


             


      


      




        



566

Ú S T A V N Ý Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa ústavný zákon è. 227/2002 Z. z.
o bezpeènosti �tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu

a núdzového stavu v znení ústavného zákona è. 113/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:

Èl. I

Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti �tátu
v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a nú-
dzového stavu v znení ústavného zákona è. 113/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V èl. 1 ods. 5 sa za slovo �sily� vkladajú slová �Slo-
venskej republiky (ïalej len �ozbrojené sily�)�.

2. V èl. 1 odsek 6 znie:
�(6) Ozbrojené sily tvoria profesionálni vojaci, vojaci

v zálohe povolaní na výkon odbornej prípravy a v èase
vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzové-
ho stavu aj vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriad-
nej slu�by.�.

3. V èl. 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
�(7) Výkon mimoriadnej slu�by upraví zákon.�.

Doteraj�ie odseky 7 a� 9 sa oznaèujú ako odseky 8 a� 10.

4. V èl. 1 sa vypú��a odsek 9.

Doteraj�í odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 9.

5. V èl. 2 odsek 4 znie:
�(4) V èase vojny mô�e prezident na návrh vlády

a) nariadi� výkon mimoriadnej slu�by profesionálnym
vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon od-
bornej prípravy,

b) povola� na výkon mimoriadnej slu�by vojakov v zálo-
he a registrovaných obèanov, ktorí sú na základe od-
vodného konania odvedení,

c) povola� na výkon alternatívnej slu�by registrova-
ných obèanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bez-
peènosti odopreli výkon mimoriadnej slu�by, alebo

d) nariadi� èiastoènú alebo v�eobecnú mobilizáciu
ozbrojených síl.�.

6. V èl. 3 odsek 4 znie:

�(4) V èase vojnového stavu mô�e prezident na návrh
vlády
a) nariadi� výkon mimoriadnej slu�by profesionálnym

vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon od-
bornej prípravy,

b) povola� na výkon mimoriadnej slu�by vojakov v zálo-
he a registrovaných obèanov, ktorí sú na základe od-
vodného konania odvedení,

c) povola� na výkon alternatívnej slu�by registrova-
ných obèanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bez-
peènosti odopreli výkon mimoriadnej slu�by, alebo

d) nariadi� èiastoènú alebo v�eobecnú mobilizáciu
ozbrojených síl.�.

7. V èl. 4 odsek 5 znie:
�(5) V èase výnimoèného stavu mô�e prezident na

návrh vlády
a) nariadi� výkon mimoriadnej slu�by profesionálnym

vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon od-
bornej prípravy,

b) povola� na výkon mimoriadnej slu�by vojakov v zálohe.�.

8. V èl. 5 odsek 4 znie:
�(4) V èase núdzového stavu mô�e prezident na ná-

vrh vlády
a) nariadi� výkon mimoriadnej slu�by profesionálnym

vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon od-
bornej prípravy,

b) povola� na výkon mimoriadnej slu�by vojakov v zálo-
he.�.

9. V èl. 6 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2
a 3.

10. V èl. 11 ods. 3 písmeno d) znie:
�d) �kody spôsobené orgánmi verejnej moci pri výkone

verejnej moci,�.

Èl. II

Úèinnos�

Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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567

Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slu�be
v znení zákona è. 515/2003 Z. z. a o zmene ïal�ích zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slu�be
v znení zákona è. 515/2003 Z. z. sa mení a dopåòa tak-
to:

1. V § 1 sa za slová �v horských oblastiach� vkladá
èiarka a slová �práva a povinnosti prevádzkovate¾ov ly-
�iarskych tratí a prevádzkovate¾ov zariadení urèených
na osobnú lanovú dopravu�.

2. Za § 2 sa vkladajú § 2a a� 2d, ktoré vrátane nad-
pisov znejú:

�§ 2a

Záchranná èinnos�

(1) Záchranná èinnos� na úèely tohto zákona je vy-
h¾adávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskyto-
vanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k naj-
bli��iemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho
zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.

