto ré môžu spô so bi� krí zo vú si tu á -
ciu, naj mä o zá so bách ne bez peč ných che mic kých,
jad ro vých, bio lo gic kých a bak te rio lo gic kých lá tok,
vý buš nín, tr ha vín, o vo do hos po dár skych die lach,
o ob jektoch, kto ré môžu by� pred me tom te ro ris tic -
kých úto kov, dran co va nia ale bo hro mad né ho úto -
ku,

f) mi mo riad nej uda los ti,6) naj mä o mies te jej vý sky tu,
o jej dru hu, o čase jej vzni ku, o jej dô sled koch
a o pri ja tých opat re niach,

g) do siah nu tí pri pra ve nos ti sub jek tu na spl ne nie zá -
väz ku ale bo

h) sub jek te, naj mä o jeho zá klad ných iden ti fi kač ných
úda joch.

(3) Úda jo vé do ku men ty, kto ré sa pos ky tu jú me dzi
sub jek tmi sa ak tu a li zu jú za pra co va ním čiast ko vých
úda jov pod ¾a od se ku 2 od iné ho sub jek tu ale bo od inej
oso by.

(4) Ak tu a li zá cia úda jo vé ho do ku men tu sa vy ko ná va
dva krát roč ne ale bo na vy žia da nie ústred né ho or gá nu
štát nej sprá vy ale bo kraj ské ho úra du.

§ 7

(1) In for má cia ob sa hu je úda je z pri ja té ho úda jo vé ho
do ku men tu do pl ne né o ïal šie úda je, kto rý mi sú úda -
je o
a) po stu poch, kto ré sa majú vy ko na� sub jek tom pri pl -

ne ní kon krét ne ho opat re nia hos po dár skej mo bi li -
zá cie z h¾a di ska spres ne nia zá väz ku, zhod no te nia
si tu á cie a spô so bu rea li zá cie,

b) mies te ulo že nia do kla dov pot reb ných na pl ne nie
opat re nia hos po dár skej mo bi li zá cie.

(2) In for má cia sa ak tu a li zu je prie bež ne po zme ne
úda jov.

(3) In for má cia, kto rou sa usta no vu je spô sob vy ko ná -
va nia opat re ní hos po dár skej mo bi li zá cie v čase voj ny,
voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta -
vu, sa ak tu a li zu je naj me nej raz roč ne a vždy do troch
me sia cov po pri ja tí roz hod nu tia ale bo prí ka zu, kto rým
sa mení roz sah vy ko ná va nia opat re ní hos po dár skej
mo bi li zá cie.

Štruktúra a obsah kr ízového plánu

§ 8

Krí zo vý plán sa skla dá z tých to ka pi tol:
a) I. ka pi to la — Me to di ka čin nos ti sub jek tu na do siah -

nu tie sta vu pri pra ve nos ti na vy ko na nie opat re ní
hos po dár skej mo bi li zá cie (ïa lej len „ I. ka pi to la“),

b) II. ka pi to la — Zá väz ky sub jek tu na
1. núdzový stav,
2. výnimočný stav,
3. vojnový stav alebo
4. vojnu
(ïalej len „II. kapitola“),

c) III. ka pi to la — Zhod no te nie pod mie nok sub jek tu na
spl ne nie zá väz ku (ïa lej len „III. ka pi to la“),

d) IV. ka pi to la — Po žia dav ky na spl ne nie zá väz ku (ïa lej
len „IV. ka pi to la“),

e) V. ka pi to la — Do pl ňu jú ce úda je (ïa lej len „V. ka pi to -
la“),

f) VI. ka pi to la — Spô sob vy ko na nia opat re ní hos po dár -
skej mo bi li zá cie (ïa lej len „VI. ka pi to la“),

g) schva ¾o va cia do lož ka.

§ 9

Ob sa hom krí zo vé ho plá nu sú v
a) I. ka pi to le po stu py ko na nia osôb, kto ré pl nia úlo hy

krí zo vé ho ria de nia,
b) II. ka pi to le úda je o zá väz ku sub jek tu, kto rý vy plý va

sub jek tu zo zá ko na,5) pod ¾a ur če nia pre jed not li vé
sta vy uve de né v § 8 písm. b) bo doch 1 až 4, 

c) III. ka pi to le úda je o vlast ných ma te riá lo vých, ener -
ge tic kých, per so nál nych, do prav ných, tech nic kých
a iných pod mien kach na pl ne nie opat re ní hos po -
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3) § 5 ods. 1 písm. h) zá ko na č. 387/2002 Z. z. o ria de ní štá tu v krí zo vých si tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu.
4) § 3 zá ko na č. 387/2002 Z. z.
5) § 7 zá ko na č. 414/2002 Z. z.
6) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne skor ších pred pi sov.



dár skej mo bi li zá cie a úda je o do dá va te¾ ských vz�a -
hoch a o štát nych hmot ných re zer vách,

d) IV. ka pi to le úda je o ma te riá lo vých, ener ge tic kých,
per so nál nych, do prav ných, tech nic kých a iných
pot re bách,

e) V. ka pi to le naj mä úda je o pod ni ka te ¾och, kto rí nie
sú sub jek tom, a kto rí môžu by� ur če ní roz hod nu tím
ale bo prí ka zom ako sub jekt, o zdro joch ri zík, kto ré
môžu spô so bi� krí zo vú si tu á ciu, o sub jek te, o mies te 
ulo že nia do kla dov pot reb ných na pl ne nie opat re nia
hos po dár skej mo bi li zá cie,

f) VI. ka pi to le zá ve ry z I. až V. ka pi to ly zo ra de né v po -
ra dí, kto ré vy plý va sub jek tu zo zá ko na, uzne se nia
vlá dy Slo ven skej re pub li ky, roz hod nu tia, prí ka zu
ale bo práv nych pred pi sov na ob do bie nú dzo vé ho
sta vu, vý ni moč né ho sta vu, voj no vé ho sta vu a voj ny
a ur če nie po stu pov, kto ré má vy ko na� sub jekt pri pl -

ne ní kon krét ne ho opat re nia hos po dár skej mo bi li zá -
cie,

g) schva ¾o va cej do lož ke meno, priez vis ko, funk cia
a pod pis šta tu tár ne ho or gá nu a dá tum schvá le nia.

