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25
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody
na výbuniny na civilné pouitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 294/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 179/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbuniny na civilné pouitie v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 294/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Týmto nariadením vlády sa preberajú právne
akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 5..
2. V § 1 ods. 3 písmeno e) znie:
e) výrobky uvedené v prílohe è. 1a, ktoré sa v odporúèaniach Organizácie Spojených národov povaujú za
pyrotechnické výrobky alebo za muníciu,.
3. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) výrobky uvedené v prílohe è. 1b, pri ktorých je potrebné urèi, èi sú tieto výrobky pyrotechnickými výrobkami alebo výbuninami..
4. Za prílohu è. 1 sa vkladajú prílohy è. 1a a 1b, ktoré
vrátane nadpisu znejú:
Príloha è. 1a
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.

VÝROBKY, KTORÉ SA V ODPORÚÈANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV
POVAUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO ZA MUNÍCIU
ÈÍSLO
OSN

NÁZOV A OPIS

TRIEDA/
ODDIEL

SLOVNÍK

1.2 G

Munícia

(pouíva len pre informáciu)

Skupina G
0009

Munícia, zápalná
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

Veobecný pojem súvisiaci najmä
s výrobkami vojenského pouitia
pozostávajúcimi zo vetkých druhov bômb,
granátov, rakiet, mín, striel a iných
podobných zariadení.
Munícia, zápalná
Munícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem
prípadov, keï je samotná zmes
výbuninou, obsahuje aj jednu alebo
viaceré z týchto zloiek: hnacia náplò so
zápalkou a záihovou náplòou; zapa¾ovaè
s poèinovou náplòou alebo výmetnou
náplòou.

Èiastka 15

Zbierka zákonov è. 25/2005

Strana 227

0010

Munícia, zápalná
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0009

0015

Munícia, dymová
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.2 G

Munícia, dymová

0016

Munícia, dymová
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s vrhacou náplòou
alebo hnacou náplòou

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0015

0018

Munícia, slzotvorná
s poèinovou náplòou,
výmetnou náplòou alebo
hnacou náplòou

1.2 G

Munícia, slzotvorná s poèinovou náplòou,
výmetnou náplòou alebo hnacou náplòou

0019

Munícia, slzotvorná
s poèinovou náplòou,
výmetnou náplòou alebo
hnacou náplòou

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0018

0039

Bomby, fotozábleskové

1.2 G

Bomby

Munícia obsahujúca dymotvornú látku.
Okrem prípadov, keï je samotná táto látka
výbuninou, táto munícia obsahuje aj jednu
alebo viaceré z týchto zloiek: hnacia náplò
so zápalkou a záihovou náplòou; zapa¾ovaè
s poèinovou alebo výmetnou náplòou.

Munícia obsahujúca slzotvornú látku.
Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto
zloiek: pyrotechnická látka; hnacia náplò
so zápalkou a záihovou náplòou; zapa¾ovaè
s poèinovou náplòou alebo výmetnou
náplòou.

Výbuné výrobky, ktoré sa zhadzujú
z lietadiel. Môu obsahova hor¾avú
kvapalinu s trhacou náplòou;
fotozábleskovú zlo alebo trhaciu náplò.
Pod tento pojem patria bomby,
fotozábleskové.
0049

Náboje, zábleskové

1.1 G

Náboje, zábleskové
Výrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky
a zábleskovej zloky, to vetko je zostavené
do jedného kusa a pripravené na
vystrelenie.

0050

Náboje, zábleskové

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0049

0054

Náboje, signálne

1.3 G

Náboje, signálne
Výrobky urèené na vystre¾ovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pitolí atï.
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núra, zápalná
Výrobok pozostávajúci z textilných vlákien
pokrytých èiernym prachom alebo inou
rýchle horiacou pyrotechnickou zlokou
a z pruného ochranného povlaku alebo
pozostávajúci z due z èierneho prachu
opradenej prunou tkanou látkou. Horí
pozdåne vonkajím plameòom a pouíva sa
na prenos záihu od nejakého zariadenia
k náplni.

0092

Svetelné signály, pozemné

1.3 G

Svetelné signály
Výrobky obsahujúce pyrotechnické zloky,
ktoré sú navrhnuté na pouitie pri
osvet¾ovaní, identifikácii, signalizácii alebo
výstrahe.

