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Z Á K O N

z 3. feb ru ára 2004 

o pra cov nom čase a dobe od po čin ku v do pra ve 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

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

  (1) Ten to zá kon upra vu je pra cov ný čas a dobu od po -
čin ku za mest nan cov v do pra ve, čas ve de nia mo to ro vé -
ho vo zid la, bez peč nost nú pre stáv ku a dobu od po čin ku
vo di čov mo to ro vých vo zi diel, s tým sú vi sia ce prá va
a po vin nos ti a zod po ved nos� za po ru še nie po vin nos tí
usta no ve ných tým to zá ko nom. 

  (2) Usta no ve nia § 3 až 6, § 8 a 12 sa vz�a hu jú aj na
vo di ča mo to ro vé ho vo zid la evi do va né ho v za hra ni čí,
kto rý vy ko ná va me dzi ná rod nú cest nú dopravu1) na po -
zem ných ko mu ni ká ciách na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky.

  (3) Usta no ve nia toh to zá ko na sa ne vz�a hu jú na vo di -
ča mo to ro vé ho vo zid la, kto rý vy ko ná va čin nos�
a) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na pre pra vu

ná kla du a kto ré ho ma xi mál na po vo le ná hmot nos�
vrá ta ne prí ve su ale bo ná ve su ne pre sa hu je 3,5 tony,

b) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na pre pra vu
osôb a kto ré pod ¾a dru hu svo jej kon štruk cie a vy ba -
ve nia je ur če né na pre pra vu me nej ako de via tich
osôb vrá ta ne vo di ča,

c) mo to ro vým vo zid lom s ma xi mál nou po vo le nou rých -
lo s�ou 30 km/h,

d) mo to ro vým vo zid lom po u ží va ným ozbro je ný mi si la -
mi, ozbro je ný mi zbor mi, ozbro je ný mi bez peč nost ný -

mi zbor mi, ci vil nou ochra nou ale bo ha sič ský mi
jed not ka mi,2) 

e) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na údrž bu
a op ra vu ka na li zá cie, ochra nu pred po vod ňa mi, zá -
so bo va nie vo dou, ply nom a elek tric kou ener giou,
zhro maž ïo va nie a od voz od pa du, te le gra fic ké služ -
by, te le fón ne služ by, pre pra vu poš to vých zá sie lok,
roz hla so vé vy sie la nie, te le víz ne vy sie la nie, de tek ciu
roz hla so vých vy sie la čov a pri jí ma čov ale bo de tek ciu
te le víz nych vy sie la čov a pri jí ma čov,

f) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va v čase nú dzo -
vé ho stavu3) ale bo na zá chran né prá ce,4)

g) špe ciál nym mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va
na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej sta rost li vos ti,5)

h) mo to ro vým vo zid lom, kto rým sa pre pra vu je za ria de -
nie cir ku sov a lu na par kov,

i) špe ciál nym ha va rij ným mo to ro vým vo zid lom, 
j) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po dro bu je skú šob -

ným jaz dám na po zem ných ko mu ni ká ciách na účel
tech nic ké ho roz vo ja, op ra vy ale bo údrž by, a no vým
mo to ro vým vo zid lom ale bo pre sta va ným mo to ro vým 
vo zid lom, kto ré ešte ne bo lo uve de né do pre vádz ky,

k) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na ne ko merč -
nú pre pra vu ná kla dov vy ko ná va nú vý luč ne pre
vlast nú pot re bu, 

l) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na zber mlie -
ka z fa riem a spät nú pre pra vu ná dob na mlie ko ale -
bo na pre pra vu mlieč nych pro duk tov ur če ných na
kŕ me nie zvie rat,

m) mo to ro vým vo zid lom, kto ré po u ží va or gán ve rej nej
správy6) na pos ky to va nie ve rej ných slu žieb, kto ré
ne kon ku ru jú pro fe sio nál nym cest ným do prav com,

n) mo to ro vým vo zid lom, kto ré po u ží va jú po ¾no hos po -
dár ske, zá hrad níc ke, les níc ke ale bo ry bár ske pod ni -
ky na pre pra vu to va rov v ok ru hu 50 ki lo met rov od
mies ta, kde má vo zid lo svo je sta no viš te,

o) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na pre pra vu
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1) Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 108/1976 Zb. o Eu róp skej do ho de o prá ci osá dok vo zi diel v me dzi ná rod nej cest nej do pra ve
(AETR) v zne ní vy hláš ky mi nis tra za hra nič ných vecí č. 82/1984 Zb.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z. o cest nej do pra ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.

2) Zá kon č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po žiar mi v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z.
3) Ústav ný zá kon č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu.
4) Na prí klad zá kon č. 129/2002 Z. z. o in teg ro va nom zá chran nom sys té me.
5) § 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad 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, zá -

kon č. 515/2003 Z. z. o kraj ských úra doch a ob vod ných úra doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zá kon o samo správ -
nych kra joch) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 5/2004 
Z. z. o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 46/1993 Z. z. o Slo ven skej in for mač nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá -
kon č. 153/2001 Z. z. o pro ku ra tú re v zne ní zá ko na č. 458/2003 Z. z.



ži vo číš ne ho od pa du ale bo uhy nu tých zvie rat, kto ré
nie sú ur če né na ¾ud skú spot re bu,

p) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na pre pra vu
ži vých zvie rat z fa riem na miest ne trhy a spä� ale bo
z tr hov do miest nych bi tún kov,

q) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va ako po jazd ná
pre daj ňa ale bo na po do mo vý pre daj ale bo sa po u ží va 
na pos ky to va nie ban ko vých slu žieb ale bo zme ná -
ren ských slu žieb, ale bo na bo ho služ by, na po ži čia -
va nie kníh, no si čov au dio vi zu ál nych diel, na kul túr -
ne uda los ti ale bo na vý sta vy a za pod mien ky, že
mo to ro vé vo zid lo je upra ve né na ta ké to po u ži tie,

r) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va na pre pra vu
ma te riá lu ale bo vy ba ve nia, kto ré vo dič pot re bu je pri
vý ko ne svo jej prá ce v ok ru hu 50 ki lo met rov od mies -
ta, kde má vo zid lo svo je sta no viš te, za pred po kla du,
že ve de nie vo zid la nie je hlav ná čin nos� vo di ča,

s) mo to ro vým vo zid lom, kto ré sa po u ží va pri vý cvi ku
vo di čov na účel zís ka nia vo dič ské ho pre u ka zu,

t) �a ha čom po u ží va ným vý luč ne na po ¾no hos po dár ske 
prá ce ale bo les né prá ce.

  (4) Usta no ve nia dru hej čas ti a pr vej hla vy tre tej čas ti 
toh to zá ko na sa ne vz�a hu jú na vo di ča mo to ro vé ho vo -
zid la, kto rý vy ko ná va čin nos� mo to ro vým vo zid lom,
kto ré sa po u ží va
a) na pre pra vu osôb v mest skej auto bu so vej do pra ve

ale bo v prí mest skej auto bu so vej do pra ve, kde dĺž ka
auto bu so vej lin ky ne pre sa hu je 50 ki lo met rov, ale bo

b) na údrž bu a kon tro lu po zem ných ko mu ni ká cií. 

§ 2

Zá klad né po jmy 

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) vo di čom mo to ro vé ho vo zid la fy zic ká oso ba, kto rá ve -

die mo to ro vé vo zid lo aj krát ky čas ale bo kto rá sa pre -
pra vu je v mo to ro vom vo zid le na účel, aby moh la
vies� mo to ro vé vo zid lo v prí pa de pot re by, vrá ta ne
prak ti kan tov a žia kov stred ných škôl, ak sú člen mi
osád ky mo to ro vé ho vo zid la,

b) za mest nan com v do pra ve
1. vo dič mo to ro vé ho vo zid la pod ¾a pís me na a), kto rý

je za mest nan com za mest ná va te ¾a pod ni ka jú ce ho 
v cest nej do pra ve,7)

2. za mest na nec v mest skej hro mad nej do pra ve, kto -
rý or ga ni zu je ale bo za bez pe ču je mest skú auto bu -
so vú do pra vu ale bo pre vádz ko va nie do pra vy na
elek trič ko vej drá he ale bo na tro lej bu so vej drá he,
vo dič auto bu su v mest skej auto bu so vej do pra ve,
vo dič elek trič ky ale bo vo dič tro lej bu su,

3. za mest na nec na po zem ných ko mu ni ká ciách, kto -
rý or ga ni zu je, za bez pe ču je ale bo vy ko ná va čin -
nos ti bez pros tred ne sú vi sia ce so zjaz dnos �ou

dia¾ nic, zjaz dnos �ou ale bo schod nos �ou ciest ale -
bo miest nych ko mu ni ká cií,

4. za mest na nec na drá he, kto rý or ga ni zu je, za bez -
pe ču je ale bo vy ko ná va čin nos ti bez pros tred ne
sú vi sia ce s pre vádz ko va ním drá hy ale bo s pre -
vádz ko va ním do pra vy na drá he, ok rem za mest -
nan ca pod ¾a bodu 2,

5. za mest na nec, kto rý je čle nom po sád ky lie tad la, 

6. za mest na nec, kto rý ria di le to vú pre vádz ku, 

7. za mest na nec na le ti sku, kto rý vy ko ná va čin nos ti
bez pros tred ne sú vi sia ce s le tec kou pre vádz kou
na le ti sku ale bo s jej za bez pe čo va ním, 

8. za mest na nec, kto rý je čle nom po sád ky pla vid la
vnút ro zem skej plav by,8) 

9. za mest na nec v prí sta ve, kto rý vy ko ná va čin nos ti
bez pros tred ne sú vi sia ce s na klád kou, vy klád kou, 
op ra vou ale bo so zá so bo va ním pla vid la vnút ro -
zem skej plav by, ale bo

10. za mest na nec zá vod né ho ha sič ské ho út va ru pre -
vádz ko va te ¾a drá hy,9) pre vádz ko va te ¾a letiska10)
ale bo pre vádz ko va te ¾a prí sta vu,8)

c) dis po zič ným za mest nan com v do pra ve za mest na -
nec, kto ré mu za mest ná va te¾ ne mô že naj me nej týž -
deň vo pred ozná mi� ne rov no mer né roz vrh nu tie pra -
cov né ho času s plat nos �ou naj me nej na týž deň,

d) pra co vi skom 

1. síd lo ale bo mies to pod ni ka nia za mest ná va te ¾a
ale bo vo di ča mo to ro vé ho vo zid la, kto rý je samo -
stat ne zá rob ko vo čin nou oso bou, vrá ta ne or ga ni -
zač ných zlo žiek,

2. do prav ný pros trie dok, kto rý vo dič mo to ro vé ho vo -
zid la ale bo za mest na nec v do pra ve po u ží va pri pl -
ne ní pra cov ných po vin nos tí ale bo pri pod ni ka ní,

3. kaž dé iné mies to, na kto rom sa vy ko ná va jú čin -
nos ti spo je né s do pra vou,

e) týž dňom ob do bie me dzi 0.00 ho di nou v pon de lok
a 24.00 ho di nou v ne de ¾u, 

f) do bou od po čin ku doba, kto rá trvá naj me nej jed nu
ho di nu, po čas kto rej za mest na nec v do pra ve môže
vo¾ ne dis po no va� svo jím ča som a kto rá sa ne za po čí -
ta va do pra cov né ho času,

g) zá zna mo vým za ria de ním za ria de nie schválené11) na
mon táž do mo to ro vé ho vo zid la, kto ré sa po u ží va na
auto ma tic ké ale bo po lo a u to ma tic ké zo bra zo va nie
a za zna me ná va nie úda jov o po hy be mo to ro vé ho vo -
zid la a úda jov uve de ných v prí lo he č. 1,

h) zá zna mo vým lis tom list schvá le ný a ur če ný na za -
chy te nie a ucho va nie úda jov za zna me na ných zá zna -
mo vým za ria de ním.
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7) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

8) Zá kon č. 338/2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 580/2003 Z. z.
9) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 164/1996 Z. z. o drá hach a o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb.  o živ nos ten skom pod ni ka ní

(živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
10) Zá kon č. 143/1998 Z. z. o ci vil nom le tec tve (le tec ký zá kon) a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 37/2002 Z. z.
11) Zá kon č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gii a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

Vy hláš ka Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 210/2000 Z. z. o me rad lách a met ro lo gic kej kon tro le
v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 108/1976 Zb. v zne ní vy hláš ky mi nis tra za hra nič ných vecí č. 82/1984 Zb.



DRU  HÁ  ČASŤ

ČAS VE DE NIA MO TO RO VÉ HO VO ZID LA A DOBA
OD PO ČIN KU VO DI ČA MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

P R V Á  H L A  V A

ČAS VE DE NIA MO TO RO VÉ HO VO ZID LA,
BEZ PEČ NOST NÁ PRE STÁV KA A DOBA OD PO ČIN KU

§ 3

Čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la 

(1) Den ný čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la je čas ve -
de nia mo to ro vé ho vo zid la me dzi dvo ma ne pre tr ži tý mi
den ný mi od po čin ka mi ale bo me dzi ne pre tr ži tým den -
ným od po čin kom a ne pre tr ži tým od po čin kom v týžd ni.

(2) Den ný čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la ne smie
pre siah nu� de vä� ho dín, pri čom ten to čas mož no dva -
krát v týžd ni pre dĺ ži� na de sa� ho dín, ak nie je ïa lej
usta no ve né inak. 

