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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 28. ja nu ára 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 183/2002 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia

zho dy na za ria de nia ur če né na osob nú la no vú do pra vu

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov (ïa lej len „zá kon“) a pod ¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 183/2002 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po -
žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na za ria -
de nia ur če né na  osobnú la no vú do pra vu sa me ní a do -
pĺ ňa tak to:

1. V § 1 od sek 2 znie:
„(2) Toto na ria de nie sa vz�a hu je na „za ria de nia ur če -

né na osob nú la no vú do pra vu“, do kto rých pat ria za ria -
de nia ur če né na pre pra vu osôb vo voz ňoch ale bo vleč -
ný mi za ria de nia mi, kto ré sú za ve se né ale bo pre sú va né
jed ným ale bo via ce rý mi la na mi umies tne ný mi po zdĺž
tra te (ïa lej len „za ria de nie“). Ur če ný mi vý rob ka mi  pod¾a 
§ 9 ods. 1 zá ko na sú ich bez peč nost né kom po nen ty
a pod sys té my pod ¾a prí lo hy č. 1.“. 

2. V § 1 ods. 4 v úvod nej vete sa slo vá „ur če ných vý -
rob kov“ na hrá dza jú slo vom „za ria de ní“.

3. V § 1 ods. 4 písm. a) sa nad slo vo „vý �ah“ umies t -
ňu je od kaz 1a. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 571/2001 Z. z., kto -

rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách
a po stu poch po su dzo va nia zho dy na vý �a hy.“.

4. V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Pri ná vr hu za ria de nia
sa vy ko ná bez peč nost ná ana lý za pod ¾a prí lo hy č. 3.“.

5. V § 6 ods. 3 sa za slo vo „oso ba“ vkla da jú slo vá
„(§ 12 ods. 1)“.

6. V § 6 ods. 5 sa za slo vá „Eu róp skych spo lo čen stiev“ 
vkla da jú slo vá „a v Slo ven skej re pub li ke“.

 7. § 7 znie:

„§ 7

Pod sys té my pod ¾a prí lo hy č. 1 mož no uvies� na trh
len vte dy, ak do vo ¾u jú vý stav bu za ria de ní spĺ ňa jú cich
zá klad né po žia dav ky pod ¾a § 3 ods. 1.“.

 8. V § 9 sa vy púš �a od sek 1. 
 Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 1 až 4. 

 9. V § 9 ods. 2 sa v pr vej vete za slo vo „ino vá cie“ vkla -
da jú slo vá „a prí sluš ná auto ri zo vaná oso ba vy pra co va -
la k nim sta no vi sko“ a slo vá „prí sluš nú auto ri zo va nú
oso bu“ sa na hrá dza jú slo va mi „or gán do h¾a du pod ¾a
§ 30 zá ko na“. V dru hej vete sa slo vá „Auto ri zo va ná oso -
ba“ na hrá dza jú slo va mi „Or gán do h¾a du pod ¾a § 30 zá -
ko na“.

10. V § 9 od sek 3 znie: 
„(3) In ves tor pred lo ží bez peč nost nú sprá vu, vy hlá se -

nia o zho de bez peč nost ných kom po nen tov a pod sys té -
mov a sprie vod nú tech nic kú do ku men tá ciu tý ka jú cu
sa za ria de nia, bez peč nost ných kom po nen tov a pod sys -
té mov prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy, kto rý za ria -
de nie schva ¾u je pod ¾a oso bit né ho pred pi su;5) kó pie
tých to do ku men tov sa ucho vá va jú tiež v mies te in šta lá -
cie za ria de nia.“.

11. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5 sa slo vá „§ 56“ 
na hrá dza jú slo va mi „§ 12 ods. 1 a 3“. 

12. V § 9 ods. 4 sa za slo vom „zho du“ vy púš �a slo vo
„za ria de nia“ a vy púš �a sa čiar ka. 

 13. V § 12 ods. 2 sa slo vá „no ti fi ko va né ho or gá nu“
na hrá dza jú slo va mi „no ti fi ko va nej oso by“.

 14. V § 13 ods. 4 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „auto ri -
zo va ná oso ba pod ¾a § 12 ale bo“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� dňom vy hlá se -
nia. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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V Y H L Á Š K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 20. januára 2004

o vy ko ná va ní kon tro ly pro ti po žiar nej bez peč nos ti
pri pre vádz ko va ní elek tric kých za ria de ní

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 4
písm. i) zá ko na č. 314/2001   Z. z. o ochra ne pred po -
žiar mi usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Táto vy hláš ka usta no vu je le ho ty vy ko ná va nia
pra vi del nej kon tro ly pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri pre -
vádz ko va ní elek tric kých za ria de ní a pri pre vádz ko va ní
za ria de ní na ochra nu pred účin ka mi at mo sféric kej
elek tri ny (ïa lej len „elek tric ké za ria de nie“).

(2) Táto vy hláš ka sa ne vz�a hu je na
a) elek tric ké za ria de nia ur če né na rá dio ló giu a na le -

kár ske úče ly,
b) elek tric ké sú čiast ky ná klad ných a osob ných vý �a -

hov,
c) elek tro me ry,
d) elek tric ké zá suv ky a vid li ce pre do mác nos�,
e) za ria de nia na na pá ja nie elek tric kých ohrad ní kov.