0093

Svetelné signály, vzduné

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0101

Stopina

1.3 G

Stopina/zapa¾ovaè
Hoci tieto dve slová majú spoloèný pôvod
(francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa
povaujú za jedno slovo s rozdielnou
výslovnosou, je vhodné dodriava
dohovor, e slovo stopina (fuse) znamená
záihové zariadenie v podobe núry, kým
slovo zapa¾ovaè (fuze) znamená zariadenie
pouívané v munícii, ktorého súèasou sú
mechanické, elektrické, chemické alebo
hydrostatické zloky, urèené na spustenie
procesu explozívneho horenia alebo
výbuchu.
Stopina, rýchlohoriaca,
(rýchlohoriaca zápalná núra)
Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien
pokrytých jemným èiernym prachom
(rýchlohoriaca zápalná núra). Horí
vonkajím plameòom a pouíva sa na
prenos záihu vo výrobkoch zábavnej
pyrotechniky atï.

Zaíhaè, rúrkový
s kovovým oplátením

1.4 G

Munícia, osvet¾ovacia,
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.2 G

0191

Signálne zariadenia, ruèné

1.4 G

Výrobky urèené na vytváranie signálov.

0192

Signály, výbuné,
pouívané na eleznièných
tratiach

1.1 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0194

Signály, tiesòové, lodné

1.1 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0195

Signály, tiesòové, lodné

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0103

0171

Zaíhaè, rúrkový s kovovým oplátením
Výrobok pozostávajúci z kovovej rúrky
s duou z explozívne horiacej výbuniny.
Munícia, osvet¾ovacia, s poèinovou
náplòou alebo bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou náplòou
Munícia urèená na vytvorenie jedného
zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie
oblasti. Pod tento pojem patria osvet¾ovacie
náboje, granáty a strely, osvet¾ovacie
bomby a bomby na oznaèenie cie¾ov.
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0196

Signály, dymové

1.1 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0197

Signály, dymové

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0212

Stopovky do munície

1.3 G

Stopovky do munície
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Uzatvorené výrobky obsahujúce
pyrotechnické zloky urèené na
zvidite¾nenie dráhy strely.
0254

Munícia, osvet¾ovacia,
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0171

0297

Munícia, osvet¾ovacia,
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0254

0299

Bomby, fotozábleskové

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0039

0300

Munícia, zápalná
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou alebo hnacou
náplòou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0009

0301

Munícia, slzotvorná
s poèinovou náplòou,
výmetnou náplòou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0018

0303

Munícia, dymová
s poèinovou náplòou alebo
bez nej, s výmetnou
náplòou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0015

0306

Stopovky do munície

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0212

0312

Náboje, signálne

1.4 G

Náboje, signálne
Výrobky urèené na vystre¾ovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pitolí.

0313

Signály, dymové

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0195

0318

Granáty, cvièné, ruèné
alebo do granátometov

1.3 G

Granáty ruèné alebo do granátometov

Zápalkové skrutky

1.3 G

0319

Výrobky, ktoré sú urèené na ruèné hádzanie
alebo na vystre¾ovanie z granátometu. Pod
tento pojem patria granáty cvièné, ruèné
alebo do granátometov.
Zápalkové skrutky
Výrobky pozostávajúce zo zápalky urèenej
na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne
horiacej výbuniny, ako je èierny prach,
pouívané na záih hnacej náplne v puzdre
nábojnice napríklad do dela.

0320

Zápalkové skrutky

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0319

0333

Zábavná pyrotechnika

1.1 G

Zábavná pyrotechnika
Pyrotechnické výrobky urèené na zábavné
úèely.
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0334

Zábavná pyrotechnika

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0333

0335

Zábavná pyrotechnika

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0333

0336

Zábavná pyrotechnika

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0333

0362

Munícia, cvièná

1.4 G

Munícia, cvièná
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Munícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca trhaciu alebo výmetnú náplò.
Bene obsahuje aj zapa¾ovaè a hnaciu
náplò.
0363

Munícia, skúobná

1.4 G

Munícia, skúobná
Munícia obsahujúca pyrotechnické zloky,
pouívaná na skúanie funkcie alebo
pevnosti novej munície, súèastí zbraní
alebo zbraòových kompletov.

