


                        


                   
               
            




          



351

Z Á K O N

z 13. má ja 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 503/2001 Z. z. o pod po re re gio nál ne ho roz vo ja
 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. 503/2001 Z. z. o pod po re re gio nál ne ho roz -
vo ja sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. g) sa za slo vá „(ïa lej len „fon dy Eu róp -
skej únie“)“ vkla dá čiar ka a slo vá „do pln ko vos� je ove -
ro va ná v prie be hu prog ra mo va nia“.

2. § 2 sa do pĺ ňa pís me na mi i) až n), kto ré zne jú:
„i) mo ni to ro va nie je pro ces pra vi del nej kon tro ly čer pa -

nia fi nanč ných pros tried kov na pod po ru re gio nál ne -
ho roz vo ja,3a)

j) hod no te nie je čin nos�, kto rou sa sle du je účin nos�
po mo ci všet kých po u ži tých fi nanč ných pros tried kov 
na pod po ru re gio nál ne ho roz vo ja,3a)

k) Rá mec pod po ry Spo lo čen stva je do ku ment schvá le -
ný Eu róp skou ko mi siou po do ho de so Slo ven skou
re pub li kou, kto rý vy plý va z hod no te nia Ná rod né ho
roz vo jo vé ho plá nu (ïa lej len „ná rod ný plán“) pred lo -
že né ho Slo ven skou re pub li kou,3a)

l) Ini cia tí va Eu róp skych spo lo čen stiev je forma po mo -
ci Eu róp skych spo lo čen stiev zo štruk tu rál nych fon -
dov,3a)

m) sprost red ko va te¾ ský or gán je or gán ve rej nej moci
ale bo iná práv nic ká oso ba, kto ré vy ko ná vajú úlo hy
v mene ria dia ce ho or gá nu na zá kla de spl no moc ne -
nia o de le go va ní prá vo mo cí ria dia ce ho or gá nu na
sprost red ko va te¾ ský orgán3b) v sú la de s oso bit ným
pred pi som,3c)

n) im ple men tač ný or gán pre Ko héz ny fond3d) je or gán ve -
rej nej moci ale bo iná práv nic ká oso ba, kto ré zod po ve -
da jú za vy ko ná va nie pro jek tov Ko héz ne ho fon du
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3a až 3d zne jú:
„3a) Na ria de nie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 usta no -

vu jú ce vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych fon doch.
3b) Na ria de nie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. mar ca 2001, kto rým

sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá na vy ko ná va nie na ria de nia
Rady (ES) č. 1260/1999, po kia¾ ide o sys té my ria de nia a kon -
tro ly pre po moc pos ky to va nú v rám ci štruk tu rál nych fon dov.

3c) Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga -
ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.

3d) Čl. 10 ods. 4 na ria de nia Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája
1994, kto rým sa zria ïu je Ko héz ny fond.“.

3. § 3 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom m), kto ré znie:
„m) pod po ru pô do hos po dár stva a roz vo ja vi die ka.“.

4. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

Zá klad né prog ra mo vé do ku men ty pod po ry
re gio nál ne ho roz vo ja

(1) Pod po ra re gio nál ne ho roz vo ja sa vy ko ná va for -
mou
a) ná rod né ho plá nu,
b) Rám ca pod po ry Spo lo čen stva,
c) ope rač né ho prog ra mu,4a)
d) re gio nál ne ho ope rač né ho prog ra mu,
e) sek to ro vé ho ope rač né ho prog ra mu,
f) jed not né ho prog ra mo vé ho do ku men tu,4b)
g) stra te gic ké ho prog ra mo vé ho do ku men tu pre Ko héz -

ny fond,4c)
h) prog ra mu hos po dár ske ho roz vo ja a so ciál ne ho roz -

vo ja samo správ ne ho kra ja,
i) prog ra mu hos po dár ske ho roz vo ja a so ciál ne ho roz -

vo ja obce,
j) prog ra mu Ini cia tí vy Eu róp skych spo lo čen stiev.3a)

(2) Za me ra nie, vy pra cú va nie a usku toč ňo va nie ope -
rač né ho prog ra mu, jed not né ho prog ra mo vé ho do ku -
men tu, re gio nál ne ho ope rač né ho prog ra mu a sek to ro -
vé ho ope rač né ho prog ra mu, rov na ko ako aj ich poč ty
ur ču je vlá da.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 4a až 4c zne jú:
„4a) Čl. 18 na ria de nia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999

usta no vu jú ce ho vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych
fon doch.

4b) Čl. 19 na ria de nia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999
usta no vu jú ce ho vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych
fon doch.

4c) Na ria de nie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, kto rým
sa zria ïu je Ko héz ny fond.
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, kto -
rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie na ria -
de nia Rady (ES) č. 1164/1994, po kia¾ ide o ria dia ce a kon trol -
né sys té my v sú vis los ti s po mo cou pos ky to va nou z Ko héz ne ho
fon du a po stu py pri vy ko ná va ní úprav fi nan co va nia.“.

5. V § 6 ods.1 sa slo vá „ana lý zu hos po dár skej si tu á -
cie a so ciál nej si tu á cie“ na hrá dza jú slo va mi „ana lý zu
hos po dár skej si tu á cie, so ciál nej si tu á cie, en vi ron men -
tál nej si tu á cie a si tu á cie v ob las ti kul tú ry“.

6. V § 9 ods. 1 písm. a) sa slo vá „hos po dár ske ho roz -
vo ja a so ciál ne ho roz vo ja“ na hrá dza jú slo va mi „hos po -
dár ske ho roz vo ja, so ciál ne ho roz vo ja, en vi ron men tál -
ne ho roz vo ja a roz vo ja kul tú ry“.

7. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slo vá „hos po dár ske ho roz -
vo ja a so ciál ne ho roz vo ja“ na hrá dza jú slo va mi „hos po -
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dár ske ho roz vo ja, so ciál ne ho roz vo ja, en vi ron men tál -
ne ho roz vo ja a roz vo ja kul tú ry“.

  8. V § 11 ods. 3 sa slo vo „Prí jem co via“ na hrá dza slo -
va mi „Ko neč ní pri jí ma te lia“ a za slo vá „opat re nia ob -
siah nu té“ sa vkla da jú slo vá „v ope rač ných prog ra -
moch,“.

  9. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5 sa na kon ci
pri pá ja jú tie to ci tá cie: „zá kon Slo ven skej ná rod nej rady 
č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších 
pred pi sov, Ob čian sky zá kon ník v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

10. V § 11 ods. 5 sa slo vá „Kon tro lu fi nanč né ho za -
bez pe če nia“ na hrá dza jú slo va mi „Vy ko ná va nie fi nanč -
nej kon tro ly“.

11. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 6 sa pri pá ja
táto ci tá cia: „Zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad -
ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

12. V § 11 sa vkla da jú nové od se ky 5 až 7, kto ré zne jú:
„(5) Úlo hy pla tob né ho or gá nu pre štruk tu rál ne fon dy

a pla tob né ho or gá nu pre Ko héz ny fond plní v sú la de
s práv ny mi akt mi Eu róp skych spoločenstiev6a) Mi nis -
ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky; pla tob ný or gán
zod po ve dá za me to dic ké usmer ňo va nie fi nanč né ho ria -
de nia čer pa nia pod po ry zo štruk tu rál nych fon dov a fi -
nanč né ho ria de nia čer pa nia pod po ry z Ko héz ne ho fon -
du a cer ti fi ká ciu vý ka zu vý dav kov, na zá kla de kto rej
pred kla dá žia dos ti o plat by z Eu róp skej ko mi sie.6b)

(6) Pla tob ná jed not ka je or ga ni zač ná zlož ka ria dia ce -
ho or gá nu ale bo sprost red ko va te¾ ské ho or gá nu, ale bo
iná práv nic ká osoba6c) zod po ved ná za pre vod pros tried -
kov zo štruk tu rál nych fon dov a štát ne ho roz po čtu ko -
neč né mu pri jí ma te ¾o vi; vy ko ná va pred bež nú fi nanč nú
kon tro lu pred plat bou ko neč né mu pri jí ma te ¾o vi; pla -
tob nú jed not ku ur ču je vlá da v sú la de s oso bit ným
pred pi som.3a)

(7) Sprost red ko va te¾ ský or gán pla tob né ho or gá nu
pre Ko héz ny fond je or gán ve rej nej moci zod po ved ný za
pre vod pros tried kov z Ko héz ne ho fon du a štát ne ho roz -
po čtu ko neč né mu pri jí ma te ¾o vi.6d)“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 8.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 6a až 6d zne jú:
„6a) Na ria de nie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 usta no -

vu jú ce vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych fon doch.
Na ria de nie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. mar ca 2001, kto rým
sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie na ria de -
nia Rady (ES) č. 1260/1999, po kia¾ ide o sys té my ria de nia
kon tro ly pre po moc pos ky to va nú v rám ci štruk tu rál nych fon -
dov.

 Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 448/2001 z 2. mar ca 2001, kto -
rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie na ria -
de nia Rady (ES) č. 1260/1999, po kia¾ ide o pos tup vy ko ná va nia 
úprav fi nan co va nia po mo ci pos ky to va nej zo štruk tu rál nych
fon dov.

 Na ria de nie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, kto rým 
sa zria ïu je Ko héz ny fond.
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 16/2003 zo 6. ja nu ára 2003, kto -
rým sa usta no vu jú oso bit né po dro bné pra vid lá pre vy ko na nie
na ria de nia Rady (ES) č. 1164/1994 tý ka jú ce sa opráv ne nos ti
vý dav kov sú vi sia cich s opat re nia mi spo lu fi nan co va ný mi Ko -
héz nym fon dom.

6b) Na ria de nie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 usta no -
vu jú ce vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych fon doch.
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, kto -
rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie na ria -
de nia Rady (ES) č. 1164/1994, po kia¾ ide o ria dia ce a kon trol -
né sys té my v sú vis los ti s po mo cou pos ky to va nou
z Ko héz ne ho fon du a po stu py pri vy ko ná va ní úprav fi nan co -
va nia.

6c) Zá kon č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen -
tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

6d) Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, kto -
rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie na ria -
de nia Rady (ES) č. 1164/1994, po kia¾ ide o ria dia ce a kon trol -
né sys té my v sú vis los ti s po mo cou pos ky to va nou
z Ko héz ne ho fon du a po stu py pri vy ko ná va ní úprav fi nan co -
va nia.“.

13. V § 12 písm. a) sa za slo vá „ná rod né ho plá nu,“
vkla da jú slo vá „ope rač ných prog ra mov,“.

14. V § 12 pís me no d) znie:
„d) ria di prí pra vu, pl ne nie, mo ni to ro va nie a vy hod no -

co va nie ope rač ných prog ra mov v pô sob nos ti mi nis -
ter stva a re gio nál nych ope rač ných prog ra mov,“.

15. V § 12 písm. e) sa za slo vá „pred kla dá vlá de“ vkla -
da jú slo vá „sprá vu o pl ne ní ope rač ných prog ra mov
v pô sob nos ti mi nis ter stva,“.

16. V § 12 písm. f) sa za slo vá „v rám ci usku toč ňo va -
nia“ vkla da jú slo vá „ope rač ných prog ra mov v pô sob -
nos ti mi nis ter stva,“.

17. V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slo vá „ná rod né ho plá -
nu,“ vkla da jú slo vá „ope rač ných prog ra mov“.

18. V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slo vá „part ner mi vy -
pra cú va jú“ vkla da jú slo vá „ope rač né prog ra my a“ a slo -
vo „pol ročne“ sa na hrá dza slo vom „roč ne“.

19. V § 13 ods. 1 písm. d) sa za slo vá „pot re ba mi usta -
no ve ný mi“ vkla da jú slo vá „v ope rač ných prog ra moch a“.

