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ZÁKON
z 13. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
v znení zákona è. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z. a zákona
è. 567/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenami d) a f), ktoré
znejú:
d) miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zloky integrovaného záchranného systému poskytujú
pomoc v tiesni,
e) dispeèerským pracoviskom pracovisko zásahového
strediska poskytovate¾a záchrannej zdravotnej
sluby alebo ostatnej záchrannej zloky, ktoré na
základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinaèného strediska integrovaného záchranného systému
(ïalej len koordinaèné stredisko) alebo operaèného strediska tiesòového volania zabezpeèuje výkon
svojich podriadených súèastí,
f) komunikaènou a informaènou infratruktúrou súhrn technických podmienok a organizaèných opatrení nevyhnutných na zabezpeèovanie hlasového
a dátového prenosu medzi koordinaènými strediskami, operaènými strediskami tiesòového volania, dispeèerskými pracoviskami, Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva)
prostredníctvom telekomunikaèných sietí, telekomunikaèných zariadení, rádiových sietí a vzájomne
kompatibilného programového vybavenia..
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Organizácia integrovaného záchranného systému
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
ministerstvo,
ministerstvo zdravotníctva,
krajské úrady,
záchranné zloky..

koordinaèných stredísk, operaèných stredísk tiesòového volania a dispeèerských pracovísk,.
5. § 4 sa dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) zabezpeèuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikaènými sieami a telekomunikaènými
zariadeniami alebo rádiovými sieami s vyslanými
záchrannými zlokami integrovaného záchranného
systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
h) ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na
podporu riadenia a koordinácie záchranných
zloiek integrovaného záchranného systému a na
zabezpeèenie èinnosti komunikaènej a informaènej
infratruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Pôsobnos ministerstva zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a) koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinné vypracúva zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na zabezpeèenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach
s vysokým poètom postihnutých v ohrození ivota
alebo s pokodením zdravia,
b) spolupodie¾a sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému..
7. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
b) spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesòovom volaní a zabezpeèuje èinnos súvisiacu s poskytnutím
pomoci v tiesni pod¾a odseku 3 písm. a),.

3. V § 4 písm. b) sa za slovo vypracúva vkladajú slová v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

8. V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovom strediskami
spojka a nahrádza èiarkou a za slová s ministerstvom sa pripájajú tieto slová: a s ministerstvom
zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operaèné stredisko tiesòového volania, s operaèným strediskom tiesòového volania urèeného ministerstvom,.

4. V § 4 písmeno c) znie:
c) zabezpeèuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do

9. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvi-

a)
b)
c)
d)
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vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

siacich s tiesòovým volaním a uchováva ich tri roky
od zaznamenania na elektronickom neprepisovate¾nom nosièi,
l) zabezpeèuje odovzdanie tiesòového volania z iného
tátu pracovisku na príjem tiesòového volania
v táte, odkia¾ bolo tiesòové volanie vyslané..

Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená f) a j).

10. V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: dispeèerské pracovisko alebo operaèné stredisko Policajného zboru,.

20. V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo na základe pokynu svojho dispeèerského
pracoviska,.

11. V § 5 ods. 4 písm. b) sa vypúa slovo obce,.

19. V § 9 ods. 1 sa vypúa písmeno f).

21. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

12. V § 5 ods. 4 písm. b) a c) a v § 10 ods. 2 písm. g)
a h) sa slová lokalizaèné a likvidaèné vo vetkých tvaroch vypúajú.

§ 9a
Útvary Policajného zboru

13. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Nepretritý výkon èinnosti koordinaèného strediska pod¾a odseku 2 písm. a) a c), i) a j) a odseku 3
zabezpeèujú operátori, ktorými sú zástupcovia krajského úradu, ministerstva zdravotníctva a Hasièského
a záchranného zboru a pri ohrození5) alebo krízovej
situácii5a) aj zástupca Policajného zboru, ak o to krajský úrad poiada..

Útvary Policajného zboru
a) podie¾ajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci
v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe
pokynu operaèného strediska Policajného zboru,
b) vykonávajú organizaèné, technické a ïalie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom systéme a na tento úèel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c) zúèastòujú sa na odbornej príprave (§ 16),
d) spracúvajú údaje o svojej èinnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich krajskému úradu do
konca februára za predchádzajúci kalendárny rok..

Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. v znení zákona è. 117/1998 Z. z.
5a
) § 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu..

14. V § 5 ods. 6 sa za slová základnej záchrannej
zloky vkladá èiarka a slová ak ide o operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby po predchádzajúcom
súhlase ministerstva zdravotníctva.
15. § 7 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) útvary Policajného zboru..
16. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Základné záchranné zloky sú:
a) Hasièský a záchranný zbor,9)
b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby,10)
c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d) Horská záchranná sluba,12)
e) Banská záchranná sluba.13).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 13 znejú:

9) Zákon è. 315/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 579/2004 Z. z.
11
) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994
Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube v znení
zákona è. 515/2003 Z. z.
13
) § 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení
zákona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb..

17. V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovate¾ov záchrannej zdravotnej
sluby, aj ministerstvu zdravotníctva.
18. V poznámke pod èiarou k odkazu 18 sa citácia
zákon è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej
energie a zmene a doplnení zákona è. 174/1968 Zb.
o tátnom odbornom dozore nad bezpeènosou práce
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 256/1994 Z. z. v znení zákona è. 470/2000 Z. z. nahrádza citáciou zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom

22. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Operaèné stredisko tiesòového volania zriaïuje
základná záchranná zloka; úlohy operaèného strediska tiesòového volania pre kontrolné chemické laboratóriá plní ministerstvo. Postavenie operaèného strediska tiesòového volania pod¾a tohto zákona má aj
operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby,22a)
ak tento zákon neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 3 ods. 1 zákona è. 579/2004 Z. z..

23. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Operaèné stredisko Policajného zboru
Operaèné stredisko Policajného zboru
a) zabezpeèuje príjem tiesòového volania a jeho vyhodnocovanie,
b) informuje bezodkladne hlasovým a dátovým prenosom koordinaèné stredisko a prísluné operaèné
stredisko tiesòového volania vo svojom zásahovom
obvode o prijatí tiesòového volania na poskytnutie
pomoci základnými záchrannými zlokami,
c) spolupracuje so záchrannými zlokami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
d) podie¾a sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním
záchranných prác na základe rozhodnutia tátnych
orgánov pod¾a osobitných predpisov.4).
24. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Na mieste zásahu riadi a koordinuje èinnos záchranných zloiek integrovaného záchranného systému velite¾ zásahu z Hasièského a záchranného zboru
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(ïalej len velite¾ zásahu); v horských oblastiach pri
záchrannej èinnosti pod¾a osobitného predpisu12) vedúci zásahu z Horskej záchrannej sluby..
25. V § 12 ods. 2 sa vypúajú slová alebo Mestský
hasièský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.
26. V § 15 ods. 4 sa za slovo pomoci vkladajú slová
na vyiadanie koordinaèného strediska.
27. V § 16 ods. 2 písm. b) sa za slovo zloiek vkladajú slová a útvarov Policajného zboru.
28. § 16 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Základná záchranná zloka umoní na poiadanie ministerstva vykona èas odbornej prípravy operátorov vo svojom operaènom stredisku tiesòového volania, ak ide o operaèné stredisko záchrannej zdravotnej
sluby na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva..
29. V § 17 ods. 1 sa vypúajú slová a rozpoètových
kapitol krajských úradov.

Èiastka 8

30. V § 19 ods. 2 sa slovo krajský nahrádza slovom
obvodný.
31. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:
§ 20a
Základné záchranné zloky zabezpeèia do 30. júna
2007 doplnenie oznaèenia cestných vozidiel o symbol
SOS 112 èervenej farby alebo bielej farby, ak je farba
karosérie èervená. Výka písma symbolu nesmie by
menia ako 100 mm. Ostatné záchranné zloky môu
oznaèi svoje dopravné prostriedky symbolom SOS 112
po oznámení svojho rozhodnutia krajskému úradu.
§ 20b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev uvedený v prílohe..
32. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
Príloha k zákonu è. 129/2002 Z. z.
v znení zákona è. 579/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Èl. 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej slube a právach
uívate¾ov týkajúcich sa elektronických komunikaèných sietí a sluieb (Smernica univerzálnej sluby) (Ú. v. ES
L 108, 24. 4. 2002)..
Èl. II
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2003
Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 580/2004
Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z. a zákona è. 340/2005 Z. z.
sa mení takto:
V § 30 odsek 2 znie:
(2) Prostriedky z osobitného úètu pod¾a odseku 1
rozdelí vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hasièským jednotkám a poskytovate¾om záchrannej zdravotnej sluby
na úhradu nákladov spojených s obstarávaním, údrbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ¾udských ivotov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave,
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na úhradu