(2) Záchrannú èinnos� pod¾a tohto zákona mô�e vy-
konáva� len osoba s odbornou spôsobilos�ou a zdravot-
nou spôsobilos�ou.

§ 2b

Zriadenie a postavenie
Národnej asociácie horských vodcov

(1) Zriaïuje sa Národná asociácia horských vodcov
Slovenskej republiky (ïalej len �asociácia�) so sídlom
v Starom Smokovci.

(2) Asociácia je samosprávna ne�tátna stavovská in-
�titúcia, ktorej poslaním je presadzova� a chráni� práva
a oprávnené záujmy svojich èlenov a ochraòova� ich
stavovskú èes�, podie¾a� sa na zvy�ovaní ich odbornej
úrovne a plni� ïal�ie úlohy pod¾a tohto zákona.

(3) Asociácia je právnická osoba.

(4) Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo
a snem asociácie. Snem asociácie je najvy��ím orgá-
nom asociácie, ktorý tvoria èlenovia asociácie. Pred-
sedníctvo je výkonný orgán asociácie. �tatutárnym or-
gánom asociácie je predseda, ktorý tie� zastupuje
asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí
snem. Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti
o èinnosti asociácie, práva a povinnosti èlenov asociá-

cie ustanovujú predpisy asociácie, ktoré schva¾uje
snem asociácie.

§ 2c

Pôsobnos� asociácie

Asociácia najmä
a) zastupuje svojich èlenov vo vz�ahu k �tátnym orgá-

nom, orgánom územnej samosprávy a iným právnic-
kým osobám,

b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú
horskú vodcovskú èinnos�,

c) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vyko-
návanie horskej vodcovskej èinnosti,

d) podie¾a sa na zvy�ovaní odbornej spôsobilosti osôb
vykonávajúcich horskú vodcovskú èinnos�,

e) oznamuje príslu�nému orgánu �tátnej správy oso-
by, ktorým zanikla platnos� osvedèenia o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej èin-
nosti,

f) poskytuje informaèné a poradenské slu�by,
g) spolupracuje so �tátnymi orgánmi pri tvorbe práv-

nych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej
èinnosti,

h) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami
v zahranièí.

§ 2d

Horská vodcovská èinnos�

(1) Horská vodcovská èinnos� je vedenie a sprevádza-
nie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo
turistických chodníkov a trás
a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ¾ade

a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo ly�iarskych túrach a pri

zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.

(2) Horskú vodcovskú èinnos� mô�e vykonáva� fyzic-
ká osoba, ktorá má platné osvedèenie o odbornej spô-
sobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej èinnosti
vydané asociáciou alebo zahraniènou právnickou oso-
bou, ktorá je èlenom Medzinárodného zdru�enia aso-
ciácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom
v Schwandvorsass v �vajèiarskej konfederácii.

(3) Odborná spôsobilos� alebo jej èas� získaná v èlen-
skom �táte Európskej únie, v inom zmluvnom �táte Do-
hody o Európskom hospodárskom priestore alebo
v �vajèiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôso-
bilos� získaná pod¾a tohto zákona, ak �iadate¾ dolo�í
doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce
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dokladom pod¾a tohto zákona a ich preklad do �tátneho
jazyka vyhotovený tlmoèníkom pod¾a osobitného pred-
pisu.

(4) Ak sa porovnaním dokladov predlo�ených pod¾a
odseku 3 preuká�e rozdiel v odbornej spôsobilosti vy�a-
dovanej pod¾a tohto zákona a odbornej spôsobilosti,
ktorú má osoba, umo�ní sa osobe získa� odbornú spô-
sobilos� alebo jej èas� pod¾a tohto zákona. O neuznaní
odbornej spôsobilosti alebo jej èasti získanej v èlen-
skom �táte Európskej únie, v inom zmluvnom �táte Do-
hody o Európskom hospodárskom priestore alebo
v �vajèiarskej konfederácii vydá asociácia rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu mo�no poda� opravný prostriedok na
súd.