20. Za § 13 sa vkla da jú § 13a a § 13b, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 13a

Ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku ment

(1) Ria dia ci orgán3a) pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment je ústred ný or gán štát nej sprá vy, kto rý ur ču je
vlá da v sú la de s oso bit ným pred pi som.3c)

(2) Ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment je ur če ný pre Rá mec pod po ry Spo lo čen stva, ope -
rač ný prog ram, re gio nál ny ope rač ný prog ram, sek to ro -
vý ope rač ný prog ram, jed not ný prog ra mo vý do ku ment
a Ini cia tí vu Eu róp skych spo lo čen stiev.

(3) Ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment je zod po ved ný za účin nos� po mo ci, za správ nos�
ria de nia po mo ci, za zoh ¾ad ňo va nie po mo ci pre do všet -
kým pre za os tá va jú ce re gió ny a za vy ko ná va nie po mo ci
z fon dov Eu róp skej únie.7b)

(4) Ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment po ve rí vý ko nom čas ti svo jich prá vo mo cí  spros -
tredkovate¾ský or gán for mou spl no moc ne nia o de le go -
va ní prá vo mo cí ria dia ce ho or gá nu pre prí sluš ný
prog ra mo vý do ku ment na sprost red ko va te¾ ský or gán
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v sú la de s oso bit ným pred pi som.3c) Toto spl no moc ne -
nie ne zba vu je zod po ved nos ti ria dia ci or gán pre prí sluš -
ný prog ra mo vý do ku ment.

(5) Ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment a sprost red ko va te¾ ský or gán ko na jú voči ko neč -
né mu pri jí ma te ¾o vi a usmer ňu jú jeho čin nos�. Na tento
úče l ria dia ci or gán pre prí sluš ný prog ra mo vý do ku -
ment ale bo sprost red ko va te¾ ský or gán uzat vá ra zmlu -
vu s ko neč ným pri jí ma te ¾om, v kto rej do hod ne kon -
krét ne pod mien ky pos kyt nu tia po mo ci a kon trol ný
me cha niz mus.

§ 13b

Ria dia ci or gán pre Ko héz ny fond

(1) Ria dia ci or gán pre Ko héz ny fond6b) je ústred ný or -
gán štát nej sprá vy zod po ved ný za cel ko vé ria de nie
a ko or di ná ciu ope rá cií v rám ci Ko héz ne ho fon du, kto rý
ur ču je vlá da pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3c)

(2) Ria dia ci or gán pre Ko héz ny fond za bez pe ču je
a) cel ko vé ria de nie a ko or di ná ciu po mo ci z Ko héz ne ho

fon du v Slo ven skej re pub li ke a me to dic ké usmer ne -
nie or gá nov zod po ved ných za rea li zá ciu pro jek tov
Ko héz ne ho fon du,

b) vy pra co va nie stra te gic ké ho prog ra mo vé ho do ku -
men tu pre Ko héz ny fond,

c) ko or di ná ciu sú la du po mo ci z Ko héz ne ho fon du s po -
li ti ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev a po mo ci zo
štruk tu rál nych fon dov,

d) dô klad né hod no te nie pro jek tov Ko héz ne ho fon du
pred pri ja tím roz hod nu tia Eu róp skej ko mi sie o  po -
skytnutí po mo ci pre pro jek ty Ko héz ne ho fon du tak,
aby sociálno-ekonomický prí nos pro jek tov Ko héz ne -
ho fon du zod po ve dal vy na lo že ným zdro jom.

(3) Ria dia ci or gán pre Ko héz ny fond po ve rí vý ko nom
čas ti svo jich prá vo mo cí sprost red ko va te¾ ský or gán for -
mou spl no moc ne nia o de le go va ní prá vo mo cí ria dia ce -
ho or gá nu pre Ko héz ny fond na sprost red ko va te¾ ský
or gán v sú la de s oso bit ným pred pi som.3c) Tak to usku -
toč ne ným de le go va ním sa ria dia ci or gán pre Ko héz ny
fond ne zba vu je zod po ved nos ti za riad ny vý kon úlo hy
ria dia ce ho or gá nu pre Ko héz ny fond. Roz sah de le go va -
ných prá vo mo cí sa do hod ne me dzi ria dia cim or gá nom
pre Ko héz ny fond a sprost red ko va te¾ ským or gá nom.

(4) Na za bez pe čo va nie vy me dze ných úloh ria dia ci or -
gán pre Ko héz ny fond a sprost red ko va te¾ ský or gán
môžu ko na� voči ko neč né mu pri jí ma te ¾o vi a usmer ňo -
va� jeho čin nos� v sú vis los ti s vy ko ná va ním pro jek tov
Ko héz ne ho fon du. Na tento úče l ria dia ci or gán pre Ko -
héz ny fond ale bo sprost red ko va te¾ ský or gán uzat vá ra
zmlu vu s ko neč ným pri jí ma te ¾om, v kto rej do hod ne
kon krét ne pod mien ky pos kyt nu tia po mo ci a kon trol ný
me cha niz mus.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7b znie:
„7b) Čl. 34 na ria de nia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999

usta no vu jú ce ho vše obec né usta no ve nia o štruk tu rál nych
fon doch.“.

21. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 znie:
„8) Zá kon č. 523/2003 Z. z. o ve rej nom ob sta rá va ní a o zme ne

zá ko na č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga -

ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.“.

22. V § 14 ods. 2 sa vkla dá nové písmeno a), kto ré 
znie:
„a) za bez pe ču je prí pra vu, ria de nie, im ple men tá ciu,

mo ni to ro va nie, hod no te nie, kon tro lu vy u ží va nia fi -
nanč ných pros tried kov z fon dov Eu róp skej únie
v pô sob nos ti mi nis ter stva a in for mo va nie ve rej nos -
ti o ich vy u ží va ní,“.

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

23. Za § 14 sa vkla dá § 14a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 14a

Mo ni to ro va cí vý bor

(1) Za mo ni to ro va nie Rám ca pod po ry Spo lo čen stva,
ope rač ných prog ra mov, re gio nál nych ope rač ných
prog ra mov, sek to ro vých ope rač ných prog ra mov, jed -
not né ho prog ra mo vé ho do ku men tu, stra te gic ké ho
prog ra mo vé ho do ku men tu pre Ko héz ny fond a Ini cia tí -
vy Eu róp skych spo lo čen stiev je zod po ved ný prí sluš ný
ria dia ci or gán (§ 13a, § 13b), kto rý si na ten to účel zria -
ïu je prí sluš ný mo ni to ro va cí vý bor.

(2) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti mo ni to ro va -
cie ho vý bo ru upra vu je jeho šta tút, kto rý schva ¾u je prí -
sluš ný mo ni to ro va cí vý bor.8a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8a znie:
„8a) Na prí klad čl. 35 na ria de nia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21.

júna 1999 usta no vu jú ce ho vše obec né usta no ve nia o štruk -
tu rál nych fon doch.“.

24. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slo vá „ná rod ný plán,“
vkla da jú slo vá „ope rač né prog ra my,“.

25. V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slo vá „pr vo ra dých po -
trieb ur če ných“ vkla da jú slo vá „v ope rač ných prog ra -
moch,“.

26. V § 15 ods. 1 písm. e) sa za slo vá „ná rod né ho plá -
nu,“ vkla da jú slo vá „ope rač ných prog ra mov,“.

27. § 15 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) schva ¾u je pre roz de ¾o va nie pros tried kov me dzi ope -

rač ný mi prog ra ma mi, re gio nál ny mi ope rač ný mi
prog ra ma mi a sek to ro vý mi ope rač ný mi prog ra ma -
mi.“.

28. V § 15 ods. 5 sa vy púš �a čiar ka a slo vá „kto rý na
ná vrh mi nis ter stva schva ¾u je vlá da“.

29. V § 16 písm. b) sa za slo vá „na úrov ni dru hé ho
stup ňa (§ 4 ods. 3)“ vkla da jú slo vá „na zá kla de me to dic -
ké ho usmer ne nia mi nis ter stva“.

30. V § 16 písm. c) sa za slo vá „ná rod né ho plá nu,“
vkla da jú slo vá „na prí pra ve ope rač ných prog ra mov,“.

31. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 10 sa pri pá ja
táto ci tá cia: „zá kon č. 254/1998 Z. z. o ve rej ných prá -
cach.“.
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Čl. II

Zá kon 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 zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 358/1997 Z. z., zá ko na
č. 377/1998 Z. z., zá ko na č. 348/1999 Z. z., zá ko na
č. 441/2000 Z. z., zá ko na č. 445/2001 Z. z., zá ko na
č. 502/2001 Z. z., zá ko na č. 506/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 559/2001 Z. z., zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 427/2002 Z. z., zá ko na
č. 163/2003 Z. z., zá ko na č. 267/2003 Z. z., zá ko na
č. 442/2003 Z. z. a zá ko na č. 609/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 1 pís me no k) znie:
„k) pe ná le za ne opráv ne ne po u ži té ale bo za dr ža né

pros tried ky Eu róp skych spo lo čen stiev pos kyt nu té
Slo ven skej re pub li ke na rea li zá ciu spo loč ných
prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp skych spo -
lo čen stiev pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv (ïa lej len
„pred vstu po vé pros tried ky“) zní že né o úrok z omeš -
ka nia (§ 47a ods. 4) a pe ná le za ne opráv ne ne po u ži -
té ale bo za dr ža né pros tried ky Eu róp skych spo lo -
čen stiev pos kyt nuté Slo ven skej re pub li ke na
rea li zá ciu spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re -
pub li ky a Eu róp skych spo lo čen stiev na zá kla de
roz hod nu tia prí sluš né ho or gá nu Eu róp skych spo -
lo čen stiev (ïa lej len „po vstu po vé pros tried ky“) zní -
že né o úrok z omeš ka nia (§ 47a ods. 4) a vrat ky za
pros tried ky štát ne ho roz po čtu vrá te né Eu róp skym
spo lo čen stvám v pred chá dza jú cich ro koch pod ¾a
§ 47a ods. 3,“.

2. V § 5 ods. 2 sa slo vá „me dzi ná rod ných zmlúv uza -
tvo re ných po dni 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 skym spo lo čen -
stvám a k Eu róp skej únii“ na hrá dza jú slo va mi
„roz hod nu tia prí sluš né ho or gá nu Eu róp skych spo lo -
čen stiev“.

3. V § 6 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) od vo dy do roz po čtu Eu róp skych spo lo čen stiev ok -

rem cla a od vo dov z pro duk cie cuk ru,4b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4b znie:
„4b) Zá kon č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen -

tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

4. V § 6 ods. 12 sa slo vá „pros tried kov roz po čtu Eu -
róp skych spo lo čen stiev pos kyt nu tých Slo ven skej re -
pub li ke“ na hrá dza jú slo va mi „po vstu po vých pros tried -
kov“ a vy púš �a jú sa slo vá „pod ¾a me dzi ná rod ných
zmlúv“.

5. V § 8 ods. 2 pia ta veta znie:
„V ná vr hu štát ne ho roz po čtu sa ur ču jú roz poč to vé

pros tried ky aj na prog ra my [§ 4 ods. 1 písm. e)] vrá ta ne
spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp -
skych spo lo čen stiev pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv
a spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp -
skych spo lo čen stiev na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né -
ho or gá nu Eu róp skych spo lo čen stiev.“.

6. V § 9 ods. 3 sa slo vá „pros tried ky Eu róp skych spo -

lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „pred vstu po vé pros -
tried ky“.

  7. V § 16 ods. 1 písm. e) sa slo vá „pros tried ka mi Eu -
róp skych spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „po vstu -
po vý mi pros tried ka mi“.

  8. Nad pis pod § 20a sa vy púš �a.

  9. V § 20a ods. 1 prvá veta znie:
„Pred vstu po vé pros tried ky a pros tried ky štát ne ho

roz po čtu pod ¾a zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný 
rok ur če né na fi nan co va nie spo loč ných prog ra mov Slo -
ven skej re pub li ky a Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa lej
len „pros tried ky štát ne ho roz po čtu na fi nan co va nie
spo loč ných prog ra mov“) sa vedú na oso bit ných úč toch
mi nis ter stva (ïa lej len „ná rod ný fond“) v Štát nej  po -
kladnici.“.

