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Z Á K O N

z 24. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení záko-
na č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona
č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona
č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona
č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného
opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb.,
zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., záko-
na č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona
č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona
č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu
Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke
93/1992 Zb., zákona č. 177/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona
č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona
č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona
č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona
č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona
č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z. a zákona
č. 553/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 ods. 1 v druhej vete sa za slová „tento
zákon“ vkladajú slová „vo všeobecnej časti (§ 43) ale-
bo“.

2. Nadpis pod § 29 „Výnimočný trest“ sa umiestňuje
nad § 29.

3. V § 29 ods. 1 a § 79 ods. 2 sa za slová „tento
zákon“ vkladajú slová „vo všeobecnej časti (§ 43) ale-
bo“.

4. V § 29 ods. 2 sa slová „pod¾a § 94 ods. 2“ nahrá-
dzajú slovami „pod¾a § 43 ods. 1, § 94 ods. 2, § 219
ods. 2“.

5. V § 29 ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „môže súd
uloži� iba páchate¾ovi“ vkladajú slová „pod¾a § 43
ods. 1 alebo páchate¾ovi“.

6. Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý znie:

„§ 30

(1) Ak súd uloží trest odňatia slobody na doživotie,
môže zároveň rozhodnú�, že podmienečné prepustenie
z výkonu trestu odňatia slobody nie je prípustné, ak
páchate¾
a) spáchal dva alebo viac obzvláš� závažných trest-

ných činov,
b) naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňu-

júcich použitie vyššej trestnej sadzby,
c) spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny

alebo teroristickej skupiny, alebo
d) bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 43.

(2) Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slo-
body na doživotie nesmie by� z výkonu tohto trestu
podmienečne prepustená.“.

7. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za
dva alebo viac úmyselných trestných činov spácha-
ných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa
horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trest-
ného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu treti-
nu a pri obzvláš� nebezpečnom recidivistovi o jednu
polovicu; súd uloží páchate¾ovi trest v hornej polovici
takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Horná
hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšova�
pätnás� rokov. Pri ukladaní výnimočného trestu odňa-
tia slobody nad pätnás� do dvadsiatich piatich rokov
nesmie horná hranica zvýšenej trestnej sadzby odňa-
tia slobody prevyšova� dvadsa�pä� rokov. Popri treste
odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uloži�
aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené
niektorým zo súdených trestných činov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

8. V § 35 ods. 3 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú
slovami „v odsekoch 1 a 2“.

9. § 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak súd postupuje

pri ukladaní úhrnného trestu alebo súhrnného trestu
pod¾a § 35 ods. 2.“.

10. Za § 42 sa vkladá § 43, ktorý znie:

„§ 43

(1) Ak súd odsudzuje páchate¾a za trestný čin teroru
(§ 93, § 93a), terorizmu (§ 94), nedovoleného prekro-
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čenia štátnej hranice pod¾a § 171a ods. 2 až 5 alebo
§ 171b ods. 2 alebo 3, všeobecného ohrozenia pod¾a
§ 179, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného
prostriedku a civilného plavidla pod¾a § 180a, zavleče-
nia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny
(§ 180c), založenia, zosnovania a podporovania zloči-
neckej skupiny a teroristickej skupiny (§ 185a), nedo-
volenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej
látky, jedu, prekurzora a obchodovania s nimi pod¾a
§ 187 ods. 2 až 7, výroby detského pornografického
diela (§ 205b), týrania blízkej osoby a zverenej osoby
(§ 215), obchodovania s de�mi pod¾a § 216a ods. 2
alebo 3 alebo § 216b, vraždy (§ 219), ublíženia na
zdraví pod¾a § 222, zavlečenia do cudziny (§ 233), lú-
peže (§ 234), brania rukojemníka (§ 234a), vydierania
pod¾a § 235 ods. 2 alebo 3, hrubého nátlaku pod¾a
§ 235a alebo § 235b ods. 2 až 5, znásilnenia (§ 241),
sexuálneho násilia (§ 241a), sexuálneho zneužívania
pod¾a § 242 ods. 2 až 4 alebo obchodovania s ¾uïmi
(§ 246), hoci už bol za takéto trestné činy dvakrát
potrestaný a trest aspoň sčasti vykonal, uloží mu trest
odňatia slobody na doživotie, ak sú splnené podmien-
ky pod¾a § 29 ods. 3; inak mu uloží trest odňatia
slobody na dvadsa�pä� rokov, ak tomu nebránia okol-
nosti hodné osobitného zrete¾a. Súd však nemôže ta-
kému páchate¾ovi uloži� trest odňatia slobody pod
dvadsa� rokov.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na trestný
čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psy-
chotropnej látky, jedu, prekurzora a obchodovania
s nimi pod¾a § 187 ods. 2 písm. c), ak ide o páchate¾a,
ktorý opätovne spáchal trestný čin pod¾a § 187 ods. 1
písm. d).“.