(5) Osvedèenie vydané alebo uznané asociáciou má
platnos� tri roky od jeho vydania.�.

3. V § 3 sa vypú��a písmeno a).

Doteraj�ie písmená b) a� j) sa oznaèujú ako písme-
ná a) a� i).

4. V § 3 písmeno e) znie:
�e) Stredné Beskydy,�.

5. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
�i) zabezpeèuje prevádzku záchranných a ohlasovacích

staníc horskej slu�by.�.

6. V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypú��ajú slová �svojich
zamestnancov�.

7. V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písme-
no c), ktoré znie:
�c) rozhoduje pod¾a osobitného zákona6a) o uznaní od-

bornej spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti
získanej pod¾a právnych predpisov èlenských �tátov
Európskej únie a zmluvných �tátov Dohody o Eu-
rópskom hospodárskom priestore,�.

Doteraj�ie písmená c) a� e) sa oznaèujú ako písme-
ná d) a� f).

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
�6a) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor�ích
predpisov v znení neskor�ích predpisov.�.

8. V § 4 ods. 2 sa vypú��a písmeno e).

Doteraj�ie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).

9. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:

�(3) Horská slu�ba
a) spolupracuje s obèianskymi zdru�eniami, inými

právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vy-
konávajú záchrannú èinnos� v horských oblastiach,

b) vykonáva �kolenie dobrovo¾ných záchranárov po-
die¾ajúcich sa na záchrannej èinnosti na základe do-
hody s horskou slu�bou,

c) zabezpeèuje materiálno-technické vybavenie dobro-
vo¾ných záchranárov podie¾ajúcich sa na záchran-
nej èinnosti na základe dohody s horskou slu�bou,

d) podporuje èinnos� obèianskych zdru�ení vykonáva-
júcich záchrannú èinnos�.�.

10. V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa vypú��ajú slová
�ods. 1�.

11. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo �pou�íva�� vklada-
jú slová �pri záchrannej èinnosti�.

12. § 8 vrátane nadpisu znie:

�§ 8

Povinnosti a oprávnenia prevádzkovate¾a
ly�iarskej trate a prevádzkovate¾a zariadenia

urèeného na osobnú lanovú dopravu

(1) Prevádzkovate¾ ly�iarskej trate je povinný
a) vyda� a na vidite¾nom mieste umiestni� pravidlá

správania sa na ly�iarskej trati, ktoré je povinný
ka�dý dodr�iava�,

b) oznaèi� vidite¾ne ly�iarsku tra� a stupeò jej nároè-
nosti,

c) zabezpeèi� zjazdnos� a bezpeènos� oznaèenej ly�iar-
skej trate poèas prevádzkového èasu zariadenia ur-
èeného na osobnú lanovú dopravu,

d) zabezpeèi� pri úraze na ly�iarskej trati prvú pomoc
a pod¾a potreby prepravu zranenej osoby do miesta,
kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostli-
vos�.

(2) Prevádzkovate¾ ly�iarskej trate je oprávnený za-
káza� èinnos� na ly�iarskej trati osobe, ktorá nedodr-
�iava pravidlá správania sa na ly�iarskej trati.

(3) Prevádzkovate¾ zariadenia urèeného na osobnú
lanovú dopravu je povinný pri záchrannej èinnosti
umo�ni� bezplatne prednostnú prepravu osôb pod¾a § 5
ods. 1 a zamestnancov iných záchranných slu�ieb a za-
chraòovaných osôb na zariadení urèenom na osobnú
lanovú dopravu, ak to umo�òujú prevádzkové pod-
mienky, a to aj mimo prevádzkového èasu.

(4) Vzor pravidiel správania sa na ly�iarskej trati
a podrobnosti o oznaèovaní ly�iarskej trate ustanoví
v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minis-
terstvo.�.

