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Ú S T A V  N Ý  Z Á  K O N

zo 4. mar ca 2004,

kto rým sa me ní Ús ta va Slo ven skej re pub li ky č. 460/1992 Zb.
v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to ústav nom zá ko ne:

Čl. I

Ús ta va Slo ven skej re pub li ky č. 460/1992 Zb. v zne ní
ústav né ho zá ko na č. 244/1998 Z. z., ústav né ho zá ko na
č. 9/1999 Z. z. a ústav né ho zá ko na č. 90/2001 Z. z. sa
mení tak to:

V čl. 78 ods. 2 sa vy púš �a tre tia veta.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
vy hlá sil úpl né zne nie Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky
č. 460/1992 Zb., ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko -
na ných ústav ným zá ko nom č. 244/1998 Z. z., ústav ným 
zá ko nom č. 9/1999 Z. z., ústav ným zá ko nom č. 90/2001 
Z. z. a tým to ústav ným zá ko nom.

Čl. III

Ten to ústav ný zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá -
se nia.

Ru dolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

zo 4. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní
ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zákon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní
zá ko na č. 389/1998 Z. z., zá ko na č. 155/1999 Z. z., zá -
ko na č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko -
na č. 567/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 724/2002 Z. z., zá ko na
č. 453/2003 Z. z., zá ko na č. 599/2003 Z. z. a zá ko na
č. 45/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 86 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) v pre po čte na po čet ho dín opat ro va te¾ skej služ by

pos ky to va nej ob ča no vi v prí sluš nom ob do bí.“.

2. Za § 110p sa vkla dá § 110r, kto rý znie:

„§ 110r

(1) O žia dos tiach o fi nanč ný prí spe vok pod ¾a § 86,
kto ré boli po da né a na zá kla de kto rých ne bo li uza tvo re -
né zmlu vy o pos ky to va ní fi nanč né ho prí spev ku do
31. mar ca 2004, sa po stu pu je pri uzat vá ra ní zmlúv
pod ¾a zá ko na účin né ho od 1. ap rí la 2004.

(2) Výš ka fi nanč né ho prí spev ku pod ¾a § 86 pos ky to -
va né ho pod ¾a uza tvo re ných zmlúv pred 31. mar com
2004 sa upra ví pod ¾a zá ko na účin né ho od 1. ap rí la
2004 na zá kla de žia dos ti sub jek tu, kto rý pos ky tu je so -
ciál nu po moc pod ¾a toh to zá ko na.“.

3. Prí lo ha č. 14 k zá ko nu č. 195/1998 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov znie:

Mi ni mál ne výš ky fi nanč né ho prí spev ku pos kyt nu té ho sub jek tu, kto rý pos ky tu je so ciál nu
po moc pod ¾a zá ko na, ale bo obci pod ¾a § 86 ods. 2 a 3 na pos ky to va nie so ciál nych slu žieb

a so ciál ne ho po ra den stva (vrá ta ne so ciál nej pre ven cie a vy bra ných čin nos tí
so ciál nop ráv nej ochra ny) pod ¾a dru hu so ciál nej služ by, jed not ky vý ko nu

a spô so bu pos ky to va nia so ciál nej po mo ci (v Sk)
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„Prí lo ha č. 14
k zá ko nu č. 195/1998 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov

Druh služ by Jed not ka
vý ko nu 

Spô sob pos ky to va nia so ciál nej služ by

Am bul./
v do mác -

nos ti

Den ne/
v noci Týž den ne Pre chod ne Ce lo roč ne

Sociálne poradenstvo
(vrátane sociálnej
prevencie
a sociálnoprávnej ochrany)

Po rad ca/so -
ciál ny
pra cov ník 250 000

Prepravná služba 1 km 16

Opatrovate¾ská služba ho di na 100

Zariadenie opatrovate¾skej
služby

ob čan 60 000 98 000 125 000

Domov dôchodcov ob čan 110 000

Rehabilitačné stredisko ob čan 60 000 117 000



 Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Druh služ by Jed not ka
vý ko nu 

Spô sob pos ky to va nia so ciál nej služ by

Am bul./
v do mác -

nos ti

Den ne/
v noci Týž den ne Pre chod ne Ce lo roč ne

Zariadenie chráneného
bývania ob čan 95 000

Domov sociálnych služieb
pre deti ob čan 110 000 150 000 185 000

Do mov so ciál nych slu žieb
pre dos pe lých ob čan 85 000 140 000 155 000

Sta ni ca opat ro va te¾ skej
služ by pre de ti ob čan 85 000

Krí zo vé stre di sko ob čan 35 000 185 000

Do mov pre osa me lých
ro di čov

ob čan 33 000

Za ria de nie pes tún skej
sta rost li vos ti ob čan 80 000

Det ský do mov ob čan 180 000

Re so cia li zač né stre di sko ob čan 150 000

Útu lok ob čan 30 000 60 000

.“.
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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 5. marca 2004

o pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri vý stav be a pri uží va ní pre vádz kar ne
a iných prie sto rov, v kto rých sa vy ko ná va po vrcho vá úpra va

vý rob kov ná te ro vý mi lát ka mi

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

§ 1

Pred met úpra vy

Táto vy hláš ka sa vz�a hu je na rea li zá ciu stav by a na
uží va nie
a) pre vádz kar ne, v kto rej sa na po vrcho vú úpra vu vý -

rob kov po u ží vajú ná te ro vé lát ky, kto ré sú hor ¾a vý mi
kvapalinami1) ale bo kto ré sú schop né so vzdu chom
vy tvo ri� vý buš nú plyn nú zmes,2) ale bo práš ko vé
plas ty,

b) prí ruč né ho skla du ná te ro vých lá tok,3)
c) prie sto rov na ob čas né na ná ša nie ná te ro vých lá tok.

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly tej to vy hláš ky
a) pre vádz ka reň je stav ba ale bo sú hrn pra co vísk a vý -

rob ných za ria de ní v stav be, na prí klad úpra vňa ná te -
ro vých lá tok, la kov ňa, su šia reň, v kto rých sa ná te ro -
vé lát ky po u ží vajú v tech no lo gic kých pro ce soch
sú vi sia cich s po vrcho vou úpra vou vý rob kov s vý -
nim kou prie sto rov na ob čas né na ná ša nie ná te ro -
vých lá tok,

b) úpra vňa ná te ro vých lá tok je pra co vi sko, v kto rom sa
vhod nou tech no ló giou upra vu jú ná te ro vé lát ky ur -
če né na po vrcho vú úpra vu,

c) la kov ňa je stav ba ale bo pra co vi sko v stav be, v kto -
rom je umies tne né vý rob né za ria de nie na na ná ša nie
ná te ro vých lá tok,

d) su šia reň je pra co vi sko, v kto rom sa usku toč ňu je su -
še nie ná te ro vých lá tok pri zvý še nej tep lo te,