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly tej to vy hláš ky
a) elek tric ké za ria de nie je kaž dé za ria de nie po u ží va né

na vý ro bu elek tric kej ener gie, pre nos elek tric kej
ener gie, pre me nu elek tric kej ener gie ale bo na vy u ži -
tie elek tric kej ener gie a zdro je elek tric kej ener gie,

b) pros tre die s ne bez pe čen stvom po žia ru tu hých hor -
¾a vých lá tok je pros tre die, v kto rom sa vy rá ba jú, po -
u ží va jú, spra cú va jú ale bo skla du jú tuhé hor ¾a vé
lát ky, kto ré svo jou ve¾ ko s�ou, for mou, množ stvom
a pod mien ka mi ulo že nia pod stat ne zvy šu jú in ten zi -
tu ale bo ší re nie po žia ru; na sta veb né kon štruk cie
z hor ¾a vých lá tok a na hor ¾a vé pred me ty tvo ria ce
za ria de nie miest nos ti sa toto usta no ve nie ne vz�a -
hu je,

c) pros tre die s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých
pra chov je pros tre die, v kto rom sa hor ¾a vý prach
usa dzu je v sú vis lej vrst ve hrúb ky 1 mm a viac, kto rá
sa po važuje za vrst vu schop nú ší ri� po žiar,

d) pros tre die s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých
kva pa lín je pros tre die, v kto rom sa vy rá ba jú, po u ží -
va jú, pre čer pá va jú, spra cú va jú ale bo skla du jú hor -
¾a vé kvapaliny1) pri tep lo tách hor ¾a vých kva pa lín
ale bo oko lia o viac ako 10 oC niž ších, ako je bod
vzpla nu tia da ných hor ¾a vých kva pa lín,

e) pros tre die s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých
pra chov je pros tre die, v kto rom vzni ká a roz vi ru je sa
hor ¾a vý prach v ta kej mie re, že aj pri zvy čaj ných pre -
vádz ko vých sta voch môže vznik nú� vý buš ná kon -
cen trá cia pra chu,

f) pros tre die s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých
ply nov a pár je pros tre die, v kto rom sa vy rá ba jú, po -
u ží va jú, spra cú va jú ale bo skla du jú hor ¾a vé ply ny
ale bo hor ¾a vé kva pa li ny pri tep lo tách vyš ších, ako je
ich bod vzpla nu tia; za ne bez peč né vý bu chom sa po -
va žu jú hor ¾a vé kva pa li ny už pri tep lo tách o 10 oC
niž ších, ako je bod vzpla nu tia da ných hor ¾a vých
kva pa lín,

g) pros tre die s ne bez pe čen stvom po žia ru ale bo vý bu -
chu vý buš nín je pros tre die, v kto rom sa vy rá ba jú,
po u ží va jú, spra cú va jú ale bo skla du jú vý buš ni ny,

h) zvy čaj ný pre vádz ko vý stav je stav, po čas kto ré ho za -
ria de nie pra cu je v rám ci kon štrukč ných pa ra met -
rov,

i) ob čas ný od bor ný do h¾ad je pre u ká za te¾ ný do h¾ad
od bor ne spôsobilým2) a po ve re ným za mest nan com,
kto rý vy ko ná va kon tro lu za ria de nia v in ter va loch
ur če ných pre vádz ko vým pred pi som,

j) do čas né elek tric ké za ria de nie je elek tric ké za ria de -
nie pod ¾a tech nic kej normy,3)

k) kon tro la elek tric kých za ria de ní je vi zu ál na pre hliad -
ka da ných tech nic kých za ria de ní na účely pre ve re -
nia ich pro ti po žiar nej bez peč nos ti.

§ 3

Vše obec né po žia dav ky

(1) Elek tric ké za ria de nie sa po va žu je za bez peč né, ak 
bolo skon štru o va né a vy ro be né tak, aby pri správ nej
mon tá ži a in šta lá cii, údrž be a pre vádz ko va ní na úče ly,
na kto ré bolo na vrh nu té a vy ro be né, ne moh lo by� prí či -
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1) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 86/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá sa dy po žiar nej bez peč nos ti pri
ma ni pu lá cii a skla do va ní hor ¾a vých kva pa lín, �až kých vy ku ro va cích ole jov a rast lin ných a ži vo číš nych tu kov a ole jov.

2) § 22 až 24 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 718/2002 Z. z. na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci a bez peč nos ti tech nic kých za ria de ní.

3)  STN 34 1090 Pred pi sy pre do čas né elek tric ké za ria de nia.



nou vzni ku požiaru4) a v prí pa de jeho vzni ku ak tív ne
k po žia ru ne pri spie va lo.

(2) Pre vádz ko va te¾ udr žia va elek tric ké za ria de nia
v bez peč nom pre vádz ky schop nom sta ve a za bez pe ču je
vy ko ná va nie pra vi del ných od bor ných pre hlia dok a od -
bor ných skú šok pod ¾a oso bit ných pred pi sov.5)

(3) Pre vádz ko va te¾ elek tric ké ho za ria de nia za bez pe -
ču je ne pre tr ži te do dr žia va nie po ky nov a upo zor ne ní
uve de ných v sprie vod nej do ku men tá cii elek tric ké ho
za ria de nia.

§ 4

Sprie vod ná do ku men tá cia

(1) Ku kaž dé mu elek tric ké mu za ria de niu pat rí sprie -
vod ná do ku men tá cia, kto rú tvo rí
a) sprie vod ná tech nic ká do ku men tá cia,
b) pro jek to vá do ku men tá cia,
c) pre vádz ko vá do ku men tá cia.

(2) Sprie vod nú tech nic kú do ku men tá ciu elek tric ké -
ho za ria de nia tvo rí do ku men tá cia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.6)

(3) Pro jek to vú do ku men tá ciu tvo rí pro jek to vá do ku -
men tá cia sku toč né ho vy ho to ve nia elek tric ké ho za ria -
de nia a pro to ko ly o ur če ní von kaj ších vply vov ale bo
pros tre dí.7)

(4) Pre vádz ko vú do ku men tá ciu tvo rí pre vádz ko vý
pred pis na bez peč né pre vádz ko va nie, vy ko ná va nie
kon trol, údrž bu a ob slu hu elek tric ké ho za ria de nia. Sú -
čas �ou pre vádz ko vej do ku men tá cie sú zá zna my o vy ko -
na ných pre hliad kach a skúš kach elek tric ké ho za ria de -
nia.8)

(5) Sprie vod nú do ku men tá ciu elek tric ké ho za ria de -
nia pre vádz ko va te¾ ucho vá va a za bez pe ču je jej ak tu a li -
zá ciu pod ¾a skut ko vé ho sta vu počas ži vot nos ti elek tric -
ké ho za ria de nia a na po žia da nie ju pred kla dá or gá nom
štát ne ho po žiar ne ho do zo ru.