13. V § 11 ods. 1 sa vypú��ajú slová �a od prevádzko-
vate¾a ly�iarskej trate alebo prevádzkovate¾a zariade-
nia urèeného na osobnú lanovú dopravu�.

14. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypú��ajú slová �pravid-
lá správania sa na ly�iarskej trati,�.

15. V § 11 ods. 2 písm. e) sa vypú��ajú slová: �, okrem
nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinného zdravotného
poistenia, ak poru�ila povinnosti pod¾a písmen a) a� d)�.

16. § 12 vrátane nadpisu znie:

�§ 12

Odborná spôsobilos� a zdravotná spôsobilos�

(1) Odborná spôsobilos� je súhrn teoretických vedo-
mostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na
riadny výkon záchrannej èinnosti.

(2) Odborná spôsobilos� sa získava �pecializovanou
prípravou a úspe�ným vykonaním skú�ky pred odbor-
nou komisiou, ktorej èlenov vymenúva riadite¾ horskej
slu�by.

(3) �iadate¾ovi, ktorý úspe�ne vykonal skú�ku, vydá
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horská slu�ba osvedèenie o odbornej spôsobilosti na
výkon záchrannej èinnosti.

(4) �iados� o vykonanie �pecializovanej prípravy
a skú�ky obsahuje meno a priezvisko, dátum narode-
nia, adresu trvalého pobytu �iadate¾a a druh záchran-
nej èinnosti, na ktorú odbornú spôsobilos� �iada. �ia-
date¾ k �iadosti prilo�í doklad o zdravotnej spôsobilosti
pod¾a odseku 9 a doklad o skonèení kurzu prvej pomoci
organizovanom Organizáciou medzinárodného Èerve-
ného krí�a.

(5) �iados� o vykonanie �pecializovanej prípravy
a skú�ky mô�e poda� aj právnická osoba za osoby, kto-
ré sú k nej v pracovnoprávnom vz�ahu alebo èlenskom
vz�ahu.

(6) �iadate¾ o vykonanie skú�ky mô�e opakova�
skú�ku iba raz na opravnej skú�ke; ak nevyhovie na
opravnej skú�ke, mô�e vykona� novú skú�ku a� po
opakovanom absolvovaní �pecializovanej prípravy.

(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná ka�dých 24
mesiacov zúèastni� sa �kolenia a po jeho skonèení ab-
solvova� preskú�anie; ak sa �kolenia nezúèastní alebo
nevyhovie na preskú�aní, stratí odbornú spôsobilos�.
Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilos�, je povinná
bezodkladne odovzda� horskej slu�be osvedèenie o od-
bornej spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti.

(8) �pecializovaná príprava a �kolenie osoby, ktorá
nie je zamestnancom horskej slu�by, sa vykonáva za
úhradu nákladov.

(9) Zdravotná spôsobilos� na výkon záchrannej èin-
nosti sa preukazuje lekárskym posudkom pod¾a oso-
bitného zákona.10)

(10) Druhy záchranných èinností, obsah a rozsah
�pecializovanej prípravy, skú�ky, �kolenia a preskú�a-
nia ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:
�10) § 16 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu�-

bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 38 ods. 10 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.�.

17. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 12a

Dozor

Dozor nad dodr�iavaním povinností ustanovených
týmto zákonom vykonáva obvodný úrad.�.

18. V § 13 ods. 1 sa slová �§ 9 a § 11 ods. 2 písm. a) a�
d)� nahrádzajú slovami �§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a),
§ 9, § 11 ods. 2 písm. a) a� d) a § 12 ods. 7�.

19. V § 14 ods. 1 sa slová �§ 7, 8 a 10� nahrádzajú slo-
vami �§ 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a 10�.

20. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 16a

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2006

(1) Doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú èin-
nos� vydaný do 31. decembra 2005 sa pova�uje za
osvedèenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchran-
nej èinnosti vydané pod¾a tohto zákona.