10. V § 20a od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Vý no sy z pred vstu po vých pros tried kov a po vstu -

po vých pros tried kov sú ma jet kom Eu róp skych spo lo -
čen stiev.

(3) Pred vstu po vý mi pros tried ka mi a po vstu po vý mi
pros tried ka mi ne mož no za bez pe čo va� zá väz ky Slo ven -
skej re pub li ky.“.

11. V § 20a ods. 4 pr vej vete sa slo vá „Pros tried ky Eu -
róp skych spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „Pred -
vstu po vé pros tried ky“ a v po sled nej vete sa slo vá „pros -
tried ky Eu róp skych spo lo čen stiev“ na hrá dza jú
slo va mi „pred vstu po vé pros tried ky“.

12. V § 20a sa vy púš �a jú od se ky 5 a 6.

13. V § 26 ods. 2 písm. b) sa slo vá „pros tried ky z Eu -
róp skych spo lo čen stiev a“ na hrá dza jú slo va mi „pred -
vstu po vé pros tried ky, po vstu po vé pros tried ky a pros -
tried ky“.

14. V § 26a ods. 2 písm. b) sa slo vá „pros tried ky Eu -
róp skych spo lo čen stiev a“ na hrá dza jú slo va mi „pred -
vstu po vé pros tried ky, po vstu po vé pros tried ky a pros -
tried ky“.

15. V § 44 ods. 3 sa slo vá „pros tried kov Eu róp skych
spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „pred vstu po vých
pros tried kov, po vstu po vých pros tried kov a od vo dov do
roz po čtu Eu róp skych spo lo čen stiev“.

16. V § 47 ods. 1 sa slo vá „Eu róp skych spo lo čen stiev“ 
na hrá dza jú slo va mi „pred vstu po vých pros tried kov, po -
vstu po vých pros tried kov a od vo dov do roz po čtu Eu róp -
skych spo lo čen stiev“.

17. V § 47 ods. 5 písm. d) sa slo vá „Eu róp skych spo lo -
čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „ur če ných na od vo dy do
roz po čtu Eu róp skych spo lo čen stiev, pred vstu po vých
pros tried kov a po vstu po vých pros tried kov“.

18. V § 47a od sek 1 znie:
„(1) Pri po ru še ní roz poč to vej dis cip lí ny pri na kla da ní

s pred vstu po vý mi pros tried ka mi, po vstu po vý mi pros -
tried ka mi a od vod mi do roz po čtu Eu róp skych spo lo -
čen stiev sa po stu pu je pod ¾a § 47 s od chýl ka mi uve de -
ný mi v od se koch 2 a 4.“.

19. V § 47a ods. 3 sa slo vá „pros tried kov Eu róp skych
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spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „pred vstu po vých
pros tried kov ale bo po vstu po vých pros tried kov“.

20. V § 47a ods. 4 sa slo vá „pros tried kov Eu róp -
skych spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „pred vstu -
po vých pros tried kov, po vstu po vých pros tried kov ale -
bo od vo dov do roz po čtu Eu róp skych spo lo čen stiev“.

21. V § 47a sa vy púš �a od sek 5.

22. § 55f znie:

„§ 55f

(1) Po vstu po vé pros tried ky sa vedú na oso bit nom
účte mi nis ter stva v Štát nej pok lad ni ci.

(2) Vý dav ky pod ¾a § 6 ods. 12 sa pos ky tu jú ko neč né -
mu pri jí ma te ¾o vi pros tred níc tvom prí sluš né ho ústred -
né ho or gá nu ale bo ním po ve re nej práv nic kej oso by na
zá kla de pod mie nok ur če ných v zmlu ve uza tvo re nej
s ko neč ným pri jí ma te ¾om.

(3) Sub jekt, kto rý ne opráv ne ne po u žil ale bo za dr žal
po vstu po vé pros tried ky, je po vin ný ne opráv ne ne po u -
ži tú ale bo za dr ža nú sumu tých to pros tried kov vrá ta ne

pe ná le vrá ti�. Ne opráv ne ne po u ži té ale bo za dr ža né
pros tried ky sú príj mom oso bit né ho účtu mi nis ter stva
pod ¾a od se ku 1.“.

Čl. III

Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy
a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní zá ko na
č. 143/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002, zá ko na
č. 465/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 453/2003 Z. z. a zá ko na č. 523/2003 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

§ 35 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak to vy ža du je pos tup usta no ve ný or gán mi Eu -

róp skej únie pri čer pa ní fi nanč ných pros tried kov zo
štruk tu rál nych fon dov a Ko héz ne ho fon du, vlá da roz -
hod ne, kto rý ústred ný or gán štát nej sprá vy bude ria -
dia cim or gá nom vo vz�a hu k iným ústred ným or gá nom
štát nej sprá vy.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 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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352

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky

zo 4. júna 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií
 Slo ven skej re pub li ky č. 95/1997 Z. z. o vý cvi ku žia da te ¾ov o vo dič ské opráv ne nie,

o do ško ¾o va com kur ze dr ži te ¾ov vo dič ské ho opráv ne nia, o vý cvi ku žia da te ¾ov
 o in štruk tor ské opráv ne nie a o do ško ¾o va com kur ze in štruk to rov

 v zne ní vy hláš ky č. 199/1999 Z. z.

Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -
ven skej re pub li ky pod ¾a § 99 ods. 6 a § 100 ods. 7
písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni -
ká ciách usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 95/1997 Z. z. o vý cvi ku
žia da te ¾ov o vo dič ské opráv ne nie, o do ško ¾o va com kur -
ze dr ži te ¾ov vo dič ské ho opráv ne nia, o vý cvi ku žia da te -
¾ov o in štruk tor ské opráv ne nie a o do ško ¾o va com kur ze 
in štruk to rov v zne ní vy hláš ky č. 199/1999 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 1, § 3 ods. 6, § 9 ods. 4, § 10 ods. 4 a 11,
§ 11 ods. 4 a 8, § 12 ods. 3, 6 a 7, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1
a 2, § 15 ods. 1, § 21 ods. 4, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 až 3
a ods. 13 až 15, § 29 ods. 3 a 4, § 31 ods. 2, § 32 a v prí lo -
hách č. 12, 13 a 15 sa slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých
tva roch na hrá dza jú slo va mi „ob vod ný úrad pre cest nú
do pra vu a po zem né ko mu ni ká cie“ v prí sluš nom tva re.

2. V § 2 ods. 3 znie:
 „(3) Te o re tic kú vý uč bu zdra vot níc kej prí pra vy a vý -

cvik zdra vot níc kej prak tic kej prí pra vy môže vy ko ná va�
od bor ne spô so bi lá fy zic ká oso ba.“.

3. V § 3 ods. 2 sa slo vá „dlho do bý pobyt8)“ na hrá dza -
jú slo va mi „pre chod ný pobyt8)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 znie:
„8) § 17 ods. 1 zá ko na č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme -

ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

4. V § 3 ods. 7 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „a ak ide
o zdra vot ne pos tih nu té oso by a zdra vot ne �až ko pos tih -
nu té oso by, evi denč né čís lo pre u ka zu ZP, ZŤP ale bo
ZŤP-S,“.

5. V § 3 ods. 11 sa slo vá „sku pi ny A, A/50 a B“ na hrá -
dza jú slo va mi „sku pi ny A, AM, B a pod sku pi ny A1, B1“.

6. V § 3 ods. 11 sa slo vá „pre zdra vot ne pos tih nu té
a zdra vot ne �až ko pos tih nu té oso by, kto ré sú dr ži te¾ mi
pre u ka zu ZP, ZŤP ale bo ZŤP-S“ na hrá dza jú slo va mi
„pre ob ča nov s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím, kto rí
sú dr ži te¾ mi pre u ka zu ob ča na s �až kým zdra vot ným

pos tih nu tím ale bo pre u ka zu ob ča na s �až kým zdra vot -
ným pos tih nu tím s pot re bou sprie vod cu“.

  7. V § 6 ods. 4 sa slo vá „ne smie by� men ší ako 6 km
pri sku pi ne A/50, 8 km pri sku pi ne T, 12 km pri sku pi -
ne A, 15 km pri sku pi nách B a C, 18 km pri sku pi ne D
a 10 km pri sku pi ne E ku sku pi nám B a C vo dič ské ho
opráv ne nia“ na hrá dza jú slo va mi „ne smie by� men ší
ako 6 km pri sku pi ne AM, 8 km pri sku pi ne T, 12 km pri 
sku pi ne A a pod sku pi ne A1, 15 km pri sku pi ne B, C
a pod sku pi ne B1, C1, 18 km pri sku pi ne D a pod sku pi -
ne D1 a 10 km pri sku pi ne B+E, C1+E, C+E, D1+E
a D+E vo dič ské ho opráv ne nia“.

  8. V § 6 ods. 5 sa za slo vá „za or ga ni zá ciu vý cvi ku“
vkla dá čiarka a slo vo „tlmočník10a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a) znie:
„10a) § 2 zá ko na č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč ní koch.“.

  9.  V § 6 ods. 6 sa slo vá „na sku pi ny B a C“ na hrá -
dza jú slo va mi „na sku pi ny B, C a pod sku pi ny B1, C1“.

10. V § 7 ods. 2 sa za slo vá „žia da te¾ o vo dič ské opráv -
ne nie“ vkla da jú slo vá „a tlmočník10a)“.

11. V § 9 ods. 5 písm. f) sa bod ko čiar ka na hrá dza
čiar kou a vy púš �a jú sa slo vá „ak ide o zdra vot ne pos tih -
nu té a �až ko zdra vot ne pos tih nu té oso by, aj s uve de -
ním evi denč né ho čís la pre u ka zu ZP, ZŤP ale bo ZŤP-S“.

12. V § 12 ods. 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
v ob dob nom pra cov nom vz�a hu“.

13. V § 19 od sek 1 znie:
„(1) Auto ško la musí by� vy ba ve ná schvá le ný mi cvič -

ný mi vo zid la mi pod ¾a dru hu vy ko ná va né ho prak tic ké -
ho vý cvi ku vo di čov vo ve de ní vo zid la
a) mo to cyk lom s ob je mom val cov spa ¾o va cie ho mo to ra

naj me nej 40 cm3 a s naj vy ššou kon štrukč nou rých -
lo s�ou ne pre sa hu jú cou 45 km.h-1, schvá le ným na
vý cvik sku pi ny AM vo dič ské ho opráv ne nia,

b) mo to cyk lom pod sku pi ny A1 bez po stran né ho vo zí ka
s ob je mom val cov spa ¾o va cie ho mo to ra naj me nej
75 cm3, schvá le ným na vý cvik pod sku pi ny A1 vo dič -
ské ho opráv ne nia,

c) mo to cyk lom (s vý ko nom ne pre sa hu jú cim 25 kW ale -
bo s po me rom vý kon/hmot nos� ne pre sa hu jú cim
0,16 kW/kg ale bo vo zid la s po stran ným vo zí kom
s po me rom vý kon/hmot nos� ne pre sa hu jú cim
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0,16 kW/kg) bez po stran né ho vo zí ka s ob je mom val -
cov spa ¾o va cie ho mo to ra pre sa hu jú cim 120 cm3, kto -
ré ho kon štrukč ná rých los� je naj me nej 100 km.h-1,
schvá le ným na vý cvik sku pi ny A do 25 kW vo dič ské -
ho opráv ne nia,

d) mo to cyk lom (s vý ko nom pre sa hu jú cim 25 kW ale -
bo s po me rom vý kon/hmot nos� pre sa hu jú cim
0,16 kW/kg ale bo vo zid la s po stran ným vo zí kom s po -
me rom vý kon/hmot nos� pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg)
na vo zid le bez po stran né ho vo zí ka s vý ko nom pre sa -
hu jú cim 35 kW, schvá le ným na vý cvik sku pi ny A nad
25 kW vo dič ské ho opráv ne nia,

e) mo to ro vou troj kol kou ale bo štvor kol kou, kto rej kon -
štrukč ná rých los� je naj me nej 60 km.h-1, schvá le -
nou na vý cvik pod sku pi ny B1 vo dič ské ho opráv ne -
nia,