§ 5

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom po žia ru tu hých hor ¾a vých lá tok

(1) Elek tric ké za ria de nia sa vy ho to vu jú a inštalujú9)
tak, aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li vznie te nie ale bo
za pá le nie prí tom ných tu hých hor ¾a vých lá tok.

(2) Elek tric ké za ria de nia s hor ¾a vou ná pl ňou mož no
po u ži� len vte dy, ak iné rie še nie je tech nic ky ne vhodné
ale bo ne do siah nu te¾ né; v ta kom prí pa de sa za brá ni

vzni ku po žia ru tu hých hor ¾a vých lá tok od hor ¾a vej ná -
pl ne umies tne ním elek tric ké ho za ria de nia ale bo iným
vhod ným opat re ním.

(3) Na ume lé osvet le nie prie sto rov sa pred nost ne po -
u ží va jú níz ko tep lot né zdro je svet la; pri po u ži tí iných
zdro jov svet la sa elek tric ké svie tid lá za bez pe ču jú  po -
trebnou ochra nou pro ti vy pad nu tiu zdro ja svet la ale bo
iné ho ho rú ce ho prv ku zo svie tid la.

(4) Hor ¾a vé lát ky sa uk la da jú vo vzdia le nos ti naj me -
nej 1 m od elek tric kých svie ti diel, ak vý rob ca ne ur čí inú 
bez peč nú vzdia le nos�; to sa ne vz�a hu je na elek tric ké
svie tid lá, kto ré sú sú čas �ou pra cov ných stro jov.

(5) Ne i zo lo va né elek tric ké ve de nie je po vo le né iba
ako pev ne ulo že né, chrá ne né umies tne ním ale bo kry -
tom pro ti mož nos ti vzni ku skra tu spô so be né ho cu dzí -
mi pred met mi; to sa ne vz�a hu je na ne i zo lo va né uzem -
ňo va cie ve de nie tr va lo spo je né so ze mou.

(6) Hlav ný roz vá dzač elek tric kej ener gie sa in šta lu je
mimo pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru tu hých
hor ¾a vých lá tok.

(7) Prie stor oko lo po druž né ho roz vá dza ča sa za bez -
pe ču je tak, aby ne do šlo ani k jeho čias toč né mu za sy pa -
niu hor ¾a vý mi lát ka mi a bol za cho va ný ma ni pu lač ný
prie stor roz vá dza ča.

(8) Po vrcho vá tep lo ta elek tric kých za ria de ní, s kto rý -
mi mô žu prís� tuhé hor ¾a vé lát ky do sty ku, môže do -
siah nu� naj viac tep lo tu o 50 oC niž šiu, ako je naj niž šia
tep lo ta vznie te nia tu hej hor ¾a vej lát ky, kto rá sa na chá -
dza v da nom prie sto re, naj viac však 120 oC; tr va lý styk
tu hých hor ¾a vých lá tok s po vrchom ta kých elek tric kých 
za ria de ní nie je do vo le ný. Tam, kde túto pod mien ku ne -
mož no spo ¾ah li vo zabezpeči� umies tne ním, po u ži je sa
iný vhod ný spô sob na za brá ne nie sty ku tu hých hor ¾a -
vých lá tok s po vrchom elek tric kých za ria de ní.

(9) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre vádz ky 
ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra cov né ho
po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia vyp nu té ok rem
tých, kto ré z pre vádz ko vých ale bo bez peč nos t ných dô -
vo dov nemožno vypnú� (nú dzo vé osvet le nie, vy ku ro va -
nie, vet ra nie a po dob ne).

§ 6

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých pra chov

(1) Elek tric ké za ria de nia sa vy ho to vu jú a inštalujú10)
tak, aby prach ne na rúšal ich spo ¾ah li vú a bez peč nú čin -
nos� a aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li vznie te nie ale -
bo za pá le nie usa de né ho pra chu.
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 4) §  2 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po žiar mi.
 5) § 12 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 718/2002 Z. z. 
 6) § 7 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 718/2002 Z. z.
 7) STN 33 0300:2001 Pros tre dia pre elek tric ké za ria de nia. Ur čo va nie von kaj ších vply vov.
    STN 33 0300:1988 Dru hy pros tre dí pre elek tric ké za ria de nia.
 8) § 9 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 718/2002 Z. z.
 9) STN 33 2310 Pred pi sy pre elek tric ké za ria de nia v rôz nych pros tre diach. 
10) STN EN 50281-1-1:2002 Elek tric ké za ria de nia do prie sto rov s hor ¾a vým pra chom. Čas� 1-1: Elek tric ké za ria de nia chrá ne né kry tom.
    Kon štruk cia a skú ša nie.
    STN EN 50281-1-2:2002 Elek tric ké za ria de nia do prie sto rov s hor ¾a vým pra chom. Čas� 1-2: Elek tric ké za ria de nia chrá ne né kry tom.
    Vý ber, in šta lá cia a údrž ba.



(2) Elek tric ké za ria de nia s hor ¾a vou ná pl ňou mož no
po u ží va� len vte dy, ak iné rie še nie je tech nic ky ne -
vhodné ale bo ne do siah nu te¾ né; v ta kom prí pa de sa za -
brá ni vzni ku po žia ru hor ¾a vých pra chov od hor ¾a vej
ná pl ne vhod ným opat re ním.