(2) Odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný do-
klad o odbornej spôsobilosti na záchrannú èinnos� do
31. decembra 2005, je povinná zúèastni� sa �kolenia
a absolvova� preskú�anie pod¾a tohto zákona prvýkrát
do 31. decembra 2007, inak stratí odbornú spôsobi-
los�.

(3) Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný or-
gán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej re-
publiky zalo�enej pod¾a osobitného zákona tak, aby sa
uskutoènil najneskôr do 30. apríla 2006. Prvé zasad-
nutie snemu do zvolenia orgánov asociácie vedie pred-
seda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej
republiky.

(4) Platnos� dokladu o odbornej spôsobilosti na vý-
kon horskej vodcovskej èinnosti vydaného do 31. de-
cembra 2005 konèí 31. decembra 2006.�.

Èl. II

Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z. sa mení a do-
påòa takto:

1. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
�f) Horská záchranná slu�ba.14a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:
�14a) Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slu�be v znení

neskor�ích predpisov.�.

2. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
�f) Národná asociácia horských vodcov Slovenskej re-

publiky,�.

Èl. III

Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zá-
kona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
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è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona

è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z. a zákona
è. 555/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe è. 2 � Viazané �ivnosti, v skupine è. 214 �
Ostatné, v polo�ke è. 24 v prvom ståpci sa na konci pri-
pájajú slová �okrem horskej vodcovskej èinnosti�.

2. V prílohe è. 2 � Viazané �ivnosti, v skupine è. 214 �
Ostatné, sa za polo�ku è. 24 vkladá polo�ka è. 24a, kto-
rá znie:

�24a.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006
okrem èl. I 15. bodu, ktorý nadobúda úèinnos� 1. júla
2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Horská vodcovská èinnos�

� vedenie náv�tevníkov v horách pri
nehorolezeckých túrach, horole-
zeckých túrach a ly�iarskych vy-
sokohorských túrach

Osvedèenie o odbornej
spôsobilosti horského vodcu
vydané Národnou asociáciou
horských vodcov

§ 2d ods. 2 zákona è. 544/2002
Z. z. o Horskej záchrannej slu�be
v znení neskor�ích predpisov�.



568

Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z. a zákona
è. 479/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:
�(1) Na úèely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou

rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti na �ivot, zdravie alebo
majetok, ktorá je vyhlásená pod¾a tohto zákona; poèas
nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu �ivota, zdra-
via alebo majetku, na zni�ovanie rizík ohrozenia alebo
èinnosti nevyhnutné na zamedzenie �írenia a pôsobe-
nia následkov mimoriadnej udalosti.�.

2. V § 3 ods. 2 sa v predvetí slovo �alebo� nahrádza
èiarkou a za slovo �katastrofa� sa vkladajú slová �alebo
teroristický útok�.

3. V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: �Súèas-
�ou záchranných prác sú èinnosti na zamedzenie �íre-
nia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vy-
tvorenie podmienok na odstránenie následkov
mimoriadnej udalosti.�.

4. V § 3 sa vypú��ajú odseky 7 a 8.

Doteraj�ie odseky 9 a� 20 sa oznaèujú ako odseky 7
a� 18.

5. V § 3 odsek 18 znie:
�(18) Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá

sa okrem zamestnancov právnických osôb alebo za-
mestnancov fyzických osôb � podnikate¾ov nachádza
s ich vedomím na nehnute¾nostiach, ktoré u�ívajú tieto
právnické osoby alebo fyzické osoby � podnikatelia.�.

6. V § 3b ods. 2 písmeno d) znie:
�d) pou�itie základných zlo�iek integrovaného záchran-

ného systému a ostatných zlo�iek integrovaného zá-
chranného systému.1)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) § 8 a 9 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom

systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z.�.

7. § 3b sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vy-

hlásený výnimoèný stav alebo núdzový stav.1a) Ak bol
po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimoè-
ný stav alebo núdzový stav, postupuje sa pod¾a osobit-
ného zákona.1a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti �tátu v èase

vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového sta-
vu v znení ústavného zákona è. 113/2004 Z. z.�.