e) vý rob né za ria de nie je za ria de nie, v kto rom sa ur če -
ným tech no lo gic kým po stu pom pri pravuje a do -
pravuje ná te ro vá lát ka a vy ko ná va po vrcho vá úpra -
va vý rob kov,

f) prie stor na ob čas né na ná ša nie ná te ro vých lá tok je

prie stor, v kto rom sa ná te ro vé lát ky na ná šajú na vý -
rob ky, ak čas na ná ša nia ne pre vy šu je šty ri ho di ny
v týžd ni ale bo pä� mi nút v prie be hu pol ho di ny,

g) ná te ro vá lát ka je lát ka pot reb nej vis ko zi ty, kto rej
spo ji vom je zvyčaj ne or ga nic ká fil mo tvor ná lát ka,
a po u ží va sa na po vrcho vú úpra vu vhod nou na ná ša -
cou tech no ló giou,

h) rie did lo je zmes or ga nic kých roz púš �a diel, ktorá sa
po u ží va na do da točnú úpravu vis ko zi ty ná te ro vých
lá tok pre jed not li vé dru hy ale bo spô so by na ná ša nia,

i) práš ko vý plast je zmes tvr did la, syn te tic kých ži víc,
pig men tov, pl nív a adi tív, ktorá sa po u ží va na po -
vrcho vú úpra vu a na ná ša vhod nou na ná ša cou tech -
no ló giou v práš ko vom sta ve.

Po ž ia  dav ky na za is  te  nie  pro t i  po ž iar  ne j
bez peč nos t i  pr i  vý  stav be pre  vádz kar  ne

§ 3

Sta veb né rie še nie pre vádz kar ne

(1) Sta veb né rie še nie pre vádz kar ne z h¾a di ska pro ti -
po žiar nej bez peč nos ti stav by musí by� v sú la de s oso -
bit ným pred pi som.4)

(2) Pre vádz ka reň môže by� umies tne ná len v stav be
s jed ným nad zem ným po dlažím ale bo v naj vy ššom nad -
zem nom po dlaží viac pod laž nej stav by; v iných nad zem -
ných po dlažiach ale bo v pr vom pod zem nom po dlaží
môže by� umies tne ná, len ak je vy ba ve ná za ria de ním
na zis te nie
a) 25 % kon cen trá cie dol nej me dze vý buš nos ti pri  po -

užívaní ná te ro vých lá tok,
b) 50 % kon cen trá cie dol nej me dze vý buš nos ti pri  po -

užívaní práš ko vých plas tov.

(3) Pre vádz ka reň tvo rí samo stat ný jed no pod laž ný
po žiar ny úsek; prie stor na ob čas né na ná ša nie ná te ro -
vých lá tok môže by� sú čas �ou iné ho po žiar ne ho úse ku.

(4) Po dlaha, ste ny a strop pre vádz kar ne sú vy ho to ve -
né z ma te riá lov, kto ré pri po žia ri ale bo inej mi mo riad -
nej uda los ti vý raz ne ne me nia svo je vlast nos ti, sú che -
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1) § 3 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 96/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá sa dy protipo 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) STN EN 60079-10 Elek tric ké za ria de nia do vý buš ných plyn ných at mo sfér. Čas� 10: Ur čo va nie prie sto rov s ne bez pe čen stvom vý bu chu.
3) STN 67 0811 Skla do va nie ná te ro vých lá tok.
4) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na pro ti po žiar nu

bez peč nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb.



mic ky odol né pro ti po u ží va ným ná te ro vým lát kam
a rie did lám a ne ší ria po žiar.

 (5) Elek tro sta tic ky vo di vá podlaha5) musí by� vy ho -
to ve ná
a) v la kov niach so zó nou 1,2)
b) v la kov niach so zó nou 22) iba pri ruč nom na ná ša ní

ná te ro vých lá tok ale bo pri na ná ša ní práš ko vých
plas tov v elek tric kom poli.

 (6) Ot vo ry v po žiar nych de lia cich kon štruk ciách sú
chrá ne né po žiar ny mi uzá ver mi ale bo vod nou clo nou;
to ne pla tí, ak plo cha ot vo rov, cez kto ré pre stu pu jú do -
prav né za ria de nia, je men šia ako 400 cm2.

 (7) V pre vádz kar ni, v kto rej sa po u ží vajú hor ¾a vé
kva pa li ny, ne mož no umies tni� zho ra prí stup né káb lo -
vé ka ná ly.

 (8) Vo vnú tor ných prie sto roch pre vádz kar ne s ob je -
mom väč ším ako 30 m3 a s prie sto rom s ne bez pe čen -
stvom výbuchu2) sa v sta veb ných kon štruk ciách vy tvá -
rajú vý fu ko vé plo chy.6)

 (9) Prie stor la kov ne, úpra vne ná te ro vých lá tok
a prí ruč né ho skla du ná te ro vých lá tok, v kto rých sa po -
u ží vajú hor ¾a vé kva pa li ny ale bo ná te ro vé lát ky, kto ré
sú schop né so vzdu chom vy tvá ra� vý buš nú plyn nú
zmes, má po dlahu vy spá do va nú do zá chyt nej ná dr že
ale bo ha va rij nej ná dr že.7)

(10) Pre vádz ka reň má naj me nej dva vý cho dy ot vá ra -
te¾ né zvon ku i zvnút ra, ve dú ce do chrá ne nej úni ko vej
ces ty, na vo¾ né prie stran stvo ale bo do ko mu ni kač né ho
prie sto ru v stav be od vet ra né ho pri ro dze ným vet ra ním
ale bo nú te ným vet ra ním.8) Vý cho dy majú by� pod ¾a
mož nos ti umies tne né na pro ti ¾ah lých stra nách pre -
vádz kar ne.

(11) Vchod do prí ruč ných skla dov ná te ro vých hmôt
sa umies tňu je zvon ku ale bo z ko mu ni kač né ho prie sto -
ru v stav be od vet ra né ho pri ro dze ným vet ra ním ale bo
nú te ným vet ra ním.8) Pri via ce rých vcho doch musí by�
pri ro dze né vet ra nie ale bo nú te né vet ra nie as poň jed né -
ho z nich.

(12) Stav ba, v kto rej je umies tne ná pre vádz ka reň, sa
vy ba vu je za ria de ním na ochra nu pred účin ka mi at mo -
sféric kej elek tri ny.9)

§ 4

Vý rob né za ria de nie

(1) Vý rob né za ria de nie je vy ho to ve né z ma te riá lov,
kto ré pri po žia ri ale bo inej mi mo riad nej uda los ti vý raz -
ne ne me nia svo je vlast nos ti, sú che mic ky odol né pro ti
po u ží va ným ná te ro vým lát kam a rie did lám a ne ší ria
po žiar.

(2) Vý rob né za ria de nie je tech nic ky vy ho to ve né tak,
aby pri pre ru še ní, ob no ve na pá ja nia po pre ru še ní ale bo 
pri inej zme ne do dáv ky ener gie do vý rob né ho za ria de -
nia ne pri šlo k vzni ku ne bez peč nej situácie10) z h¾a di ska 
pro ti po žiar nej bez peč nos ti.