f) auto mo bi lom, kto ré ho kon štrukč ná rých los� je naj -
me nej 100 km.h-1, schvá le ným na vý cvik sku pi ny B
vo dič ské ho opráv ne nia,

g) jazd nou sú pra vou tvo re nou mo to ro vým vo zid lom
sku pi ny B a skri ňo vým prí po jným vo zid lom ale bo
val ní ko vým prí po jným vo zid lom s plach tou, kto rej
cel ko vá hmot nos� je naj me nej 1 000 kg a kon štrukč -
ná rých los� jazd nej sú pra vy je naj me nej 100 km.h-1,
kto rá ne pat rí do sku pi ny B; prí po jné vo zid lo musí
by� ši ro ké a vy so ké naj me nej ako mo to ro vé vo zid lo;
prí po jné vo zid lo môže by� už šie ako mo to ro vé vo zid lo 
za pred po kla du, že vý h¾ad z mies ta vo di ča do za du je
mož ný len s po u ži tím von kaj ších spät ných zr ka diel
mo to ro vé ho vo zid la; po ho to vost ná hmot nos�  prí -
pojného vo zid la je naj me nej 800 kg, schvá le nou na
vý cvik sku pi ny B+E vo dič ské ho opráv ne nia,

h) skri ňo vým mo to ro vým vo zid lom ale bo val ní ko vým
mo to ro vým vo zid lom s plach tou, kto ré ho cel ko vá
hmot nos� je naj me nej 4 000 kg, s dĺž kou naj me nej
5 m a jeho kon štrukč ná rých los� je naj me nej
80 km.h-1; vy ba ve ným brz da mi s an ti blo ko va cím za -
ria de ním a usta no ve ným zá zna mo vým za ria de ním;
ná klad ný prie stor mo to ro vé ho vo zid la musí by� ši ro -
ký a vy so ký naj me nej ako ka bí na vo di ča, schvá le -
ným na vý cvik pod sku pi ny C1 vo dič ské ho opráv ne -
nia,

i) jazd nou sú pra vou tvo re nou mo to ro vým vo zid lom
pod sku pi ny C1 a skri ňo vým prí po jným vo zid lom ale -
bo val ní ko vým prí po jným vo zid lom s plach tou, kto -
ré ho cel ko vá hmot nos� je naj me nej 1 250 kg, s dĺž kou 
naj me nej 8 m a jej kon štrukč ná rých los� je naj me nej
80 km.h-1; prí po jné vo zid lo musí by� ši ro ké a vy so ké
naj me nej ako mo to ro vé vo zid lo; prí po jné vo zid lo
môže by� už šie ako mo to ro vé vo zid lo za pred po kla -
du, že vý h¾ad z mies ta vo di ča do za du je mož ný len
s po u ži tím von kaj ších spät ných zr ka diel mo to ro vé -
ho vo zid la; po ho to vost ná hmot nos� prí po jné ho vo -
zid la je naj me nej 800 kg, schvá le nou na vý cvik sku -
pi ny C1+E vo dič ské ho opráv ne nia,

j) skri ňo vým mo to ro vým vo zid lom ale bo val ní ko vým
mo to ro vým vo zid lom s plach tou, kto ré ho cel ko vá
hmot nos� je naj me nej 12 000 kg, s dĺž kou naj me nej
8 m, so šír kou naj me nej 2,4 m a jeho kon štrukč ná
rých los� je naj me nej 80 km.h-1; vy ba vené brz da mi
s an ti blo ko va cím za ria de ním, pre vo dov kou s naj me -
nej 8 pre vo do vý mi stup ňa mi vpred a usta no ve ným
zá zna mo vým za ria de ním; ná klad ný prie stor mo to ro -

vé ho vo zid la musí by� ši ro ký a vy so ký naj me nej ako
ka bí na vo di ča; oka mžitá hmot nos� mo to ro vé ho vo -
zid la musí by� naj me nej 10 000 kg, schvá le ným na
vý cvik sku pi ny C vo dič ské ho opráv ne nia,

k) ná ve so vou jazd nou sú pra vou ale bo jazd nou sú pra -
vou tvo re nou z mo to ro vé ho vo zid la pat ria ce ho do
sku pi ny C a skri ňo vé ho prí po jné ho vo zid la ale bo val -
ní ko vé ho prí po jné ho vo zid la s plach tou s dĺž kou naj -
me nej 7,5 m; cel ko vá hmot nos� jazd nej sú pra vy
musí by� naj me nej 20 000 kg, dĺž ka naj me nej 14 m,
šír ka naj me nej 2,4 m a kon štrukč ná rých los� naj me -
nej 80 km.h-1; jazd ná sú pra va musí by� vy ba ve ná
brz da mi s an ti blo ko va cím za ria de ním, pre vo dov kou
s naj me nej 8 pre vo do vý mi stup ňa mi vpred a usta no -
ve ným zá zna mo vým za ria de ním; prí po jné vo zid lo
musí by� ši ro ké a vy so ké naj me nej ako mo to ro vé vo -
zid lo; oka mžitá hmot nos� jazd nej sú pra vy musí by�
v oboch prí pa doch naj me nej 15 000 kg, schvá le nou
na vý cvik sku pi ny C+E vo dič ské ho opráv ne nia,

l) mo to ro vým vo zid lom, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je
naj me nej 4 000 kg, s dĺž kou naj me nej 5 m a jeho
kon štrukč ná rých los� je naj me nej 80 km.h-1; vy ba -
ve né brz da mi s an ti blo ko va cím za ria de ním a usta -
no ve ným zá zna mo vým za ria de ním, schvá le ným na
vý cvik pod sku pi ny D1 vo dič ské ho opráv ne nia,

m) jazd nou sú pra vou tvo re nou mo to ro vým vo zid lom
pat ria cim do pod sku pi ny D1 a skri ňo vým prí po jným 
vo zid lom ale bo val ní ko vým prí po jným vo zid lom
s plach tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je naj me nej
1 250 kg a kon štrukč ná rých los� jazd nej sú pra vy je
naj me nej 80 km.h-1; prí po jné vo zid lo musí by� ši ro ké 
naj me nej 2 m a vy so ké naj me nej 2 m; oka mžitá
hmot nos� prí po jné ho vo zid la je naj me nej 800 kg,
schvá le nou na vý cvik sku pi ny D1+E vo dič ské ho
opráv ne nia,

n) mo to ro vým vo zid lom s dĺž kou naj me nej 10 m, so šír -
kou naj me nej 2,4 m a jeho kon štrukč ná rých los� je
naj me nej 80 km.h-1; vy ba ve né brz da mi s an ti blo ko -
va cím za ria de ním a usta no ve ným zá zna mo vým za -
ria de ním, schvá le ným na vý cvik sku pi ny D vo dič -
ské ho opráv ne nia,

o) jazd nou sú pra vou tvo re nou z mo to ro vé ho vo zid la
pat ria ce ho do sku pi ny D a skri ňo vé ho prí po jné ho vo -
zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné ho vo zid la s plach -
tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� pre sa hu je 1 250 kg,
so šír kou naj me nej 2,4 m a kon štrukč ná rých los�
jazd nej sú pra vy je naj me nej 80 km.h-1; prí po jné vo -
zid lo musí by� ši ro ké naj me nej 2 m a vy so ké naj me nej 
2 m; oka mžitá hmot nos� prí po jné ho vo zid la je naj me -
nej 800 kg, schvá le nou na vý cvik sku pi ny D+E vo dič -
ské ho opráv ne nia,

p) ko le so vým trak to rom, kto rý má naj me nej dve ná pra -
vy s ráz vo rom naj me nej 1m, ku kto ré mu je pri po je né
vo zid lo s cel ko vou hmot nos �ou naj me nej 3 500 kg,
na lo že né naj me nej na 50 % uži toč nej hmot nos ti,
schvá le ným na vý cvik sku pi ny T vo dič ské ho opráv -
ne nia.“.

14. V § 19 ods. 2 dru há veta znie: „Cvič né vo zid lo
pod ¾a od se ku 1 písm. a) až d) musí by� ok rem toho vy -
ba ve né schvá le ným dvo ji tým ria de ním, ka bí na trak to -
ra [od sek 1 písm. p)] ïal ší mi dvo ma schvá le ný mi se -
dad la mi.“.
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15. V § 20 od sek 2 znie:
„(2) Cvič né vo zid lo uve de né v

a) § 19 ods.1 písm. e) sa ozna ču je od ní ma te¾ ným trans -
pa ren tom v stre de zad nej čas ti stre chy vo zid la ale -
bo od ní ma te¾ nou ref lex nou fó liou s roz mer mi
380 mm x 110 mm umies tne nou vi di te¾ ne na zad nej 
čas ti vo zid la,

b) § 19 ods.1 písm. f) sa ozna ču je od ní ma te¾ ným trans -
pa ren tom v stre de zad nej čas ti stre chy vo zid la
a môže by� ozna če né aj od ní ma te¾ ný mi ref lex ný mi
fó lia mi s roz mer mi 380 mm x 110 mm umies tne ný mi 
vi di te¾ ne na pred nej a zad nej čas ti vo zid la,

c) § 19 ods.1 písm. g) sa ozna ču je pod ¾a pís me na f) a  prí -
pojné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex nou fó -
liou s roz mer mi 380 mm x 110 mm ale bo od ní ma te¾ -
nou ref lex nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm
umies tne nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

d) § 19 ods.1 písm. h) sa ozna ču je od ní ma te¾ ným
trans pa ren tom v stre de stre chy (ka bí ny) vo zid la
a od ní ma te¾ nou ref lex nou fó liou s roz mer mi 800 mm 
x 231 mm umies tne nou vi di te¾ ne v stre de na zad nej
čas ti vo zid la a môže by� ozna če né aj od ní ma te¾ nou
ref lex nou fó liou s roz mer mi 380 mm x 110 mm
umies tne nou na pred nej čas ti vo zid la,

e) § 19 ods.1 písm. i) sa ozna ču je pod ¾a pís me na h)
a prí po jné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex -
nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm umies tne -
nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

f) § 19 ods.1 písm. j) sa ozna ču je od ní ma te¾ ným
trans pa ren tom v stre de stre chy (ka bí ny) vo zid la
a od ní ma te¾ nou ref lex nou fó liou s roz mer mi 800
mm x 231 mm umies tne nou vi di te¾ ne v stre de
zad nej čas ti vo zid la,

g) § 19 ods.1 písm. k) sa ozna ču je pod ¾a pís me na f)
a prí po jné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex -
nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm umies tne -
nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

h) § 19 ods.1 písm. l) sa ozna ču je dvo ma od ní ma te¾ ný -
mi ref lex ný mi fó lia mi s roz mer mi 380 mm x 110 mm
umies tne ný mi na pred nej čas ti vo zid la a od ní ma te¾ -
nou ref lex nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm
umies tne nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

i) § 19 ods.1 písm. m) sa ozna ču je pod ¾a pís me na h)

a prí po jné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex -
nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm umies tne -
nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

j) § 19 ods.1 písm. n) sa ozna ču je dvo ma od ní ma te¾ ný -
mi ref lex ný mi fó lia mi s roz mer mi 380 mm x 110 mm
umies tne ný mi na pred nej čas ti vo zid la a od ní ma te¾ -
nou ref lex nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm
umies tne nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

k) § 19 ods.1 písm. o) sa ozna ču je pod ¾a pís me na j)
a prí po jné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex -
nou fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm umies tne -
nou vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la,

l) § 19 ods.1 písm. p) sa ozna ču je od ní ma te¾ ným trans -
pa ren tom v stre de stre chy (ka bí ny) vo zid la a  prí -
pojné vo zid lo sa ozna ču je od ní ma te¾ nou ref lex nou
fó liou s roz mer mi 800 mm x 231 mm umies tne nou
vi di te¾ ne v stre de zad nej čas ti vo zid la.“.