(3) Den ný čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la pod ¾a od -
se ku 2 mož no pre dĺ ži� v ne vy hnut nom roz sa hu len
z dô vo du do kon če nia jaz dy do naj bliž šie ho vhod né ho
mies ta na za is te nie bez peč né ho vy stú pe nia osôb ale bo
vy lo že nia ná kla du. Dô vo dy pre dĺ že nia ur če né ho času
ve de nia mo to ro vé ho vo zid la je vo dič mo to ro vé ho vo zid -
la po vin ný za pí sa� do zá zna mo vé ho lis tu.

(4) Cel ko vý čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la ne smie
pre siah nu� 90 ho dín v ob do bí dvoch po sebe na sle du jú -
cich týž dňov. 

(5) Do času ve de nia mo to ro vé ho vo zid la sa za po čí ta va 
aj čas pre ru še nia ve de nia mo to ro vé ho vo zid la na dobu
krat šiu ako 15 mi nút.

§ 4

Bez peč nost ná pre stáv ka

(1) Vo dič mo to ro vé ho vo zid la musí ma� po uply nu tí
šty roch a pol ho di ny ve de nia mo to ro vé ho vo zid la bez -
peč nost nú pre stáv ku v tr va ní naj me nej 45 mi nút, ak sa 
ne za čí na ne pre tr ži tý den ný od po či nok ale bo ne pre tr ži -
tý od po či nok v týžd ni.

(2) Bez peč nost nú pre stáv ku pod ¾a od se ku 1 mož no
roz de li� na nie ko¾ ko čas tí v tr va ní naj me nej 15 mi nút. 

§ 5

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok 

(1) Vo dič mo to ro vé ho vo zid la musí ma� v prie be hu 24
ho dín od po či nok v tr va ní naj me nej 11 po sebe na sle du -
jú cich hodín. 

(2) Od po či nok pod ¾a od se ku 1 mož no 
a) skrá ti� až na de vä� po sebe na sle du jú cich ho dín naj -

viac tri krát za týž deň za pod mien ky, že od po či nok
v na sle du jú com týžd ni bude pre dĺ že ný o čas pred -
chá dza jú ce ho skrá te nia,

b) roz de li� na dve ale bo tri čas ti po čas 24 ho dín

v dňoch, v kto rých nie je skrá te ný pod ¾a pís me na a),
pri čom jed na čas� od po čin ku musí tr va� naj me nej
osem po sebe na sle du jú cich ho dín a ne pre tr ži tý od -
po či nok musí tr va� naj me nej 12 ho dín. 

(3) Ak sa pri ve de ní mo to ro vé ho vo zid la strie da jú via -
ce rí vo di či, musí ma� kaž dý z nich od po či nok naj me nej
osem po sebe na sle du jú cich ho dín v prie be hu kaž dých
30 ho dín.

(4) Vo dič mo to ro vé ho vo zid la môže od po či nok čer pa�
v za par ko va nom mo to ro vom vo zid le, ak je vy ba ve né le -
žad lom pre kaž dé ho vo di ča, vy ku ro va cím a vet ra cím
sys té mom pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(5) Od po či nok pod ¾a od se kov 1 až 3 mož no pre ru ši�
je den krát, ak vo dič spre vá dza mo to ro vé vo zid lo, kto ré
sa pre pra vu je pla vid lom ale bo vla kom, pri čom
a) čas� od po čin ku strá ve né ho na pev ni ne sa musí vy -

bra� pred čas �ou ale bo po čas ti den né ho od po čin ku
strá ve né ho na pla vid le ale bo vo vla ku,

b) čas pre ru še nia me dzi dvo mi čas �a mi od po čin ku ne -
smie pre siah nu� jed nu ho di nu pred na lo že ním ale bo 
vy lo že ním mo to ro vé ho vo zid la, pri čom čas sú vi sia ci
s vy ba vo va ním for ma lít pri col nej kon tro le sa za po čí -
ta va do času na lo že nia ale bo vy lo že nia mo to ro vé ho
vo zid la,

c) po čas obi dvoch čas tí od po čin ku musí ma� vo dič mo -
to ro vé ho vo zid la k dis po zí cii le žad lo ale bo lôž ko.

(6) Od po či nok pre ru še ný pod ¾a od se ku 5 sa pre dl žu je 
o dve ho di ny. 

§ 6

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni 

(1) Vo dič mo to ro vé ho vo zid la musí ma� naj viac po
šies tich den ných ča soch ve de nia mo to ro vé ho vo zid la
ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni. 

(2) Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni mož no pre su nú�
na ko niec šies te ho dňa, ak cel ko vý čas ve de nia mo to ro -
vé ho vo zid la po čas šies tich ka len dár nych dní ne pre -
kro čil dobu zod po ve da jú cu šies tim den ným ča som ve -
de nia mo to ro vé ho vo zid la. 

(3) V me dzi ná rod nej ne pra vi del nej auto bu so vej
doprave13) ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni mož no pre su -
nú� na ko niec dva nás te ho dňa, ak cel ko vý čas ve de nia
mo to ro vé ho vo zid la po čas dva nás tich ka len dár nych
dní ne pre kro čí dobu zod po ve da jú cu dva nás tim den -
ným ča som ve de nia mo to ro vé ho vo zid la.

(4) Vo dič mo to ro vé ho vo zid la musí ma� ne pre tr ži tý
od po či nok v týžd ni v tr va ní naj me nej 45 ho dín.

(5) Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni mož no skrá ti� až
na
a) 36 ho dín, ak je čer pa ný v mies te ob vyk lé ho sta no viš -

�a mo to ro vé ho vo zid la ale bo v mies te byd li ska vo di ča, 
b) 24 ho dín, ak je čer pa ný mimo mies ta uve de né ho

v pís me ne a).

(6) Ak sa pri ve de ní mo to ro vé ho vo zid la strie da jú via -
ce rí vo di či, na kaž dé ho z nich sa vz�a hu jú od se ky 4 a 5.
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12) § 55 vy hláš ky Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 116/1997 Z. z. o pod mien kach pre máv ky vo zi diel
na po zem ných ko mu ni ká ciách.

13) § 17 a 21 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z. v zne ní zá ko na č. 506/2002 Z. z. 



(7) Čas skrá te nia ne pre tr ži té ho od po čin ku v týžd ni
musí by� na hra de ný vcel ku naj ne skôr do troch týž dňov 
od uply nu tia týž dňa, v kto rom bol ne pre tr ži tý od po či -
nok skrá te ný. Od po či nok pos ky to va ný ako ná hra da za
skrá te nie ne pre tr ži té ho od po čin ku musí nad vä zo va�
na ne pre tr ži tý od po či nok v tr va ní naj me nej ôs mich ho -
dín, a ak o to vo dič mo to ro vé ho vo zid la po žia da, musí
mu by� pos kyt nu tý v mies te ob vyk lé ho sta no viš �a mo -
to ro vé ho vo zid la ale bo v mies te byd li ska vo di ča.

(8) Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni, kto rý sa za čí na
v jed nom týžd ni a po kra ču je v na sle du jú com týžd ni,
mož no pri po ji� k jed né mu z tých to týž dňov.

D R U  H Á  H L A  VA

PO VIN NOS TI ZA MEST NÁ VA TE ¼A A VO DI ČA
MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

§ 7

Po vin nos ti za mest ná va te ¾a a vo di ča mo to ro vé ho
vo zid la, kto rý je samo stat ne zá rob ko vo

čin nou oso bou

(1) Za mest ná va te¾, kto rý pod ni ká v cest nej do pra ve,7) 
ale bo za mest ná va te¾, kto rý vy ko ná va cest nú do pra vu
v sú vis los ti s akým ko¾ vek iným pod ni ka ním,14) je po -
vin ný
a) za bez pe či� do mo to ro vé ho vo zid la mon táž zá zna mo -

vé ho za ria de nia auto ri zo va nou osobou11) a jeho riad -
ne po u ží va nie, 

b) za bez pe či� v prí pa de po ru chy zá zna mo vé ho za ria de -
nia jeho op ra vu auto ri zo va nou osobou11) 
1. ihneï, ako to okol nos ti do vo lia, v naj bliž šom

mies te, kde mož no po ru chu od strá ni�, 
2. v prie be hu jed né ho týž dňa odo dňa zis te nia po ru -

chy na tra se jaz dy mo to ro vé ho vo zid la, ak sa mo -
to ro vé vo zid lo ne mô že vrá ti� do pre vádz kar ne,

c) za bez pe či� vo di čo vi mo to ro vé ho vo zid la dos ta toč ný
po čet zá zna mo vých lis tov,

d) za bez pe či� evi den ciu a ucho va nie zá zna mo vých lis -
tov naj me nej po čas dvoch ro kov od ich po u ži tia,

e) na po žia da nie pos kyt nú� 
1. zá zna mo vé lis ty pod ¾a pís me na d) in špek to rá tu

prá ce, 
2. kó pie zá zna mo vých lis tov pod ¾a pís me na d) vo di -

čo vi mo to ro vé ho vo zid la.

(2) Usta no ve nia od se ku 1 písm. a), b), d) a e) prvého
bodu sa vz�a hu jú aj na vo di ča mo to ro vé ho vo zid la, kto -
rý je samo stat ne zá rob ko vo čin nou oso bou, kto rý pod -
ni ká v cest nej doprave7) ale bo vy ko ná va cest nú do pra -
vu v sú vis los ti s akým ko¾ vek iným podnikaním14) a nie
je za mest ná va te ¾om. 

§ 8

Po vin nos ti vo di ča mo to ro vé ho vo zid la

Vo dič mo to ro vé ho vo zid la je po vin ný 

a) správ ne po u ží va� zá zna mo vé za ria de nie,
b) ma� v mo to ro vom vo zid le dos ta toč ný po čet ne po u ži -

tých zá zna mo vých lis tov,
c) správ ne a úpl ne vy pl ni� a po u ží va� zá zna mo vé lis ty

pod ¾a prí lo hy č. 2 a 3,
d) ucho vá va� v mo to ro vom vo zid le zá zna mo vé lis ty za

pre bie ha jú ci týž deň a po sled ný deň ve de nia mo to ro -
vé ho vo zid la v pred chá dza jú com týžd ni,

e) v prí pa de po ru chy zá zna mo vé ho za ria de nia po u ží va� 
mo to ro vé vo zid lo naj viac je den týž deň odo dňa zis te -
nia po ru chy a za zna me ná va� ná hrad ným spô so bom
na zá zna mo vý list ale bo na do čas ný zá znam pri po je -
ný k zá zna mo vé mu lis tu úda je o ča so vých úse koch
pod ¾a prí lo hy č. 1 a za pí sa� čís lo do kla du, kto rý
opráv ňu je vo di ča vies� mo to ro vé vo zid lo, vrá ta ne
jeho pod pi su,

f) pred lo ži� zá zna mo vé lis ty pod ¾a pís me na d) na po žia -
da nie in špek to ro vi prá ce ale bo prí sluš ní ko vi Po li caj -
né ho zbo ru.

T R E  T I A  H L A  VA

IN ŠPEK CIA PRÁ CE, KON TRO LA NA PO ZEM NÝCH
KO MU NI KÁ CIÁCH

§ 9

Vy ko ná va nie kon tro ly na pra co vis kách a na
po zem ných ko mu ni ká ciách

(1) Kon tro lu nad do dr žia va ním usta no ve ní toh to zá -
ko na na po zem ných ko mu ni ká ciách vy ko ná va jú
a) in špek to rá ty prá ce v spo lu prá ci s or gán mi Po li caj né -

ho zbo ru,15)
b) or gá ny Po li caj né ho zbo ru v roz sa hu vy me dze nom

v od se ku 4 v rám ci do h¾a du nad bez peč nos �ou a ply -
nu los �ou cest nej pre máv ky.16)

(2) Pred me tom kon tro ly in špek to rá tov prá ce na pra -
co vis kách pod ¾a § 2 písm. d) pr vé ho bodu je
a) do dr žia va nie týž den ných dôb od po čin ku a ča sov ve -

de nia mo to ro vé ho vo zid la me dzi tý mi to do ba mi od -
po čin ku,

b) do dr žia va nie dvoj týž dňo vé ho ob me dze nia ča sov ve -
de nia mo to ro vé ho vo zid la,

c) pos ky to va nie ná hra dy za skrá te nie den ných ale bo
týž den ných dôb od po čin ku,

d) správ ne po u ží va nie zá zna mo vých lis tov a zá zna mo -
vé ho za ria de nia pod ¾a § 8.

(3) Pred me tom kon tro ly in špek to rá tov prá ce na po -
zem ných ko mu ni ká ciách pod ¾a od se ku 1 písm. a) je 
a) do dr žia va nie den ných ča sov ve de nia mo to ro vé ho vo -

zid la, pre stá vok v prá ci, den ných dôb od po čin ku
a po sled nej týž den nej doby od po čin ku v ob do bí  po -
d¾a § 8 písm. d),

b)  správ ne po u ží va nie zá zna mo vých lis tov a zá zna mo -
vé ho za ria de nia pod ¾a § 8.
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14) § 2 Ob chod né ho zá kon ní ka.
Zá kon č. 455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

15) § 16 zá ko na č. 95/2000 Z. z. o in špek cii prá ce a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
16) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 65 ods. 1 písm. f) 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.