(3) Na ume lé osvet le nie prie sto rov sa po u ží va jú pred -
nost ne níz ko tep lot né zdro je svet la; v prí pa de po u ži tia
iných zdro jov svet la sú elek tric ké svie tid lá za bez pe če né 
pot reb nou ochra nou pro ti vy pad nu tiu zdro ja svet la
ale bo iné ho ho rú ce ho prv ku zo svie tid la.

(4) Ne i zo lo va né elek tric ké ve de nia sa ne zria ïu jú ok -
rem ne i zo lo va né ho uzem ňo va cie ho ve de nia, kto ré je tr -
va lo spo je né so ze mou.

(5) Elek tric ké káb le sa ne uk la da jú na kon štruk cie,
kto ré umož ňu jú usa dzo va nie prachu11) na káb loch
v sú vis lých vrst vách. Ak sú káb le ulo že né v káb lo vých
ž¾a boch, ž¾a by sa za krý va jú.

(6) Elek tric ké za ria de nia, kto ré vy ža du jú kon tro lu,
údrž bu, ob slu hu ale bo čis te nie, sa umies tňu jú tak, aby 
boli prí stup né na vy ko na nie uve de ných čin nos tí.

(7) Hlav ný roz vá dzač elek tric kej ener gie sa in šta lu je
mimo pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých 
pra chov. Po druž né roz vá dza če mož no in šta lo va� v da -
nom pros tre dí len vte dy, ak ich kry ty sú zho to ve né
z ma te riá lu, kto rý pri po žia ri ale bo pri inej mi mo riad nej 
uda los ti vý raz ne ne me ní svo je vlast nos ti a ne ší ri po -
žiar.

 (8) Elek tric ké za ria de nia môžu ma� naj vy ššiu po -
vrcho vú tep lo tu ur če nú pod ¾a tech nic kej normy.10)

 (9) Naj vy ššia po vrcho vá tep lo ta elek tro te pel ných
spot re bi čov môže do siah nu� tep lo tu usta no ve nú v oso -
bit nom predpise.12)

(10) Elek tric ké za ria de nia sa čis tia od pra chu tak, aby 
vrst va usa de né ho pra chu ne do siah la hrúb ku 1 mm.

(11) Elek tric ké za ria de nia, kto ré pri bež nej pre vádz -
ke is kria, sa pre u ká za te¾ ne čis tia naj me nej raz za šes�
me sia cov od pra chu vnút ri zariadenia. Elek tric ké za -
ria de nia, kto ré pri pre vádz ke ne is kria, sa pre u ká za te¾ -
ne čis tia od pra chu vnút ri za ria de nia naj me nej raz za
dva nás� me sia cov.

(12) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre -
vádz ky ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra -
cov né ho po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia  vy -
pnuté ok rem tých, kto ré z pre vádz ko vých dô vo dov
ale bo z bez peč nos t ných dô vo dov nemožno vypnú� (nú -
dzo vé osvet le nie, vy ku ro va nie, vet ra nie a po dob ne).

§ 7

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých kva pa lín

(1) Elek tric ké za ria de nia sa vy ho to vu jú a inštalujú9)

tak, aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li vznie te nie ale -
bo za pá le nie prí tom ných hor ¾a vých kva pa lín.

(2) Na ume lé osvet le nie prie sto rov sa po u ží va jú pred -
nost ne níz ko tep lot né zdro je svet la; v prí pa de po u ži tia
iných zdro jov svet la sú elek tric ké svie tid lá za bez pe če né 
pot reb nou ochra nou pro ti vy pad nu tiu zdro ja svet la
ale bo iné ho ho rú ce ho prv ku zo svie tid la.

(3) Ne i zo lo va né elek tric ké ve de nie je po vo le né iba ako 
pev ne ulo že né, chrá ne né umies tne ním ale bo kry tom
pro ti mož nos ti vzni ku skra tu spô so be né ho cu dzí mi
pred met mi; to sa ne vz�a hu je na ne i zo lo va né uzem ňo -
va cie ve de nie tr va lo spo je né so ze mou.

(4) Roz vá dza če elek tric kej ener gie sa pred nost ne in -
šta lu jú tak, aby ne moh li by� za siah nu té hor ¾a vou kva -
pa li nou.

(5) Naj vy ššia po vrcho vá tep lo ta elek tric kých za ria de -
ní, kto ré môžu prís� do sty ku s hor ¾a vou kva pa li nou, je
as poň o 10 oC niž šia, ako je tep lo ta vzpla nu tia tejto hor -
¾a vej kva pa li ny.

(6) Naj vy ššia po vrcho vá tep lo ta elek tro te pel ných
spot re bi čov môže do siah nu� tep lo tu usta no ve nú v oso -
bit nom pred pi se.12)

(7) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre vádz ky 
ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra cov né ho
po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia vyp nu té ok rem
tých, kto ré z pre vádz ko vých ale bo bez peč nos t ných dô -
vo dov nemožno vypnú� (nú dzo vé osvet le nie, vy ku ro va -
nie, vet ra nie a po dob ne).

§ 8

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých pra chov

 (1) Elek tric ké za ria de nia sa in šta lu jú v ta kom vy ho -
to ve ní,10) aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li vý buch.

 (2) Prí vo dy elek tric ké ho ve de nia sa vy ho to vu jú
z elek tric kých káb lov. Ne i zo lo va né elek tric ké ve de nia
sa ne zria ïu jú ok rem ne i zo lo va né ho uzem ňo va cie ho
ve de nia, kto ré je tr va lo spo je né so ze mou.

 (3) Elek tric ké roz vá dza če, elek tric ké zá suv ky a elek -
tric ké za ria de nia s hor ¾a vou ná pl ňou sa in šta lu jú
mimo pros tre dia s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a -
vých pra chov.

 (4) Elek tric ké za ria de nia, kto ré vy ža du jú kon tro lu,
údrž bu, ob slu hu ale bo čis te nie, sa umies tňu jú tak, aby 
umožňovali vy ko na nie uve de ných čin nos tí.