(3) Vý rob né za ria de nie na po vrcho vú úpra vu vý rob -
kov z elek tric ky vo di vé ho ma te riá lu, kto rých cel ko vá
plo cha je väč šia ako 0,5 m2, je tech nic ky vy ho to ve né
tak, aby umož ňo va lo uzem ne nie tých to vý rob kov.

(4) Ko vo vé čas ti vý rob né ho za ria de nia vrá ta ne do -
prav ných po tru bí ná te ro vých lá tok a rie di diel sú vo di vo 
pre po je né a uzem ne né; do prav né po tru bia vý rob né ho
za ria de nia ná te ro vých lá tok, rie di diel a práš ko vých
plas tov sú vy ho to ve né z elek tro sta tic ky vo di vé ho ma te -
riá lu.

(5) Do prav né po tru bia ná te ro vých lá tok a rie di diel
vý rob né ho za ria de nia sú vy ho to ve né a za bez pe če né
tak, aby sa v prí pa de vzni ku po žia ru ale bo inej mi mo -
riad nej uda los ti mo hol ich ob sah bez peč ne vy pusti�.

§ 5

Do prav né za ria de nie

(1) Pri na ná ša ní ná te ro vých lá tok v elek tric kom poli
je do prav né za ria de nie vy ho to ve né tak, aby sa ne pre -
kročila hod no ta zvo do vé ho od po ru strie ka cie ho za ria -
de nia pred pí sa ná vý rob com a aby v mies te sty ku s vý -
rob kom ne moh la pre sko či� is kra.

(2) Ko le sá ne ko ¾a jo vé ho do prav né ho za ria de nia  po -
užívaného v pre vádz kar ni sú vy ho to ve né s ne is kri vý mi
elek tro sta tic ky vo di vý mi ob ru ča mi.

(3) Kon ti nu ál ne do prav né za ria de nie pri na ná ša ní
ná te ro vých lá tok má ča ním ale bo po lie va ním ale bo
v strie ka cích ka bí nach na auto ma tic ké na ná ša nie je
vy ho to ve né tak, aby ho ne bo lo mož né uvies� do čin nos -
ti, ak nie je sú čas ne v čin nos ti od sá va cie za ria de nie.

§ 6

Vzdu cho tech nic ké za ria de nie

(1) V prie sto roch pre vádz kar ne je za bez pe če ná  po -
trebná vý me na vzdu chu pri ro dze ným vet ra ním ale bo
nú te ným vet ra ním,8) na prí klad vzdu cho tech nic kým
za ria de ním, ven ti lá to rom ale bo od sá va čom.

(2) Kon cen trá cia ne bez peč ných lá tok na žiad nom
mies te pre vádz kar ne ne smie pre kro či� 25 % dol nej me -
dze vý buš nos ti.2) Pri po u ží va ní práš ko vých plas tov ne -
smie kon cen trá cia vnút ri strie ka cej ka bí ny pre kro či�
50 % dol nej me dze vý buš nos ti.11)

(3) V la kov ni a v su šiar ni je vý me na vzdu chu za bez -
pe če ná pod tla ko vým spô so bom. V prí pa de, že sú oso -
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5
) STN 33 2031 Ove ro va nie a pre vádz ka tech no lo gic kých za ria de ní a lie ta diel s oh¾a dom na ne bez peč né účin ky sta tic kej elek tri ny.

6) § 29 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 96/2004 Z. z.
7) § 22 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 96/2004 Z. z.
8) § 28 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 96/2004 Z. z.
9) STN 34 1390 Elek tro tech nic ké pred pi sy STN. Pred pi sy na ochra nu pred bles kom.

10) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 391/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na stro jo vé
za ria de nia v zne ní ne skor ších pred pi sov.

11) STN 73 0872 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Ochra na sta vieb pro ti ší re niu po žia ru vzdu cho tech nic kým za ria de ním. 



bit né po žia dav ky na za bez pe če nie bez praš né ho  pro -
stredia, môže by� v la kov niach vet ra nie pre tla ko vým
spô so bom, ak je za brá ne né ší re niu vý pa rov z pre vádz ky 
do oko li tých vnú tor ných prie sto rov.

(4) Vzdu cho tech nic ké za ria de nie je vy ba ve né účin -
ným fil trom na za chy tá va nie hor ¾a vých aero só lov z ná -
te ro vých lá tok a rie di diel a rie še né tak, aby sa ním ne -
mo hol ší ri� po žiar ale bo jeho splo di ny.11)

(5) Vý vo dy od sá va cích po tru bí vzdu cho tech nic ké ho
za ria de nia nad stre chu stav by sú rie še né tak, aby boli
vzdia le né naj me nej 1,5 m od sta veb ných kon štruk cií
z hor ¾a vých ma te riá lov a za bez pe čo va li roz ptyl zne čis -
�u jú cich lá tok, aby sa ne moh li spät ne na sá va� do pre -
vádz kar ne.

(6) Hor ¾a vé aero só ly, ply ny a pary z ná te ro vých lá tok
a rie di diel z rôz nych po žiar nych úse kov mož no od sá va�
do spo loč né ho od sá va cie ho po tru bia vzdu cho tech nic -
ké ho za ria de nia za pod mie nok usta no ve ných v oso bit -
nom pred pi se.11) Su šia ci prie stor má samo stat né od sá -
va cie po tru bie.

(7) Prie stor, v kto rom sa na ná šajú ná te ro vé lát ky má -
ča ním ale bo po lie va ním, je za kry tý a od sá va ný tak, aby
v ňom ne moh la vznik nú� ne bez peč ná kon cen trá cia ply -
nov ale bo pár a aby v ňom bola za bez pe če ná as poň de -
sa� ná sob ná vý me na vzdu chu za ho di nu.

(8) Ot vo re né tech no lo gic ké za ria de nia, na prí klad
kade a vane s ná te ro vý mi lát ka mi, kto ré sú hor ¾a vý mi
kva pa li na mi I. a II. trie dy ne bez peč nos ti,1) majú miest -
ne od sá va nie.

(9) Ak sa prie sto ry pre vádz kar ne a prí ruč ný sklad
ná te ro vých lá tok od vet rá vajú ven ti lá to rom, ten je vy ho -
to ve ný v ta kom pre ve de ní, kto ré zod po ve dá da né mu
pros tre diu.

§ 7

Vy hrie va cie za ria de nie v su šiar ni

(1) Tep lo ta po vrcho vých čas tí vy hrie va cie ho za ria de -
nia v su šiar ni môže by� ma xi mál ne taká, aby bola naj -
me nej o 50 oC niž šia, ako je tep lo ta vznie te nia ná te ro -
vých lá tok ale bo ich rie di diel. Vy hrie va cie za ria de nie sa 
umies tňu je tak, aby naň ne od kvap ká va li ná te ro vé lát -
ky zo su šia cich sa vý rob kov.