16. § 33 sa do pĺ ňa od sek mi 6 až 7, kto ré zne jú:
„(6) Cvič né vo zid lá schvá le né a po u ží va né pri vý cvi ku

vo di čov pod ¾a do te raj ších pred pi sov mož no po u ží va� na 
vý cvik do 31. de cem bra 2007.

 (7) In štruk tor ské opráv ne nie vy da né pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov na vý cvik
a) sku pi ny A opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny A,

AM a pod sku pi ny A1,
b) sku pi ny B opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny B

a pod sku pi ny B1,
c) sku pi ny C opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny B, C, T 

a pod sku pi ny B1, C1,
d) sku pi ny D opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny B,

C, D, T a pod sku pi ny B1, C1, D1,
e) sku pi ny E opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny

B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E, ak bolo jeho dr ži te ¾o vi
ude le né opráv ne nie vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny
B, C ale bo D s prí po jným vo zid lom, kto ré ho cel ko vá
hmot nos� pre sa hu je 750 kg,

f) sku pi ny T opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik v roz sa hu
sku pi ny T,

g) sku pi ny A/50 opráv ňu je vy ko ná va� vý cvik sku pi ny
AM.“.

17. Prí lo ha č. 1 znie:

                                                                                                                       „Prí lo ha č. 1
                                                                                                                                                                                                           k vy hláš ke  č. 95/1997 Z. z.

 Učeb ná os no va vý cvi ku vo di čov

I .  ČASŤ

OB SAH  PRED ME TOV

Vý cvik vo di čov sa skla dá z vý uč by te ó rie a prak tic ké ho vý cvi ku. Ob sah a roz sah uči va je čle ne ný pod ¾a sku pi ny vo -
dič ské ho opráv ne nia, na kto rú sa vý cvik vy ko ná va.
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Vý uč ba te ó rie

1.  Vý uč ba pred pi sov o pre máv ke na po zem ných  ko mu ni ká ciách a s nimi sú vi sia cich práv nych pred pi sov je za me -
ra ná na vý klad
a) jed not li vých usta no ve ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných

ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov a vy bra ných usta no ve ní vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
kto rý mi sa ten to zá kon vy ko ná va,

b) do prav ných zna čiek a do prav ných za ria de ní vrá ta ne sve tel ných sig ná lov a po ky nov na ria de nie pre máv ky,
c) rie še nia do prav ných si tu á cií, uplat ňo va nia pra vi diel pred nos ti v jaz de,
d) prí čin a roz bo ru do prav ných ne hôd, te ma ti ky ochra ny pred al ko ho liz mom a iný mi to xi ko má nia mi,
e) jed not li vých sku pín vo dič ské ho opráv ne nia a po vin nos tí dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu,
f) pod mie nok tech nic kej spô so bi los ti a ne spô so bi los ti vo zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách,
g) ob čian sko práv nej a trestnoprávnej zod po ved nos ti vo di ča, roz sa hu a pod mie nok po vin né ho zmluv né ho po is te nia

zod po ved nos ti za ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zid la.

2. Vý uč ba kon štruk cie a údrž by je za me ra ná na vý klad
a) vše obec né ho o pi su kon štruk cie tej ka te gó rie vo zid la, na kto rú sa vý cvik ale bo do ško ¾o va cí kurz na zís ka nie vo dič -

ské ho opráv ne nia prí sluš nej sku pi ny vy ko ná va,
b) zá klad né ho o pi su kon štruk cie vo zi diel, ich čin nos ti a zá kla dov prak tic kej údrž by,
c) zá sa d údrž by a jej výz namu pre bez peč nos� a hos po dár nos� pre vádz ky vo zid la.

3. Vý uč ba te ó rie ve de nia vo zid la je za me ra ná na vý klad
a) vše obec né ho o pi su funk cií jed not li vých ovlá dacích me cha niz mov vo zi diel, ozna mo va čov a uka zo va te ¾ov,
b) zá klad ných po stu pov pri ve de ní vo zid la (napr. roz bie ha nie, ra de nie pre vo do vých stup ňov, brz de nie, za sta vo va nie,

ovlá danie vo lan tu, cú va nie),
c) jaz dy s vo zid lom v rôz nych  si tu á ciách (napr. jaz da v mes te, mimo mes ta, do dr žia va nie bez peč nej vzdia le nos ti me -

dzi vo zid la mi, brzd né vzdia le nos ti; su chá, vlh ká, mok rá vo zov ka a pod.) a za rôz nych po ve ter nost ných pod mie nok
(napr. za daž ïa, sne že nia, hmly, sl neč né ho po ča sia a pod.),

d) jaz dy s prí po jným vo zid lom a vle če nia vo zi diel,
e) tech ni ky jaz dy v rôz nych pod mien kach,
f) vše obec ných zá sad ochra ny ži vot né ho pros tre dia sú vi sia cich s pre vádz kou vo zid la.

4. Vý uč ba zá sad bez peč nej jaz dy je za me ra ná na vý klad
a) zá klad ných fy zi kál nych zá ko ni tos tí jaz dy s vo zid lom prí sluš nej ka te gó rie,
b) vply vu ¾ud ské ho či ni te ¾a, tech nic ké ho sta vu vo zid la a pros tre dia na bez peč nos� jaz dy,
c) zá sad pred ví da vos ti, roz poz ná va nia a rie še nia kri tic kých do prav ných si tu á cií,
d) prob le ma ti ky vzá jom ných vz�a hov jed not li vých účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,
e) pod mie nok pre pra vy osôb a ná kla dov,
f) špe ci fic kos ti pre pra vy ne bez peč ných ná kla dov a vecí.

5. Vý uč ba te ó rie zdra vot níc kej prí pra vy je za me ra ná na vý klad
a) vše obec ných zá sad pos ky to va nia pr vej po mo ci pri do prav ných ne ho dách,
b) sta vov bez pros tred ne ohroz u jú cich ži vot pri do prav ných ne ho dách,
c) zá sad pos ky to va nia pr vej po mo ci pri rôz nych po ra ne niach účast ní kov do prav nej ne ho dy,
d) po u ži tia jed not li vých zdra vot níc kych po mô cok, kto ré ob sa hu je le kár nič ka.

Prak tic ký vý cvik

1. Prak tic ký vý cvik vo ve de ní mo to ro vé ho vo zid la sa vy ko ná va v jed not li vých eta pách a je za me ra ný na
a) I. eta pa — ná cvik a zvlád nu tie zá klad ných zruč nos tí vo di ča pot reb ných na ovlá danie vo zid la prí sluš nej ka te gó rie

mimo pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,
b) II. eta pa — pre cvi čo va nie zá klad ných zruč nos tí vo di ča s dô ra zom na do dr žia va nie jed not li vých usta no ve ní zá ko na

o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách, vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, kto rý mi sa ten to zá kon vy -
ko ná va, a zá sad bez peč nej jaz dy,

c) III. eta pa — ná cvik jed not li vých zruč nos tí vo di ča za me ra ných na rie še nie zlo ži tých do prav ných si tu á cií v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách s vy u ži tím ma xi mál nej rých lo sti 80 km. h-1 pri jaz de mimo obce.

2. Prak tic ká údrž ba je za me ra ná na
a) oboz ná me nie sa s vo zid lom for mou prak tic kej ukáž ky, kto rá sa vy ko ná va pred za ča tím prak tic ké ho vý cvi ku s vo -

zid lom prí sluš nej ka te gó rie pod ¾a sku pi ny vo dič ské ho opráv ne nia, na kto rú sa vý cvik vy ko ná va,
b) ná cvik zá kla dov prak tic kej údrž by a ošet ro va nia vo zid la.

3. Zdra vot níc ka prak tic ká prí pra va je za me ra ná na
a) ná cvik a zvlád nu tie uvo¾ ne nia zra ne né ho z vo zid la, jeho od sun na bez peč né mies to a za bez pe če nie mies ta do prav -

nej ne ho dy,
b) ná cvik pos ky to va nia pr vej po mo ci pri rôz nych sta voch a po ra ne niach.
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Naj men šie po žia dav ky na vý uč bu a vý cvik

V učeb nej os no ve sú sta no ve né naj men šie po žia dav ky na te o re tic ké ve do mos ti vo di čov, kto ré mu sia pre u ká za�
v zá ve re vý cvi ku.

Te o re tic ké ve do mos ti, zruč nos ti a spô sob sprá va nia v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách vy ža do va né pre ve -
de nie prí sluš ných ka te gó rií mo to ro vých vo zi diel sú za me ra né na
a) vše obec né pred pi sy a usta no ve né pod mien ky pre ve de nie mo to ro vých vo zi diel, pred pi sy o pre máv ke na po zem -

ných ko mu ni ká ciách a do prav né zna če nie,
b) sprá va nie vo di ča v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách, výz nam po zor nos ti a spô so bu sprá va nia voči ostat -

ným účast ní kom pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách, vní ma nie, úsu dok a roz ho do va ciu schop nos� (napr.
doba re ak cie, ako aj zme ny vo vo di čo vom sprá va ní v dô sled ku vply vu al ko ho lu, drog a lie kov, du šev né ho sta vu
a úna vy),

c) naj dô le ži tej šie prin cí py tý ka jú ce sa do dr žia va nia bez peč nej vzdia le nos ti me dzi vo zid la mi, brzd né vzdia le nos ti
a ovlá danie vo zid la v rôz nych po ve ter nost ných pod mien kach a rôz nych pod mien kach na ces te, ri zi ko vé fak to ry tý -
ka jú ce sa rôz nych pod mie nok na ces te (napr. v sú vis los ti so zme na mi po ča sia, jaz da vo dne ale bo v noci, cha rak te -
ris ti ky rôz nych ty pov ciest a prí sluš né práv ne pred pi sy),

d) špe ci fic ké ri zi ko vé fak to ry tý ka jú ce sa rôz nej úrov ne ve do mos tí, zruč nos tí a skú se nos tí ostat ných účast ní kov pre -
máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách a naj zra ni te¾ nej ších ka te gó rií uží va te ¾ov, ako sú deti, chod ci, cyk lis ti a ob -
ča nia so zní že nou po hy bo vou schop nos �ou ale bo orien tač nou schop nos �ou,

e) ri zi ká spo je né s po hy bom a jaz dou rôz nych ty pov vo zi diel a s rôz nym vý h¾a dom ich vo di čov,
f) vše obec né pred pi sy špe ci fi ku jú ce spô sob sprá va nia  vo di ča v prí pa de ne ho dy (pos ta ve nie vý straž né ho troj uhol ní -

ka a za pnu tie vý straž né ho za ria de nia) a pod ¾a pot re by opat re nia, kto ré sa môžu rea li zo va� pri po mo ci obe tiam
cest ných ne hôd,

g) bez peč nost né fak to ry tý ka jú ce vo zid la, ná kla du a pre pra vo va ných osôb, opa tr nos� pri opúš �a ní vo zid la,
h) tech nic ké as pek ty v sú vis los ti s bez peč nos �ou pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách; žia da te lia mu sia by�

schop ní roz poz na� naj čas tej šie chy by v ria de ní, pod voz ko vej čas ti, brzd nom sys té me, pne u ma ti kách, vo svet lách
a v uka zo va te ¾och sme ru, re flek to roch, spät ných zr kad lách, ostre ko va čoch a stie ra čoch, vo vý fu ko vom sys té me,
v bez peč nost ných pá soch a vo zvu ko vých vý straž ných za ria de niach,

i) bez peč nost né za ria de nia vo zid la a po u ží va nie bez peč nost ných pá sov, hla vo vých opie rok a bez peč nost ných za ria -
de ní pre deti, pri me ra né po u ží va nie zvu ko vých vý straž ných za ria de ní,

j) pred pi sy tý ka jú ce sa po u ží va nia vo zid la vo vz�a hu k ži vot né mu pros tre diu, ob me dze nie emi sií škod li vín, pri me ra -
nú spot re bu pa li va atï.),

k) po vin nú vý ba vu vo zi diel.