 (5) Všet ky elek tric ké svie tid lá sa vy ho to vu jú s kry -
tom pre púš �a jú cim svet lo. Ak sú in šta lo va né vo výš ke
me nej ako 2,6 m nad po dlahou, mu sia by� vy ba ve né
ochran ným ko šom.

 (6) Nú dzo vé vyp nu tie elek tric kých za ria de ní sa rie ši
tak, aby sa dalo vy ko na� z mies ta mimo pros tre dia s ne -
bez pe čen stvom vý bu chu.
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11) STN 33 2000-5-52 Elek tric ké in šta lá cie bu dov. Čas� 5: Vý ber a stav ba elek tric kých za ria de ní. Ka pi to la 52: Elek tric ké roz vo dy.  
12) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 84/1997 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké pod mien ky a po žia dav ky 

po žiar nej bez peč nos ti pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov, elek tro te pel ných spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho
vy ku ro va nia a pri vý stav be a po u ží va ní ko mí nov a dy mo vo dov.



 (7) Nú dzo vým vyp nu tím sa ne vy pí na jú tie elek tric ké
za ria de nia, kto ré sú ne vy hnut né na za brá ne nie ïal -
šiemu ne bez pe čen stvu (ha va rij né ven ti lá to ry, čer pad lá
vody na ha se nie po žia rov a po dob ne); tie majú za bez pe -
če né samo stat né ne zá vis lé na pá ja nie elek tric kou ener -
giou.

 (8) Elek tric ké za ria de nia môžu ma� naj vy ššiu po -
vrcho vú tep lo tu ur če nú v tech nic kej norme.13)

 (9) Naj vy ššia po vrcho vá tep lo ta elek tro te pel ných
spot re bi čov môže do siah nu� tep lo tu usta no ve nú v oso -
bit nom pred pi se.12)

(10) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre vádz -
ky ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra cov né -
ho po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia vyp nu té
ok rem tých, kto ré z pre vádz ko vých ale bo bez peč nos t -
ných dô vo dov nemožno vypnú� (nú dzo vé osvet le nie,
vy ku ro va nie, vet ra nie a po dob ne).

(11) Elek tric ké za ria de nia sa pre u ká za te¾ ne čis tia
naj me nej raz za šes� me sia cov od pra chu vnút ri
zariadenia. Elek tric ké za ria de nia, kto ré pri pre vádz ke
is kria, sa pri čis te ní sú čas ne aj kon tro lu jú, naj mä stav
izo lá cie, kief elek tric kých stro jov, kon tak tov, lo žísk
a iných dô le ži tých čas tí.

(12) Elek tric ké za ria de nia, v kto rých by sa mo hol
usa di� prach v čase, keï boli mimo pre vádz ky, sa pre -
hliad nu a vy čis tia pred uve de ním do pre vádz ky.

§ 9

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých ply nov

 a pár hor ¾a vých kva pa lín

(1) Elek tric ké za ria de nia sa in šta lu jú v ta kom vy ho -
to ve ní,14) aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li vý buch.

(2) Prí vo dy elek tric ké ho ve de nia sa vy ho to vu jú spra -
vid la z elek tric kých káblov. Ne i zo lo va né elek tric ké ve -
de nie je po vo le né iba ako pev ne ulo že né, chrá ne né
umies tne ním ale bo kry tom pro ti mož nos ti vzni ku skra -
tu spô so be né ho cu dzí mi pred met mi; to sa ne vz�a hu je
na ne i zo lo va né uzem ňo va cie ve de nie tr va lo spo je né so
ze mou.

(3) Všet ky elek tric ké svie tid lá sa vy ho to vu jú s kry -
tom pre púš �a jú cim svet lo. Ak sú in šta lo va né vo výš ke
me nej ako 2,6 m nad po dlahou, mu sia by� vy ba ve né
ochran ným ko šom.

(4) Elek tric ké za ria de nia, kto ré vy ža du jú kon tro lu,
údrž bu, ob slu hu ale bo čis te nie, sa umies tňu jú tak, aby 
umož ňo va li vy ko na nie uve de ných čin nos tí.

(5) Nú dzo vé vyp nu tie elek tric kých za ria de ní sa rie ši
tak, aby sa dalo vy ko na� z mies ta mimo pros tre dia s ne -
bez pe čen stvom vý bu chu.

(6) Nú dzo vým vyp nu tím sa ne vy pí na jú tie elek tric ké
za ria de nia, kto ré sú ne vy hnut né na za brá ne nie ïal -

šiemu ne bez pe čen stvu (ha va rij né ven ti lá to ry, čer pad lá
vody na ha se nie po žia rov a po dob ne); tie majú za bez pe -
če né samo stat né ne zá vis lé na pá ja nie elek tric kou ener -
giou.

(7) Elek tric ké za ria de nia môžu ma� naj vy ššiu po -
vrcho vú tep lo tu ur če nú v tech nic kej nor me.13)

(8) Naj vy ššia po vrcho vá tep lo ta elek tro te pel ných
spot re bi čov môže do siah nu� tep lo tu usta no ve nú v oso -
bit nom pred pi se.12)

(9) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre vádz ky 
ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra cov né ho
po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia vyp nu té ok rem
tých, kto ré z pre vádz ko vých dô vo dov ale bo z bez peč -
nos t ných dô vo dov nemožno vypnú� (nú dzo vé osvet le -
nie, vy ku ro va nie, vet ra nie a po dob ne).

§ 10

Elek tric ké za ria de nia v pros tre dí
s ne bez pe čen stvom po žia ru ale bo vý bu chu vý buš nín

(1) Elek tric ké za ria de nia sa in šta lu jú v ta kom vy ho -
to ve ní,15) aby svo jou pre vádz kou ne spô so bi li po žiar
ale bo vý buch.