(2) Vo vnú tor nom prie sto re su šiar ne je umies tne né
a in šta lo va né pot reb né za ria de nie na sle do va nie tep lo -
ty vo vnút ri su šiar ne.

(3) Su šia reň, v kto rej sa po u ží va na vy hrie va nie vy -
hrie va cie za ria de nie na kva pal né pa li vo ale bo plyn né
pa li vo, mož no vy hrie va� iba ne pria mo.

(4) Vy hrie va cie za ria de nie v su šiar ni je vy ho to ve né
tak, aby sa pri po ru che od sá va nia auto ma tic ky vyplo.
Ak je vy hrie va cím za ria de ním in fra žia rič, je vy ho to ve ný 
tak, aby ho bolo možné za pnú� až po pre vet ra ní vnú tor -
ných prie sto rov su šiar ne.

§ 8

Strie ka cia ka bí na

(1) Strie ka cia ka bí na, v kto rej sa ná te ro vé lát ky ale bo 
práš ko vé plas ty na ná ša jú ruč ne aj auto ma tic ky, je vy -
ho to ve ná tak to:
a) pra cov ný ot vor v čas ti na ruč né na ná ša nie je si tu o -

va ný tak, aby ob slu hu ne mo hol za siah nu� pla meň
vznik nu tý v čas ti strie ka cej ka bí ny na auto ma tic ké
na ná ša nie,

b) v čas ti na auto ma tic ké na ná ša nie je in šta lo va né za -
ria de nie na neu tra lizá ciu elek tro sta tic ké ho ná bo ja
s ta kou is tou mie rou bez peč nos ti, akú má čas� strie -
ka cej ka bí ny na ruč né na ná ša nie,

c) čas� na ruč né na ná ša nie je vy ba ve ná auto ma tic kým
za ria de ním na lik vi dá ciu lo kál ne ho za ho re nia a vý -
bu chu v lúči ná te ro vých lá tok a práš ko vých plas tov
prú dia cich z piš to le.

(2) Roz pra šo va cie za ria de nie je vy ho to ve né tak, aby
sa pri pre ru še ní od sá va nia strie ka cej ka bí ny ale bo pri
za sta ve ní kon ti nu ál ne ho do prav né ho za ria de nia pre -
rušil prí vod ná te ro vých lá tok.

(3) Dve re do strie ka cej ka bí ny na auto ma tic ké na ná -
ša nie ale bo ruč né na ná ša nie ná te ro vých lá tok ale bo do
prie sto ru ich na ná ša nia sú vy ba ve né dve ro vý mi kon -
tak tmi, kto ré pri ich ot vo re ní vyp nú vý rob né za ria de -
nie; tie to kon tak ty ne mô žu ovplyv ňo va� čin nos� za ria -
de ní na ochra nu pro ti po žia ru a vý bu chu uve de ných
v § 9 ods. 1.

(4) Prie my sel ný ro bot na na ná ša nie ná te ro vých lá tok 
je vy ho to ve ný a umies tne ný tak, aby jeho čin nos� ne -
moh la ovplyv ňo va� funk cie za ria de ní na ochra nu pro ti
po žia ru a vý bu chu uve de ných v § 9 ods. 1.

(5) Stav ba ale bo pra co vi sko, v kto rom je umies tne ná
strie ka cia ka bí na na ruč né na ná ša nie ná te ro vých lá tok 
ale bo práš ko vých plas tov s ob je mom naj viac 30 m3, sa
ne po važuje za pre vádz ka reň; na túto stav bu ale bo pra -
co vi sko sa usta no ve nia § 10 vz�a hu jú pri me ra ne.

(6) Strie ka cia ka bí na pod ¾a od se ku 5 je ozna če ná ta -
bu¾ kou s ná pi som STRIE KA CIA KA BÍ NA.

(7) Vo vzdia le nos ti men šej ako 5 m od strie ka cej ka -
bí ny pod ¾a od se ku 5 ne mož no vy ko ná va� čin nos�, kto rá 
by mohla by� zdro jom ini ciá cie po žia ru ale bo vý bu chu.

(8) Strie ka cia ka bí na na ruč né na ná ša nie ná te ro -
vých lá tok ale bo práš ko vých plas tov s ob je mom naj viac
30 m3, kto rá je umies tne ná v stav be ale bo na pra co vi s -
ku, je vy ho to ve ná pod ¾a pod mie nok usta no ve ných v § 3
ods. 4, 5 a 7, § 4 a v § 6 ods. 1 až 4.

§ 9

Za ria de nia na ochra nu pro ti po žia ru a vý bu chu

(1) Strie ka cia ka bí na na auto ma tic ké na ná ša nie ná -
te ro vých lá tok a práš ko vých plas tov je vy ba ve ná
a) elek tric kou po žiar nou signalizáciou12) ale bo ob dob -

ným za ria de ním na zis te nie po žia ru,
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12) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 726/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú vlast nos ti elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie,
pod mien ky jej pre vádz ko va nia a za bez pe če nia jej pra vi del nej kon tro ly.
STN 34 2710 Pred pi sy pre za ria de nia elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie.



b) sta bil ným ha sia cim za ria de ním ale bo za pla vo va cím
za ria de ním,13)

c) za ria de ním na lik vi dá ciu lo kál ne ho za ho re nia ale bo
vý bu chu v lúči ná te ro vej lát ky alebo práš ko vé ho
plas tu prú diaceho z pištole14) s tr va lým zdro jom
elek tric kej ener gie ok rem strie ka cích ka bín, v kto -
rých sa na ná šajú vo dou rie di te¾ né ná te ro vé lát ky.

(2) Ak sta bil né ha sia ce za ria de nie ale bo za pla vo va cie 
za ria de nie plní funk ciu pod ¾a ods. 1 písm. a), ne mu sí
by� strie ka cia ka bí na na auto ma tic ké na ná ša nie ná te -
rovej látky ale bo práš kového plastu vy ba ve ná elek tric -
kou po žiar nou sig na li zá ciou ale bo ob dob ným za ria de -
ním na zis te nie po žia ru.

(3) Elek tric ká po žiar na sig na li zá cia ale bo ob dob né
za ria de nie na zis te nie po žia ru v strie ka cej ka bí ne na
auto ma tic ké na ná ša nie ná te rovej látky ale bo práš -
kového plastu je vy ho to ve né tak, aby za bez pe čilo  vy -
pnutie ven ti lá to rov, za sta ve nie do pra vy strie ka ných
 predmetov, vyp nu tie funk cie prie my sel né ho ro bo ta
a za sta ve nie prí vo du ná te rovej látky.