8. V § 4 ods. 2 sa doteraj�í odkaz 1 vrátane poznám-
ky pod èiarou oznaèuje ako odkaz 1b.

9. V § 5 ods. 1 sa slová �a rozpoètových kapitol kraj-
ských úradov� nahrádzajú slovami �, ak tento zákon
neustanovuje inak�.

10. V § 5 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.

11. V § 5 ods. 2 sa slová �ako aj právnické osoby a fy-
zické osoby, ktoré podnikajú (ïalej len �podnikate¾�)�
nahrádzajú slovami �fyzické osoby � podnikatelia�.

12. V § 8 sa vypú��a odsek 2 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 8. Súèasne sa zru�uje oznaèenie odse-
ku 1.

13. V § 9 sa vypú��a odsek 4.

14. § 10 znie:

�§ 10

(1) Civilnú ochranu riadi ministerstvo vnútra.

(2) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
a mesto Ko�ice si pôsobnosti na úseku civilnej ochrany
a spolupráce s mestskými èas�ami upravia v �tatúte
mesta.�.

Súèasne sa vypú��a poznámka pod èiarou k odka-
zu 13.

15. Nadpis tretej hlavy znie:
�PÔSOBNOS� ORGÁNOV �TÁTNEJ SPRÁVY,

SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
A OBCÍ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY�.

16. V § 12 ods. 3 sa vypú��ajú slová �Ministerstva pre
správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej
republiky,�.

17. V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:
�e) riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pô-

sobnosti obvodných úradov a kontroluje plnenie
úloh civilnej ochrany obcami, inými právnickými
osobami a fyzickými osobami,�.
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18. V § 13 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) riadi záchranné práce, ak ich rozsah presahuje

územný obvod obvodného úradu; prednosta kraj-
ského úradu je oprávnený uklada� úlohy a vydáva�
príkazy prednostom obvodných úradov, vedúcim
iných �tátnych orgánov a starostom obcí vo svojom
územnom obvode súvisiace s riadením záchranných
prác,�.

19. V § 13 ods. 1 písm. h) a odseku 2 sa slová �jedné-
ho okresu� nahrádzajú slovami �obvodného úradu�.

20. V § 13 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a zabezpeèuje jeho precvièenie�.

21. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a n), kto-
ré znejú:

�m) koordinuje a kontroluje hospodárenie obvodných
úradov s materiálom civilnej ochrany,

n) analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na
rie�enie mimoriadnej udalosti, �kody spôsobené mi-
moriadnou udalos�ou a náklady vynalo�ené na vy-
konanie záchranných prác.�.

22. V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) vypracúva analýzu mo�ného vzniku mimoriadnej

udalosti vo svojom územnom obvode,�.

23. V § 14 ods. 1 písm. h) a i), § 15 ods. 1 písm. b) a�
d), § 16 ods. 4, 7, 8, 11 a� 13, v nadpise § 31, § 31 ods. 1,
2, 5 a 6 sa slovo �podnikate¾� vo v�etkých tvaroch na-
hrádza slovami �fyzická osoba � podnikate¾� v príslu�-
nom tvare.

24. V § 14 ods. 1 písm. h) sa na konci èiarka nahrá-
dza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �prednosta
obvodného úradu je oprávnený uklada� úlohy a vydá-
va� príkazy vedúcim iných �tátnych orgánov, staros-
tom obcí, �tatutárnym orgánom právnických osôb a fy-
zickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace
s riadením záchranných prác,�.

25. V § 14 ods. 1 písm. k) sa za slová �civilnej ochra-
ny� vkladá èiarka a slová �zabezpeèuje vybavenie jed-
notiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia
materiálom civilnej ochrany� a vypú��ajú sa slová
�a zabezpeèuje vybavenie obyvate¾stva okresu pro-
striedkami individuálnej ochrany�.

26. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a� o), kto-
ré znejú:

�m) rozhoduje16a) o umiestnení technických prostriedkov
informaèného systému civilnej ochrany na nehnu-
te¾nostiach právnických osôb a fyzických osôb a na
�iados� poskytuje jednorazovú peòa�nú náhradu za
obmedzenie vlastníckeho práva pod¾a tohto zákona,
ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia,

n) urèuje právnickým osobám a fyzickým osobám -
podnikate¾om rozsah dokumentácie plánov ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
okrem podnikate¾ov, ktorí spracúvajú dokumentá-
ciu pod¾a osobitného predpisu,16aa)

o) analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na
rie�enie mimoriadnej udalosti, �kody spôsobené mi-
moriadnou udalos�ou a náklady vynalo�ené na vy-
konanie záchranných prác.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16aa znie:
�16aa) § 18 ods. 1 zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii záva�ných

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov.�.

27. V § 14 odsek 5 znie:
�(5) Obvodný úrad riadi informaèný systém civilnej

ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva mimo-
riadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah
mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod obvod-
ného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhláse-
nie mimoriadnej situácie krajskému úradu. O vyhláse-
ní mimoriadnej situácie obvodný úrad neodkladne
informuje �tátne orgány, samosprávny kraj, obce, Poli-
cajný zbor, Hasièský a záchranný zbor a ozbrojené sily
Slovenskej republiky.�.

28. V § 16 odsek 1 znie:
�(1) Právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia,

ktorí svojou èinnos�ou mô�u ohrozi� �ivot, zdravie ale-
bo majetok, sú povinní
a) pripravova� a zabezpeèova� ochranu svojich zamest-

nancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb,
ktoré mô�u ohrozi�,

b) poskytova� obvodným úradom a obciam, na ktorých
území pôsobia, informácie o mo�nom nebezpeèen-
stve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii ná-
sledkov a tieto pravidelne aktualizova�,

c) spolupracova� s krajskými úradmi, obvodnými
úradmi a obcami pri rie�ení ochrany obyvate¾stva,

d) vykonáva� hlásnu slu�bu pre svojich zamestnancov,
osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce,
ktoré bezprostredne ohrozujú,

e) zriaïova� a udr�iava� ochranné stavby pre svojich
zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti
a prostriedky varovania,

f) plánova� a pri mimoriadnej udalosti vyhlási� a usku-
toèni� evakuáciu svojich zamestnancov a osôb pre-
vzatých do starostlivosti a neodkladne o tom infor-
mova� obec, na ktorej území pôsobia,

g) zabezpeèi� na vlastné náklady �peciálne prostriedky
individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov
a osoby prevzaté do starostlivosti pod¾a druhu ne-
bezpeènej látky, ktorou mô�u ohrozi� �ivot alebo
zdravie,

h) skladova�, o�etrova� a zabezpeèova� výdaj materiálu
civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochra-
ny a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby
územia a prostriedkov individuálnej ochrany pre
svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostli-
vosti,

i) poskytnú� pri príprave na civilnú ochranu a pri mi-
moriadnych udalostiach orgánom �tátnej správy
alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo
u�ívajú,

j) precvièi� aspoò raz za tri roky plán ochrany pod¾a
odseku 3.�.

29. V § 16 odsek 3 znie:
�(3) Právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia

uvedení v odseku 1 okrem právnických osôb a fyzic-
kých osôb � podnikate¾ov, ktorí dokumentáciu vypra-
cúvajú pod¾a osobitných predpisov,18a) vypracúvajú
plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých
do starostlivosti v rozsahu urèenom obvodným úra-
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dom, vytvárajú vo svojej pôsobnosti jednotky a zariade-
nia civilnej ochrany pod¾a vlastného rozhodnutia
a pod¾a rozhodnutia16a) obvodného úradu a zabezpeèu-
jú ich akcieschopnos� a prevádzkyschopnos�; pri vzni-
ku mimoriadnej udalosti vyhlasujú re�im �ivota a ne-
odkladne o tom informujú obvodný úrad a obec, na
ktorej území pôsobia.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:
�18a) Napríklad § 10 ods. 1 písm. p) zákona è. 541/2004 Z. z.

o mierovom vyu�ívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 ods. 1 zákona
è. 261/2002 Z. z., § 6 ods. 1 zákona è. 151/2002 Z. z. o pou-
�ívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení zákona è. 77/2005 Z. z.�.