11. V § 62 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„okrem prípadov ustanovených v § 30“.

12. § 62 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia

slobody pod¾a § 43 ods. 1 nesmie by� podmienečne
prepustená z výkonu trestu odňatia slobody.“.

13. V § 156 sa vypúš�a odsek 3.

14. V § 160a ods. 2, § 160b a 160c sa slová „na dva
roky“ nahrádzajú slovami „na tri roky“.

15. V § 171a ods. 2 sa slová „na dva roky“ nahrádza-
jú slovami „na tri roky“.

16. V § 171a ods. 4 sa slová „na tri roky až desa�
rokov“ nahrádzajú slovami „na pä� rokov až dvanás�
rokov“.

17. V § 171b ods. 2 sa slová „na tri roky až desa�
rokov“ nahrádzajú slovami „na pä� rokov až dvanás�
rokov“.

18. V § 213 ods. 1 sa za slová „čo aj z nedbanlivosti,“
vkladajú slová „po dobu najmenej troch mesiacov“.

19. V § 213 ods. 2 sa za slová „Kto sa“ vkladajú slová
„po dobu najmenej troch mesiacov“.

20. V § 215 sa vypúš�a odsek 5.

21. V § 219 ods. 2 sa slová „Odňatím slobody na
dvanás� až pätnás� rokov alebo výnimočným trestom“
nahrádzajú slovami „Výnimočným trestom“.

22. Za § 246 sa vkladá § 246a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

„§ 246a

Klonovanie ¾udskej bytosti

(1) Kto vykoná akýko¾vek zásah s cie¾om vytvori�
¾udskú bytos� v ktoromko¾vek štádiu jej vývoja, gene-
ticky identickú s inou ¾udskou bytos�ou či živou, alebo
mŕtvou, potresce sa odňatím slobody na tri roky až
osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným
trestom.

(2) Odňatím slobody na pä� rokov až dvanás� rokov
sa páchate¾ potresce, 
a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organi-

zovanej skupiny alebo 
b) ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo

iného nie nepatrný prospech.“.

23. V § 250a ods. 1 a § 250c ods. 1 sa slová „škodu
nie malú alebo získa pre seba prospech nie malý“
nahrádzajú slovami „škodu nie nepatrnú alebo získa
pre seba prospech nie nepatrný“.

24. V § 252 ods. 1 sa slová „až na tri roky“ nahrá-
dzajú slovami „na jeden rok až pä� rokov“.

25. V § 252 ods. 2 sa slová „na jeden rok až pä�
rokov“ nahrádzajú slovami „na dva roky až osem ro-
kov“.

26. V § 252 ods. 3 sa slová „na dva roky až osem
rokov“ nahrádzajú slovami „na tri roky až desa� rokov“.

27. Za § 299 sa vkladá § 299a, ktorý znie: 

„§ 299a

(1) Od 1. septembra 2003 môže súd rozhodnú� pod¾a
§ 30 ods. 1, ak bol trestný čin, za ktorý súd uložil trest
odňatia slobody na doživotie, spáchaný po 1. septem-
bri 2003.

(2) Od 1. septembra 2003 sa ustanovenie § 30 ods. 2
vz�ahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená na trest
odňatia slobody na doživotie pred 1. septembrom
2003, ak táto osoba spáchala po 1. septembri 2003
trestný čin, za ktorý je odsúdená na trest odňatia
slobody na doživotie.

(3) Zmenené ustanovenia § 35 ods. 2 a 3 sa od
1. septembra 2003 použijú len vtedy, ak sú dotknuté
trestné činy spáchané po 1. septembri 2003.

(4) Ustanovenie § 43 sa vz�ahuje aj na osobu, ktorá
bola potrestaná za niektorý z trestných činov uvede-
ných v § 43 pred 1. septembrom 2003, ak táto osoba
spáchala ïalší trestný čin uvedený v § 43 po 1. sep-
tembri 2003. Súd však nemusí vzia� do úvahy odsú-
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denie uložené pred 1. septembrom 2003, ak by vzh¾a-
dom na mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prí-
padov bolo pre páchate¾a použitie trestnej sadzby od-
ňatia slobody ustanovenej v § 43 neprimerane
prísne.“.