(4) Pred me tom kon tro ly or gá nov Po li caj né ho zbo ru na
po zem ných ko mu ni ká ciách pod ¾a od se ku 1 písm. b) je 
a) do dr žia va nie bez peč nost ných pre stá vok pod ¾a § 4,
b) do dr žia va nie po vo le nej rých lo sti mo to ro vé ho vozidla17)

za zna me na nej zá zna mo vým za ria de ním na zá zna -
mo vý list v pre bie ha jú com týžd ni a za po sled ný deň
jaz dy v pred chá dza jú com týžd ni, pri čom za pre kro -
če nie po vo le nej rých lo sti sa po va žu je kaž dá doba tr -
va jú ca viac než jed nu mi nú tu, po čas kto rej mo to ro vé 
vo zid lo ka te gó rie N3

18) pre kro čí po vo le nú rých los� 90 
km/h a mo to ro vé vo zid lo ka te gó rie M3

18) pre kro čí po -
vo le nú rých los� 105 km/h.

(5) Kon tro la vy ko ná va ná v pre vádz ko vých prie sto -
roch in špek to rá tu prá ce na zá kla de do ku men tov ale bo
úda jov, kto ré za mest ná va te¾ in špek to rá tu prá ce na po -
žia da nie pos ky tol, má šta tút kon tro ly vy ko ná va nej
pria mo na pra co vi sku pod ¾a § 2 písm. d) pr vé ho bodu.

(6) In špek to rá ty prá ce a or gá ny Po li caj né ho zbo ru vy -
ko ná va jú kon tro ly na po zem ných ko mu ni ká ciách 
a) bez roz die lu štá tu, v kto rom je mo to ro vé vo zid lo evi -

do va né, a bez roz die lu štát nej prí sluš nos ti vo di ča
mo to ro vé ho vo zid la,

b) na rôz nych mies tach v rôz nom čase tak, aby ob siah li 
dos ta toč ne ve¾ kú čas� cest nej sie te, a tak, aby ne bo -
lo mož né sa im vy hnú�,

c) tak, aby za chy ti li ve¾ kú a re pre zen ta tív nu vzor ku vo -
di čov mo to ro vých vo zi diel, za mest ná va te ¾ov a mo to -
ro vých vo zi diel všet kých do prav ných ka te gó rií.

§ 10

Or ga ni zá cia a evi den cia kon tro ly

(1) Ná rod ný in špek to rát prá ce spo lu pra cu je s prí -
sluš ný mi or gán mi člen ských štá tov Eu róp skej únie
(ïa lej len „člen ský štát“)
a) pri ob jas ňo va ní prie stup kov pod ¾a § 12, kto rých sa

do pus ti li vo di či mo to ro vých vo zi diel evi do va ných
v člen ských štá toch na zemí Slo ven skej re pub li ky,

b) pri ob jas ňo va ní po ru še nia pred pi sov člen ských štá -
tov upra vu jú cich čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la,
bez peč nost nú pre stáv ku a dobu od po čin ku, kto ré ho 
sa na úze mí tých to štá tov do pus ti li vo di či mo to ro -
vých vo zi diel evi do va ných v Slo ven skej re pub li ke. 

(2) Ná rod ný in špek to rát prá ce na po žia da nie prí sluš -
né ho or gá nu člen ské ho štá tu za bez pe ču je vy ko ná va nie 
kon tro ly na pra co vis kách pod ¾a § 2 písm. d) pr vé ho
bodu vrá ta ne ozná me nia jej vý sled kov prí sluš né mu or -
gá nu člen ské ho štá tu. 

(3) Ná rod ný in špek to rát prá ce v spo lu prá ci s Po li caj -
ným zborom15)
a) or ga ni zu je kon tro ly tak, aby 

1. po krý va li kaž dý rok naj me nej 1 % pra cov ných dní
vo di čov mo to ro vých vo zi diel,

2. naj me nej 15 % z cel ko vé ho poč tu pra cov ných dní, 
po čas kto rých sa kon tro ly budú vy ko ná va�, boli
vy ko ná va né na po zem ných ko mu ni ká ciách a naj -

me nej 25 % na pra co vis kách pod ¾a § 2 písm. d) pr -
vé ho bodu, 

b) naj me nej dva krát roč ne ko or di nu je vý kon kon tro ly
na po zem ných ko mu ni ká ciách s prí sluš ný mi or gán -
mi dvoch ale bo via ce rých člen ských štá tov, pri čom
kaž dý z nich vy ko ná va kon tro ly v rov na kom čase na
svo jom úze mí,

c) kaž dé dva roky odo dňa účin nos ti toh to usta no ve nia
naj ne skôr do 30. sep tem bra ale bo na po žia da nie za -
sie la pot reb né in for má cie Ko mi sii Eu róp skych spo -
lo čen stiev,

d) kaž dých 12 me sia cov odo dňa účin nos ti toh to usta -
no ve nia ale bo na po žia da nie pos ky tu je prí sluš né mu
or gá nu člen ské ho štá tu in for má cie o
1. po ru še ní toh to zá ko na ob čan mi člen ských štá tov

a o po ku tách, kto ré im boli za po ru še nie toh to zá -
ko na ulo že né na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

2. po ku tách ulo že ných ob ča nom Slo ven skej re pub -
li ky in špek to rát mi prá ce ale bo or gán mi Po li caj né -
ho zbo ru za po ru še nie pred pi sov člen ských štá tov 
upra vu jú cich čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la,
bez peč nost nej pre stáv ky a doby od po čin ku, zis te -
né prí sluš ný mi or gán mi člen ských štá tov na ich
úze mí. 

(4) Or gá ny in špek cie práce19) vedú evi den ciu vy ko na -
ných kon trol (ïa lej len „evi den cia“). Evi den cia ob sa hu -
je po čet 
a) vo di čov mo to ro vých vo zi diel kon tro lo va ných na pra -

co vis kách pod ¾a § 2 písm. d) pr vé ho bodu,
b) vo di čov mo to ro vých vo zi diel kon tro lo va ných na po -

zem ných ko mu ni ká ciách,
c) pra cov ných dní, po čas kto rých boli vy ko ná va né kon -

tro ly,
d) za zna me na ných prie stup kov.

(5) V evi den cii pod ¾a od se ku 4 sa vedú o vo di čoch mo -
to ro vých vo zi diel tie to úda je:
a) meno a priez vis ko, 
b) dá tum a mies to na ro de nia, 
c) štát na prí sluš nos�,
d) ad re sa tr va lé ho po by tu,
e) ad re sa pra co vi ska pod ¾a § 2 písm. d) pr vé ho bodu. 

(6) Or gá ny in špek cie prá ce spra cú va jú osob né úda je
pod ¾a od se ku 5 písm. a) až d) bez sú hla su dotk nu tých
osôb.20)

(7) Or gá ny Po li caj né ho zbo ru pos ky tu jú do evi den cie
in for má cie pod ¾a od se ku 4 písm. b) až d) a od se ku 5 zís -
ka né z kon tro ly vy ko na nej pod ¾a § 9 ods. 4. 

Š T V R  T Á  H L A  VA

SANK CIE A ZÁ KAZ PO U ŽÍ VA NIA
MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

§ 11

Zá kaz po u ží va nia mo to ro vé ho vo zid la

In špek tor prá ce je opráv ne ný za ká za� po u ží va nie mo -
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17) § 15 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z.
18) 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. 116/1997 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
19) § 5 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. k) zá ko na č. 95/2000 Z. z.
20) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.



to ro vé ho vo zid la v prí pa doch, keï po ru cha ale bo chyb -
ná čin nos� zá zna mo vé ho za ria de nia
a) ne bo la od strá ne ná pod ¾a § 7 ods. 1 písm. b),
b) bola spô so be ná ne opráv ne nou ma ni pu lá ciou ale bo

ne opráv ne ným zá sa hom.

§ 12

Prie stup ky

(1) Prie stup ku sa do pus tí ten, kto ako vo dič mo to ro -
vé ho vo zid la 
a) ne do dr žia va usta no ve nia toh to zá ko na

1. o čase ve de nia mo to ro vé ho vo zid la (§ 3),
2. o bez peč nost nej pre stáv ke (§ 4),
3. o dobe od po čin ku (§ 5 a 6),

b) po ru ší po vin nos ti usta no ve né v § 8.

(2) Prie stup ku sa do pus tí ten, kto
a) sfal šu je, po zme ní ale bo zni čí zá zna mo vý list ale bo

úda je za zna me na né na zá zna mo vom lis te ale bo kto
sfal šo va né ale bo po zme ne né úda je po u ži je ako pra -
vé,

b) ne opráv ne ne ma ni pu lu je so zá zna mo vým za ria de -
ním ale bo doň ne opráv ne ne za sa hu je.

(3) Pre kro če nie po vo le ných rých lo stí ur če ných v § 9
ods. 4 písm. b) je prie stup kom pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.21)

(4) Za prie stu pok pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� po ku -
tu do 10 000 Sk a v blo ko vom ko na ní do 5 000 Sk. Za
prie stup ky pod ¾a od se ku 2 mož no ulo ži� po ku tu do
20 000 Sk a zá kaz čin nos ti do 6 me sia cov.22) 

(5) In špek to rá ty prá ce pre jed ná va jú prie stup ky  po -
d¾a od se kov 1 a 2 a roz ho du jú o ulo že ní zá ka zu čin nos -
ti. V blo ko vom ko na ní pre jed ná va jú prie stup ky pod ¾a
od se ku 1 in špek to ri prá ce.

(6) Prie stup ky pod ¾a od se ku 1 písm. a) dru hé ho
bodu, zis te né or gán mi Po li caj né ho zbo ru v rám ci do -
h¾a du nad bez peč nos �ou a ply nu los �ou cest nej pre -
máv ky, pre jed ná va jú or gá ny Po li caj né ho zbo ru.

(7) Na prie stup ky a ich pre jed ná va nie sa vz�a hu je
vše obec ný pred pis o prie stup koch.23)

 TRE  T IA  ČASŤ

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU
ZA MEST NAN CA V DO PRA VE

P R V Á  H L A  V A

PRA COV NÝ ČAS A PRE STÁV KA NA OD PO ČI NOK
A JE DE NIE VO DI ČA MO TO RO VÉ HO VO ZID LA

§ 13

Spo loč né usta no ve nia

(1) Usta no ve nia tej to hla vy sa vz�a hu jú len na vo di ča

mo to ro vé ho vo zid la, kto rý je za mest nan com v do pra ve
pod ¾a § 2 písm. b) pr vé ho bodu.

(2) Na vo di ča mo to ro vé ho vo zid la, kto rý je za mest -
nan com v do pra ve pod ¾a § 2 písm. b) pr vé ho bodu, sa
rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia pr vej, dru hej a štvr tej
hla vy dru hej čas ti toh to zá ko na.

§ 14

Pra cov ný čas

(1) Do pra cov né ho času vo di ča mo to ro vé ho vo zid la sa 
za po čí ta va 

a) čas

1. ve de nia mo to ro vé ho vo zid la,

2. na klád ky, vy klád ky vrá ta ne času mo ni to ro va nia
na klád ky a vy klád ky,

3. ve no va ný po mo ci ces tu jú cim pri na stu po va ní
a vy stu po va ní z mo to ro vé ho vo zid la,

4. čis te nia a tech nic kej údrž by mo to ro vé ho vo zid la,

5. prá ce vy ko ná va nej v zá uj me bez peč nos ti mo to ro -
vé ho vo zid la, bez peč nos ti jeho ná kla du a ces tu jú -
cich ale bo v zá uj me pl ne nia po vin nos tí pria mo
spo je ných s vy ko ná va nou pre prav nou čin nos �ou,

6. vy ba vo va nia for ma lít v sú vis los ti s hra nič nou
kontrolou24) ale bo s col nou kon tro lou,25)

b) čas, v prie be hu kto ré ho vo dič mo to ro vé ho vo zid la je
k dis po zí cii za mest ná va te ¾o vi na svo jom pra co vi sku
a je pri pra ve ný pre vzia� prá cu spo je nú s do prav nou
čin nos �ou, ak jeho pred ví da te¾ ná doba tr va nia nie je
zná ma vo pred, ale bo pod ¾a pod mie nok do hod nu tých 
so zá stup ca mi za mest nan cov,

c) bez peč nost ná pre stáv ka.

(2) Prie mer ný týž den ný pra cov ný čas vo di ča mo to ro -
vé ho vo zid la vrá ta ne prá ce nad čas je naj viac 48 ho dín
v dobe naj viac šty roch po sebe na sle du jú cich ka len dár -
nych me sia cov, aj keï pra cu je pre via ce rých za mest ná -
va te ¾ov.

(3) Pra cov ný čas vo di ča mo to ro vé ho vo zid la je naj viac 
60 ho dín týž den ne, ak je spl ne ná pod mien ka pod ¾a od -
se ku 2.

(4) V me dzi ná rod nej ne pra vi del nej auto bu so vej do -
pra ve je pra cov ný čas vo di ča mo to ro vé ho vo zid la za 12
po sebe na sle du jú cich ka len dár nych dní naj viac 120
ho dín, ak je spl ne ná pod mien ka pod ¾a od se ku 2.