0372

Granáty, cvièné, ruèné
alebo do granátometov

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0318

0373

Signálne zariadenia, ruèné

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0191

0403

Svetlice, vzduné

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0418

Svetlice, pozemné

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0419

Svetlice, pozemné

1.1 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0420

Svetlice, vzduné

1.1 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0421

Svetlice, vzduné

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0424

Projektily, inertné so
stopovkou

1.3 G

Projektily

0425

Projektily, inertné so
stopovkou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0424

0428

Výrobky, pyrotechnické na
technické úèely

1.1 G

Výrobky, pyrotechnické na technické
úèely

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystre¾ujú z dela alebo
z inej delostreleckej zbrane, z puky alebo
inej ¾ahkej strelnej zbrane. Môu by
inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo
môu obsahova poèinovú náplò alebo
výmetnú náplò alebo trhaciu náplò. Pod
tento pojem patria projektily, inertné, so
stopovkou; projektily s poèinovou náplòou
alebo výmetnou náplòou; projektily
s trhacou náplòou.

Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické
zloky a ktoré sa pouívajú na technické
úèely, ako je produkcia tepla, produkcia
plynu, divadelné efekty atï. Pod tento
pojem nepatria tieto samostatne uvedené
výrobky: vetky druhy munície; náboje,
signálne; rezaèky, káblové, výbuné;
zábavná pyrotechnika; svetlice, vzduné;
svetlice pozemné; odpa¾ovacie zariadenia,
výbuné; nity, výbuné; signálne
zariadenia, ruèné; signály, tiesòové, signály
výbuné pouívané na eleznièných
tratiach; signály, dymové.
0429

Výrobky, pyrotechnické
urèené na technické úèely

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0428
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0430

Výrobky, pyrotechnické
urèené na technické úèely

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0428

0431

Výrobky, pyrotechnické
urèené na technické úèely

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0428

0434

Projektily s poèinovou
náplòou alebo výmetnou
náplòou

1.2 G

Projektily

0435

Projektily s poèinovou
náplòou alebo výmetnou
náplòou

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0434

0452

Granáty, cvièné, ruèné
alebo do granátometov

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0372

0487

Signál, dymový

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0194

0488

Munícia, cvièná

1.3 G

Munícia, cvièná
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Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystre¾ujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z puky alebo inej
¾ahkej strelnej zbrane. Môu by inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môu
obsahova poèinovú náplò alebo výmetnú
náplò alebo trhaciu náplò. Pod tento pojem
patria projektily, inertné, so stopovkou;
projektily s poèinovou náplòou alebo
výmetnou náplòou; strely s trhacou
náplòou.

Munícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca poèinovú náplò alebo výmetnú
náplò. Bene obsahuje aj zapa¾ovaè
a hnaciu náplò. Pod tento pojem nepatria
tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne:
granáty, cvièné.
0492

Signály, výbuné pouívané
na elezniènej trati

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0194

0493

Signály, výbuné pouívané
na elezniènej trati

1.4 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0194

0503

Nafukovacie zariadenia
airbagov alebo moduly
airbagov alebo napínacie
zariadenia bezpeènostných
pásov

1.4 G

Skupina S
0110

Granáty, cvièné, ruèné
alebo do granátometov

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0318

0193

Signály, výbuné pouívané
na elezniènej trati

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0194

0337

Zábavná pyrotechnika

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0334

0345

Projektily, inertné so
stopovkou

1.4 S

Projektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystre¾ujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z puky alebo inej
¾ahkej strelnej zbrane. Môu by inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môu
obsahova poèinovú náplò alebo výmetnú
náplò alebo trhaciu náplò.
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0376

Zápalkové skrutky

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0319

0404

Svetlice, vzduné

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0092

0405

Náboje, signálne

1.4 S

Náboje, signálne
Výrobky urèené na vystre¾ovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pitolí atï.

0432

Výrobky, pyrotechnické
alebo na technický úèel

1.4 S

Príloha è. 1b
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.