Čl. II

Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slo-
body v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona
č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb., zákona
č. 179/1990 Zb., zákona č. 79/1992 Zb., zákona
č. 296/1993 Z. z., zákona č. 33/1994 Z. z. a zákona
č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 12 ods. 2 sa bodkočiarka za slovom „čin;1e)“
nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorá je zarade-
ná na výkon trestu do III. nápravnovýchovnej skupi-
ny;“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona
č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 sa bodkočiarka za slovom „činu;5a)“
nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorý spáchala
ako člen organizovanej skupiny, zločineckej skupiny
alebo teroristickej skupiny a za ktorý môže súd uloži�
výnimočný trest;“.

2. V § 10 ods. 2 sa za slovo „činu5a)“ vkladá čiarka
a slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej skupi-
ny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny
a za ktorý môže súd uloži� výnimočný trest,“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N
z 24. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde
a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a dopĺňa

zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�a-
hov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992
Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z.,
zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z.,
zákona č. 175/1999 Z. z. a zákona č. 456/2002 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) prechodu na štát pod¾a osobitného predpisu,11) ak

sa nachádzajú na území vojenského obvodu Javo-
rina;5b)  § 11 ods. 1 písm. g)  sa nepoužije.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch v znení zákona

č.  131/1970 Zb.“.

2. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

„(6) K nehnute¾nostiam vydaným pod¾a § 6 ods. 1
písm. v) vzniká v prospech povinnej osoby vecné bre-
meno tak, aby určenie nehnute¾nosti na obranu štátu
ostalo zachované. Podkladom na vykonanie záznamu
o vzniku vecného bremena v katastri nehnute¾ností je
rozhodnutie okresného úradu pod¾a odseku 2.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

3. V § 9 ods. 7 sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami
„4 až 6“.

4. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Právo na vydanie nehnute¾nosti pod¾a § 6 ods. 1

písm. v) môže oprávnená osoba uplatni� do 31. decem-
bra 2004. Neuplatnením práva v lehote právo zanik-
ne.”.

Čl. II

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch
a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto
slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) §  6 ods. 1 písm. v) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníc-

kych vz�ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov.”.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo zriadenie vecného bremena k nehnute¾nosti
tak, aby nehnute¾nos� bola určená na obranu štátu“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení

neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 46 ods. 3 zákona
č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných čin-
ností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 122/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 570/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“
vkladajú slová „s písomným stanoviskom ministerstva
alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, do
ktorého pôsobnosti navrhovaná pracovná činnos� vec-
ne patrí,“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) a c) sa písmeno „i)“ nahrádza
písmenom „k)“ a písmeno „j)“ sa nahrádza písmenom
„l)“.

3. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné čin-
nosti v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.4.1.
dopĺňajú pracovnou činnos�ou 06, ktorá znie:
„06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej ka-

pacity a vedenie predpísanej evidencie vo vybraných
účelových zariadeniach úradu vlády.“.

4. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné čin-
nosti v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.4.3.
dopĺňajú pracovnou činnos�ou 07, ktorá znie:
„07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo

špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahra-
ničných hostí vo vybraných účelových zariadeniach
úradu vlády.“.

5. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné čin-
nosti v 06. platovej triede v pracovnej činnosti
06.4.4.11 sa na konci vypúš�ajú slová „tvoriacich
predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajom-
stva“. 

6. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné čin-
nosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4.
dopĺňajú pracovnými činnos�ami 20 a 21, ktoré znejú:
„20 Sledovanie, vyh¾adávanie, výber, zhromažïovanie

a registrácia aktuálnych prameňov práva Európ-

skych spoločenstiev a Európskej únie a informácií
Európskej únie z internetu.

21 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečova-
ním podkladov na uzatváranie zmlúv.“.

 7. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 07. platovej triede sa pracovné činnosti
07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 17, ktorá znie:
„17 Samostatná odborná colno-deklaračná činnos� vrá-

tane koordinácie činnosti s colným úradom.“.

 8. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 08. platovej triede v pracovnej činnosti
08.4.6.03 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citá-
cia „Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej
republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových,
zdvíhacích, elektrických a plynových technických za-
riadení a o odbornej spôsobilosti.“ nahrádza citáciou
„Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení.“.

 9. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti
09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 04, ktorá znie:
„04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov

cenových ponúk vrátane tvorby cien.“. 

10. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti
09.8.1. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 12, ktorá znie:
„12 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnáva-

te¾a s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruk-
túrou zamestnancov.“. 

11. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 12. platovej triede v 12.8.5. sa pracovná
činnos� „16“ označuje ako pracovná činnos� „09“.

12. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné
činnosti v 12. platovej triede v 12.8.5. sa pracovná
činnos� „17“ označuje ako pracovná činnos� „10“.

13. V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 11. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 06, ktorá znie:
„06 Audítorská činnos� znaleckých posudkov vykonávaná

audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.9a)“.

Strana 958 Zbierka zákonov č. 173/2003 Čiastka 81



Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore

audítorov.”. 

14. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo
v 06. platovej triede v pracovnej činnosti 06.4.4.07 sa
na konci vypúš�ajú slová „v národnom parku“.

15. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo
v 07. platovej triede v pracovnej činnosti 07.4.5.07 sa
na konci vypúš�ajú slová „v národnom parku“.

16. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo v 08.
platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.02 sa na
konci vypúš�ajú slová „v národnom parku“.

17. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo
v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. do-
pĺňajú pracovnými činnos�ami 19 až 21, ktoré znejú:
„19 Samostatná odborná a analytická činnos� na úseku

marketingu domácich a zahraničných ve¾trhov a vý-
stav.

20 Zabezpečovanie prevádzky drevárskej druhovýroby
vrátane jej ekonomického zhodnotenia.

21 Koordinovanie a organizovanie odbornej práce na
úseku pozemkovej držby vrátane spracúvania pod-
kladov na majetkové usporiadanie lesného pôdneho
fondu vo vz�ahu k vonkajším subjektom.“. 

18. V prílohe č. 1 v časti 14. Práca a sociálne veci
v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. do-
pĺňajú pracovnou činnos�ou 03, ktorá znie:
„03 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy

a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje
starostlivos� vo vybraných typoch zariadení sociál-
nych služieb, vykonávané asistentom výživy po zís-
kaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

19. V prílohe č. 1 v časti 14. Práca a sociálne veci
v 07. platovej triede pracovná činnos� 07.6.1.01 znie:
„01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravot-

nej starostlivosti občanom v zariadeniach na pracov-
nú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnos�ou, v zariadeniach sociálnych služieb ale-
bo v špeciálnych výchovných zariadeniach a koordi-
novanie prác so zamestnávate¾mi poskytujúcimi
zdravotnú starostlivos�.“.

20. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 08. platovej triede v 08.4.6. sa
vypúš�ajú pracovné činnosti 05 až 07.

21. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 09. platovej triede v 09.7.4. sa
vypúš�ajú pracovné činnosti 02 a 03.

22. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 09. platovej triede v 09.8.1. sa
pracovná činnos� „03“ doplnená nariadením vlády Slo-
venskej republiky č. 570/2002 Z. z. označuje ako pra-
covná činnos� „13“.

23. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 10. platovej triede v 10.8.3. sa
vypúš�a pracovná činnos� 08.

24. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná
činnos� 10.8.3.09 znie:
„09 Odborná špecializovaná práca v oblasti boja proti

požiarom na úrovni hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy vykonávaná zamestnancom po
získaní odbornej spôsobilosti.5)“.

25. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 11. platovej triede v 11.8.4. sa
vypúš�ajú pracovné činnosti 10 až 12.

26. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 11. platovej triede sa pracovné
činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 23,
ktorá znie:
„23 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamest-

návate¾a zriadeného územnou samosprávou.”. 

27. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 12. platovej triede v 12.8.5. sa
vypúš�a pracovná činnos� 05.

28. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 12. platovej triede sa pracovné
činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 13,
ktorá znie:
„13 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamest-

návate¾a s viacúrovňovou alebo s viacodvetvovou
štruktúrou zriadeného územnou samosprávou.“. 

29. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie,
trh práce a zdravotné poistenie v 07. platovej triede sa
pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnos-
�ou 19, ktorá znie:
„19 Kontrola účtovných dokladov za poskytnutú zdra-

votnú starostlivos� poistencom pois�ovne u poskyto-
vate¾a zdravotnej starostlivosti vrátane prípravy
podkladov na spracúvanie výstupov z kontroly.“. 

30. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie,
trh práce a zdravotné poistenie v 08. platovej triede sa
pracovné činnosti 08.7.1. dopĺňajú pracovnou činnos-
�ou 05, ktorá znie:
„05 Samostatné vybavovanie odbornej agendy samo-

správnych orgánov.“.

31. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie,
trh práce a zdravotné poistenie v 10. platovej triede sa
pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnos-
�ou 19, ktorá znie:
„19 Kontrolná činnos� hospodárenia s prostriedkami

zdravotného poistenia u poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti.“.

32. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 08. platovej triede v 08.4.6. sa vypúš�a pracovná
činnos� 01.

33. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 09. platovej triede v 09.5.6. sa vypúš�a pracovná
činnos� 03.

34. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.5.6. do-
pĺňajú pracovnou činnos�ou 04, ktorá znie:

Čiastka 81 Zbierka zákonov č. 173/2003 Strana 959



„04 Výchovno-vzdelávacia činnos� a individuálne orien-
tovaná práca s de�mi predškolského veku so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú vyko-
náva učite¾ špeciálnej materskej školy, zameraná na
tvorbu spoločenského poznania, mravného vedomia
vrátane prosociálneho správania, rozvoj reči, tvori-
vých schopností a pracovných zručností po splnení
podmienok určených všeobecne záväzným právnym
predpisom.25)“.

35. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 09. platovej triede sa pred čas� 09.7.4. vkladá čas�
09.6.5., ktorá znie:
„09.6.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odbor-

né vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej pra-
xe viac ako 6 rokov:

01 Výchovno-vzdelávacia činnos�, ktorú vykonáva uči-
te¾ základnej umeleckej školy, zameraná na posu-
dzovanie talentu žiakov, rozvoj schopností, zručností
a návykov a osvojovanie si vedomostí a zručností,
rozvoj umeleckej tvorivosti, príprava žiakov na vyšší
stupeň odborného vzdelávania na stredných školách
a vysokých školách umelecko-pedagogického zame-
rania a odborná práca v príslušnom umeleckom
odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom
a druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre
dospelých v základnej umeleckej škole po splnení
podmienok určených všeobecne záväzným právnym
predpisom.25)“. 

36. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. do-
pĺňajú pracovnou činnos�ou 08, ktorá znie:
„08 Výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširo-

vanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov
žiakov s využitím výchovných a vzdelávacích metód,
ktorú vykonáva zahraničný lektor v cudzom jazyku
v základnej škole alebo strednej škole.“.

37. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúš�a pracovná
činnos� 01.

38. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.05 sa
za slová „alebo školského zariadenia,“ vkladajú slová
„zariadenia sociálnych služieb,“.

39. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. do-
pĺňajú pracovnou činnos�ou 19, ktorá znie:
„19 Výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširo-

vanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov
žiakov s využitím špecifických diagnostických, vý-
chovných, vzdelávacích a kontrolných metód, ktorú
vykonáva zahraničný lektor v cudzom jazyku v zá-
kladnej škole alebo strednej škole.“. 

40. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.01 sa
slová „po vykonaní skúšky pod¾a osobitného všeobec-
ne záväzného právneho predpisu.25)“ nahrádzajú slo-
vami „po splnení podmienok určených všeobecne zá-
väzným právnym predpisom.25)“.

41. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 11. platovej triede v pracovných činnostiach
11.8.4.16 a 11.8.4.17 sa slovo „odboroch“ nahrádza
slovom „programoch“.

42. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.09 sa
slovo „odboroch“ nahrádza slovom „programoch“.

43. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova
v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. do-
pĺňajú pracovnou činnos�ou 12, ktorá znie:
„12 Výchovno-vzdelávacia činnos� a individuálne orien-

tovaná práca s de�mi so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami zameraná na tvorbu spoločen-
ského poznania, mravného vedomia vrátane
prosociálneho správania, rozvoj reči, tvorivých
schopností, pracovných zručností, rehabilitácia
a korekcia postihnutia spojená s tvorbou vlastných
metód, foriem a individuálneho prístupu k výchov-
nému procesu na základe špeciálnopedagogickej
diagnostiky, ktorú vykonáva učite¾ špeciálnej mater-
skej školy po vykonaní skúšky pod¾a osobitného
všeobecne záväzného právneho predpisu.25)“.

44. V prílohe č. 1 v časti 20. Vnútro — všeobecná
správa v 07. platovej triede sa pracovné činnosti
07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnos�ou 09, ktorá znie:
„09 Samostatná príprava a odborné zabezpečovanie

technických prác súvisiacich s prevádzkou teleko-
munikačných uzlov hlavnej dia¾kovej ústredne
v osobitnom režime ozbrojených zložiek.“.

45. V prílohe č. 1 v časti 20. Vnútro — všeobecná
správa v 08. platovej triede sa v pracovnej činnosti
08.4.6.01 odkaz 32 nahrádza odkazom 2. 

46. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 05. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 05.4.3. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 02, ktorá znie:
„02 Vybavovanie agendy spojenej s prijímaním a pre-

púš�aním pacientov v zdravotníckom zariadení.“.

47. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 06. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 06.4.4.01 sa za slová
„vykonávané zdravotníckym laborantom“ vkladajú slo-
vá „alebo iným zdravotníckym zamestnancom“.

48. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 06. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 10, ktorá znie:
„10 Asistencia klinickému psychológovi v oblasti psy-

chodiagnostiky a psychoterapie vykonávaná iným
zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedče-
nia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.20)“.

49. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 07.4.5.01 sa za slo-
vom „histologické“ vypúš�a spojka „a“ a vkladá sa
čiarka, za slová „cytologické techniky“ sa vkladajú
slová „alebo genetické techniky“. 

50. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pra-
covnými činnos�ami 10 a 11, ktoré znejú:
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„10 Komplexné zabezpečovanie zdravotníckej štatistiky
zdravotníckeho zariadenia.

11 Samostatné odborné spracúvanie agendy zdravot-
níckych výkonov za poskytnutú zdravotnú starostli-
vos� a ich zúčtovanie.“.

51. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. pla-
tovej triede v 07.6.1. pracovná činnos� 03 znie:
„03 Odborné výkony a asistencia pri zložitých výkonoch

s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. skia-
grafické a skiaskopické prístroje, počítačová tomo-
grafia, laserová kamera, lineárny urých¾ovač, simu-
látor, RTG ožarovač, merače aplikovanej aktivity,
jednosondová a dvojsondová lekárska meracia sú-
prava, gamagrafy, gamakamery) vrátane spracova-
nia obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike, rá-
dioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané
rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi.20)“. 

52. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. pla-
tovej triede v 08.4.6. pracovná činnos� 07 znie:
„07 Špecializované biochemické, toxikologické alebo rá-

dioizotopové laboratórne vyšetrenia pod¾a predpísa-
ných metód, funkčné vyšetrenia obličiek, pečene,
glycidového a lypidového metabolizmu, vyšetrenia
enzýmov a vnútorného prostredia v oddeleniach bio-
chémie, nukleárnej medicíny alebo toxikológie vyko-
návané zdravotníckym laborantom po získaní špe-
cializácie v príslušnom odbore.20)“.

53. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 08.6.4.04 sa slová
„Samostatná odborná laboratórna práca,“ nahrádzajú
slovami „Samostatné odborné“. 

54. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 08.6.4.05 sa slová „na
lokalizáciu cudzích telies“ nahrádzajú slovami „(napr.
vyšetrenia ciev, vyšetrenia zažívacieho traktu)“.

55. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 08.6.4. dopĺňajú pra-
covnými činnos�ami 17 a 18, ktoré znejú:
„17 Samostatná odborná práca v pôrodnej asistencii

v pôrodných sálach zdravotníckych zariadení a pri
zabezpečovaní komplexného ošetrovate¾ského pro-
cesu a vykonávanie odborných ošetrovate¾ských
prác v gynekologicko-pôrodnických oddeleniach vy-
konávané pôrodnou asistentkou po získaní osvedče-
nia o nástupnej odbornej praxi.20)

18 Samostatná ošetrovate¾ská činnos� pri zložitých dia-
gnostických a terapeutických výkonoch na špeciál-
nych úsekoch práce zdravotníckeho zariadenia
(napr. RTG pracoviská s kontrastnými vyšetrovací-
mi metódami, podávanie chemoterapie, výrobné
úseky transfúziologických oddelení) vykonávané
sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore
alebo certifikátu v príslušnom odbore.20)“.

56. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 09.6.5.02 sa za slovo
„histochemických” vkladá čiarka a slovo „genetic-
kých“.

57. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 09.6.5. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 14, ktorá znie:
„14 Samostatná špecializovaná odborná práca a asisten-

cia pri neštandardných špeciálnych výkonoch s po-
užitím zložitej prístrojovej techniky (napr. počítačový
tomograf, magnetická rezonancia, DSA, lineárny
urých¾ovač, simulátor, dozimetrické a vyhodnocova-
cie prístroje, gamakamery so SPECT, PET kamery)
v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej
medicíne vykonávané rádiologickým asistentom po
získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)“. 

58. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 09.8.1.01 sa za slovo
„hodnotenie“ vkladá slovo „vplyvu“.

59. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. pla-
tovej triede pracovná činnos� 09.8.1.02 znie: 
„02 Odborné laboratórne vyšetrenia, asistencia pri liečeb-

ných a diagnostických postupoch pod¾a predpísaných
metód vrátane spracúvania základných analytických
alebo terapeutických hodnotení v oddeleniach spoloč-
ných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané
iným zdravotníckym zamestnancom alebo laborantom
po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

60. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. pla-
tovej triede pracovná činnos� 09.8.1.03 znie: 
„03 Odborná práca pri zabezpečovaní psychodiagnosti-

ky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonáva-
ná psychológom po získaní osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi.20)“. 

61. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 10. pla-
tovej triede pracovná činnos� 10.8.3.08 znie:
„08 Samostatná odborná činnos� pri určovaní zložitých

parametrov vykonávaná pod¾a pokynov zdravotníc-
keho zamestnanca so špecializáciou na spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych
zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po
získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdra-
votníctve.20)“.

62. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. pla-
tovej triede pracovná činnos� 11.8.4.04 znie:
„04 Odborná špecializovaná činnos� spojená s vyšetre-

niami biologického materiálu, liečebná a diagnostic-
ká činnos� vykonávaná na spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení
iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špe-
cializácie v príslušnom odbore.20)“.

63. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. pla-
tovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.06 sa za slová
„klinickej mikrobiológie“ vkladajú slová „alebo klinic-
kej biochémie“.

64. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 10, ktorá znie:
„10 Špecializovaná liečebno-preventívna činnos� na úseku

liečebnej výživy vrátane konziliárnej činnosti vykoná-
vaná lekárom po získaní základnej špecializácie a nad-
stavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)“.
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65. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 12. pla-
tovej triede pracovná činnos� 12.8.5.11 znie:
„11 Samostatné špecializované analýzy biologického

materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov, cy-
togenetických parametrov, mikrobiologických para-
metrov, testov s imunokompetentnými bunkami
a iných parametrov náročnými vyšetrovacími metó-
dami (napr. mikroskopické, chromatografické, spek-
trofotometrické, elektrochemické, fluorescenčné,
cytometrické) vrátane vyšetrení a vyhodnotení špe-
ciálnych parametrov na zložitých laboratórnych prí-
strojoch alebo zabezpečovanie zložitých diagnostic-
kých a terapeutických výkonov (napr. ožarovacie
techniky) vykonávané iným zdravotníckym zamest-
nancom po získaní špecializácie v príslušnom odbo-
re.20)“. 

66. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. pla-
tovej triede pracovná činnos� 13.8.6.15 znie:
„15 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové

vyšetrenia, zadávanie cie¾ových radiačných objemov,
radiačnej techniky a celkovej tumoróznej dávky vráta-
ne konziliárnej činnosti na rádioterapeutických praco-
viskách vykonávané lekárom po získaní základnej špe-
cializácie v príslušnom odbore.20)“.

67. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 13.8.6. dopĺňajú pra-
covnou činnos�ou 17, ktorá znie:
„17 Špecializovaná diagnostická a liečebno-preventívna

starostlivos� s uplatňovaním fyzikálnych a balneolo-
gických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných po-
stupov u pacientov s �ažkým postihnutím po kardio-
chirurgických operáciách, neurochirurgických
operáciách, polytraume alebo so systémovými ocho-
reniami vo fyziatricko-rehabilitačných lôžkových ne-
mocničných oddeleniach zdravotníckych zariadení
vykonávaná lekárom po získaní základnej špeciali-
zácie v príslušnom odbore.20)“.

68. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie
v 09. platovej triede v pracovnej činnosti 09.8.1.08 sa na
konci pripájajú slová „vykonávaná zamestnancom po
získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Zákon č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“. 

69. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie
v 10. platovej triede pracovná činnos� 10.8.3.12 znie:
„12 Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo

vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodova-
nia a stavebného poriadku vrátane sankcií a vyvlast-
nenia vykonávané zamestnancom po získaní osobit-
ných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

70. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie
v 11. platovej triede pracovná činnos� 11.8.4.10 znie:

„10 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej sprá-
vy na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku vykonávané zamestnancom po získaní
osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

71. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie
v 12. platovej triede pracovná činnos� 12.8.5.08 znie:
„08 Tvorba koncepcií na úseku územného rozhodovania

a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zása-
dami a prioritami štátnej environmentálnej politiky
vo väzbe na regionálne koncepcie vykonávaná za-
mestnancom po získaní osobitných kvalifikačných
predpokladov.35a)“.

72. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 05. platovej triede sa vypúš�a
čas� 05.3.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

73. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 06. platovej triede sa vypúš�a
čas� 06.4.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

74. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší
územný celok a obec) v 07. platovej triede sa vypúš�a
čas� 07.4.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

75. V prílohe č. 2 v časti 17. Školstvo a telovýcho-
va v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.2.01.
dopĺňajú pracovnou činnos�ou 02, ktorá znie:
„02 Odborná sklárska práca, napr. na sklárskych ka-

hancoch, so zameraním na špeciálne laboratórne
sklo (Sial, Simax, kremenné sklo).“. 

76. V prílohe č. 2 v časti 17. Školstvo a telovýchova
sa za 04. platovú triedu dopĺňa 05. platová trieda,
ktorá znie:

„05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo
úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzde-

lanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Zhotovovanie sklených aparatúr, zariadení alebo ich

súčastí s uplatnením špeciálnej sklárskej technoló-
gie.“.

77. V prílohe č. 2 v časti 21. Zdravotníctvo v 03. pla-
tovej triede sa pracovné činnosti 03.2.01. dopĺňajú
pracovnou činnos�ou 07, ktorá znie:
„07 Preberanie rôznych druhov dôchodkov hospitalizova-

ných pacientov na pošte a ich odovzdávanie hospitali-
zovaným pacientom vykonávané zamestnancom
s hmotnou zodpovednos�ou.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnos� 1. júla
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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174

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a § 9 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov boli na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny Slo ven skej re pub li ky do 30. ap rí la 2003 ulo že né tie to ko lek tív ne zmlu vy vyš šie ho stup ňa a do dat ky ku ko -
lek tív nym zmlu vám vyš šie ho stup ňa:

1. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na rok 2003 z 20. mar ca 2003 pre od vet vie dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu na 
Slo ven sku uzav re tá me dzi Zvä zom spra co va te ¾ov dre va Slo ven skej re pub li ky

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva.

2. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na rok 2003 z 31. mar ca 2003 uzav re tá me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä -
zom pra cov ní kov zdra vot níc tva a so ciál nej sta rost li vos ti

a

Aso ciá ciou súk rom ných le ká rov Slo ven skej re pub li ky.

3. Do da tok č. 1 z 19. de cem bra 2002 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2003 z 18. mar ca 2002
uzav re tej me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä zom sklár ske ho prie mys lu 

a

Zvä zom sklár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.

4. Do da tok č. 2 z 18. mar ca 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2003 z 18. mar ca 2002
uzav re tej me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä zom sklár ske ho prie mys lu 

a

Zvä zom sklár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.

5. Do da tok č. 1 z 27. mar ca 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 z 15. ap rí la 2002
uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom KOVO

a

Zvä zom hut níc tva, �a žob né ho prie mys lu a geo ló gie Slo ven skej re pub li ky.

6. Do da tok č. 4 z 31. mar ca 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2000 — 2001 z 30. de cem bra 1999
uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov ob cho du a ces tov né ho ru chu

a

Slo ven ským zvä zom spot reb ných druž stiev.

7. Do da tok č. 1 z 2. ap rí la 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 z 26. júna 2002
 uzavretej me dzi Od bo ro vým zvä zom ME TA LURG

a

Zvä zom hut níc tva, �a žob né ho prie mys lu a geo ló gie Slo ven skej re pub li ky.

8. Do da tok č. 2 zo 4. ap rí la 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 zo 14. mája 2002
uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom po tra vi ná rov Slo ven skej re pub li ky

a

Pod ni ka te¾ ským zvä zom pe ká rov, ces to vi ná rov a cuk rá rov Slo ven skej re pub li ky.

9. Do da tok č. 1 zo 7. ap rí la 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 z 30. mája 2002
 uzavretej me dzi Od bo ro vým zvä zom po tra vi ná rov Slo ven skej re pub li ky

a

Slo ven ským cuk ro var níc kym spol kom.
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10. Do da tok č. 2 zo 7. ap rí la 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na rok 2002 z 25. ap rí la 2002 pre sek ciu
tech nic kých slu žieb, bio lo gic kých slu žieb a pr vo vý ro by uzav re tej me dzi Po ¾no hos po dár skym za mest ná va te¾ ským
zvä zom Slo ven skej re pub li ky

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov po ¾no hos po dár stva na Slo ven sku.

11. Do da tok č. 2 z 9. ap rí la 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2003 z 25. ap rí la 2002
uzav re tej me dzi Zvä zom bánk a po is �ov ní

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov pe ňaž níc tva a po is �ov níc tva.
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