(4) Za ria de nie na lik vi dá ciu lo kál ne ho za ho re nia ale -
bo vý bu chu v lúči ná te ro vej lát ky ale bo práš ko vé ho
plas tu prú diaceho z piš to le je vy ho to ve né tak, aby spĺ -
ňa lo po žia dav ky na ochran né sys té my pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,14) za bez pe ču je auto ma tic ké vyp nu tie
 ventilátorov, kon ti nu ál ne ho do prav né ho za ria de nia
a zdro ja vy so ké ho na pä tia a za sta ve nie prí vo du ná te ro -
vej látky ale bo práš kového plastu; za ria de nie svo ju čin -
nos� sig na li zu je op tic ky aj akus tic ky.

(5) Strie ka cia ka bí na na ruč né na ná ša nie ná te ro vej
látky ale bo práš kového plastu naj me nej s pia ti mi strie -
ka cí mi piš to ¾a mi je vy ba ve ná sta bil ným ha sia cim za -
ria de ním ale bo za pla vo va cím za ria de ním s na sta vi te¾ -
ným one skore ním uve de nia do čin nos ti.

Po ž ia  dav ky na za is  te  nie  pro t i  po ž iar  ne j
bez peč nos t i  pr i  už í  va ní  pre  vádz kar  ne

a pr ie  sto  rov na ob čas né na ná ša nie
ná te  ro  vých lá  tok

§ 10

Uží va nie pre vádz kar ne

(1) V pre vádz kar ni sa umies tňu jú:
a) pre vádz ko vý pred pis,
b) po žiar ny po ria dok pra co vi ska,15)
c) po žiar ne pop la cho vé smer ni ce.15)

(2) Pre vádz ko vý pred pis ob sa hu je naj mä ná vod na
ob slu hu za ria de ní vrá ta ne ter mí nov ich čis te nia a kon -
tro ly, ako aj zá klad né po žia dav ky a po vin nos ti pre vádz -

ko va te ¾a pri za bez pe čo va ní a rea li zá cii pre vádz ko va nia, 
údrž by a opráv za ria de ní.

 (3) V pre vádz kar ni sa udr žia va tr va lý po ria dok; usa -
de ni ny a zvyš ky ná te ro vých lá tok sa od straňujú bez -
peč ným spô so bom pra vi del ne, v ter mí noch ur če ných
v pre vádz ko vom pred pi se.

 (4) Na od kla da nie čis tia cej vlny, zvyš kov nátero-
vých lá tok a po dob ných ma te riá lov je v pre vádz kar ni
umies tne ná ná do ba so samo zat vá ra te¾ ným ve kom
z ma te riá lov, kto ré pri po žia ri ale bo inej mi mo riad nej
uda los ti vý raz ne ne me nia svo je vlast nos ti, sú che mic -
ky odol né pro ti po u ží va ným ná te ro vým lát kam a rie did -
lám a ne ší ria po žiar. Ob sah ná do by sa z pre vádz kar ne
den ne od stra ňu je a umies tňu je na vy hra de né bez peč né 
mies to.

 (5) V pre vádz kar ni pla tí zá kaz faj če nia a ma ni pu lá -
cie s ot vo re ným ohňom s vý nim kou usta no ve nou v od -
se ku 6; vy zna če nie je na vstup ných dve rách prí sluš nou 
znač kou a ná pi som ZÁ KAZ FAJ ČE NIA A PO U ŽÍ VA NIA
OT VO RE NÉ HO OHŇA.16)

 (6) Pri na ná ša ní práš ko vých plas tov v elek tric kom
poli pla tí zá kaz faj če nia a ma ni pu lá cie s ot vo re ným
ohňom do vzdia le nos ti 5 m od mies ta na ná ša nia. Zá kaz 
je vi di te¾ ne ozna če ný prí sluš nou znač kou a ná pi som
ZÁ KAZ FAJ ČE NIA A PO U ŽÍ VA NIA OT VO RE NÉ HO
OHŇA.16)

 (7) Oso by pra cu jú ce v pre vádz kar ni môžu po u ží va�
len osob né ochran né pra cov né pros tried ky, kto ré ne -
mô žu vy tvo ri� sta tic kú elek tri nu.

 (8) V pre vádz kar ni sa ná te ro vé lát ky môžu skla do -
va� iba v prí ruč nom skla de ná te ro vých lá tok.3)

 (9) Pri zme ne dru hu ná te ro vej lát ky treba prie stor
pre vádz kar ne upra vi� tak, aby ne vznik lo ne bez pe čen -
stvo vzni ku po žia ru ich vzá jom nou re ak ciou.

(10) Na po dlahe pre vádz kar ne mu sia by� od lí ši te¾ ný -
mi fa reb ný mi pás mi ale bo ta bu¾ ka mi umies tne ný mi na
vý rob nom za ria de ní vy zna če né ne bez peč né pás ma so
zó nou 2 ale bo so zó nou 1.

(11) Vý rob ky z elek tric ky vo di vých ma te riá lov s cel -
ko vou plo chou väč šou ako 0,5 m2 mu sia by� pri na ná -
ša ní ná te ro vých lá tok uzem ne né.

(12) V pre vádz kar ni a v prí ruč nom skla de ná te ro vých 
lá tok nie je do vo le né od kla da� a skla do va� hor ¾a vé ma -
te riá ly a ho re nie pod po ru jú ce ma te riá ly a pred me ty ne -
sú vi sia ce s čin nos �ou v tých to prie sto roch.

(13) Pre vádz ka reň a prí ruč ný sklad ná te ro vých hmôt 
sa vy ba vu jú dos ta toč ným poč tom ha sia cich prí stro -
jov.17)
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13) STN 38 9000 Po žiar na ochra na. Pros tried ky. Náz vo slo vie.
14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 117/2001 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 za ria de ní a ochran ných sys té mov ur če ných na po u ži tie v pros tre dí s ne bez pe čen stvom vý bu chu v zne ní na ria de nia
vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 296/2002 Z. z.

15) Vy hláš ka 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.
16) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 444/2001 Z. z. o po žia dav kách na po u ží va nie ozna če nia, sym bo lov a sig ná lov na za is te nie

bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.
17) STN 92 0202-1 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Vy ba vo va nie sta vieb ha sia ci mi prí stroj mi.



§ 11

Uží va nie prie sto rov na ob čas né
na ná ša nie ná te ro vých lá tok

(1) Prie sto ry na ob čas né na ná ša nie ná te ro vých lá tok
sú vi di te¾ ne ohra ni če né na po dlahe a ozna če né ta bu¾ -
kou s ná pi som PRIE STOR NA OB ČAS NÉ NA NÁ ŠA NIE
NÁ TE RO VÝCH LÁ TOK.

(2) Po čas pra cov né ho cyk lu pri na ná ša ní ná te ro vých
lá tok a ich su še ní sú prie sto ry vet ra né od sá va cím za -
ria de ním ale bo stá le ot vo re ný mi vet ra cí mi ot vo rmi tak,
aby bola za bez pe če ná pot reb ná vý me na vzdu chu pod ¾a
§ 6 ods. 1 a 2.