Špe ci fic ké usta no ve nia tý ka jú ce sa sku pín AM, A a pod sku pi ny A1 za me ra né na
a) vše obec né pred pi sy a usta no ve né pod mien ky pre ve de nie mo to ro vých vo zi diel, po vin nos� po u ží va� ochran né oku -

lia re ale bo ochran ný štít a ochran nú pril bu,
b) vi di te¾ nos� vo di ča mo to cyk la pre ostat ných účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,
c) ri zi ko vé fak to ry tý ka jú ce sa rôz nych pod mie nok pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách s oso bit nou po zor nos -

�ou za me ra nou na šmyk ¾a vé čas ti ces ty, ako sú kry ty od pa do vých ka ná lov, zna če nie na ces tách (čia ry, šíp ky), ko -
¾aj ni ce elek tri čiek,

d) tech nic ké as pek ty  sú vi sia ce s bez peč nos �ou pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách sta no ve né vyš šie s oso bit -
nou po zor nos �ou za me ra nou na nú dzo vé spí na če, hla di nu ole ja a re �az.

Špe ci fic ké usta no ve nia tý ka jú ce sa sku pín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a pod sku pín C1, D1 za me ra né na
a) vše obec né pred pi sy a usta no ve né pod mien ky pre ve de nie mo to ro vých vo zi diel, pred pi sy o dobe jaz dy a od po čin ku

de fi no va né v na ria de ní Rady (EHS) č. 3820/85;1) po u ží va nie zá zna mo vé ho za ria de nia de fi no va né ho v na ria de ní
Rady (EHS) č. 3821/85,1)

b) pred pi sy tý ka jú ce sa typu do pra vy: ná klad ná ale bo osob ná; do ku men tov o vo zid le a pre prav ných do ku men tov vy -
ža do va ných pre vnút ro štát nu a me dzi ná rod nú ná klad nú a osob nú do pra vu; sprá va nie v prí pa de ne ho dy; ve do -
mos ti o opat re niach vy ko ná va ných po ne ho de vrá ta ne nú dzo vej ak cie, ako je eva ku á cia ces tu jú cich a zá klad né ve -
do mos ti o pr vej po mo ci,

c) tech nic ké as pek ty sú vi sia ce s bez peč nos �ou pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách sta no ve né vyš šie a opat re -
nia vy ko na né po čas vý me ny ko lies,

d) pred pi sy o hmot nos tiach a roz me roch vo zi diel; pred pi sy o ob me dzo va čoch rých lo sti,
e) pre káž ky vo vý h¾a de spô so bené cha rak te ris ti ka mi vo zi diel,
f) čí ta nie v cest nej mape, v plá ne tra sy vrá ta ne po u ží va nia elek tro nic kých na vi gač ných sys té mov (ne po vin né); bez -

peč nost né fak to ry tý ka jú ce sa ná kla du vo zid la; kon tro lu ná kla du (uspo ria da nie a upev ne nie), �až kos ti s rôz ny mi
druh mi ná kla du (napr. kva pa li ny, pre čnie va jú ci to var), na klád ku a vy klád ku to va ru a po u ží va nie na kla da cie ho
za ria de nia (len sku pi ny C, C+E, C1+E a pod sku pi na C1);

g) zod po ved nos� vo di ča z h¾a di ska pre pra vy ces tu jú cich; po hod lie a bez peč nos� ces tu jú cich; pre pra vu detí;  ne -
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vyhnutné kon tro ly pred jaz dou; (auto bu sy a auto ka ry ve rej nej do pra vy, auto bu sy špe ciál nych roz me rov) (len sku -
pi ny D, D+E, D1+E a pod sku pi na D1),

h) zá sa dy kon štruk cie a fun go va nia: spa ¾o va cích mo to rov, kva pa lín (napr. mo to ro vý olej, chla dia ce mé dium, kva pa -
li na ostre ko va ča), pa li vo vé ho sys té mu, elek tric ké ho sys té mu, za pa ¾o va cie ho sys té mu, pre vo do vé ho sys té mu
(spoj ka, pre vo do vá skri ňa atï.),

i) ma za nie a ochra nu pro ti mra zu,
j) zá sa dy kon štruk cie, mon tá že, správ ne ho po u ží va nia pne u ma tík,

k) prin cí py rôz nych dru hov brz do vých za ria de ní, re gu lá to rov rých lo sti a spô sob ich čin nos ti, ich hlav né čas ti, pri po -
je nie, ob slu hu a den nú údrž bu a po u ží va nie antiblo ko va cie ho za ria de nia; (len sku pi ny C, C+E, D a D+E),

l) prin cí py rôz nych dru hov spo jo va cích sys té mov, spô sob ich čin nos ti, ich hlav né čas ti, pri po je nie, ob slu hu a den nú
údrž bu (len sku pi ny C+E, D+E),

m) me tó dy zis �o va nia po ru chy na vo zid le a pre ven tív nu údrž bu vo zid la a ne vy hnut né op ra vy,
n) zod po ved nos� vo di ča z h¾a di ska pre vza tia, pre pra vy a do ru če nia to va ru v sú la de s do hod nu tý mi pod mien ka mi (len 

sku pi ny C, C+E),
o) ma ni pu lá ciu so zá zna mo vým za ria de ním (ta cho gra fy), do dr žia va nie bez peč nost ných pre stá vok a pl ne nie ostat -

ných po vin nos tí na úse ku doby od po čin ku v do pra ve.

Naj men šie po žia dav ky na vo di čov, kto rí mu sia v zá ve re vý cvi ku pre u ká za� prak tic ké zruč nos ti a schop nos ti
 vyžado va né pre ve de nie prí sluš ných ka te gó rií mo to ro vých vo zi diel za me ra né na
a) ka te gó rie mo to ro vých vo zi diel sku pín AM, A a pod sku pi ny A1 vo dič ské ho opráv ne nia

— kon tro lu tech nic ké ho sta vu vo zid la (kon tro la pred jaz dou), kon tro lu sta vu pne u ma tík, ria de nia, bŕzd, re �a zí,
kva pa lín (napr. mo to ro vé ho ole ja, chla dia cej kva pa li ny), usta no ve né ho osvet le nia, uka zo va te ¾ov sme ru a zvu ko -
vých vý straž ných za ria de ní s pri hliad nu tím na bez peč nú jaz du a bez peč nos� cest nej pre máv ky, 

— po u ži tie ochran ných oku lia rov, ochran nej pril by a obu vi, ode vu,
— par ko va nie mo to cyk la na sto ja ne, pos ta vi� mo to cy kel na sto jan a zo sto ja na a po hy bo va� ním bez po mo ci mo to ra

chô dzou po pri vo zid le,
— ma név re pri níz kej rých lo sti vrá ta ne sla lo mu; toto by malo umož ni� po sú di� schop nos� pri za ob chá dza ní so spoj -

kou v spo je ní s brz da mi, udr žia va nie rov no vá hy, smer po h¾a du, po lo hu se de nia na mo to cyk li, pri čom by nohy
mali os ta� na stú pač kách mo to cyk la,

— ma név re pri vyš šej rých lo sti, pri dru hom ale bo tre �om pre vo do vom stup ni s rých lo s�ou as poň 30 km/h a s cie -
¾om vy hnú� sa pre káž ke s rých lo s�ou as poň 50 km.h-1 (pri sku pi ne AM s rých lo s�ou as poň 40 km.h-1); (správ na
po lo ha se de nia na mo to cyk li, pri čom by nohy mali os ta� na stú pač kách mo to cyk la, udr žia va nie rov no vá hy, tech -
ni ka ria de nia a tech ni ka ra de nia pre vo do vých stup ňov),

— brz de nie pres ne až do za sta ve nia vo zid la a brz de nie s pres nos �ou za sta ve nia na vo pred ur če nom mies te; brz de -
nie pri naj men šej rých lo sti 50 km.h-1 (pri sku pi ne AM s rých lo s�ou as poň 40 km.h-1); (správ ne ovlá danie z pred -
nej a zad nej brz dy, po lo ha se de nia na mo to cyk li); po u ži tie naj vy ššej mož nej brzd nej sily je však ne po vin né,

— vý jazd po par ko va ní, za sta ve ní v pre máv ke; vý jaz d na dia¾ ni ci,
— jaz du na rov nej ces te; jaz du po pri pre chá dza jú cich vo zid lách vrá ta ne ta kejto jaz dy v ob me dze nom prie sto re,
— jaz du v zá kru tách,
— rie še nie do prav ných si tu á cií na kri žo vat kách, prí chod ku kri žo vat kám a k vy ús te niam a ich pre jazd,
— zme ny sme ru: od bo če nie vpra vo a v¾a vo, zme na jazd ných pru hov,
— vjazd/vý jazd z dia¾ ni ce ale bo po dob nej ces ty (po kia¾ je to mož né); vý jazd z rých lost ných jazd ných pru hov, vjazd

na po ma lé jazd né pru hy,
— pred chá dza nie vo zi diel (ak je to mož né); ob chá dza nie pre ká žok (napr. za par ko va né vo zid lá); pred chá dza nie iný -

mi vo zid la mi (ak je to mož né),
— prie cho dy pre chod cov; pre jazd kru ho vým ob jaz dom; že lez nič ným úrov ňo vým prie ces tím; jaz du po pri elek trič -

ko vej/auto bu so vej za stáv ke; jaz du do sva hu a zo sva hu na dl hých úse koch,
— vy ko na nie ne vy hnut ných opat re ní pri zo stupo va ní z mo to cyk la,

b) ka te gó rie mo to ro vých vo zi diel sku pín B, B+E, T a pod sku pi ny B1 vo dič ské ho opráv ne nia
— kon tro lu tech nic ké ho sta vu vo zid la (kon tro la pred jaz dou), kon tro lu sta vu pne u ma tík, ria de nia, bŕzd, kva pa lín

(napr. mo to ro vé ho ole ja, chla dia cej kva pa li ny, vody ostre ko va ča), pred né ho okna, okien, stie ra čov, usta no ve né -
ho osvet le nia, kon tro lu prí stro jo vé ho pa ne lu, uka zo va te ¾ov sme ru a zvu ko vých vý straž ných za ria de ní s pri hliad -
nu tím na bez peč nú jaz du a bez peč nos� pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,

— kon tro lu bez peč nost ných fak to rov vz�a hu jú cich sa na na lo že nie vo zid la: ka ro sé ria vo zid la, spô sob na lo že nia,
za bez pe če nie ná kla du (len sku pi na B+E),

— kon tro lu spo jo va cie ho za ria de nia a brz do vé ho a elek tric ké ho spo je nia (len sku pi na B+E),
— na sta venie se dad la tak, aby bola do siah nu tá správ na po lo ha se de nia,
— na sta ve nie spät ných zr ka diel, bez peč nost ných pá sov a opie rok hláv (ak sú k dis po zí cii), kon tro lu za vre tých dve rí,
— cú va nie v pria mom sme re ale bo cú va nie s od bo če ním vpra vo ale bo v¾a vo oko lo ná ro žia, pri čom sa udr žia va

správ ny jazd ný pruh,
— oto če nie vo zid la do pro ti sme ru pri jaz de vpred ale bo pri cú va ní,
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— par ko va nie vo zid la a vý jazd z mies ta par ko va nia (rov no bež ne, prieč ne ale bo v pra vom uhle, do predu ale bo do za -
du, na rov nom mies te, v stú pa ní ale bo v kle sa ní),

— brz de nie pres ne až do za sta ve nia vo zid la a brz de nie s pres nos �ou za sta ve nia na vo pred ur če nom mies te; brz de -
nie pri naj men šej rých lo sti 50 km.h-1 (pri sku pi ne T s rých lo s�ou as poň 30 km.h-1); po u ži tie naj vy ššej mož nej
brzd nej sily je však ne po vin né,

— pri po je nie a roz po je nie ale bo roz po je nie a opä tov né pri po je nie prí po jné ho vo zid la k mo to ro vé mu vo zid lu; pri ma -
név ri musí �až né vo zid lo par ko va� po zdĺž prí po jné ho vo zid la, t. j. nie je s ním v jed nej priam ke (len sku pi ny B a E),