nákladov spojených s obstarávaním technických prostriedkov pre koordinaèné strediská integrovaného záchranného systému a operaèné strediská tiesòového
volania a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstarávaním
technických prostriedkov pre operaèné strediská záchrannej zdravotnej sluby do konca júna prísluného
roka. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prerokuje návrh na rozdelenie prostriedkov z osobitného
úètu pod¾a odseku 1 pred jeho predloením do vlády
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa dopåòa zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákona è. 455/2004 Z. z. a zákona è. 240/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4d, ktoré znejú:
§ 4a
Na úèely pouitia ozbrojených síl na zabezpeèovanie
nedotknute¾nosti vzduného priestoru Slovenskej
republiky13a) sa rozumie
a) vzduným objektom lietadlo13b) alebo iný neidentifikovaný vzduný prostriedok,
b) èinom protiprávneho zasahovania èin týkajúci sa
vzduného objektu vo vzdunom priestore Slovenskej republiky uvedený v osobitnom predpise upravujúcom civilné letectvo,13c)
c) prísluným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovate¾ letových prevádzkových sluieb pod¾a
pravidiel lietania platných pre civilné letectvo13d)
alebo poskytovate¾ letových prevádzkových sluieb
a riadenia letov lietadiel vo vojenských slubách alebo v policajných slubách,13e)
d) pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných
síl a prostriedkov ozbrojených síl vyèlenených na zabezpeèovanie nedotknute¾nosti vzduného priestoru Slovenskej republiky.
§ 4b
(1) Za podozrivého naruite¾a vzduného priestoru
sa povauje vzduný objekt, ktorého úmysly sú nejasné
alebo na ktorého sa vzahujú najmenej dve z týchto
podmienok:
a) vzduný objekt bez predchádzajúceho súhlasu prísluného orgánu riadenia letovej prevádzky prenikol do vzduného priestoru Slovenskej republiky
alebo poruil reim letu urèený letovým plánom,
b) vzduný objekt nevykonáva alebo nereaguje na pokyny prísluného orgánu riadenia letovej prevádzky
alebo na pokyny a signály velite¾a pohotovostného
lietadla,
c) vzduný objekt náhle mení parametre letu,