30. V § 16 ods. 6 a 8 sa slová �vodohospodárske dielo�
vo v�etkých tvaroch nahrádzajú slovami �vodná stav-
ba� v príslu�nom tvare.

31. V § 16 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:

�(9) Právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia,
ktorí vlastnia alebo prevádzkujú energetické, tepelné,
vodárenské, kanalizaèné siete alebo sústavy, sú povin-
ní na výzvu krajského úradu, obvodného úradu alebo
obce bezodplatne poskytnú� informácie na vypracova-
nie plánov ochrany obyvate¾stva a na výzvu krajského
úradu, obvodného úradu alebo obce sa podie¾a� na vy-
pracúvaní a plnení plánov ochrany obyvate¾stva.�.

Doteraj�ie odseky 9 a� 13 sa oznaèujú ako odseky 10
a� 14.

32. V § 16 ods. 12 sa slová �písm. e), g) a h)� nahrá-
dzajú slovami �písm. e), h) a i)�.

33. V § 16 ods. 14 sa slová �pod¾a odseku 1 písm. f)�
nahrádzajú slovami �pod¾a odseku 1 písm. g)�.

34. V § 17 ods. 1 sa vypú��ajú slová �na zabezpeèenie
prostriedkami individuálnej ochrany vrátane �peciál-
nych prostriedkov,�.

35. V § 18 ods. 2 sa slovo �podnikate¾ov� nahrádza
slovami �fyzických osôb � podnikate¾ov, samospráv-
nych krajov�.

36. V § 19 ods. 1 sa vypú��ajú slová � ,ak je to na zis-
tenie a odstránenie jej následkov nevyhnutné,� a na
konci sa pripájajú tieto slová: �alebo technické pro-
striedky informaèného systému civilnej ochrany�.

37. V § 19 ods. 2 sa za slová �civilnej ochrany� vkla-

dajú slová �alebo technické prostriedky informaèného
systému civilnej ochrany� a za slovo �vykonania� vkla-
dajú slová �údr�by a�.

38. V § 28 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo �pracovnopráv-
nych� nahrádza slovom �osobitných�.

39. V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Obvodný úrad mô�e ulo�i� pokutu do 200 000 Sk
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikate¾ovi,
ktorý zneu�ije alebo pou�ije zariadenia alebo prostried-
ky informaèného systému civilnej ochrany na iné úèely
alebo iným spôsobom ne� ustanovuje tento zákon.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a� 7.

40. V § 31 ods. 3 sa slová �v § 16 ods. 1 písm. b), c), d)
a h)� nahrádzajú slovami �v § 16 ods. 1 písm. b), c), d)
a i)�.

41. V § 31 ods. 5 sa slová �v odseku 3� nahrádzajú
slovami �v odseku 4�.

42. V § 31 ods. 7 sa slová �1 a� 3� nahrádzajú slovami
�1 a� 4�.

43. V § 32 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) zneu�ije alebo po�kodí zariadenia alebo prostriedky

informaèného systému civilnej ochrany.�.

44. V § 36 ods. 3 písmeno a) znie:
�a) ochrany obyvate¾stva pred úèinkami nebezpeèných

látok,�.

45. Slová �lokalizaèné a likvidaèné� vo v�etkých tva-
roch sa v celom texte zákona vypú��ajú.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvate¾stva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákonom è. 117/1998 Z. z., zákonom
è. 252/2001 Z. z., zákonom è. 416/2001 Z. z., zákonom
è. 261/2002 Z. z., zákonom è. 515/2003 Z. z., zákonom
è. 479/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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