(5) Na úče ly sle do va nia pra cov né ho času je za mest -
ná va te¾ po vin ný pí som ne vy žia da� od vo di ča mo to ro vé -
ho vo zid la úda je o pra cov nom čase od pra co va nom pre
iné ho za mest ná va te ¾a, kto ré mu je vo dič mo to ro vé ho
vo zid la po vin ný pí som ne pos kyt nú�. 
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21) § 22 ods. 1 písm. a) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní zá ko na č. 490/2001 Z. z.
22) § 14 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.
23) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
24) Zá kon 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 v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
25) Zá kon č. 240/2001 Z. z. o or ga ni zá cii štát nej sprá vy v col níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 15

Pre stáv ka na od po či nok a je de nie

Vo dič mo to ro vé ho vo zid la musí ma� ok rem bez peč -
nost nej pre stáv ky
a) naj ne skôr po šies tich ho di nách tr va nia pra cov nej

zme ny pre stáv ku na od po či nok a je de nie v tr va ní
naj me nej 30 mi nút, 

b) ak cel ko vá pra cov ná zme na trvá dlh šie než de vä� ho -
dín, pre stáv ku na od po či nok a je de nie v tr va ní naj -
me nej 45 mi nút, pri čom táto pre stáv ka môže by�
roz de le ná na dve čas ti v tr va ní naj me nej 30 mi nút
a 15 mi nút. 

D R U  H Á  H L A  VA

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU
ZA MEST NAN CA V MEST SKEJ HRO MAD NEJ

DO PRA VE A VO DI ČA AUTO BU SU V PRÍ MEST SKEJ
AUTO BU SO VEJ DO PRA VE

§ 16

Pra cov ný čas

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
za mest nan ca v mest skej hro mad nej do pra ve a vo di ča
auto bu su v prí mest skej auto bu so vej do pra ve, kde dĺž -
ka auto bu so vej lin ky ne pre sa hu je 50 ki lo met rov tak,
aby ne pre sia hol v prie be hu týž dňa 60 ho dín.

(2) Do pra cov né ho času vo di ča auto bu su v mest skej
auto bu so vej do pra ve, vo di ča elek trič ky, vo di ča tro lej bu su
ale bo vo di ča auto bu su v prí mest skej auto bu so vej do pra -
ve, kde dĺž ka auto bu so vej lin ky ne pre sa hu je 50 ki lo met rov
(ïa lej len „vo dič“), sa za po čí ta va čas pod ¾a § 14 ods. 1.

(3) Za mest ná va te¾ je po vin ný pra cov ný čas vo di ča
roz vrh nú� tak, aby den ný čas ve de nia auto bu su mest -
skej auto bu so vej do pra vy, elek trič ky, tro lej bu su ale bo
auto bu su prí mest skej auto bu so vej do pra vy, kde dĺž ka
auto bu so vej lin ky ne pre sa hu je 50 ki lo met rov (ïa lej len
„vo zid lo“), bol naj viac de sa� ho dín.

(4) Cel ko vý čas ve de nia vo zid la ne smie pre siah nu� 48 
ho dín v prie be hu týž dňa.

(5) Za čas ve de nia vo zid la sa po va žu je aj čas pre ru še -
nia ve de nia vo zid la na dobu krat šiu ako 10 mi nút.

§ 17

Pre stáv ka v prá ci

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
tak, aby vo dič mal
a) po uply nu tí šty roch ho dín ve de nia vo zid la bez peč -

nost nú pre stáv ku v tr va ní naj me nej 30 mi nút, ak
ne na sle du je ne pre tr ži tý den ný od po či nok (§ 18) ale -
bo ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni (§ 19), 

b) pre stáv ku na od po či nok a je de nie pod ¾a § 15.

(2) Bez peč nost nú pre stáv ku pod ¾a od se ku 1 písm. a)
mož no roz de li� na nie ko¾ ko čas tí v tr va ní naj me nej
10 mi nút.

(3) Bez peč nost nú pre stáv ku v čase pod ¾a od se ku 1
písm. a) a od se ku 2 za mest ná va te¾ ne po skyt ne vo di čo -
vi, ak mu v tom to čase pos kyt ne pre stáv ku na od po či -
nok a je de nie pod ¾a § 15.

(4) Za mest ná va te¾ je po vin ný pre dĺ ži� pre stáv ku
v prá ci pod ¾a od se kov 1 a 2 o čas ma ni pu lač né ho po sú -
va nia vo zid la v ob ra ti sku ko neč nej za stáv ky.

§ 18

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
tak, aby vo dič mal me dzi kon com jed nej pra cov nej zme -
ny a za čiat kom dru hej pra cov nej zme ny od po či nok v tr -
va ní naj me nej 11 po sebe na sle du jú cich ho dín v prie be -
hu 24 ho dín.

(2) Ten to od po či nok môže za mest ná va te¾
a) skrá ti� až na šes� po sebe na sle du jú cich ho dín naj -

viac dva krát za týž deň za pod mien ky, že ku skrá te -
niu ne dô jde v dvoch po sebe na sle du jú cich dňoch
a od po či nok v na sle du jú com týžd ni bude pre dĺ že ný
o čas pred chá dza jú ce ho skrá te nia,

b) roz de li� na dve ale bo tri čas ti po čas 24 ho dín
v dňoch, v kto rých nie je skrá te ný pod ¾a pís me na a),
pri čom jed na čas� od po čin ku musí by� v tr va ní naj -
me nej ôs mich po sebe na sle du jú cich ho dín a ne pre -
tr ži tý od po či nok musí by� pre dĺ že ný naj me nej na 12
ho dín.

§ 19

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni

Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas
tak, aby vo dič mal ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni v tr -
va ní naj me nej 24 ho dín, kto rý musí bez pros tred ne na -
sle do va� po ne pre tr ži tom den nom od po čin ku v tr va ní
11 ho dín.

T R E  T I A  H L A  VA

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU
ZA MEST NAN CA NA PO ZEM NÝCH KO MU NI KÁ CIÁCH

§ 20

Pra cov ný čas

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
za mest nan ca na po zem ných ko mu ni ká ciách v ob do bí
od 1. no vem bra ka len dár ne ho roka do 31.  mar ca na -
sle du jú ce ho ka len dár ne ho roka (ïa lej len „zim né ob do -
bie“) ale bo po čas ne priaz ni vej po ve ter nost nej si tu á cie,
ale bo po čas mi mo riad nej situácie26) tak, aby pra cov ný
čas v prie be hu 24 ho dín ne pre sia hol 16 ho dín a v jed -
not li vých týž dňoch 60 ho dín.

(2) Na za mest nan ca po zem ných ko mu ni ká cií, kto rý
je vo di čom mo to ro vé ho vo zid la ale bo kto rý ob slu hu je
pra cov ný stroj27) pri za bez pe čo va ní zjaz dnos ti a schod -
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nos ti po zem ných ko mu ni ká cií, sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia § 16 ods. 2 až 5 a § 17 ods. 1 a 2.

(3) Za mest ná va te¾ môže dis po zič né mu za mest nan co -
vi na po zem ných ko mu ni ká ciách na ria di� ná stup na
ïal šiu pra cov nú zme nu naj ne skôr pred skon če ním
pre bie ha jú cej zme ny, ak sa so za mest nan com ne do -
hod ne inak. 

§ 21

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest ná va te¾ môže v zim nom ob do bí ale bo po čas 
ne priaz ni vej po ve ter nost nej si tu á cie, ale bo po čas mi -
mo riad nej si tu á cie skrá ti� za mest nan co vi na po zem -
ných ko mu ni ká ciách ne pre tr ži tý den ný odpočinok28)
me dzi kon com jed nej pra cov nej zme ny a za čiat kom
dru hej pra cov nej zme ny až na šes� ho dín. 

(2) Dĺž ku od po čin ku pod ¾a od se ku 1 mož no skrá ti�,
ak bola pred chá dza jú ca zme na krat šia ako šes� ho dín,
naj viac na čas tr va nia tej to zme ny, naj me nej na tri ho -
di ny. 

(3) Od po či nok pod ¾a od se ku 1 mož no skrá ti� naj viac
tri krát v prie be hu týž dňa za pod mie nok, že ku skrá te -
niu ne dô jde v dvoch po sebe na sle du jú cich dňoch a od -
po či nok v na sle du jú com týžd ni bude pre dĺ že ný o čas
pred chá dza jú ce ho skrá te nia.

§ 22

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni

Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� v zim nom ob do -
bí ale bo po čas ne priaz ni vej po ve ter nost nej si tu á cie,
ale bo po čas mi mo riad nej si tu á cie pra cov ný čas tak,
aby za mest na nec na po zem ných ko mu ni ká ciách mal
ne pre tr ži tý od po či nok v tr va ní naj me nej 32 ho dín raz
za dva týžd ne. 

Š T V R  T Á  H L A  VA

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU
ZA MEST NAN CA NA DRÁ HE

§ 23

Pra cov ný čas 

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
za mest nan ca na drá he tak, aby dĺž ka pra cov nej zme ny
bola naj viac 15 ho dín. Ak bola na kon ci zme ny vy ko na -
ná re žij ná ces ta, môže za mest ná va te¾ dĺž ku zme ny pre -
dĺ ži� o čas re žij nej ces ty. 

(2) Re žij nou ces tou za mest nan ca na drá he je čas  po -
trebný na pre mies tne nie za mest nan ca 
a) z do hod nu té ho mies ta ale bo ur če né ho mies ta vý ko -

nu prá ce do iné ho mies ta vý ko nu prá ce pred jeho za -
čiat kom,

b) z mies ta vý ko nu prá ce do iné ho mies ta vý ko nu prá ce 
v jeho prie be hu, ale bo

c) z mies ta vý ko nu prá ce do do hod nu té ho mies ta ale bo
ur če né ho mies ta vý ko nu prá ce po skon če ní pra cov -
né ho vý ko nu.

(3) Do pra cov né ho času za mest nan ca na drá he sa za -
po čí ta va čas re žij nej ces ty.

(4) Pod mien ky roz vrh nu tia pra cov né ho času pre dis -
po zič ných za mest nan cov na drá he určí za mest ná va te¾
po do ho de so zá stup ca mi za mest nan cov ale bo po do ho -
de so za mest nan com.

(5) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
za mest nan ca na drá he tak, aby v prie be hu týž dňa ne -
pre sia hol 60 ho dín.

§ 24

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest nan co vi na drá he pri pos kyt nu tí od po čin -
ku s mož nos �ou spán ku na lôž ku môže by� po do ho de
so zá stup ca mi za mest nan cov ale bo po do ho de so za -
mest nan com ne pre tr ži tý den ný odpočinok28) skrá te ný
až na šes� ho dín. Ak bola pred chá dza jú ca pra cov ná
zme na krat šia ako šes� ho dín, dĺž ku od po čin ku mož no
skrá ti� naj viac na čas tr va nia tej to zme ny, naj me nej na
tri ho di ny. 

(2) Od po či nok pod ¾a od se ku 1 mož no skrá ti� dva krát
v prie be hu týž dňa za pod mie nok, že ku skrá te niu ne dô jde
v dvoch po sebe na sle du jú cich dňoch a od po či nok v na -
sle du jú com týžd ni bude pre dĺ že ný o čas pred chá dza jú -
ce ho skrá te nia. 

§ 25

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
tak, aby za mest na nec na drá he mal ne pre tr ži tý od po či -
nok v týžd ni v tr va ní naj me nej 48 ho dín.

(2) Ak z pre vádz ko vých dô vo dov ne mož no roz vrh nú�
pra cov ný čas pod ¾a od se ku 1, môže za mest ná va te¾ po
pre ro ko va ní so zá stup ca mi za mest nan cov ale bo po do -
ho de so za mest nan com roz vrh nú� pra cov ný čas tak,
aby za mest na nec mal ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni
v tr va ní 24 ho dín, kto rý musí bez pros tred ne na sle do va� 
po ne pre tr ži tom den nom od po čin ku v tr va ní osem ho -
dín.

§ 26

Do vo len ka

Za mest ná va te¾ môže za mest nan co vi na drá he
 poskytnú� do vo len ku v ka len dár nych dňoch pod ¾a
pod mie nok do hod nu tých so zá stup ca mi za mest nan -
cov. 

P I A  T A  H L A  V A

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU ČLE NA
PO SÁD KY LIE TAD LA, RIA DIA CE HO LE TO VEJ
PRE VÁDZ KY A ZA MEST NAN CA NA LE TI SKU

§ 27

Pra cov ný čas

(1) Čas letu čle na po sád ky lie tad la je čas od oka mi hu, 
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keï sa lie tad lo za ča lo po hy bo va� na účel vzle tu do oka -
mi hu, keï sa úpl ne za sta ví po skon če ní letu.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� čas letu čle -
na po sád ky lie tad la, aj keï pra cu je pre via ce rých za -
mest ná va te ¾ov, tak, aby cel ko vý čas letu ne pre sia hol
a) 900 ho dín po čas ka len dár ne ho roka,
b) 110 ho dín po čas ka len dár ne ho me sia ca ale bo 30 po

sebe na sle du jú cich ka len dár nych dní,
c) 12 ho dín po čas 24 po sebe na sle du jú cich ho dín na

dia¾ ko vých lin kách,
d) de sa� ho dín po čas 24 po sebe na sle du jú cich ho dín,
e) šty ri ho di ny po čas 24 po sebe na sle du jú cich ho dín

u pi lo ta vo vý cvi ku mimo tra �o vé ho vý cvi ku.