— cú va nie do zá kru ty,
— bez peč né par ko va nie pre na kla da nie/vy kla da nie,
— vý jazd po par ko va ní, po za sta ve ní v pre máv ke; pri vý jaz de z dia¾ ni ce,
— jaz du na rov nej ces te; jaz da po pri pre chá dza jú cich vo zid lách vrá ta ne jaz dy v ob me dze nom prie sto re,
— jaz du v zá kru tách,
— kri žo vat ky: prí chod ku kri žo vat kám a k vy ús te niam a ich pre jazd,
— zme ny sme ru: od bo če nie vpra vo a v¾a vo, zme na sme ru jaz dy v jazd ných pru hoch,
— vjazd/vý jazd z dia¾ ni ce, ces ty pre mo to ro vé vo zid lá (ak je to mož né),
— pred chá dza nie/ob chá dza nie: pred chá dza nie iných vo zi diel (ak je to mož né); jaz du po pri pre káž kach (napr. za -

par ko va né auto mo bi ly); pred chá dza nie iný mi vo zid la mi (ak je to mož né),
— prie cho dy pre chod cov; pre jazd kru ho vým ob jaz dom, že lez nič ným úrov ňo vým prie ces tím, jaz du po pri elek trič -

ko vej/auto bu so vej za stáv ke; jaz du do sva hu a zo sva hu na dl hých úse koch,
— vy ko na nie ne vy hnut ných opat re ní pri vy stu po va ní z vo zid la;

c) ka te gó rie mo to ro vých vo zi diel sku pín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a pod sku pín C1, D1 vo dič ské ho opráv ne nia
— kon tro lu tech nic ké ho sta vu vo zid la (kon tro la pred jaz dou), kon tro lu sta vu pne u ma tík a ko lies a ma tíc ko lies,

blat ní kov, ria de nia a bŕzd (sys té mov po si lňova nia ria de nia a brz de nia), kva pa lín (napr. mo to ro vé ho ole ja, chla -
dia cej kva pa li ny, vody ostre ko va ča), pred né ho okna, okien, stie ra čov, usta no ve né ho osvet le nia, uka zo va te ¾ov
sme ru a zvu ko vých vý straž ných za ria de ní; s pri hliad nu tím na bez peč nú jaz du a bez peč nos� pre máv ky na po -
zem ných ko mu ni ká ciách na kon tro lu prí stro jo vé ho pa ne lu vrá ta ne zá zna mo vé ho za ria de nia de fi no va né ho v na -
ria de ní (EHS) č. 3821/85,

— na sta ve nie se dad la tak, aby sa do siahla správ na po lo ha se de nia,
— na sta ve nie spät ných zr ka diel, bez peč nost ných pá sov a opie rok hláv (ak sú k dis po zí cii),
— kon tro lu tla ko me ru, zá sob ní kov vzdu chu a za ve se nia ná prav,
— kon tro lu bez peč nost ných fak to rov vz�a hu jú cich sa na na lo že nie vo zid la: ka ro sé rie vo zid la, na kla da cie ho me -

cha niz mu (ak je k dis po zí cii), uzam knu tie ka bí ny (ak je to mož né), spô sob na lo že nia, za bez pe če nie ná kla du (len
sku pi ny C, C+E, C1+E a pod sku pi na C1),

— kon tro lu spo jo va cie ho me cha niz mu a brz do vé ho a elek tric ké ho spo je nia (len sku pi ny C+E, C1+E, D+E, D1+E),
— vy ko na nie špe ciál nych bez peč nost ných opat re ní: kon tro la ka ro sé rie, dve rí pre ces tu jú cich, nú dzo vých vý cho -

dov, vy ba ve nia pr vej po mo ci, ha sia cich prí stro jov a iné ho bez peč nost né ho vy ba ve nia (len sku pi ny D, D+E, D1+E
a pod sku pi na D1),

— čí ta nie v cest nej mape, v plá ne tra sy vrá ta ne po u ží va nia elek tro nic kých na vi gač ných sys té mov (ne po vin né),
— pri po je nie a roz po je nie ale bo roz po je nie a opä tov né pri po je nie prí po jné ho vo zid la k mo to ro vé mu vo zid lu; pri ma -

név ri musí �až né vo zid lo par ko va� po zdĺž prí po jné ho vo zid la (t. j. nie je s ním v jed nej priam ke) (len sku pi ny C+E,
C1+E, D+E, D1+E),

— cú va nie do zá kru ty,
— par ko va nie pre na kla da nie/vy kla da nie pri na kla da cej ram pe/plo ši ne ale bo po dob nom za ria de ní (len sku pi ny C, 

C+E, C1+E a pod sku pi na C1),
— par ko va nie pot reb né na bez peč né na stú pe nie ale bo vy stú pe nie ces tu jú cich (len sku pi ny D, D+E, D1+E a pod -

sku pi na D1),
— vý jazd po par ko va ní, po za sta ve ní v pre máv ke, pri vý jaz de z dia¾ ni ce,
— jaz du na rov nej ces te, jaz du po pri pre chá dza jú cich vo zid lách vrá ta ne jaz dy v ob me dze nom prie sto re,
— jaz du v zá kru tách,
— kri žo vat ky: prí chod ku kri žo vat kám a k vy ús te niam a ich pre jazd,
— zme ny sme ru: od bo če nie vpra vo a v¾a vo, zme na sme ru jaz dy v jazd ných pru hoch,
— vjazd/vý jazd z dia¾ ni ce ale bo ces ty pre mo to ro vé vo zid lá (ak je to mož né): vý jazd z rých lost ných jazd ných pru hov,

vjazd na po ma lé jazd né pru hy,
— pred chá dza nie/ob chá dza nie: pred chá dza nie iných cest ných vo zi diel (ak je to mož né), jaz du po pri pre káž kach

(napr. za par ko va né auto mo bi ly); pred chá dza nie iný mi vo zid la mi (ak je to mož né),
— prie cho dy pre chod cov; pre jazd kru ho vým ob jaz dom, že lez nič ným úrov ňo vým prie ces tím, jaz du po pri elek trič -

ko vej/auto bu so vej za stáv ke; jaz du do sva hu a zo sva hu na dl hých úse koch,
— vy ko na nie ne vy hnut ných opat re ní pri vy stu po va ní z vo zid la.

Žia da te¾ bude pri pra ve ný na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, ak
— v kaž dej z uve de ných do prav ných si tu á cií po ho to vo ovlá da ovlá dacie prv ky vo zid la a pre u ká že schop nos� vies�

bez peč ne vo zid lo v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách,
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— ne do pus tí sa chýb pri jaz de, v dô sled ku kto rých by sa jaz da sta la ne bez peč nou a bez pros tred ne ohro zo va la bez -
peč nos� cvič né ho vo zid la, jeho osád ky ale bo iných účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách s ná -
sledným zá sa hom in štruk to ra,

— jaz dí opa tr ne, oh¾a du pl ne a pred ví da vo v sú la de s pod mien ka mi cest nej pre máv ky, po ve ter nost ný mi pod mien -
ka mi a so zá uj ma mi ostat ných účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách (hlav ne naj zra ni te¾ nej ších — 
chod cov a cyk lis tov), čo sa musí od rá ža� v cel ko vom štý le jeho jaz dy,

— ak včas roz poz ná ne bez pe čen stvo v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a po sú di jeho váž nos� ale bo ne vy -
tvá ra ne bez peč né si tu á cie a pri me ra ne re a gu je, ak by také si tu á cie na sta li,

— do dr žia va pred pi sy o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách,
— zis tí kaž dú väč šiu tech nic kú po ru chu na vo zid le (napr. takú, kto rá pred sta vu je bez peč nost né ri zi ko a je schop ný 

ju vhod ným spô so bom op ra vi�),
— pri spe je k bez peč nos ti všet kých uží va te ¾ov ces ty, a to hlav ne zra ni te¾ nej ších uží va te ¾ov tým, že sa voči iným sprá -

va oh¾a du pl ne,
— kon tro lu je vo zid lo: be rúc do úva hy správ ne po u ží va nie bez peč nost ných pá sov, spät né zr kad lá, hla vo vé opier ky,

se dad lá, správ ne po u ží va nie sve tiel a ostat né ho vy ba ve nia, správ ne po u ží va nie spoj ky, pre vo dov ky, ak ce le rá to -
ra, brz do vých sys té mov (vrá ta ne tre tie ho brz do vé ho sys té mu, ak je k dis po zí cii); ria de nie; kon tro lu vo zid la za
rôz nych okol nos tí a pri rôz nych rých lo stiach; rov no mer nos� jaz dy; hmot nos�, roz me ry a cha rak te ris ti ky vo zid la;
hmot nos� a druh ná kla du (len sku pi ny B+E, C, C+E, C1+E, D+E, D1+E a pod sku pi na C1); po hod lie ces tu jú cich
(len sku pi ny D, D+E, D1+E a pod sku pi na D1) (po ma lé zrých ¾o va nie, hlad ká jaz da a rov no mer né brz de nie),

— jaz dí hos po dár ne, be rúc do úva hy otáč ky mo to ra, zme ny pre vo do vých stup ňov, brz de nie a zrých ¾o va nie (len sku -
pi ny B+E, C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a pod sku pi ny C1, D1),

— správ ne vy u ží va spät né zr kad lá, vý h¾ad do dia¾ ky, na stred nú vzdia le nos� a do blíz ka,
— má správ nu po lo hu v jazd nom pru hu, na kru ho vých ob jaz doch, zá kru tách pri me ra nú pre typ a cha rak te ris ti ky

vo zid la,
— udr žia va pri me ra nú vzdia le nos� spre du a zo strán od ostat ných účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká -

ciách,
— správ ne re a gu je na sve tel né sig ná ly, reš pek tu je po ky ny kon trol ných or gá nov; správ ne re a gu je na do prav né

znač ky (zá ka zy ale bo prí ka zy); reš pek tu je ozna če nia na ces te,
— dáva pod ¾a pot re by správ ne a ča so vo pri me ra né sig ná ly na zme nu sme ru jaz dy, správ ne re a gu je na všet ky sig ná -

ly ostat ných účast ní kov pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,
— včas spo ma ¾u je, brz dí ale bo za sta vu je pod ¾a okol nos tí, pred ví da, po u ží va rôz ne brz do vé sys té my (len sku pi ny C,

C+E, D, D+E), po u ží va sys té my na zní že nie rých lo sti aj iné, než sú brz dy (len sku pi ny C, C+E, D, D+E).

I I .  ČASŤ

DRU HY  VÝ CVI KU

1.  Zá klad ný vý cvik
Zá klad ným vý cvi kom sa ro zu mie vý cvik v poč te ho dín vý uč by te ó rie a prak tic ké ho vý cvi ku uve de ných v ta bu¾ kách

č. 1, 2 a 3.

2. Roz ši ru jú ci vý cvik
Roz ši ru jú cim vý cvi kom sa ro zu mie vý cvik v poč te ho dín vý uč by te ó rie a prak tic ké ho vý cvi ku uve de ných v ta bu¾ -

kách č. 4, 5, 6 a 7.

3. Vý cvik pod ¾a in di vi du ál nej učeb nej os no vy
Vý cvi kom pod ¾a in di vi du ál nej učeb nej os no vy sa ro zu mie vý cvik dr ži te ¾ov pre u ka zu ŤZP a ŤZP-S v poč te ho dín vý -

uč by te ó rie a prak tic ké ho vý cvi ku uve de ných v ta bu¾ kách č. 8 a 9 a pri roz ši ru jú com vý cvi ku v ta bu¾ ke č. 5 v roz sa hu
sku pín AM, A, B a pod sku pín A1, B1.

4. Roz sah pra cov né ho času in štruk to ra
Roz sah pra cov né ho času in štruk to ra v jed not li vých dňoch ne mô že pre siah nu� 12 vy u čo va cích ho dín. Vý uč ba te ó -

rie sa môže vy ko ná va� naj viac v troch ho di no vých cel koch (po jmom ho di no vý ce lok sa ro zu mie vy u čo va cia ho di na
v tr va ní 45 mi nút).