VÝROBKY, PRI KTORÝCH JE POTREBNÉ URÈI, ÈI IDE O PYROTECHNICKÉ VÝROBKY
ALEBO VÝBUNINY
ÈÍSLO
OSN

NÁZOV A OPIS

TRIEDA/
ODDIEL

SLOVNÍK
(pouíva len pre informáciu)

Zaíhaèe

1.1 G

Zaíhaèe

Skupina G
0121

Výrobky obsahujúce jednu alebo viaceré
výbuné látky, pouívané na spustenie
výbuchového explozívneho horenia. Môu
by aktivované chemicky, elektricky alebo
mechanicky.
0314

Zaíhaèe

1.2 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0121

0315

Zaíhaèe

1.3 G

Pozri poloku s èíslom OSN 0121

0316

Zapa¾ovaèe, zaíhacie

1.3 G

0317

Zapa¾ovaèe, zaíhacie

1.4 G

0325

Zaíhaèe

1.4 G

0353

Výrobky, výbuné, NOS

1.4 G

0454

Zaíhaèe

1.4 S

Pozri poloku s èíslom OSN 0121

Zapa¾ovaèe zápalnej núry

1.4 S

Zapa¾ovaèe zápalnej núry

Pozri poloku s èíslom OSN 0121

Skupina S
0131

Výrobky rôznej kontrukcie aktivované
trením, nárazom alebo elektricky,
pouívané na zapálenie zápalnice.
0349

Výrobky, výbuné, NOS

1.4 S

0368

Zapa¾ovaèe, zaíhacie

1.4 S

.
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5. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 5

k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbunín na trh
a ich kontroly na civilné pouitie (Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 1993, s. 20, corrigendum: Ú. v. EÚ L 79, 7. 4. 1995, s. 34).
2. Smernica Komisie 2004/57/ES z 23. apríla 2004 o urèovaní pyrotechnických výrobkov a urèitých druhov munície na úèely smernice Rady 93/15/EHS o zosúladení ustanovení vzahujúcich sa na uvádzanie výbunín urèených
na civilné úèely na trh a na doh¾ad nad nimi (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004, s. 73)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2005
o technických poiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení urèených na príjem
digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímaèov
a digitálnych televíznych prijímaèov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Koncové zariadenie urèené na príjem digitálnych televíznych signálov, ktoré je schopné dekódova vysielanie kódovaných televíznych programových sluieb,1)
musí
a) umoni ich dekódovanie pod¾a spoloèného európskeho kódovacieho algoritmu, ktorý spravuje Európsky intitút pre normalizáciu v telekomunikáciách,
b) zobrazova signály vysielania nekódovaných televíznych programových sluieb; ak sú predmetom nájmu, za podmienky dodriavania zmluvy o nájme.
§2
(1) Analógový televízny prijímaè so zabudovanou obrazovkou s vidite¾nou uhloprieèkou väèou ako 42 cm
môe by uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoò jedným vo¾ne prístupným zásuvkovým
rozhraním umoòujúcim jednoduché pripojenie peri-

férnych zariadení, najmä doplnkových dekódovaèov
a doplnkových digitálnych prijímaèov. Toto rozhranie
musí zodpoveda technickej norme2) prijatej uznanou
európskou normalizaènou organizáciou.
(2) Digitálny televízny prijímaè so zabudovanou obrazovkou s vidite¾nou uhloprieèkou väèou ako 30 cm
môe by uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoò jedným vo¾ne prístupným zásuvkovým
rozhraním umoòujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení a prechod vetkých prvkov digitálneho televízneho signálu vrátane informácií týkajúcich sa
interaktívnych sluieb a sluieb s podmieneným prístupom. Toto rozhranie musí zodpoveda technickej
norme2) prijatej uznanou európskou normalizaènou
organizáciou, alebo technickej pecifikácii bene vyuívanej v priemysle.
§3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.