(3) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
vrá ta ne pra cov nej po ho to vos ti pod ¾a § 36 ods. 7 čle na
po sád ky lie tad la, aj keï pra cu je pre via ce rých za mest -
ná va te ¾ov, v prie be hu roka čo naj rov no mer nej šie tak,
aby ne pre sia hol 
a) cel ko vý pra cov ný čas 2 000 ho dín v ka len dár nom

roku,
b) 60 ho dín v prie be hu týž dňa,
c) v prie be hu 24 po sebe na sle du jú cich ho dín

1. 12 ho dín pri le tec kých prá cach,
2. 12 ho dín, ak po čet vzle tov pre vy šu je šes� vzle tov

pre zá klad nú po sád ku, kto rú tvo rí mi ni mál ny po -
čet čle nov po sád ky lie tad la ur če ný vý rob com lie -
tad la v oso bit nom pred pi se,29) 

3. 14 ho dín pre zá klad nú po sád ku, ak po čet vzle tov
ne pre vy šu je šes� vzle tov,

4. 16 ho dín pre zo sil ne nú po sád ku, kto rej po čet čle -
nov musí umož ni� vy strie da nie kaž dé ho čle na zá -
klad nej po sád ky v čase letu,

5. 18 ho dín pre zdvo je nú po sád ku, v kto rej sú všet ky 
pra cov né funk cie čle nov zá klad nej po sád ky zdvo -
je né tak, aby bolo mož né vy strie da nie všet kých
čle nov po sád ky v čase letu.

(4) Dĺž ku času letu čle na po sád ky lie tad la pod ¾a od -
se ku 2 písm. c) a d) a dĺž ku pra cov né ho času čle na po -
sád ky lie tad la pod ¾a od se ku 3 písm. c) dru hé ho až pia -
te ho bodu môže ve li te¾ lie tad la pre dĺ ži�, ak je to
ne vy hnut né v dô sled ku okol nos tí, kto ré na sta li v čase
letu na bez peč né do kon če nie letu. 

(5) Za mest ná va te¾ ne mô že vo pred plá no va� pre dĺ že -
nie dĺž ky času letu pod ¾a od se ku 4. 

(6) Ob me dze nie poč tu le tov pod ¾a od se ku 3 písm. c)
tre tie ho bodu sa ne vz�a hu je na po sád ku vr tu¾ ní ko vej
zá chran nej zdra vot nej služ by a po sád ku lie ta diel, kto ré 
vy ko ná va jú lety na zá chra nu ži vo ta. Za mest ná va te¾ je
po vin ný pre tie to po sád ky vy tvo ri� vhod né pod mien ky
na od po či nok vrá ta ne ne ru še né ho od po čin ku na lôž ku.

(7) Za mest ná va te¾ môže zá klad nej po sád ke po čas le -
tec kých prác s oh¾a dom na po ve ter nost né, tech no lo gic -
ké a iné zá važ né pre vádz ko vé pod mien ky roz de li� pra -
cov ný čas tej is tej pra cov nej zme ny naj viac na tri čas ti
za pod mie nok, že

a) čas pre ru še nia je mi ni mál ne tri ho di ny,
b) cel ko vý čas letu a pra cov ný čas v prie be hu 24 po

sebe na sle du jú cich ho dín nie je pre kro če ný,
c) po sád ka lie tad la v prie be hu pre ru še nia má vy tvo re -

né vhod né pod mien ky na od po či nok vrá ta ne ne ru še -
né ho od po čin ku na lôž ku.

(8) Na úče ly sle do va nia času letu a pra cov né ho času
je za mest ná va te¾ po vin ný pí som ne si vy žia da� od čle na
po sád ky lie tad la úda je o cel ko vom čase letu a o pra cov -
nom čase od pra co va nom pre iné ho za mest ná va te ¾a,
kto ré mu je člen po sád ky lie tad la po vin ný pí som ne  po -
skytnú�.

(9) Dĺž ka pra cov nej zme ny ria dia ce ho le to vej pre -
vádz ky v prie be hu 24 ho dín ne smie pre siah nu� 12 ho -
dín.

(10) Pra cov ný čas za mest nan ca na le ti sku mož no po -
čas ne priaz ni vej po ve ter nost nej si tu á cie ale bo po čas
mi mo riad nej si tu á cie pre dĺ ži� naj viac na 16 ho dín
v prie be hu 24 ho dín. 

§ 28

Bez peč nost ná pre stáv ka

(1) Čas letu čle na po sád ky lie tad la pri le tec kých prá -
cach, vý cvi ko vých ale bo skú šob ných le toch musí by�
po uply nu tí troch ho dín času letu pre ru še ný bez peč -
nost nou pre stáv kou v tr va ní naj me nej 20 mi nút.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
tak, aby ria dia ci le to vej pre vádz ky mal po čas vý ko nu
�až kej du šev nej prá ce s vy so kou in ten zi tou prá ce po
uply nu tí dvoch ho dín bez peč nost nú pre stáv ku naj me -
nej 60 mi nút. Ok ruh pra co vísk, pod mien ky a ob do bie
vý ko nu �až kej du šev nej prá ce s vy so kou in ten zi tou
prá ce ur ču je Le tec ký úrad na ná vrh za mest ná va te ¾a po
do ho de so zá stup ca mi za mest nan cov. 

(3) Bez peč nost ná pre stáv ka pod ¾a od se kov 1 a 2 sa
ne po sky tu je, ak na sle du je ne pre tr ži tý den ný od po či -
nok ale bo ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni.

(4) Bez peč nost ná pre stáv ka sa za po čí ta va do pra cov -
né ho času.

§ 29

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
tak, aby člen po sád ky lie tad la mal od po či nok me dzi
kon com jed nej pra cov nej zme ny a za čiat kom dru hej
pra cov nej zme ny v tr va ní naj me nej 11 po sebe na sle du -
jú cich ho dín v prie be hu 24 ho dín, ak nie je ïa lej usta -
no ve né inak. 

(2) Čle no vi po sád ky lie tad la pri pos kyt nu tí od po čin -
ku pod ¾a od se ku 1 s mož nos �ou spán ku na lôž ku naj -
me nej osem po sebe na sle du jú cich ho dín mož no od po -
či nok skrá ti� až na de vä� po sebe na sle du jú cich hodín. 
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29) Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 196/1995 Z. z. o usku toč ne ní no ti fi ká cie suk ce sie Slo ven skej re -
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(3) Za mest ná va te¾ môže po čas ne priaz ni vej po ve ter -
nost nej si tu á cie ale bo po čas mi mo riad nej si tu á cie
skrá ti� za mest nan co vi na le ti sku ne pre tr ži tý den ný
odpočinok28) me dzi kon com jed nej pra cov nej zme ny
a za čiat kom dru hej pra cov nej zme ny až na šes� ho dín.
Od po či nok mož no skrá ti� naj viac tri krát v prie be hu
týž dňa za pod mie nok, že ku skrá te niu ne dô jde v dvoch
po sebe na sle du jú cich dňoch a od po či nok v na sle du jú -
com týžd ni bude pre dĺ že ný o čas pred chá dza jú ce ho
skrá te nia.

§ 30

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni
a v dlh šom ob do bí

Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas
čle na po sád ky lie tad la tak, aby mal bez pra cov nej po -
ho to vos ti pod ¾a § 36 ods. 7 ne pre tr ži tý od po či nok
a) v prie be hu týž dňa naj me nej 36 ho dín ale bo v prie be -

hu de sia tich po sebe na sle du jú cich ka len dár nych
dní naj me nej 60 ho dín,

b) v ob do bí ka len dár ne ho me sia ca naj me nej se dem ka -
len dár nych dní, 

c) v ob do bí ka len dár ne ho štvr� ro ku naj me nej 24 ka -
len dár nych dní,

d) v ob do bí ka len dár ne ho roku naj me nej 96 ka len dár -
nych dní.

Š I E S  T A  H L A  V A

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU ČLE NA
PO SÁD KY PLA VID LA A ZA MEST NAN CA V PRÍ STA VE

§ 31

Pra cov ný čas 

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
čle na po sád ky pla vid la tak, aby ne pre sia hol v prie be hu
24 ho dín 14 ho dín a v prie be hu týž dňa 84 ho dín. 

(2) Dĺž ku pra cov né ho času čle na po sád ky pla vid la
pod ¾a od se ku 1 môže vod ca pla vid la pre dĺ ži� po čas mi -
mo riad nej si tu á cie, pri kto rej do šlo k ohroz e niu bez -
peč nos ti osôb, pla vid la ale bo ná kla du.

(3) Pod mien ky roz vrh nu tia pra cov né ho času pre čle -
nov po sád ky pla vid la, kto rí sú dis po zič ný mi za mest -
nan ca mi, určí za mest ná va te¾ po do ho de so zá stup ca mi
za mest nan cov ale bo po do ho de so za mest nan com.

(4) Pra cov ný čas za mest nan ca v prí sta ve mož no po -
čas ne priaz ni vej po ve ter nost nej si tu á cie ale bo po čas
mi mo riad nej si tu á cie pre dĺ ži� naj viac na 16 ho dín
v prie be hu 24 ho dín.

§ 32

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas 
čle na po sád ky pla vid la tak, aby mal me dzi kon com jed -
nej pra cov nej zme ny a za čiat kom dru hej pra cov nej
zme ny od po či nok naj me nej šes� po sebe na sle du jú cich
ho dín za pod mien ky, že cel ko vá doba od po čin ku čle na

po sád ky pla vid la bude v prie be hu 24 ho dín naj me nej
de sa� ho dín. 

(2) Za mest ná va te¾ môže po čas ne priaz ni vej po ve ter -
nost nej si tu á cie ale bo po čas mi mo riad nej si tu á cie
skrá ti� za mest nan co vi v prí sta ve ne pre tr ži tý den ný
odpočinok28) me dzi kon com jed nej pra cov nej zme ny
a za čiat kom dru hej pra cov nej zme ny až na šes� ho dín.
Od po či nok mož no skrá ti� naj viac dva krát v prie be hu
týž dňa za pod mie nok, že ku skrá te niu ne dô jde v dvoch
po sebe na sle du jú cich dňoch a od po či nok v na sle du jú -
com týžd ni bude pre dĺ že ný o čas pred chá dza jú ce ho
skrá te nia.

§ 33

Ne pre tr ži tý od po či nok v dlh šom ob do bí

Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný čas
čle na po sád ky pla vid la tak, aby mal 
a) od po či nok v tr va ní naj me nej 77 ho dín v prie be hu

týž dňa ale bo
b) ne pre tr ži tý od po či nok po uply nu tí naj viac de via tich

týž dňov v tr va ní naj me nej 35 ho dín za kaž dý od pra -
co va ný týž deň. 

S I E D  M A  H L A  V A

PRA COV NÝ ČAS ZA MEST NAN CA V DO PRA VE
PRA CU JÚ CE HO V NOCI

§ 34

(1) Prie mer ná dĺž ka pra cov né ho času za mest nan ca
v do pra ve pra cu jú ce ho v noci ne smie pre siah nu� de sa�
ho dín v prie be hu 24 ho dín v dobe naj viac šies tich po
sebe na sle du jú cich ka len dár nych me sia cov.

(2) Pri vý po čte prie mer nej dĺž ky pra cov né ho času
pod ¾a od se ku 1 sa vy chá dza z pä� den né ho pra cov né ho
týž dňa.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ  

PRA COV NÁ PO HO TO VOSŤ ZA MEST NAN CA
V DO PRA VE

§ 35

Pra cov ná po ho to vos� mimo rám ca
pra cov nej zme ny

(1) Za mest ná va te¾ môže na ria di� za mest nan co vi v do -
pra ve pra cov nú pohotovos�30) v roz sa hu naj viac 300
ho dín v ka len dár nom roku, ak nie je ïa lej usta no ve né
inak. Nad ten to roz sah je pra cov ná po ho to vos� prí pust -
ná len po do ho de so za mest nan com.

(2) Za mest ná va te¾ môže za mest nan co vi zá vod né ho
ha sič ské ho út va ru pre vádz ko va te ¾a drá hy, pre vádz ko -
va te ¾a le ti ska ale bo pre vádz ko va te ¾a prí sta vu v odô vod -
ne ných prí pa doch na za bez pe če nie ne vy hnut ných úloh 
na ria di� ale bo sa s ním do hod nú� na pra cov nej po ho to -
vos ti.30) V čase pra cov nej po ho to vos ti na pra co vi sku sa
musí za mest nan co vi pos kyt nú� od po či nok vo vhod nej
miest nos ti s mož nos �ou od po čin ku na lôž ku.

Čiastka 59 Zbierka zákonov č. 121/2004 Strana 1511

30) § 96 ods. 1 a 3 Zá kon ní ka prá ce.



(3) Za mest ná va te¾ môže na ria di� pra cov nú
pohotovos�30) čle no vi po sád ky lie tad la v roz sa hu naj -
viac 
a) 12 po sebe na sle du jú cich ho dín v prie be hu 24 ho -

dín, 
b) 72 ho dín v ob do bí 28 po sebe na sle du jú cich ka len -

dár nych dní, 
c) 400 ho dín v ka len dár nom roku.

(4) Za mest ná va te¾ môže na ria di� za mest nan co vi na
po zem ných ko mu ni ká ciách ale bo čle no vi po sád ky pla -
vid la pra cov nú pohotovos�30) v roz sa hu naj viac 400 ho -
dín v ka len dár nom roku. Nad ten to roz sah je pra cov ná
po ho to vos� prí pust ná len po do ho de so za mest nan com.