(2) Prí vo dy elek tric ké ho ve de nia sa vy ho to vu jú spra -
vid la z elek tric kých káblov. Ne i zo lo va né elek tric ké ve -
de nie mož no po u ži� len ve de né v ochran ných kry toch
v prí sluš nom vy ho to ve ní kry tia IP;15) to sa ne vz�a hu je
na uzem ňo va cie ve de nie tr va lo spo je né so ze mou.

(3) V tom to pros tre dí sa in šta lu jú iba si lo vé káb le,
kto ré sú odol né pro ti ší re niu pla me ňa; ne po u ží va jú sa
káb le s ko vo vým pláš �om.

(4) Hlav ný roz vá dzač elek tric kej ener gie sa in šta lu je
mimo pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru ale bo vý -
bu chu vý buš nín. Po druž né roz vá dza če mož no in šta lo -
va� v pros tre dí V1 a V213) len vte dy, ak ich kry ty sú zho -
to ve né z ma te riá lu, kto rý pri po žia ri ale bo inej
mi mo riad nej uda los ti vý raz ne ne me ní svo je vlast nos ti
a ne ší ri po žiar.

(5) Elek tric ké za ria de nia, kto ré vy ža du jú kon tro lu,
údrž bu, ob slu hu ale bo čis te nie, sa umies tňu jú tak, aby 
umožňovali vy ko na nie uve de ných čin nos tí.

(6) Všet ky elek tric ké svie tid lá sa vy ho to vu jú s kry -
tom pre púš �a jú cim svet lo. Ak sú in šta lo va né vo výš ke
me nej ako 2,6 m nad po dlahou, mu sia by� vy ba ve né
ochran ným ko šom.

(7) Nú dzo vé vyp nu tie elek tric kých za ria de ní sa rie ši
tak, aby sa dalo vy ko na� z mies ta mimo pros tre dia s ne -
bez pe čen stvom po žia ru ale bo vý bu chu.

(8) Nú dzo vým vyp nu tím sa ne vy pí na jú tie elek tric ké
za ria de nia, kto ré sú ne vy hnut né na za brá ne nie ïal -
šiemu ne bez pe čen stvu (ha va rij né ven ti lá to ry, čer pad lá
vody na ha se nie po žia rov a po dob ne); tie majú za bez pe -
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13) STN EN 1127-1: 2001 Vý buš né at mo sfé ry. Pre ven cia a ochra na pro ti účin kom vý bu chu. Čas� 1: Zá klad né po jmy a me to di ka. 
14) STN EN 60079-14: 2000 Elek tric ké za ria de nia do vý buš ných plyn ných at mo sfér. Čas� 14: Elek tric ké in šta lá cie v prie sto roch

s ne bez pe čen stvom vý bu chu.
15) STN 33 2340 Elek tric ké za ria de nia v pros tre diach s ne bez pe čen stvom po žia ru ale bo vý bu chu vý buš nín.



če né samo stat né ne zá vis lé na pá ja nie elek tric kou ener -
giou.

  (9) Elek tric ké za ria de nia sa pre u ká za te¾ ne čis tia na
po vrchu aj vnút ri za ria de nia v le ho tách ur če ných v pro -
to ko le pod ¾a tech nic kej normy.15)

(10) Elek tric ké za ria de nia pod lie ha jú po čas pre vádz -
ky ob čas né mu od bor né mu do h¾a du. V čase pra cov né -
ho po ko ja sú všet ky elek tric ké za ria de nia vyp nu té
ok rem tých, kto ré z pre vádz ko vých ale bo bez peč nos t -
ných dô vo dov nemožno vypnú� (nú dzo vé osvet le nie,
vy ku ro va nie, vet ra nie a po dob ne).

§ 11

Elek tric ké za ria de nia v hor ¾a vých lát kach
 a na hor ¾a vých pod kla doch

(1) Bez oso bit ných opat re ní mon táž elek tric kých za -
ria de ní na hor ¾a vé lát ky a do hor ¾a vých lá tok mož no
usku toč ni� len vte dy, ak elek tric ké za ria de nia vy ho ve li
pred pí sa ným pod mien kam a skúškam16) a ak sú na
takú mon táž ozna če né.17)

(2) Ostat né elek tric ké za ria de nia mož no uk la da� do
hor ¾a vých lá tok stup ňa hor ¾a vos ti B, C1, C2 a C3 a na
ne len pri po u ži tí ne hor ¾a vé ho te pel ne izo lač né ho lôž ka, 
pod lož ky ale bo pri od de le ní vzdu cho vou me dze rou.17)

(3) Pri uk la da ní elek tric kých roz vo dov a ich prí slu -
šen stva do po žiar nych de lia cich kon štruk cií ale bo
na ich po vrch ne smie by� zní že ná po žiar na odol nos�
tých to kon štruk cií.

(4) Elek tric ké vo di če, káb le, in šta lač né rúr ky, liš ty,
prí chyt ky, vý vod ky, ška tu le bez svo riek a iné sú čas ti
elek tric kých roz vo dov bez elek tric kých spo jov mož no
ulo ži� pria mo do hor ¾a vých lá tok stup ňa hor ¾a vos ti B,
C1, C2 a C3 ale bo na ne len vte dy, ak sú as poň odol né
pro ti ší re niu pla me ňa.

§ 12

Pre stu py elek tric kých roz vo dov sta veb ný mi
kon štruk cia mi

(1) Pre stu py elek tric kých roz vo dov sta veb ný mi kon -
štruk cia mi sa rie šia tak, aby prí pad ným po ško de ním
elek tric kých roz vo dov ne vznik lo ne bez pe čen stvo po žia -
ru.