1
2

) § 3 písm. a) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
) Napríklad norma CENELEC EN 50 049-1:1997.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 26/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej slube a právach uívate¾ov týkajúcich sa elektronických komunikaèných sietí a sluieb (Ú. v. E. S. L 108, 24. 4. 2002).
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VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva a vedy
Slovenskej republiky è. 291/1994 Z. z. o centrách vo¾ného èasu

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o kolských zariadeniach v znení
zákona è. 202/2001 Z. z. a pod¾a § 14 ods. 5 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 291/1994 Z. z. o centrách vo¾ného èasu sa
mení a dopåòa takto:
1. § 2 znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyuèovacej èinnosti a výchovnej
èinnosti pedagogických zamestnancov..

5. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Výka mesaèného príspevku na èiastoènú úhradu nákladov spojených s èinnosou v centre, ktorého
zriaïovate¾om je samosprávny kraj alebo obec, urèená
pod¾a osobitného predpisu,6a) môe by na jedno diea
najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy ivotného minima
pre nezaopatrené diea pod¾a osobitného predpisu;6b)
tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dòa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

§ 2
Centrum môe zriadi alebo zrui obec, samosprávny kraj, tátom uznaná cirkev alebo náboenská spoloènos, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ïalej len zriaïovate¾ )..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 19 ods. 2 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia Vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov nahrádza citáciou
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov v znení neskorích predpisov.
4. V § 5 ods. 5 prvá veta znie:
Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávate¾ov v centre ustanovuje osobitný predpis.5).

6a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona è. 596/2003 Z. z.
6b
) § 2 písm. c) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

6. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Výka mesaèného príspevku uvedeného v odseku 2 môe by 0 Sk a 50 Sk na jedno diea, ak rodiè alebo iná osoba, ktorá má voèi dieau vyivovaciu povinnos, predloí riadite¾ovi centra rozhodnutie o pomoci
v hmotnej núdzi7) pod¾a osobitného predpisu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 25 ods. 4 zákona è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

7. Slovo pracovníci vo vetkých tvaroch sa v celom
texte vyhláky nahrádza slovom zamestnanci v príslunom tvare.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2005.

Martin Fronc v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky
è. 351/1994 Z. z. o kolských strediskách záujmovej èinnosti

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o kolských zariadeniach v znení
zákona è. 202/2001 Z. z. a pod¾a § 14 ods. 5 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 351/1994 Z. z. o kolských strediskách záujmovej èinnosti sa mení a dopåòa takto:
1. § 3 znie:
§ 3
Obec, samosprávny kraj, krajský kolský úrad, tátom uznaná cirkev alebo náboenská spoloènos, iná
právnická osoba alebo fyzická osoba3) (ïalej len zriaïovate¾ ) môu zriaïova stredisko ako právnickú osobu alebo ho môu zriadi aj ako súèas základnej koly
a strednej koly4) na poiadanie jej riadite¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 19 ods. 2 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia Vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov nahrádza citáciou
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov v znení neskorích predpisov.
4. V § 6 ods. 5 prvá veta znie:
Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávate¾ov v stredisku ustanovuje osobitný predpis.6).

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 ods. 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyuèovacej èinnosti a výchovnej
èinnosti pedagogických zamestnancov..

5. V § 7 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Výka mesaèného príspevku na èiastoènú úhradu nákladov spojených s èinnosou v stredisku, ktorého zriaïovate¾om je krajský kolský úrad, samosprávny kraj alebo obec, urèená pod¾a osobitného
predpisu,8) môe by na jedno diea najmenej 50 Sk
a najviac 7,5 % sumy ivotného minima pre nezaopatrené diea pod¾a osobitného predpisu;9) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dòa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza.
(3) Pri urèovaní výky príspevku sa prihliada na nároènos a druh záujmovej èinnosti.
(4) Výka mesaèného príspevku uvedeného v odseku 2 môe by 0 Sk a 50 Sk na jedno diea, ak rodiè alebo iná osoba, ktorá má voèi dieau vyivovaciu povinnos, predloí riadite¾ovi strediska rozhodnutie
o pomoci v hmotnej núdzi10) pod¾a osobitného predpisu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8, 9 a 10 znejú:

8) § 5 ods. 6 písm. c) zákona è. 596/2003 Z. z.
9
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
10
) § 25 ods. 4 zákona è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

6. Slovo pracovníci vo vetkých tvaroch sa v celom
texte vyhláky nahrádza slovom zamestnanci v príslunom tvare.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2005.

Martin Fronc v. r.
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