§ 36

Pra cov ná po ho to vos�
v rám ci pra cov nej zme ny

(1) Pra cov ná po ho to vos� v rám ci pra cov nej zme ny je
čas, v prie be hu kto ré ho sa od za mest nan ca v do pra ve
ne vy ža du je, aby zos tal na pra co vi sku, ale aby bol k dis -
po zí cii za mest ná va te ¾o vi tak, aby mo hol re a go va� na
vý zvu za mest ná va te ¾a vy ko ná va� prá cu a pl ni� po vin -
nos ti v sú la de s pra cov nou zmlu vou. 

(2) Do času pra cov nej po ho to vos ti v rám ci pra cov nej
zme ny za mest nan ca v do pra ve sa za po čí ta va naj mä čas
a) ča ka nia me dzi spoj mi,
b) ča ka nia v ná klad nej do pra ve,
c) po čas kto ré ho vo dič mo to ro vé ho vo zid la spre vá dza

mo to ro vé vo zid lo, kto ré je pre pra vo va né pla vid lom
ale bo vla kom, 

d) ča ka nia na štát nych hra ni ciach,
e) sú vi sia ci s do prav ný mi zá kaz mi,
f) ča ka nia v ne pra vi del nej auto bu so vej do pra ve. 

(3) Čas pod ¾a od se ku 2 a jeho pred ví da te¾ nú dobu tr va -
nia musí za mest na nec v do pra ve po zna� pred od cho dom
na ur če né mies to vý ko nu prá ce ale bo pred sku toč ným
za čiat kom prí sluš nej doby, ale bo pod ¾a pod mie nok do -
hod nu tých so zá stup ca mi za mest nan cov.

(4) Pra cov ná po ho to vos� v rám ci pra cov nej zme ny za -
mest nan ca v do pra ve ok rem čle na po sád ky lie tad la ne -
smie pre siah nu�
a) 24 ho dín v prie be hu týž dňa,
b) 72 ho dín v prie be hu ka len dár ne ho me sia ca.

(5) Pra cov ná po ho to vos� v rám ci pra cov nej zme ny za -
mest nan ca v do pra ve sa ne za po čí ta va do pra cov né ho
času, ak nie je ïa lej usta no ve né inak. Za kaž dú ho di nu
pra cov nej po ho to vos ti v rám ci pra cov nej zme ny pat rí
za mest nan co vi v do pra ve ná hra da naj me nej vo výš ke
ho di no vej mi ni mál nej mzdy usta no ve nej oso bit ným
pred pi som.31)

(6) Do pra cov nej po ho to vos ti vo di čov mo to ro vé ho vo -
zid la, kto rí sa pri ve de ní mo to ro vé ho vo zid la strie da jú,
sa za po čí ta va aj čas strá ve ný se de ním na mies te spo lu -
jaz dca ale bo čas strá ve ný v ka bí ne na spa nie po čas po -
hy bu mo to ro vé ho vo zid la.

(7) Pra cov ná po ho to vos� v rám ci pra cov nej zme ny

čle na po sád ky lie tad la je na ria de ná ale bo do hod nu tá
pra cov ná po ho to vos�, kto rá pred chá dza času letu a je
vy ko na ná vo vhod nej miest nos ti s mož nos �ou od po čin -
ku na lôž ku. Táto po ho to vos� sa za po čí ta va do pra cov -
né ho času po lo vi cou času uply nu lé ho od za čiat ku pra -
cov nej po ho to vos ti do za čiat ku času letu. 

P IA  TA  ČASŤ  

SPO LOČ NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 37

Spo loč né usta no ve nia

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu je sa na
pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov v do pra ve Zá -
kon ník prá ce.

(2) Ak ide o prá ce, kto ré ne mož no pre ru ši�, musí sa
za mest nan co vi v do pra ve aj bez pre ru še nia pre vádz ky
ale bo prá ce za bez pe či� pri me ra ný čas na od po či nok
a je de nie na pra co vi sku. Ten to čas sa za po čí ta va do
pra cov né ho času.

(3) Za mest ná va te¾ môže za mest nan co vi v do pra ve po
do ho de so zá stup ca mi za mest nan cov pra cov ný čas tej
is tej pra cov nej zme ny roz de li� na dve čas ti a v prí pa de
pot re by za mest ná va te ¾a naj viac na tri čas ti po do ho de
so za mest nan com.

(4) Za mest ná va te¾ je po vin ný pre u ká za te¾ ne in for mo -
va� za mest nan cov v do pra ve o prí sluš ných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi soch, vnú tor ných pred pi -
soch za mest ná va te ¾a a do ho dách me dzi so ciál ny mi
part ner mi, kto ré majú vplyv na pra cov ný čas a dobu
od po čin ku. 

(5) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 4.

§ 38

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa úpra va Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej so -
cia lis tic kej re pub li ky z 29. mar ca 1976 č. SD-349/1976-3
re gis tro va ná v čiast ke 13/1976 Zb. o ur čo va ní pra cov né -
ho času nie ktorých pra cov ní kov cest nej a mest skej do pra -
vy v zne ní úpra vy Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej so cia lis -
tic kej re pub li ky zo 6. sep tem bra 1978 č. SD-4349/1978-4 
re gis tro va nej v čiast ke 29/1978 Zb.

Čl. II

Zá kon 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 zá ko na č. 359/2000 Z. z., zá ko na
č. 405/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 381/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 73/2002 Z. z., zá ko na
č. 396/2002 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z., zá ko na
č. 247/2003 Z. z., zá ko na č. 430/2003 Z. z., zá ko na
č. 450/2003 Z. z. a zá ko na č. 510/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:
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1. V § 15 ods. 6 sa nad slo vo „sú pra vy“ umies tňu je
od kaz 7a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie:
„7a)Na prí klad § 9 ods. 4 písm. b) zá ko na č. 121/2004 Z. z. o pra -

cov nom čase a dobe od po čin ku v do pra ve a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20 znie:
„20)Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 108/1976

Zb. o Eu róp skej do ho de o prá ci osá dok vo zi diel v me dzi ná rod -
nej cest nej do pra ve (AETR) v zne ní vy hláš ky mi nis tra za hra -
nič ných vecí č. 82/1984 Zb., zá kon č. 121/2004 Z. z.“.

Čl. III

Zá kon č. 95/2000 Z. z. o in špek cii prá ce a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 231/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 3 pís me no o) znie:
„o) spo lu pra cu je s prí sluš ný mi or gán mi Eu róp skej únie 

a člen ských štá tov Eu róp skej únie pri zis �o va ní,
kon tro le a hod no te ní pra cov ných pod mie nok pod ¾a
pís me na n), pri ko or di no va ní a za bez pe čo va ní vý ko -
nu do zo ru nad do dr žia va ním času ve de nia mo to ro -
vé ho vo zid la, doby od po čin ku a bez peč nost nej pre -
stáv ky,8b) pos ky tu je im prí sluš né in for má cie
o pra cov ných podmienkach8a) a in for má cie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,8b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8b znie:
„8b) § 10 ods. 1 až 3 zá ko na č. 121/2004 Z. z. o pra cov nom čase

a dobe  od po čin ku v do pra ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov.“.

 2. V § 6 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom  m), kto ré znie:
„m) pre jed ná va prie stup ky, roz ho du je o ulo že ní po kút

a o zá ka ze čin nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) § 12 zá ko na č. 121/2004 Z. z.“.

3. V § 13 ods. 3 sa za pís me no c) vkla dá nové pís me no
d), kto ré znie:
„d) za ká za� po u ží va nie mo to ro vé ho vo zid la v prí pa -

doch uve de ných v oso bit nom pred pi se,11a)“.

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

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) § 11 zá ko na č. 121/2004 Z. z.“.

4. V § 13 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom j), kto ré znie:
„j) poda� ná vrh in špek to rá tu prá ce na ulo že nie zá ka -

zu čin nos ti pod ¾a § 6 ods. 3 písm. m).“.

5. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12 znie:
„12) § 86 písm. c) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990

Zb. o prie stup koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 524/1990 Zb.
§ 12 ods. 4 a 5 zá ko na č. 121/2004 Z. z.“.

6. V  § 17 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) fy zic kej oso be za prie stup ky pod ¾a oso bit né ho

pred pi su.10a)“.

7. V § 18 ods. 3 prvá a dru há veta zne jú: „Na ko na nie
a roz ho do va nie pod ¾a § 4 ods. 1 písm. h) a i), § 5 ods. 3
písm. d), e) a m), § 6 ods. 3 písm. d) a i), § 13 ods. 3 písm. 
c) až e) a h) a § 17 ods. 1 písm. a) až d) a odseku 2 až 9 sa
vz�a hu jú vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní.16) Ak
to vy ža du je na lie ha vos� si tu á cie, mož no zá kaz pod ¾a
§ 13 ods. 3 písm. c) až e) ozná mi� úst ne; pí som né vy ho -
to ve nie roz hod nu tia o zá ka ze sa do ru čí bez od klad ne.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004 ok rem 
§ 10 ods. 1 až 3 a čl. III pr vé ho bodu, kto ré na do bú da jú
účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 121/2004 Z. z.

Ča so vé úse ky a ich sym bo ly 

Sym bo ly uve de né na zá zna mo vom lis te majú na sle dov nú gra fic kú po do bu a ozna ču jú tie to ča so vé úse ky:

Ob rá zok č. 1 Obrá zok č. 2

Obá zok č. 3 Ob rá zok č. 4

Ob rá zok č. 1: Čas ve de nia mo to ro vé ho vo zid la.

Ob rá zok č. 2: Všet ky ostat né časy prá ce.

Ob rá zok č. 3: Pra cov ná po ho to vos� v rám ci pra cov nej zme ny.

Ob rá zok č. 4: Pre stáv ky v prá ci a den ný od po či nok.
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Prí lo ha č. 2
k zákonu č. 121/2004 Z. z.

Úda je za pi so va né na zá zna mo vý list

Vo dič mo to ro vé ho vo zid la za pí še na svoj zá zna mo vý list tie to úda je:

1. meno a priez vis ko pred za čiat kom po u ží va nia mo to ro vé ho vo zid la,
2. dá tum a mies to, kde sa po u ží va nie zá zna mo vé ho lis tu za čí na, a dá tum a mies to, kde sa toto po u ží va nie kon čí,
3. evi denč né čís lo mo to ro vé ho vo zid la, ku kto ré mu je pri de le ný, na za čiat ku pr vej jaz dy a evi denč né čís lo kaž dé ho

mo to ro vé ho vo zid la v prí pa de zme ny mo to ro vé ho vo zid la po čas po u ží va nia zá zna mo vé ho lis tu,
4. stav po čí tad la ki lo met rov na za čiat ku pr vej jaz dy a na kon ci po sled nej jaz dy za zna me na nej na zá zna mo vom lis te,
5. stav po čí tad la ki lo met rov pod ¾a štvr té ho bodu kaž dé ho mo to ro vé ho vo zid la, ku kto ré mu bol pri de le ný, v prí pa de

zme ny mo to ro vé ho vo zid la,
6. čas kaž dej zme ny mo to ro vé ho vo zid la.
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Prí lo ha č. 3
k zákonu č. 121/2004 Z. z.

Spô sob vy pl ňo va nia a po u ží va nia zá zna mo vé ho lis tu

Vo dič mo to ro vé ho vo zid la je po vin ný:

1. po u ží va� zá zna mo vé lis ty kaž dý deň, keï ve die mo to ro vé vo zid lo, od pre vza tia mo to ro vé ho vo zid la, 
2. ne vy be ra� zá zna mo vý list zo zá zna mo vé ho za ria de nia pred ukon če ním den né ho pra cov né ho času ok rem prí pa dov

uve de ných v bo doch 5 a 6 a v § 8 písm. f),
3. po u ží va� zá zna mo vý list len v prie be hu doby, na kto rú bol ur če ný,
4. uvies� do čin nos ti pre pí na cí me cha niz mus umož ňu jú ci, aby ča so vé úse ky pod ¾a prí lo hy č. 1 boli za zna me ná va né

od de le ne a zre te¾ ne, a za pí sa� na svoj zá zna mo vý list úda je pod ¾a prí lo hy č. 2,
5. za zna me na� v čase ne prí tom nos ti v mo to ro vom vo zid le všet ky ostat né časy prá ce, pra cov nú po ho to vos� v rám ci

pra cov nej zme ny, pre stáv ky v prá ci a den ný od po či nok pod ¾a prí lo hy č. 1 na zá zna mo vý list ruč ne či ta te¾ ným spô -
so bom ale bo pros tred níc tvom zá zna mo vé ho za ria de nia, 

6. me ni� v prí pa de pot re by zá zna mo vé lis ty, ak je v mo to ro vom vo zid le viac ako je den vo dič, tak, aby zá zna mo vé za ria -
de nie za zna me ná va lo vzdia le nos� ubeh nu tú vo zid lom, rých los� vo zid la a čas jaz dy vo di ča, kto rý prá ve ve die mo to -
ro vé vo zid lo,

7. za bez pe či�, aby čas za zna me na ný na zá zna mo vom lis te sú hla sil s ofi ciál nym ča som v Slo ven skej re pub li ke,
8. po u ží va� zá zna mo vé lis ty, z kto rých bude mož né od čí ta� úda je pod ¾a prí lo hy č. 1 a 2, a vhod ne chrá ni� zá zna my

pro ti po ško de niu, stra te a od cu dze niu,
9. v prí pa de po ško de nia po u ží va né ho zá zna mo vé ho lis tu pri po ji� ná hrad ný zá zna mo vý list k po ško de né mu zá zna -

mo vé mu lis tu.
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Prí lo ha č. 4
k zákonu č. 121/2004 Z. z.