(3) Vo vzdia le nos ti men šej ako 10 m od ohra ni če nia
prie sto rov na ob čas né na ná ša nie ná te ro vých lá tok sa
ne mô že vy ko ná va� čin nos�, kto rá by mohla by� zdro jom 
ini ciá cie po žia ru ale bo vý bu chu, na prí klad faj če nie,
zvá ra nie, brú se nie, vjazd vo zi diel ale bo vo zí kov so spa -
¾o va cí mi mo to rmi ale bo vjazd aku mu lá to ro vých vo zí -
kov.

(4) Po čas na ná ša nia a schnu tia ná te ro vých lá tok sú
prie sto ry na ob čas né na ná ša nie ná te ro vých lá tok vy ba -

ve né naj me nej dvo mi pre nos ný mi ha sia ci mi prí stroj mi
vhod ných dru hov.

(5) V prí pa doch, keï je z dô vo du op ra vy, údrž by ale bo 
z i ných dô vo dov ne vy hnut né na ná ša� ná te ro vé lát ky
v stav bách i mimo nich, od se ky 1 až 4 pla tia pri me ra ne.

(6) Pri uží va ní prie sto rov na ob čas né na ná ša nie ná -
te ro vých lá tok usta no ve nia § 10 ods. 1 až 10 pla tia rov -
na ko.

§ 12

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej
re pub li ky č. 138/1995 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá -
sa dy po žiar nej bez peč nos ti pri vý stav be a uží va ní pre -
vádz kar ní a iných prie sto rov, v kto rých sa vy ko ná va po -
vrcho vá úpra va vý rob kov ná te ro vý mi hmo ta mi v zne ní
vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky
č. 288/1999 Z. z. a vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo -
ven skej re pub li ky č. 425/2001 Z. z.

§ 13

Účin nos�

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

Vla di mír Pal ko v. r.
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143

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

z 5. mar ca 2004,

kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na č. 10/2004 Z. z.
o pun cov níc tve a skú ša ní dra hých ko vov (pun co vý zá kon)

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 17 ods. 3, § 18 ods. 2, § 21, § 29 ods. 1 písm. a) bodu 3
a písm. d) a § 58 zá ko na č. 10/2004 Z. z. o pun cov níc tve
a skú ša ní dra hých ko vov (pun co vý zá kon) (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

Táto vy hláš ka usta no vu je
a) zlo že nie kle not níc kych zlia tin,
b) rý dzos ti spá jok,
c) vy ob ra ze nie a opis pun co vých zna čiek a zna mie nok,
d) hmot nost ný li mit,
e) sta rý to var,
f) po dro bnos ti pun co vej kon tro ly a skú ša nia vý rob kov

a vecí z dra hých ko vov, 
g) po dro bnos ti ozna čo va nia zliat kov,
h) spô sob vý be ru vzo riek slo ven ských min cí pred kla -

da ných na ove re nie rý dzos ti.

§ 2

Zlo že nie kle not níc kych zlia tin

(1) Kle not níc ka zlia ti na zla ta môže ok rem zla ta ob sa ho -
va� strieb ro, meï, zi nok, man gán, ni kel, že le zo a pa lá -
dium.

(2) Kle not níc ka zlia ti na strieb ra môže ok rem strieb ra
ob sa ho va� iba meï.

(3) Kle not níc ka zlia ti na pla ti ny môže ok rem pla ti ny ob -
sa ho va� pa lá dium, zla to, meï, vol frám, ko balt a ni kel.

§ 3

Rý dzos ti spá jok

(1) Rý dzos� spáj ky na spáj ko va nie zla té ho to va ru ne mô -
že by� men šia, ako je rý dzos� spáj ko va né ho to va ru.

(2) Rý dzos� spáj ky na spáj ko va nie strie bor né ho to va ru
môže by� naj me nej 600/1000 strieb ra.

(3) Rý dzos� spáj ky na spáj ko va nie pla ti no vé ho to va ru
môže by� naj me nej 585/1000 zla ta.

(4) Na spáj ko va nie stro jo vo vy rá ba nej zla tej a strie bor -
nej re tiaz ko vi ny je mož né po u ži� aj spáj ku s nižšou rý dzos -
�ou, ako je uve de né v od sekoch 1 a 2, ale bo spáj ku z oby -
čaj ných ko vov, ak prie mer ná rý dzos� tak to vy rá ba nej
re tiaz ko vi ny ne kles ne pod prí sluš nú zá kon nú rý dzos�. 

§ 4

Pun co vé znač ky
na zla tý to var zá kon ných rý dzos tí

(1) Pun co vú znač ku na zla tý to var rý dzos ti 999/1000
(rý dzos� č. 0) tvo rí ob raz hla vy orla h¾a dia ce ho v¾a vo v ob -
ryse kru hu; čís lo rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou
0 umies tne nou v ¾a vej spod nej čas ti znač ky.

(2) Pun co vú znač ku na zla tý to var rý dzos ti 986/1000
(rý dzos� č. 1) tvo rí ob raz hla vy orla h¾a dia ce ho v¾a vo v ob -
ryse pol kru hu s od sek nu tý mi roh mi; čís lo rý dzos ti je vy -
zna če né arab skou čís li cou 1 umies tne nou v ¾a vej spod nej
čas ti znač ky.

(3) Pun co vú znač ku na zla tý to var rý dzos ti 900/1000
(rý dzos� č. 2) tvo rí ob raz hla vy orla h¾a dia ce ho v¾a vo v ob -
ryse ob dĺž ni ka, kto ré ho boč né stra ny sú vy kle nu té; čís lo
rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 2 umies tne nou
v ¾a vej spod nej čas ti znač ky.

(4) Pun co vú znač ku na zla tý to var rý dzos ti 750/1000
(rý dzos� č. 3) tvo rí ob raz hla vy ko hú ta h¾a dia ce ho v¾a vo
v ob ryse ne rov nos tran né ho pä �u hol ní ka; čís lo rý dzos ti je
vy zna če né arab skou čís li cou 3 umies tne nou v pra vej hor -
nej čas ti znač ky.

(5) Pun co vú znač ku na zla tý to var rý dzos ti 585/1000
(rý dzos� č. 4) tvo rí ob raz hla vy la bu te h¾a dia cej v¾a vo v ob -
ryse pre tiah nu té ho ne pra vi del né ho šes� u hol ní ka; čís lo rý -
dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 4 umies tne nou v ¾a -
vej hor nej čas ti znač ky.

§ 5

Pun co vé znač ky
na strie bor ný to var zá kon ných rý dzos tí

(1) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
999/1000 (rý dzos� č. 0) tvo rí ob raz hla vy kam zí ka h¾a dia -
ce ho mier ne v¾a vo v ob ryse kru hu; čís lo rý dzos ti je vy zna -
če né arab skou čís li cou 0 umies tne nou v ¾a vej hor nej čas ti
znač ky.