§ 10

Prechodné ustanovenia

(1) Krí zo vé plá ny ale bo úda jo vé do ku men ty vy pra co -
va né pred 15. ap rí lom 2003 upra via sub jek ty pod ¾a tej -
to vy hláš ky do 31. de cem bra 2003.

(2) Upra ve né krí zo vé plá ny ale bo úda jo vé do ku men ty 
pod ¾a od se ku 1 schvá lia šta tu tár ne or gá ny sub jek tov
v sú la de s § 9 písm. g) do 15. ja nu ára 2004.

§ 11

Účinnos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2003.

Robert Nemcsics v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. marca 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej
republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po doho-
de s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 2 ods. 3, § 19 ods. 5, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5,
§ 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave
základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z.,
zákona č. 216/2001 Z. z. a pod¾a § 11 ods. 4, § 12
ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej
národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999
Z. z. ustanovuje:

Čl. I

 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu
Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných ško-
lách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy
Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. a vyhlášky Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „stredná pedagogická
škola,“ vkladajú slová „pedagogická a sociálna akadé-
mia, pedagogická a kultúrna akadémia, stredná vete-
rinárna škola, stredná škola podnikania,“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-

ných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990
Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia
„§ 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti
o zdravie ¾udu“ nahrádza citáciou „§ 56 ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpi-
sov“.

4. V § 3 ods. 3 v druhej vete sa vypúš�ajú slová „pri
stredných odborných učilištiach, súkromných a cir-
kevných školách aj“. 

5. V § 3 odsek 4 znie: 
„(4) Návrhy na úpravu siete stredných škôl v oblasti

svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladá
zriaïovate¾ ministerstvu školstva alebo ministerstvu

zdravotníctva vždy do 30. júna roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom bude ustanovená sie�
pre nasledujúci školský rok, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak2a) alebo ak ïalej nie je ustanovené
inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 536/1990 Zb. o zriaïovaní a činnosti cirkevných škôl.“.

6. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú: 

„(5) Zriaïovate¾ môže požiada� ministra školstva
Slovenskej republiky alebo ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky o súhlas s predložením návrhov
na úpravu siete stredných škôl v oblasti svojej pôsob-
nosti aj v inom termíne, ako je ustanovené v § 3 ods. 4,
ak ide o
a) regionálnu potrebu racionalizácie siete škôl,
b) rozhodovanie o návrhu počtu tried prvého ročníka

pre nasledujúce prijímacie konanie v termíne do
začiatku konania prijímacích skúšok2b) alebo

c) schválenie nového študijného alebo učebného od-
boru s účinnos�ou od nasledujúceho školského ro-
ka.

(6) Zriaïovate¾ zriaïuje alebo zrušuje strednú ško-
lu2c) v oblasti svojej pôsobnosti po predchádzajúcom
určení siete stredných škôl ministerstvom školstva2d)
alebo ministerstvom zdravotníctva.2)“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2d znejú:
„2b) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky

č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách
v znení neskorších predpisov.

  2c) § 4a ods. 1 písm. a) a § 5a ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona
Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov. 
§ 78a písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

 2d) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„Vyhláška č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadu-
júcu osobitnú starostlivos�“ nahrádza citáciou „Vy-
hláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slo-
venskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych
školách v znení neskorších predpisov“.
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 8. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia
„§ 7 ods. 6 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady
č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 13 a § 7a
ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990
Zb. v znení neskorších predpisov“.

 9. V § 8 ods. 1 sa vypúš�a odkaz 7.

10. V § 20 ods. 2 sa vypúš�a druhá veta. 

11. V § 21 ods. 1 sa vypúš�a odkaz 13.

12. V § 21 sa vypúš�a odsek 3. 

13. V § 31 ods. 4 piata veta znie: „Externe možno
študova� aj v stredných školách, v ktorých nie je zave-
dené štúdium popri zamestnaní, okrem študijných
odborov „veterinárstvo“ a „učite¾stvo pre materské
školy a vychovávate¾stvo“ a študijných odborov sku-
pín „zdravotníctvo“ a „umenie, úžitkové umenie a ruč-
ná umeleckoremeselná výroba.“.

14. V § 40 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 5“ nahrádzajú
slovami „§ 3 ods. 7“.

15. V § 40 ods. 4 sa slová „§ 3 ods. 1 až 4“ nahrádzajú
slovami „§ 3 ods. 1 až 6“.

16. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanec“ v prí-
slušnom tvare okrem § 6 ods. 4.

17. Slová „orgány štátnej správy v školstve, ktoré
školy odborne riadia“, „orgán štátnej správy v škol-
stve, ktorý školu odborne riadi“, „orgán štátnej správy
v školstve, ktorý stredné odborné učilište odborne
riadi“, „orgán štátnej správy, ktorý strednú školu od-
borne riadi“ alebo „orgán štátnej správy“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom
„zriaïovate¾ “ v príslušnom tvare.

Čl. II

  Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2003.

Martin Fronc v. r.
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