 (2) Pre stu py elek tric kých roz vo dov po žiar ny mi de lia -
ci mi kon štruk cia mi upra vu je oso bit ný pred pis.18)

 (3) Pre stu py elek tric kých roz vo dov cez kon štrukč né
prv ky dru hu D3 mož no rie ši� elek tric ký mi vo dič mi,

káb la mi, in šta lač ný mi rúr ka mi ale bo liš ta mi, kto ré sú
as poň odol né pro ti ší re niu pla me ňa.

§ 13

Do čas né elek tric ké za ria de nia

 (1) Do čas né elek tric ké za ria de nia sa ne zria ïu jú
v pros tre diach s ne bez pe čen stvom vzni ku po žia ru ale -
bo vý bu chu.

 (2) Pre stu py elek tric kých roz vo dov cez kon štrukč né
prv ky dru hu D3 sa vy ho to vu jú v ne hor ¾a vých te pel no -
izo lač ných rúr kach.

 (3) Elek tric ké svie tid lá a in šta lač né prv ky mon to va -
né na kon štrukč né prv ky dru hu D3 sa od nich od de ¾u jú 
ne hor ¾a vou te pel no izo lač nou pod lož kou ale bo vzdu -
cho vou me dze rou hrúb ky 30 mm ale bo pod ¾a § 11.

 (4) Elek tric ké vo di če, kto ré ne ma jú izo lá ciu odol nú
proti ší re niu pla me ňa, sa in šta lu jú tak, aby sa ne do tý -
ka li kon štrukč ných prv kov dru hu D3.

 (5) Spo je elek tric kých vo di čov sa za bez pe ču jú tak,
aby prí po jné svor ky boli od ¾ah če né od �ahu vo di čov
a aby vo di če boli za bez pe če né pro ti ne žia duce mu roz -
po je niu.

 (6) Elek tric ké vo di če a ostat né čas ti elek tric ké ho za -
ria de nia sa chrá nia pred me cha nic kým a iným po ško -
de ním umies tne ním ale bo iným účin ným opat re ním.

 (7) Elek tric ké za ria de nia sú pod ob čas ným od bor -
ným do h¾a dom po ve re né ho za mest nan ca s od bor nou
spô so bi los �ou pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2) kto ré ho
pre u ká za te¾ ne určí pre vádz ko va te¾.

 (8) Kaž dé elek tric ké za ria de nie ale bo jeho čas� sa vy -
pí na nie len počas pra cov né ho po ko ja, ale aj po čas pra -
co vé ho času, ak sa s ním ne pra cu je a jeho pre vádz ka
nie je ne vy hnut ná z oso bit ných dô vo dov.

  (9) V čase, keï sa elek tric ké za ria de nia ne po u ží va jú, 
sú od po je né od sie �o vé ho na pä tia.

(10) Elek tric ké za ria de nia, kto ré sú na pev ný roz vod
pri pájané cez zá suv ky, sú počas pra cov né ho pokoja od -
po je né vy tiah nu tím vid líc zo zá su viek.

§ 14

Ochra na pred účin ka mi at mo sféric kej elek tri ny

(1) Bles koz vod ako ochra na pred účin ka mi at mo -
sféric kej elek tri ny sa zria ïu je pre ob jekty a za ria de nia
pod ¾a oso bit né ho pred pi su a tech nic kých noriem.19)

(2) Ve de nie a zvo dy sa na ob jekt upev ňu jú tak, aby
bola za bez pe če ná pri von kaj ších ve de niach a zvo doch
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16) STN 34 5618 Skú ša nie elek tric kých prí stro jov pre mon táž na hor ¾a vé lát ky a do hor ¾a vých lá tok.
17) STN 33 2312 Elek tric ké za ria de nia v hor ¾a vých lát kach a na nich.
18) § 40 ods. 3 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 288/2000 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na

po žiar nu bez peč nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb.
19) § 38 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 532/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú   po dro bnos ti o vše obec ných 

tech nic kých po žia dav kách na vý stav bu a o vše obec ných tech nic kých po žia dav kách na stav by uží va né oso ba mi s ob me dze nou
schop nos �ou po hy bu a orien tá cie.
STN 34 1390 Pred pi sy pre ochra nu pred bles kom.

   STN 34 1391 Vý ber a stav ba elek tric kých za ria de ní. Ochra na pred bles kom. Ak tív ne bles koz vo dy. 



ich dos ta toč ná bez peč ná vzdia le nos� od kon štrukč -
ných prv kov dru hu D3 ob jektu.20)

(3) Bles koz vo dy sa udr žia va jú v riad nom tech nic kom 
sta ve a kon tro lu jú sa v le ho tách pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,21) ako aj po zis te nom zá sa hu bleskom.

(4) Zis te né zá va dy a po ško de nia bles koz vo du sa od -
stra ňu jú bez zby toč né ho od kla du.

15

Spá ja nie elek tric kých vo di čov

(1) Spá ja nie elek tric kých vo di čov sa vy ko ná va po mo -
cou spá ja cích za ria de ní,22) ku kto rým pat ria naj mä
a) spá ja cie za ria de nia so skrut ko vý mi svor ka mi,
b) spá ja cie za ria de nia s bez skrut ko vý mi svor ka mi,
c) spá ja cie za ria de nia so svor ka mi pre ni ka jú ci mi izo lá -

ciou.

(2) Spá ja nie elek tric kých vo di čov s me de ný mi a hli ní -
ko vý mi jad ra mi sa rea li zu je tak, aby ne moh la vznik nú�
elek tro che mic ká ko ró zia.

(3) Spá ja nie elek tric kých vo di čov sa vy ko ná va spô -
sob mi zod po ve da jú ci mi prí sluš ným pros tre diam.

(4) Spá ja nie elek tric kých vo di čov sa ne smie vy ko ná -
va� iba me cha nic kým skrú te ním ja dier vo di čov bez ïal -
šie ho skrut ko vé ho spo ja.