(2) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
959/1000 (rý dzos� č. 1) tvo rí ob raz hla vy kam zí ka h¾a dia -
ce ho mier ne v¾a vo v ob ryse kru hu s vý bež kom dolu; čís lo
rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 1 umies tne nou
v dol nom vý bež ku ob rysu znač ky.

(3) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
925/1000 (rý dzos� č. 2) tvo rí ob raz hla vy kam zí ka h¾a dia -
ce ho mier ne v¾a vo v ob ryse ne rov nos tran né ho šes� u hol ní -
ka sy met ric ké ho pod ¾a zvis lej osi, kto ré ho hor ná vo do rov -
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ná stra na je vy kle nu tá, do pl ne né ho vý bež kom dolu; čís lo
rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 2 umies tne nou
v dol nom vý bež ku ob rysu znač ky.

(4) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
900/1000 (rý dzos� č. 3) tvo rí ob raz hla vy za ja ca h¾a dia ce -
ho v¾a vo v ob ryse ne pra vi del né ho šes� u hol ní ka; čís lo rý -
dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 3 umies tne nou
v pra vej dol nej čas ti znač ky.

(5) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
835/1000 (rý dzos� č. 4) tvo rí ob raz hla vy za ja ca h¾a dia ce -
ho v¾a vo v ob ryse li cho bež ní ka, kto ré ho spod ná stra na je
vy kle nu tá; čís lo rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 4
umies tne nou v pra vej dol nej čas ti znač ky.

(6) Pun co vú znač ku na strie bor ný to var rý dzos ti
800/1000 (rý dzos� č. 5) tvo rí ob raz hla vy za ja ca h¾a dia ce -
ho v¾a vo v ob ryse ob dĺž ni ka, kto ré ho boč né stra ny sú vy -
kle nu té; čís lo rý dzos ti je vy zna če né arab skou čís li cou 5
umies tne nou v pra vej dol nej čas ti znač ky.

§ 6

Pun co vé znač ky na pla ti no vý to var

Pun co vé znač ky na pla ti no vý to var všet kých zá kon ných
rý dzos tí majú spo loč né vy ob ra ze nie šty li zo va nej krá ¾ov -
skej ko ru ny, v kto rej stred nej čas ti dolu je vy ne cha ný prie -
stor na vy zna če nie čís la rý dzos ti arab skou čís li cou 0 až 4.
Toto vy ob ra ze nie je umies tne né
a) pre rý dzos� 999/1000 (rý dzos� č. 0) v ob ryse kru hu, 
b) pre rý dzos� 950/1000 (rý dzos� č. 1) v ob ryse ob dĺž ni -

ka, kto ré ho hor ná stra na je vy kle nu tá, 
c) pre rý dzos� 900/1000 (rý dzos� č. 2) v ob ryse ob dĺž ni -

ka, kto ré ho boč né stra ny sú vy kle nu té, 
d) pre rý dzos� 850/1000 (rý dzos� č. 3) v ob ryse sy met -

ric ké ho šes� u hol ní ka, 
e) pre rý dzos� 800/1000 (rý dzos� č. 4) v ob ryse vznik -

nu tom čias toč ným prie ni kom dvoch kru hov rov na -
ké ho prie me ru. 

§ 7

Pun co vé znač ky
na sta rý to var niž šej ako zá kon nej rý dzos ti

(1) Pun co vú znač ku na sta rý zla tý to var niž šej ako zá -
kon nej rý dzos ti tvo rí na šik mo šra fo va nom po za dí umies t -
ne né pís me no „Z“, kto ré ho stred ná čas� je čias toč ne za -
kry tá al chy mis tic kým zna kom pre zla to (šty li zo va ná
znač ka sln ka). Toto vy ob ra ze nie je umies tne né v ovál nom
ob ryse s dvo ma pra vo uhlý mi vý sek mi na už ších kon coch.

(2) Pun co vú znač ku na sta rý strie bor ný to var niž šej ako
zá kon nej rý dzos ti tvo rí na šik mo šra fo va nom po za dí al -
chy mis tický znak pre strieb ro (šty li zo va ná znač ka me sia -
ca) do pl nený pís me nom „S“ v po do be šty li zo va ných fú zov;
toto vy ob ra ze nie je umies tne né v ob ryse rov no ra men né ho
troj uhol ní ka s krát kou hor nou zá klad ňou a otupe ný mi
roh mi.

§ 8

Roz lí še nie pun co vých zna čiek

(1) Na roz lí še nie pra co vi ska Pun co vé ho úra du, kto ré
pun co vou znač kou to var tr van li vo ozna či lo, sa po u ží va jú

mi nia túr ne pís mená ve¾ kej abe ce dy umies tne né vnút ri
znač ky spra vid la ved ¾a čís li ce vy zna ču jú cej čís lo rý dzos ti.

(2) Jed not li vým pra co vis kám Pun co vé ho úra du sa pri -
de ¾u jú tie to pís mená:
B — Bra ti sla va   L — Le vi ce
K — Ko ši ce       T — Tren čín.

§ 9

Zna mien ka „ME TAL“

Zna mien ka „ME TAL“ tvo rí ná pis „ME TAL“ ale bo „MET“,
ale bo „M“ pí sa ný ve¾ ký mi pa lič ko vý mi pís me na mi,
 umiest nený v ob dĺž ni ko vom ale bo štvor co vom ob ryse.

§ 10

Vy ob ra ze nie pun co vých zna čiek
a zna mie nok „ME TAL“

Vy ob ra ze nie pun co vých zna čiek a zna mie nok „ME TAL“
je uve de né v prí lo he.

§ 11

Hmot nost ný li mit

Za to var s ve¾ mi níz kou hmot nos �ou sa po va žu je to var,
kto ré ho hmot nos� ne pre vy šu je 0,5 gra mu pri zla tom to va -
re a 3 gra my pri strie bor nom to va re.

§ 12

Sta rý to var

Sta rým to va rom, kto rý ne pod lie ha pun co vej kon tro le,
sú
a) me da i ly a pla ke ty ra ze né do ro ku 1939, ak nie sú sú -

čas �ou to va ru v pev nom spo je ní (napríklad spáj ko -
va ním ale bo ni to va ním), 

b) me da i ly a pla ke ty ra ze né pred účin nos �ou tej to vy -
hláš ky Štát nou min cov ňou v Krem ni ci a ozna če né
min co vou znač kou, kto rá po zos tá va z ve¾ ké ho pís -
me na „K“ umies tne né ho vo vy šra fo va nom  osem -
uholníku.

Po dro bnos t i  pun co ve j  kon tro  ly
a skú ša nia vý  rob kov

a vec í  z  dra hých ko vov

§ 13

Pred kla da nie to va ru

Vý rob ca ale bo ob chod ník ozna mu je druh, po čet ku sov,
hmot nos� a rý dzos� vý rob kov ale bo vecí z dra hých ko vov
na tla či vách, kto ré mu vydá Pun co vý úrad; za iné oso by
vy pl ní tla či vo Pun co vý úrad.