Roz sah pra cov né ho času in štruk to ra vo vý cvi ku žia da te ¾ov o vo dič ské opráv ne nie ne smie pre siah nu� den ne:
— 12 vy u čo va cích ho dín v pred me te vý cvik vo ve de ní vo zid la v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách,
— 12 vy u čo va cích ho dín v pred me te prak tic ká údrž ba,
— 8 vy u čo va cích ho dín v pred me te vý cvik vo ve de ní vo zid la na tre na žé ri,
— 8 vy u čo va cích ho dín v pred me te vý cvik vo ve de ní vo zid la na auto cvi či sku,
— 8 vy u čo va cích ho dín v pred me te zdra vot níc ka prak tic ká prí pra va,
— 6 vy u čo va cích ho dín v od bor ných pred me toch vý uč by te ó rie.
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Vy svet liv ky k ta bu¾ kám č. 1 až 9:

ZÁ KLAD NÝ VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN VÝ UČ BY TE Ó RIE                                                                                                                                                                    Ta bu¾ ka č. 1
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SKU PI NA/POD SKU PI NA VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA: OSTAT NÉ:
A, A1, AM — mo to cy kel AC — auto cvi či sko

B1 — troj- ale bo štvor kol ka AT — auto tre na žér

B — osob né vo zid lo KÚ — kon štruk cia a údrž ba vo zid la

C, C1 — ná klad né vo zid lo MP — naj men šia in ten zi ta pre máv ky

D, D1 — auto bus OP — opa ko va nie

T — trak tor OV — oboz ná me nie s vo zid lom

B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E — prí sluš né vo zid lo s prí po jným
                                              vo zid lom

PÚ — prak tic ká údrž ba

TVV — te ó ria ve de nia vo zid la

ZBJ — zá sa dy bez peč nej jaz dy

ZK — zá kon Ná rod nej ra dy Slo ven skej re pub li ky               
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZP — zdra vot níc ka prí pra va

ZPP — zdra vot níc ka prak tic ká prí pra va

SKU PI NA/POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA

ZK KÚ TVV ZBJ ZP OP SPO LU

AM 20 2 2 4 3 3 34

A, A1 20 5 2 4 3 3 37

B, B1 20 7 3 6 3 3 42

T 20 22 4 6 3 3 58

PO ČET HO DÍN VÝ UČ BY TE Ó RIE                                                                                                   Ta bu¾ ka č. 2

SKU PI NA/POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA

ZK KÚ TVV ZBJ ZP OP SPO LU

AM+B, AM+B1

A+B, A+B1, 
 
A1+B1 

20 9 5 8 3 3 48

AM+T

  A+T, A1+T
20 26 5 8 3 3 65

     B+T

    B1+T
20 26 6 8 3 6 69

AM+B+T, A+B+T

  AM+B1+T  

  A1+B+T

  A1+B1+T

20 28 6 8 3 6 71



ZÁ KLAD NÝ VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN PRAK TIC KÉ HO VÝ CVI KU                                                                                      Ta bu¾ ka č. 3
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SKU PI NA/

POD SKU PI NA

VO DIČ SKÉ HO

OPRÁV NE NIA

OV

VÝ CVIK VO VE DE NÍ VO ZID LA

I. ETA PA II. ETA PA III. ETA PA

AT AC MP ZIP ZIP PÚ ZPP SPO LU

AM 1  — 2 5   —    —    1 4 13

A, A1 1  — 2 2   4    8    3 4 24

B, 
  
B1 1 4 3 2 10   18    5 4 47

 T 1 2 2 3   6   8  10 4  36

AM+B 

AM+B1

AM 1  — 2 5   —    —    1
4  56

B, B1 1 4 3 2 10   18    5

A+B

A1+B1

A1+B

A+B1

A, A1 1  — 2 2   4     8    3

 
 4  67

 B, B1 1  4 3 2  10   18    5

AM+B+T

AM 1 — 2 5   —    —    1

4  86B 1 2 3 2  10   18    5

T 1 2 2 3   6    8   10

AM+B1+T

AM+B+T

AM 1 — 2 5   —    —   1

4  86B1, B 1 2 3 2 10   18   5

T 1 2 2 3   6     8  10

A+B1+T

A1
1
+B+T

Al+B1+T

A, A1 1 — 2 2   4     8   3

4  97

 B, B1 1 2 3 2  10   18    5

T 1 2 2 3   6     8  10

B+T 

B1+T
B, B1 1 2 3 2  10   18    5

T 1 2 2 3   6     8  10 4  77

AM+T AM 1 — 2 5   —     —    1

T 1 2 2 3   6     8  10 4  45

A+T

A1+T

A, A1 1 — 2 2   4    8    3 4  56

T 1 2 2 3   6    8  10



ROZŠIRUJÚCI VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN VÝ UČ BY TE Ó RIE                                                                                                                                                                   Ta bu¾ ka č. 4

ROZŠIRUJÚCI VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN PRAK TIC KÉ HO VÝ CVI KU                                                                                                                                                 Ta bu¾ ka č. 5

SKU PI NA/ 
POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO
OPRÁV NE NIA

OV

VÝ CVIK VO VE DE NÍ MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

PÚ ZPP SPO LUI. ETA PA II. ETA PA III. ETA PA

AT AC MP ZIP ZIP

RAM-A, A1
RAM, B, B1-A, A1
RAM, T-A, A1
RAM, C, C1-A, A1 
RAM, D, D1-A, A1
RAM, B, B1, T-A, A1

A, A1
1 — 2 2 4 8 3 4 24

RB, B1-A, A1
RT-A, A1
RC, C1-A, A1    

RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1

A, A1
1 — 2 2 4 8 3 4 24

RAM-B, B1
RAM, T-B, B1
RT-B, B1                                B, B1
RA, A1-B, B1
RA, A1, T-B, B1

1 2 3 2 10 18 5 4 45

RAM-B+T     

RAM-B1+T     

B, B1

   T 

1 2 3 2 10 18 5
4 77

1 2 2 3 6 8 10

RAM-A+B+T 
             
RAM-A+B1+T
RAM-A1+B1+T

A, A1

1 — 2 2 4 8 3

4 97

B, B1 1 2 3 2 10 18 5

  T 1 2 2 3 6 8 10

RB, B1-A, A1
RC, C1-A, A1
RT-A, A1             
RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1

A, A1 1 — 2 2 4 8 3 4 24
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SKU PI NA/POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA

ZK KÚ TVV ZBJ ZP OP SPO LU

RB, B1-AM, A, A1

RC, C1-AM, A, A1

RT-AM, A, A1

RD, D1-AM, A, A1

 6    2 2 3 2 3 18

RT-AM+B, 
 
B1

RT-A, 
 
A1+B, B1

RT-B, 
 
B1

12    5 3 5 2 3 30

RB, B1-AM+C, C1

RB, B1-A1, A+C, C1

RB, B1-C, 
 
C1

12  25 5 6 2 3 53

RB, B1-AM+T

RB, B1-A, 
 
A1+T

RB, B1-T

 8  17 4 4 2 3 38

RC, C1-D, D1  8  10 3 6 2 3 32

RB, B1-E  6    2 2 3 2 3 18

RC, C1-E  6    2 2 3 2 3 18

RD, D1-E  6    2 2 3 2 3 18



ROZŠIRUJÚCI VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN PRAK TIC KÉ HO VÝ CVI KU                                                                                                                                                 Ta bu¾ ka č. 6

SKUPINA/
POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO
OPRÁV NE NIA

OV

VÝ CVIK VO VE DE NÍ MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

PÚ ZPP SPO LUI. ETA PA II. ETA PA III. ETA PA

AT AC MP ZIP ZIP

RT-A, A1+B, B1

RAM, T-A, A1+B

RT-A, A1+B1

A 1 — 2 2 4 8 3

4 65B
1 2 3 2 10 18 5

RT-AM+B, B1 AM 1 — 2 5 — — 1
4 53 

B, B1 1 2 3 2 10 17 5

RAM, B1, T-A+C

RAM, B1, T-A1+C

RAM, B1, T-A1+C1

RAM, B, T-A+C

RAM, B, T-A1+C

RAM, B, T-A1+C1

RB1, T-A+C

RB1, T-A1+C

RB1, T-A1+C1

RB, T-A+C

RB, T-A1+C

RB, T-A1+C1

A

A1

1 — 2 2 4 8 3

4 75
C

C1

1 2 2 4 16 14 12

RB-AM+T

RB1-AM+T

AM 1 — 2 5 — — 1
4 45

T 1 2 2 3 6 8 10

RB-T

RB1-T
T 1 2 2 3 6 8 10 4 36

RAM, B1-C1, C

RA1, B-C1, C

RA1, B1-C, C1

RA, B-C

RB1, B-C, C1

C

C1

1 2 2 4 16 14 12

4 71

T 1 — 2 3 4 2 4

RAM, B1, B, T-C1

RAM, B1, B, T-C      

RA1, B1,  T-C1, C

RA1, B, T-C1, C    

RA, B1, T-C1, C

RA, B, T-C 

C, C1 1 2 2 4 16 14 12 4 55

RB, B1, T-C, C1

RB, B1-A+C

RB, B1-A1+C1

RB, B1-A1+C

RB, B1-A+C1

RAM, B, B1-A+C

RAM, B, B1-A1+C

RAM, B, B1-A+C1

RAM, B, B1-A1+C1

A, A1
1 — 2 2 4 8 3

4 91
C, C1

1

1 2 2 4 16 14 12

T 1 — 2 3 4 2 4
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ROZŠIRUJÚCI VÝ CVIK

PO ČET HO DÍN PRAK TIC KÉ HO VÝ CVI KU                                                                                                                                                 Ta bu¾ ka č. 7

SKU PI NA/
POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO
OPRÁV NE NIA

OV

VÝ CVIK VO VE DE NÍ MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

PÚ ZPP SPO LUI. ETA PA II. ETA PA III. ETA PA

AT AC MP ZIP ZIP

RB, B1-AM+C

RB, B1-AM+C1

AM 1 — 2 5 — — 1

4 80C, C1 1 2 2 4 16 14 12

T 1 — 2 3 4 2 4

RAM, C, C1-D

RA, A1, C, C1-D

RC, C1-D

D 1 — — 2 5 7 5 4 24

RC, C1-AM+D AM 1 — 2 5 — — 1
4 33

D 1 — — 2 5 7 5

RC, C1-A, A1+D A, A1 1 — 2 2 4 8 3
4 44

D 1 — — 2 5 7 5

RB, T-AM+C, C1 AM 1 — 2 5 — — 1
4 64

C, C1 1 2 2 4 16 14 12

RB, B1-E E — — 2 — 2 2 — — 6

RC, C1-E E 1 — 2 — 2 4 4 4 17

RCC1-AM+E AM 1 — 2 5 — — 1
4 26

E 1 — 2 — 2 4 4

RC-A, A1+E A, A1 1 — 2 2 4 8 3
4 37

E 1 — 2 — 2 4 4

VÝ CVIK POD ¼A IN DI VI DU ÁL NEJ UČEB NEJ OS NO VY

PO ČET HO DÍN VÝ UČ BY TE Ó RIE                                                                                                                                                                       Ta bu¾ ka č. 8

SKU PI NA/
POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO
OPRÁV NE NIA

ZK KÚ TVV ZBJ ZP OP SPO LU

A, A1, B, B1
AM

15 2 2 3 2 1 25

PO ČET HO DÍN PRAK TIC KÉ HO VÝ CVI KU                                                                                                                                                 Ta bu¾ ka č. 9

SKU PI NA/
POD SKU PI NA
VO DIČ SKÉ HO
OPRÁV NE NIA

OV

VÝ CVIK VO VE DE NÍ MO TO RO VÉ HO VO ZID LA
PÚ ZPP SPO LUI. ETA PA II. ETA PA III. ETA PA

AT AC MP ZIP ZIP
B, B1 1 4 3 2 10 18 5 4 47

M 1 — 2 5 — — 1 4 13

A, A1 1 — 2 2 4 8 3 4 24

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 20. júna 2004.

Pa vol Pro ko po vič v. r.



  

















 