§ 16

Spo loč né usta no ve nia

(1) Kon tro la elek tric kých za ria de ní sa pre u ká za te¾ ne
vy ko ná va
a) pred pr vým uve de ním do pre vádz ky ale bo po re kon -

štruk cii,
b) po čas pre vádz ky v le ho tách ur če ných v pre vádz ko -

vom pred pi se ale bo v oso bit nom pred pi se.23)

(2) Kon tro lu elek tric kých za ria de ní vy ko ná va jú oso -
by ur če né pre vádz ko va te ¾om elek tric ké ho za ria de nia.

(3) Is tia ce prv ky elek tric kých ob vo dov sa pri op ra ve
na hrá dza jú len tými is tý mi is tia ci mi prv ka mi.24)

(4) Elek tric ké svie tid lá sa pre vádz ku jú v sú la de s ich

sprie vod nou do ku men tá ciou; pri jest vu jú cich, ak
sprie vod ná do ku men tá cia nie je k dis po zí cii, elek tric ké
svie tid lá sa pre vádz ku jú tak, aby sa ne sta li prí či nou
vzni ku po žia ru.

(5) Pre vádz ko va te¾ za bez pe ču je, aby elek tric ké svie -
tid lá a elek tric ké zdro je svet la ne bo li pre kry té hor ¾a vý -
mi lát ka mi a aby vo vzdia le nos ti naj me nej 20 cm od
nich ne bo li umies tňo va né hor ¾a vé ma te riá ly, ak vý rob -
ca ne ur čí inak.

(6) Po hyb li vé prí vo dy a šnú ro vé ve de nia le žia ce na po -
dlahe sa umies tňu jú a za bez pe ču jú tak, aby ne vznik la
mož nos� po ško de nia pláš �a, izo lá cie, prí pad ne jad ra
po hyb li vé ho prí vo du pri ob vyk lom po u ží va ní a aby ne -
bo li pre káž kou pri úni ku osôb z da né ho prie sto ru.
V prí pa de po ško de nia elek tric ké ho za ria de nia pre vádz -
ko va te¾ za bez pe čí jeho od po je nie od na pä tia.

(7) Pre vy bra né za ria de nia a prie sto ry sa po u ží va jú
elek tric ké káb le pod ¾a oso bit né ho pred pi su.25)

(8) Aku mu lá to rov ne a nabíjarne26) s aku mu lá tor mi
ot vo re nej kon štruk cie s na bí ja cím vý ko nom 20 kW
a viac sa vy ba vu jú auto ma tic kým sys té mom blo ko va -
nia na bí ja nia pri vý pad ku nú te né ho pod tla ko vé ho vet -
ra nia.

(9) Aku mu lá to rov ne a na bí jar ne s aku mu lá tor mi
uzav re tej kon štruk cie s na bí ja cím vý ko nom 40 kW
a viac sa vy ba vu jú auto ma tic kým sys té mom blo ko va -
nia na bí ja nia pri vý pad ku nú te né ho pod tla ko vé ho vet -
ra nia.

§ 17

Pre chod né usta no ve nia

Pre vádz ko va te¾ zo sú la dí pre elek tric ké za ria de nia
uží va né pred na do bud nu tím účin nos ti tej to vy hláš ky
vy pra co va nie sprie vod nej do ku men tá cie pod ¾a § 4
ods. 3 a 4 naj ne skôr do dva nás tich me sia cov od na do -
bud nu tia účin nos ti tej to vy hláš ky.

§ 18

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Vla di mír Pal ko v. r.
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20) STN 34 1390 Pred pi sy pre ochra nu pred bles kom.
STN 34 1391 Vý ber a stav ba elek tric kých za ria de ní. Ochra na pred bles kom. Ak tív ne bles koz vo dy.  

21) Vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 718/2002 Z. z. 
22) STN EN 60998 Spá ja cie za ria de nia pre níz ko na pä �o vé ob vo dy pre do mác nos� a po dob né úče ly.
23) § 14 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 121/2002 Z. z. o po žiar nej pre ven cii. 
24) STN 33 2000-5-523 Elek tro tech nic ké pred pi sy. Elek tric ké za ria de nia. 5. Čas�: Vý ber a stav ba elek tric kých za ria de ní. 523. od diel:

Do vo le né prú dy.
25) Prí lo ha č. 14 k vy hláš ke Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 288/2000 Z. z. 
26) STN 33 2610 Aku mu lá to ro vé a na bí ja cie sta ni ce a sta no viš te aku mu lá to rov.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že Slo ven ská re pub li ka ozná mi la de po zi tá ro vi
 Dohovoru o u¾ah če ní prí stu pu k jus tič ným or gá nom v cu dzi ne z 25. ok tób ra 1980 (ozná me nie č. 182/2003 Z. z.) do pl -
ne nie svo jich or gá nov pod ¾a člán ku 4 do ho vo ru.

S účin nos �ou od 1. mar ca 2004 sú odo sie la jú ci mi or gán mi Slo ven skej re pub li ky pod ¾a člán ku 4 do ho vo ru ok rem
Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky aj všet ky ok res né súdy Slo ven skej re pub li ky.
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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 sú na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny Slo ven skej re pub li ky ulo že né tie to ko lek tív ne zmlu vy vyš šie ho stup ňa:

1. Ko lek tív na do ho da vo ve rej nej služ be na rok 2004 z 22. ok tób ra 2003 uzav re tá me dzi za mest ná va te¾ mi v sú la de
s § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), i), j) a k) zá ko na č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov

a

Kon fe de rá ciou od bo ro vých zvä zov Slo ven skej re pub li ky.

2. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa v štát nej služ be na rok 2004 zo 17. de cem bra 2003 uzav re tá v sú la de s § 145
ods. 2 zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi -
sov me dzi zá stup ca mi za štát ur če ný mi vlá dou a ge ne rál nym pro ku rá to rom

a

Kon fe de rá ciou od bo ro vých zvä zov Slo ven skej re pub li ky.
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