§ 14

Úrad né ozna čo va nie to va ru

(1) Tr van li vé ozna če nie to va ru pun co vou znač kou sa vy -
ko ná va me cha nic kým od tlač kom ra zid la  a le bo iným
vhod ným spô so bom tr van li vé ho ozna če nia. To pla tí aj pre
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ozna čo va nie to va ru vý rob nou ale bo zod po ved nost nou
znač kou.

(2) Ak sa má to var zho to ve ný z via ce rých dra hých ko vov
tr van li vo ozna či� rôz ny mi pun co vý mi znač ka mi, umiest ni
sa zod po ve da jú ca znač ka na prí sluš nú čas� to va ru; ak to
nie je mož né, umiest nia sa znač ky čias toč ne cez seba, a to
naj prv znač ka kovu, kto ré ho je me nej.

(3) Po ru še ním plom by strá ca úrad né ozna če nie to va ru
plat nos�.

(4) Osved če nie ob sa hu je opis to va ru, jeho hmot nos�,
zis te nú rý dzos� a kov a od tla čok úrad nej pe čiat ky. Osved -
če nie pla tí iba na to var, na kto rý bolo vy da né. 

§ 15

Po dro bnos ti ozna čo va nia zliat kov

Zliat ky dra hých ko vov do hmot nos ti 50 gra mov ozna čí
Pun co vý úrad iba úrad ným zna kom, zliat ky s hmot nos �ou 
50 až 1 500 gra mov aj čís lom zliat ku a zliat ky s hmot nos -
�ou nad 1 500 gra mov ozna čí ïa lej aj úda jom rý dzos ti
a hmot nos ti.

Spô sob vý  be ru vzo r iek s lo  ven ských min c í
pred kla  da ných na ove re  n ie  rý  dzos t i

§ 16

(1) Z kaž dej par tie ra ze ných min cí vy be rá ko mi sia vyme -
no va ná vý rob com ná hod ným vý be rom bez pred chá dza jú -
cej skúš ky rý dzos ti a hmot nos ti tri min ce, kto ré pred kla dá 
v za pe ča te nej obál ke spo lu s pro to ko lár nym zá pi som Pun -
co vé mu úra du na vy ko na nie che mic kej skúš ky. Na vý ber
min cí vý rob ca včas pri zve zá stup cu od be ra te ¾a, kto rý
sa na vý bere min cí môže zú čast ni�.

(2) Par tiou je množ stvo min cí vy ra ze né z po lo to va ru,
kto ré ho hmot nos� pri zla tých, pla ti no vých a pa lá diových
minciach môže by� ma xi mál ne 15 kg a pri strie bor ných
minciach ma xi mál ne 100 kg.

(3) Prie bež nú che mic kú kon tro lu pá sov ur če ných na

razbu min cí vy ko ná va vý rob ca. O vy ko na ných skúš kach
je ve de ná pre u kaz ná evi den cia pod ¾a jed not li vých ta vieb.

§ 17

(1) Rý dzos� zla tých min cí sa sta no vu je ku pe lač nou me -
tó dou pod ¾a slo ven skej tech nic kej nor my.1) Sta no ve ná rý -
dzos� sa uvá dza s pres nos �ou na jednu de sa ti nu ti sí ci ny.

(2) Rý dzos� strie bor ných min cí sa sta no vu je po ten cio -
met ric kou tit rá ciou pod ¾a slo ven skej tech nic kej nor my.2)
Sta no ve ná rý dzos� sa uvá dza s pres nos �ou na jed nu ti sí ci -
nu. 

(3) Rý dzos� pla ti no vých min cí sa sta no vu je gra vi met ric -
kou me tó dou pod ¾a slo ven skej tech nic kej nor my.3) Sta no -
ve ná rý dzos� sa uvá dza s pres nos �ou na jed nu de sa ti nu ti -
sí ci ny.

(4) Rý dzos� pa lá dio vých min cí sa sta no vu je gra vi met ric -
kou me tó dou s di me tyl gly o xí mom pod ¾a slo ven skej tech -
nic kej nor my.4) Sta no ve ná rý dzos� sa uvá dza s pres nos �ou 
na jed nu ti sí ci nu.

§ 18

(1) Ak nie ktorá z pred lo že ných min cí nemá pred pí sa nú
rý dzos�, vy ko ná Pun co vý úrad opa ko va nú skúš ku. 

(2) Ak ani pri opa ko va nej skúš ke rý dzos� ne vy ho vu je, je
mož né vy ko na� na zá kla de pí som nej žia dos ti vý rob cu ko -
neč né vy skú ša nie rý dzos ti.

(3) Ko neč né vy skú ša nie rý dzos ti vy ko ná troj člen ná ko -
mi sia vy me no va ná ria di te ¾om Pun co vé ho úra du.

(4) Ak ani vý sle dok ko neč nej skúš ky ne vy ho vu je, celá
par tia sa roz ta ví.

§ 19

Pre chod né usta no ve nie

Do te raj šie pun co vé znač ky bez roz li šo va cie ho pís me na
zos táva jú aj na ïa lej v plat nos ti.

§ 20

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

Pa vol Rus ko v. r.
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1) STN EN ISO 11426.
2) STN EN 31427 + AC.
3) STN EN ISO 11210.
4) STN EN ISO 11490.



   Prí lo ha 
   k vyhláške č. 143/2004 Z. z.

SLO VEN SKÉ PUN CO VÉ ZNAČ KY A ZNA MIEN KA
na zla tý to var, strie bor ný to var a pla ti no vý to var
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144

O Z N Á M E N I E
 Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 107 a 139e zá ko na č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní
ne skor ších pred pi sov vy da lo 

 vý nos z 29. mar ca 2004 č. SELP/K-17/1-314, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o pos ky to va ní pro viant ných
ná le ži tos tí, vý stroj ných ná le ži tos tí a o po u ží va ní vo jen skej rov no ša ty a vo jen ských vý stroj ných sú čias tok.

Vý nos upra vu je po dro bnos ti o pos ky to va ní pro viant ných ná le ži tos tí, vý stroj ných ná le ži tos tí a o po u ží va ní vo jen -
skej rov no ša ty a vo jen ských vý stroj ných sú čias tok prí sluš ní kov ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky a štu den tov vo -
jen ských vy so kých škôl. 

Vý nos ïa lej usta no vu je zá sa dy a pra vid lá no se nia vo jen skej rov no ša ty a vo jen ských vý stroj ných sú čias tok po be ra -
tel mi vý slu ho vé ho dô chod ku, in va lid né ho vý slu ho vé ho dô chod ku zo so ciál ne ho za bez pe če nia vo ja kov, účast ník mi
boja pro ti fa šiz mu a re ha bi li to va ný mi vo jak mi, kto rým bolo po vo le né no si� vo jen skú rov no ša tu. 

Vý nos na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Vý nos bude uve rej ne ný v čiast ke 13/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na zrie� 
na Mi nis ter stve ob ra ny Slo ven skej re pub li ky.
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