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú tie to práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev:

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/15/ES z 11. mar ca 2002 o or ga ni zá cii pra cov nej doby osôb vy -
ko ná va jú cich mo bil né čin nos ti v cest nej do pra ve (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 80, uve rej ne ná
23. 3. 2002, str. 0035 — 0039).

2. Smer ni ca Rady 2000/79/ES z 27. no vem bra 2000 tý ka jú ca sa Eu róp skej do ho dy o or ga ni zá cii času mo bil ných
pra cov ní kov ci vil né ho le tec tva, kto rú uzav re la Aso ciá cia le tec kých spo loč nos tí (AEA), Eu róp ska fe de rá cia pra cov -
ní kov v do pra ve (ETF), Eu róp ska aso ciá cia ci vil ných let cov (ECA), Eu róp ska aso ciá cia re gio nál nych le tec kých spo -
loč nos tí (ERA) a Aso ciá cia ne zá vis lých le tec kých do prav cov (IACA) (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev,
L 302, uve rej ne ná 1. 12. 2000, str. 0057 — 0060).

3. Smer ni ca Rady 93/104/ES z 23. no vem bra 1993 o ur či tých as pek toch or ga ni zá cie pra cov né ho času (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev, L 307, uve rej ne ná 13. 12. 1993, str. 0018 — 0024).

4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/34/ES z  22. júna 2000, kto rou sa mení a do pĺ ňa smer ni ca Rady
93/104/ES o ur či tých as pek toch or ga ni zá cie pra cov né ho času a kto rá sa vz�a hu je na sek to ry a ak ti vi ty vy lú če né
z uve de nej smer ni ce (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 195, uve rej ne ná 1. 8. 2000, str. 0041 — 0045).

5. Smer ni ca Rady 88/599/EHS z 23. no vem bra 1998 o štan dard ných kon trol ných po stu poch pri im ple men tá cii na -
ria de nia (EHS) č. 3820/85 o har mo ni zá cii ur či tej so ciál nej le gis la tí vy tý ka jú cej sa cest nej do pra vy a na ria de nia
(EHS) č. 3821/85 o zá zna mo vom za ria de ní v cest nej do pra ve (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 325,
uve rej ne ná 29. 11. 1988, str. 0055 — 0057).

Uve de né smer ni ce sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na -
hliad nu� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti -
sla va.
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122

V Y  H L Á Š  K A
 Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z  20. ja nu ára 2004

o Chrá ne nej kra jin nej ob las ti La to ri ca

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 18 ods. 1 a 3 zá ko na č. 543/2002 Z. z.
o ochra ne prí ro dy a kra ji ny usta no vu je:

§ 1

(1) Úze mie Chrá ne nej kra jin nej ob las ti La to ri ca (ïa lej
len „chrá ne ná kra jin ná ob las�“) sa na chá dza v ok rese
Mi cha lov ce v ka tas trál nych úze miach Beša, Či ča rov ce,
Ka pu šian ske K¾a ča ny, Ku ca ny, Obo rín, Ptruk ša, Ve¾ ké
Ka pu ša ny, Ve¾ ké Sle men ce a v ok rese Tre bi šov v ka tas -
trál nych úze miach Bač ka, Bo¾, Bor ša, Bo �a ny, Bre hov,
Cej kov, Čer no chov, Čier na, Ka po ňa, Klin nad Bod ro -
gom, Krá ¾ov ský Chl mec, Lad mov ce, Le les, Malá Bara,
Malá Tŕňa, Malý Ho reš, Malý Ka me nec, Nová Vie ska pri
Bod ro gu, Pav lo vo, Po ¾a ny, Rad, Slo ven ské Nové Mes to,
So¾ nič ka, So mo tor, Stráž ne, Stre da nad Bod ro gom, Svä -
tá Má ria, Svi ni ce, Véč, Ve¾ ká Bara, Ve¾ ký Ho reš, Ve¾ ký
Ka me nec, Vi nič ky, Voj ka, Za tín a Zem plín.

(2) Chrá ne ná kra jin ná ob las� má vý me ru
23 198,4602 ha; jej úze mie je vy me dze né v prí lo he.

§ 2

Mapy, v kto rých sú za kres le né hra ni ce chrá ne nej
kra jin nej ob las ti, sú ulo že né na Mi nis ter stve ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky, na Kraj skom úra de ži -
vot né ho pros tre dia v Ko ši ciach, na Ob vod nom úra de ži -
vot né ho pros tre dia v Tre bi šo ve a na Ob vod nom úra de
ži vot né ho pros tre dia v Mi cha lov ciach.

§ 3

Zru šu jú sa:
1. vy hláš ka Slo ven skej ko mi sie pre ži vot né pros tre die

č. 278/1990 Zb. o Chrá ne nej kra jin nej ob las ti La to -
ri ca.

2. úpra va Mi nis ter stva kul tú ry Slo ven skej so cia lis tic kej 
re pub li ky č. 9152/1979-OP z 30. no vem bra 1979
o vy hlá se ní chrá ne né ho ná le zi ska Mút ňan ská Píla
(re gis tro va ná v čiast ke 5/1980 Zb.),

3. úpra va Mi nis ter stva kul tú ry Slo ven skej so cia lis tic -
kej re pub li ky č. 5877/1980-32 z 29. au gus ta 1980
o spres ne ní pod mie nok ochra ny a vy me dze nia úze -
mia štát nej prí rod nej re zer vá cie Kle nov ský Ve por
(re gis tro va ná v čiast ke 15/1981 Zb.),

4. úpra va Mi nis ter stva kul tú ry Slo ven skej so cia lis tic -
kej re pub li ky č. 476/1986-32 z 31. ja nu ára 1986
o vy hlá se ní chrá ne né ho ná le zi ska Rud né (re gis tro -
va ná v čiast ke 4/1986 Zb.),

5. chrá ne né ná le zi ská Gajc a Be ňa dov ské ra še li ni sko
pod ¾a § 1 ods. 1 a body 1 a 20 prí lo hy k vý no su Mi nis -
ter stva kul tú ry Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky
č. 1161/1988-32 z 30. júna 1988 o chrá ne ných ná -
le zis kách (re gis tro va nému v čiast ke 24/1988 Zb.).

§ 4

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Lás zló Mik lós v. r.
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           Prí lo ha 
           k vyhláške č. 122/2004 Z. z.

VY ME DZE NIE ÚZE MIA CHRÁ NE NEJ KRA JIN NEJ OB LAS TI

Úze mie chrá ne nej kra jin nej ob las ti je vy me dze né v te ré ne pod ¾a ka tas trál nych máp so sta vom ka tas tra ne hnu te¾ -
nos tí k 31. au gus tu 2003, v mier ke 1 : 2 880 a 1 : 5 000, pod ¾a les níc kych or ga ni zač ných máp s ak tu ál nym sta vom
uve de ným v zá tvor ke, v mier ke 1 : 25 000, vy pra co va ných pre les né hos po dár ske cel ky Sob ran ce II (k 1. ja nu áru 2000 
až 2009) a Ve ¾a ty (k 1. ja nu áru 1992 až 2002). Hra ni ca chrá ne nej kra jin nej ob las ti bola z uve de ných máp pre ne se ná
do Zá klad nej mapy Slo ven skej re pub li ky v mier ke 1 : 50 000 tých to no men kla túr:

38  — 32 Tre bi šov
38 — 34, 48 — 12  Krá ¾ov ský Chl mec
38 — 41 Ve¾ ké Ka pu ša ny
38 — 43 Čier na nad Ti sou

Úze mie chrá ne nej kra jin nej ob las ti tvo ria tie to čas ti:

I. čas� chrá ne nej kra jin nej ob las ti

Hra ni ca vy chá dza z prie seč ní ka štát nej hra ni ce Slo ven ská re pub li ka — Ukra ji na so štát nou ces tou Krá ¾ov ský Chl -
mec — Čier na. Z toh to bodu hra ni ca ob las ti ide zá pad ným sme rom po se ver nej stra ne štát nej ces ty Krá ¾ov ský Chl mec
— Čier na, po 25 m na prie seč ní ku štát nej ces ty a zber né ho ka ná la Zá hu mien ko vé ho ka ná la se ve ro vý chod ne od obce
Čier na sa stá ča sme rom na se ver a po kra ču je ¾a vým bre hom toh to zber né ho ka ná la. Na prie seč ní ku zber né ho ka ná la
Zá hu mien ko vé ho ka ná la a Zá hu mien ko vé ho ka ná la po kra ču je se ve ro zá pad ným sme rom ¾a vým bre hom Zá hu mien -
ko vé ho ka ná la, kto rý sa na pá ja na mŕt ve ra me no v ob las ti Ve¾ kých plyt čín se ve ro zá pad ne od obce Bo �a ny. Po kra ču je
¾a vým bre hom mŕt ve ho ra me na v ob las ti Ve¾ kých plyt čín se ve ro zá pad ným sme rom až k Vý chod né mu Le le ské mu ka -
ná lu, kto rý je po kra čo va ním mŕt ve ho ra me na. ¼a vým bre hom Vý chod né ho Le le ské ho ka ná la ide se ve ro zá pad ným
sme rom na ces tu II. trie dy Ve¾ ké Ka pu ša ny — Krá ¾ov ský Chl mec, kde sa stá ča a zá pad ným ok ra jom ces ty po kra ču je ju -
ho zá pad ným sme rom až ku kóte 102 m na prie seč ní ku ces ty II. trie dy Ve¾ ké Ka pu ša ny — Krá ¾ov ský Chl mec a ces ty II.
trie dy Le les — Po ¾a ny, od kóty ešte po kra ču je 25 m pra vým ok ra jom ces ty II. trie dy Ve¾ ké Ka pu ša ny — Krá ¾ov ský Chl mec
ju ho zá pad ným sme rom, po 25 m sa stá ča na vý chod a po kra ču je po ¾nou ces tou vý chod ným sme rom k ju ho zá pad né mu
ok ra ju obce Le les, ob chá dza obec Le les po jej juž nom ok ra ji, od ju ho vý chod né ho ok ra ju obce sme ru je vý chod ne po ¾nou
ces tou ku kóte 114 m, kde sa za tá ča juž ne a po kra ču je po ¾nou ces tou ju ho vý chod ným sme rom. Pred ces tou II. trie dy
Bač ka — Ka po ňa sa stá ča na juh, pre chá dza kó tou 102 m a ob chá dza obec Bač ka po jej zá pad nom ok ra ji juž ným sme -
rom, le mu júc ¾avý breh mŕt ve ho ra me na Tice až k po ¾nej ces te, kde sa stá ča na juh k štát nej ces te Krá ¾ov ský Chl mec
— Čier na. Se ver ným ok ra jom tej to ces ty po kra ču je zá pad ným sme rom ku kóte 101 m, kde sa stá ča a ide se ver ným
sme rom po úče lo vej as fal to vej ces te k osa de Fej séš. Pred osa dou Fej séš sa za tá ča na vý chod a se ver ným sme rom ob -
chá dza osa du po jej vý chod nom ok ra ji, na pá ja sa na úče lo vú as fal to vú ces tu z osa dy Fej séš a ide se ver ným sme rom
až k ces te II. trie dy Ve¾ ké Ka pu ša ny — Krá ¾ov ský Chl mec. Po kra ču je zá pad ným ok ra jom tej to ces ty ju ho zá pad ným
sme rom ku kóte 102 m, kde sa stá ča juž ným sme rom a po kra ču je ju ho zá pad ným sme rom po ¾a vej stra ne hrá dze Tice
k ne spev ne nej po ¾nej ces te, kto rou po kra ču je na ces tu II. trie dy Bo¾ — Krá ¾ov ský Chl mec. Tú sle du je po zá pad nom ok -
ra ji ju ho vý chod ným sme rom po jej kri žo vat ku po ¾nou ces tou juž ne od kóty 100 m. Po ¾nou ces tou ide ju ho zá pad ným
sme rom po ka nál se ve ro zá pad ne od obce Krá ¾ov ský Chl mec, kto rý sle du je se ver ným a se ve ro zá pad ným sme rom po
ces tu III. trie dy juž ne od Gut tma nov ho dvor ca. Se ver ným ok ra jom ces ty po kra ču je pre važ ne zá pad ným sme rom po jej 
prie seč ník s Voj čian skym ka ná lom. Ním ve die ju ho zá pad ným sme rom, po 500 m sa stá ča juž ným sme rom a po úpät -
ni ci Či kóš ky (121 m) po kra ču je na po ¾nú ces tu vý chod ne od kóty Be še ňo vo (102 m). To u to ces tou ve die se ver ným
sme rom k in tra vi lá nu obce Voj ka, kto rý ob chá dza juž ným, vý chod ným, se ver ným a zá pad ným ok ra jom na ces tu III.
trie dy Voj ka — Svi ni ce. Se ver ným ok ra jom ces ty po kra ču je zá pad ným sme rom na vý chod ný ok raj in tra vi lá nu obce
Svi ni ce, kto rý ob chá dza vý chod ným, se ver ným a zá pad ným sme rom na ces tu III. trie dy Svi ni ce — Hru šov. Zá pad ným
ok ra jom ces ty ide juž ným sme rom na se ver ný ok raj in tra vi lá nu Hru šo va, kto rý ob chá dza se ver ným a zá pad ným sme -
rom na ces tu II. trie dy Svä tá Má ria — Svä tu še. Jej se ve ro zá pad ným ok ra jom po kra ču je zá pad ným sme rom po prie seč -
ník s ka ná lom vý chod ne od obce Svä tá Má ria. Tým to ka ná lom ide pre važ ne zá pad ným sme rom, se ver ne ob chá dza júc
obec Svä tá Má ria po kri žo vat ku s ka ná lom zá pad ne od obce Svä tá Má ria. Ďa lej ide ka ná lom juž ným sme rom po po ¾nú 
ces tu zá pad ne od obce Svä tá Má ria, po kra ču je se ve ro zá pad ným sme rom k ochran nej hrá dzi rie ky Bod rog, po kto rej
ide k čas ti obce Nová Vie ska pri Bod ro gu obce So mo tor, kto rú ob chá dza zá pad ným a juž ným ok ra jom na spä� k štát -
nej ces te, vý chod ným ok ra jom tej to ces ty po kra ču je na se ver až k po ¾nej ces te na za čiat ku obce Svä tá Má ria, po kra -
ču je to u to po ¾nou ces tou vý chod ným sme rom až k hra ni ci ka tas tra Nový Ho reš obce Malý Ho reš, ide ïa lej se ver nou
hra ni cou tej to obce až po me lio rač ný ka nál za hos po dár skym dvo rom Ke res túr, po kra ču je juž ným sme rom po tom to
ka ná li až k So mo tor ské mu ka ná lu, po kra ču je juž ným ok ra jom toh to ka ná la zá pad ným sme rom až k za ús te niu bez -
men né ho me lio rač né ho ka ná la zo se ver nej stra ny, cca 200 m za za ús te ním Se ver né ho Rad ské ho ka ná la. Vý chod ným 
ok ra jom bez men né ho ka ná la po kra ču je se ver ným sme rom k po ¾nej ces te z čas ti obce Véč obce So mo tor, po nej po kra -
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ču je zá pad ným sme rom až k tej to čas ti obce, kto rú ob chá dza se ver ným ok ra jom po ka tas trál nej hra ni ci až po ochran -
ný val, po kto rom po kra ču je zá pad ným sme rom, a na pá ja sa na ¾a vob rež nú ochran nú hrá dzu Bod ro gu. Po kra ču je
juž ným sme rom po ¾nou ces tou úpä tím kop ca Vrch, ob chá dza in tra vi lán obce So mo tor až k štát nej ces te So mo tor
— Slo ven ské Nové Mes to, po kra ču je ju ho zá pad ným sme rom jej pra vým ok ra jom, ïa lej pre chá dza juž ným sme rom cez
štát nu ces tu a že lez nič nú tra�, po kra ču je juž ným sme rom ok ra jom lesa až k lo mo vé mu bodu ka tas trál nej hra ni ce
obce Ve¾ ký Ka me nec. Po tej to ka tas trál nej hra ni ci po kra ču je vý chod ným sme rom k štát nej ces te So mo tor — Ve¾ ký Ka -
me nec, po kra ču je juž ným sme rom jej pra vým ok ra jom, ob chá dza in tra vi lá ny obcí Ve¾ ký Ka me nec po zá pad nej stra ne 
a Malý Ka me nec po se ver nej stra ne a za ob cou Malý Ka me nec sa na pá ja na štát nu ces tu Malý Ka me nec — Stre da nad
Bod ro gom, po kra ču je jej pra vým ok ra jom ku kóte 102 m, z kto rej po kra ču je vý chod ným až se ve ro vý chod ným sme -
rom po ¾nou ces tou, se ver ným ok ra jom obce ob chá dza in tra vi lán obce Stre da nad Bod ro gom a po kra ču je se ver ným
sme rom ok ra jom lesa až k hra ni ci Ná rod nej prí rod nej re zer vá cie Taj ba. Tú ob chá dza juž ným ok ra jom v sme re na zá -
pad až k že lez nič nej tra ti, vra cia sa se ver ným ok ra jom ná rod nej prí rod nej re zer vá cie, pre chá dza že lez nič nú tra�
a štát nu ces tu, ¾a vým ok ra jom Mŕt ve ho Bod ro gu po kra ču je k čer pa cej sta ni ci Stre da nad Bod ro gom k ochran nej hrá -
dzi, kto rou po kra ču je k štát nej ces te č. 553. Ďa lej po kra ču je ochran nou hrá dzou zá pad ným sme rom až k mies tu, kde
sa k tej to hrá dzi na pá ja sta rá ochran ná hrá dza. Po kra ču je juž ným sme rom po tej to hrá dzi až k obci Stre da nad Bod -
ro gom, kto rú ob chá dza zá pad ným ok ra jom, a po kra ču je ïa lej ochran ným va lom až k ochran nej hrá dzi rie ky Bod rog.
To u to hrá dzou po kra ču je ïa lej a kon čí sa na hra ni ci s Ma ïar skou re pub li kou. Po kra ču je štát nou hra ni cou pre chá -
dza jú cou stredom rie ky Bod rog se ver ným sme rom až k ús tiu po to ka Ro ňa va, kde sa pra vob rež ná ochran ná hrá dza
Bod ro gu na pá ja na štát nu hra ni cu s Ma ïar skou re pub li kou. Po tej to hrá dzi po kra ču je vý chod ným sme rom k obci
Bor ša až k ús tiu Bor šian ske ho po to ka. Pra vob rež nou hrá dzou toh to po to ka ob chá dza obec Bor ša až k že lez nič nej tra -
ti. Po kra ču je vý chod ným sme rom po zdĺž že lez nič nej tra te pra vým spod ným ok ra jom ná sy pu k že lez nič né mu mos tu
cez rie ku Bod rog, kde po kra ču je vnú tor ným ok ra jom pra vob rež nej hrá dze rie ky juž ným ok ra jom obce Vi nič ky k ús tiu 
Bab ské ho po to ka. Po kra ču je se ver ným sme rom ka tas trál nou hra ni cou až k úče lo vé mu za ria de niu Hat fa, od kia¾ po -
kra ču je zá pad ným až se ve ro zá pad ným sme rom les nou ces tou až k štát nej ces te Cej kov — Bara, jej pra vým ok ra jom
a ná sled ne hra ni cou ka tas trál ne ho úze mia Malá Bara po kra ču je ju ho zá pad ným až zá pad ným sme rom k hra ni ci s ka -
tas trál nym úze mím Ve¾ ká Bara. Po kra ču je hra ni cou obce Bara se ver ným sme rom až k po ¾nej ces te vy chá dza jú cej zo
se ver nej čas ti obce, po kto rej sa pra vým ok ra jom vra cia juž ným sme rom a zá pad ným ok ra jom ob chá dza čas� obce
Ve¾ ká Bara obce Bara až k úče lo vej ces te do Ma lej Tŕne. To u to ces tou po kra ču je až k obci Malá Tŕňa, kto rú ob chá dza
vý chod ným ok ra jom in tra vi lá nu, a ïa lej ide po ¾nou ces tou k ok ra ju lesa. Po kra ču je ok ra jom lesa juž ným a vý chod -
ným sme rom až k hra ni ci obce Cej kov. To u to hra ni cou pre chá dza juž ným sme rom až k hra ni ci s ob cou Zem plín. Hra -
ni cou me dzi ob ca mi Lad mov ce a Zem plín po kra ču je k štát nej ces te Lad mov ce — Zem plín. Pra vou stra nou tej to ces ty
po kra ču je se ve ro vý chod ným sme rom až k za čiat ku obce Zem plín, kto rú ob chá dza juž ným ok ra jom k lesu, kde po kra -
ču je jeho ok ra jom ju ho vý chod ným sme rom k rie ke Bod rog. Od tia¾ ve die se ver ným sme rom pra vým bre hom Bod ro gu
a On da vy po most cez rie ku On da vu pri obci Bre hov. Od tia¾ po kra ču je po ¾nou ces tou vý chod ne od obce Bre hov a to u -
to ces tou ju ho vý chod ným sme rom po jej pre mos te nie nad Bre hov ským ka ná lom. Hra ni ca ob las ti ïa lej po kra ču je vý -
chod ným bre hom po nad Bre hov ský ka nál zá pad ným a se ver ným sme rom až po ces tu II. trie dy Zem plín ske Jas tra bie
— Obo rín. Juž ným ok ra jom tej to ces ty ide vý chod ným sme rom po mŕt ve ra me no vý chod ne od osa dy Ku ca ny a juž ným
bre hom toh to ra me na po kra ču je se ve ro vý chod ným, vý chod ným a se ver ným sme rom po ces tu Obo rín — Bo¾. Túto ces -
tu sle du je ju ho vý chod ným sme rom po ra me no La bor ca se ver ne od honu Pas tvi sko, kto ré ho se ver ným ok ra jom po -
kra ču je vý chod ným sme rom, pre kra ču júc rie ku La bo rec, na ok raj lesa. Ok ra jom lesa po kra ču je se ve ro vý chod ným
sme rom, zo se ve ru a vý cho du ob chá dza Hor ný les po ka nál se ver ne od Dol né ho lesa, ním ide vý chod ným sme rom po
ra me no Udo če juž ne od obce Či ča rov ce. Ka ná lom po kra ču je ne zme ne ným sme rom do sú to ku rie ky Udoč s ka ná lom
juž ne od obce Či ča rov ce, kto rým ve die vý chod ným sme rom po sú tok Ma �ov ské ho ka ná la s Ptruk šian skym ka ná lom.
Ptruk šian sky ka nál sle du je ju ho vý chod ným sme rom po ok raj lesa, kde sa hra ni ca ob las ti stá ča, po kra ču je se ve ro vý -
chod ným sme rom ok ra jom lesa po Ptruk šian sky ka nál ju ho zá pad ne od obce Ka pu šian ske K¾a ča ny. Tým to ka ná lom
ide vý chod ným a ju ho vý chod ným sme rom na ok raj lesa vo vý chod nej čas ti les né ho kom ple xu Mok raï a jeho vý chod -
ným ok ra jom pre važ ne juž ným sme rom po kra ču je až k mos tu cez Ptruk šian sky ka nál, kde sa stá ča se ve ro vý chod ne,
a po kra ču je vý chod ným až ju ho vý chod ným sme rom po zdĺž mŕt ve ho ra me na až k prie seč ní ku mŕt ve ho ra me na a Kri -
vé ho ka ná la vý chod ne od obce Ptruk ša. Kri vým ka ná lom po kra ču je se ve ro vý chod ným až ju ho vý chod ným sme rom
k mŕt ve mu ra me nu vý chod ne od obce Ptruk ša. Ďa lej po kra ču je mŕt vym ra me nom juž ným až ju ho vý chod ným sme -
rom po ka tas trál nej hra ni ci obce Ptruk ša až k prie seč ní ku úče lo vej as fal to vej ces ty a po to ka Si rín. V tom to bode hra -
ni ca chrá ne nej kra jin nej ob las ti po kra ču je pra vým ok ra jom po to ka Si rín až k juž né mu ok ra ju obce Ptruk ša, kto rú
ob chá dza jej juž ným ok ra jom vý chod ným sme rom k štát nej hra ni ci Slo ven ská re pub li ka — Ukra ji na, kto rou ve die juž -
ným sme rom do vý cho dis ko vé ho bodu.

II. čas� chrá ne nej kra jin nej ob las ti — so li tér ne úze mie Ke res túr

Hra ni ca vy chá dza z bodu na juž nom ok ra ji in tra vi lá nu obce Svä tá Má ria časti Bod rog. Po kra ču je ju ho vý chodne ¾a -
vým ok ra jom štát nej ces ty sme rom k obci So mo tor až k me lio rač né mu ka ná lu, pre tí na jú ce mu túto štát nu ces tu. Po -
kra ču je jeho ¾a vým ok ra jom juž ným sme rom až k ús tiu So mo tor ské ho ka ná la. Pra vým ok ra jom toh to ka ná la ide vý -
chod ným sme rom až k vy ús te niu Se ver né ho Ho reš ské ho ka ná la. Po jeho ¾a vom ok ra ji po kra ču je se ver ne až k mies tu,
kde sa stý ka jú ka tas trál ne hra ni ce obcí Ve¾ ký Ho reš, Svä tu še a Malý Ho reš. Od tia¾ po kra ču je se ver ným a ná sled ne
vý chod ným sme rom po ka tas trál nej hra ni ci obce Malý Ho reš až k vý cho dis ko vé mu bodu pri obci Svä tá Má ria.
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123

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 vlá da Slo ven skej re pub li ky svo jím uzne se ním 
z 2. júla 2003 č. 554 schvá li la vy po ve da nie Do ho dy me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do -
vo de mok ra tic kej re pub li ky o zru še ní ví zo vej po vin nos ti pre dr ži te ¾ov dip lo ma tic kých, slu žob ných a zvlášt nych pa sov
uzav re tej vý me nou nót (Pra ha, 24. mája 1956) vo vzá jom ných vz�a hoch me dzi Slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou
¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou.

Plat nos� do ho dy sa skon čí 5. au gus ta 2004.
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