d) posádka vzduného objektu vykonáva rádiovú komunikáciu s neprimeranými prestávkami, najmä ak
sa to týka pokynov na zmenu parametrov letu,
e) vzduný objekt neodôvodnene mení kód sekundárneho odpovedaèa alebo nadmerne vyuíva reim signálu identifikácie bez predbeného súhlasu prísluného orgánu riadenia letovej prevádzky,
f) posádka vzduného objektu pouíva netandardnú
frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej komunikácii,
g) kód sekundárneho odpovedaèa vzduného objektu
signalizuje stratu spojenia alebo havarijnú situáciu,
h) zo vzduného objektu sa uskutoènil rádiový prenos,
ktorý nesúvisí s vykonávaním letu,
i) dolo k preruovanému alebo k úplnému zrueniu
emitovania signálov z transpondera sekundárneho
radaru,
j) od orgánov tátnej moci iných tátov alebo od medzinárodných organizácií a mimovládnych intitúcií
bolo získané upovedomenie o zámeroch vzduného
objektu,
k) bola prijatá informácia o neurèitej hrozbe násilia
prostredníctvom tretej strany.
(2) Za pravdepodobného naruite¾a vzduného priestoru sa povauje vzduný objekt,
a) ktorý nevykonáva alebo nereaguje na pokyny prísluného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo na
pokyny a signály velite¾a pohotovostného lietadla,
a zároveò sú zistené ïalie vzduné objekty, ktoré
nevykonávajú pokyny prísluného orgánu riadenia
letovej prevádzky,
b) kvalifikovaný ako podozrivý opakovane nevykonávajúci pokyny prísluného orgánu riadenia letovej
prevádzky alebo pokyny a signály velite¾a pohotovostného lietadla.
(3) Za potvrdeného naruite¾a vzduného priestoru
sa povauje vzduný objekt, ak získané informácie potvrdzujú, e vzduný objekt má by pouitý ako prostriedok teroristického útoku alebo iného naruenia
bezpeènosti Slovenskej republiky.
(4) Naruite¾ reimu letu je vzduný objekt, ktorý vyboèí z priestoru plánovanej èinnosti bez oznámenia tejto skutoènosti prísluným orgánom riadenia letovej
prevádzky v dôsledku nepriaznivých poveternostných
podmienok, chýb v èinnosti posádky vzduného objektu a pozemných orgánov alebo nesprávnej èinnosti
rádiotechnického zariadenia, prièom plní okamite
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a presne pokyny prísluného orgánu riadenia letovej
prevádzky alebo pokyny a signály velite¾a pohotovostného lietadla.
§ 4c
(1) Ak sa vzduný objekt pohybuje vo vzdunom priestore Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim civilné letectvo8) alebo s medzinárodnou zmluvou a nereaguje na pokyny prísluných
orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy
letu alebo na pristátie na urèenom letisku alebo ohrozuje bezpeènos a suverenitu Slovenskej republiky,
alebo je dôvodné podozrenie, e je objektom èinu protiprávneho zasahovania, prísluné orgány riadenia letovej prevádzky informujú o tejto skutoènosti príslunú
zloku ozbrojených síl zabezpeèujúcu nedotknute¾nos
vzduného priestoru.
(2) Proti naruite¾ovi vzduného priestoru uvedenému v § 4b ods. 1 a 3 sa môu poui tieto opatrenia:
a) odklonenie letu,
b) vynútenie pristátia,
c) hrozba pouitia zbrane,
d) vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných
svetelných signálov mimo naruite¾a vzduného
priestoru,
ak ïalej nie je uvedené inak.
(3) Pokia¾ z okolností jasne vyplýva, e vzduný objekt by mal by pouitý proti ivotom ¾udí alebo na spôsobenie obzvlá závaného následku, mono poui
ozbrojené sily aj na preruenie letu potvrdeného naruite¾a vzduného priestoru (§ 4b ods. 3), ak je preruenie letu jediným opatrením na odvrátenie tohto nebezpeèenstva.
(4) Z opatrení pod¾a odseku 2 sa môu poui tie
opatrenia, ktoré najviac etria ivoty a majetok osôb.
Opatrenia sa môu uskutoèòova len do takého èasu
a v takom rozsahu, ako si to ich úèel vyaduje. Nesmú
vies k ujme, ktorá je zrejme neprimeraná predpokladanému následku èinu protiprávneho zasahovania alebo iného naruenia bezpeènosti Slovenskej republiky.
(5) O pouití ozbrojených síl na úèel pod¾a odseku 2
rozhoduje minister obrany,13f) ak ïalej nie je uvedené
inak; o tomto pouití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu
vlády a ministra zahranièných vecí Slovenskej republiky.
(6) Minister obrany môe velite¾a vzduných síl
ozbrojených síl poveri prijatím opatrení pod¾a odseku 2 písm. a) a d).
(7) O pouití opatrenia pod¾a odseku 3 rozhoduje minister obrany a v èase jeho neprítomnosti èlen vlády poverený predsedom vlády, ktorým môe by minister
vnútra Slovenskej republiky alebo minister dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky; o tomto
pouití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra
zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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§ 4d
Ustanovenia § 4a a 4c sa nepouijú v èase vojny
a vojnového stavu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13f znejú:

13a) § 12 ods. 1 písm. e) zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy.
13b
) § 2 písm. b) a c) zákona è. 143/1998 Z. z.
13c
) § 2 písm. n) zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona
è. 544/2004 Z. z.
13d
) § 8 ods. 3 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona
è. 544/2004 Z. z.
13e
) § 4 ods. 3 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona
è. 544/2004 Z. z.
13f
) § 4 ods. 2 zákona è. 575/2001 Z. z..

2. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 59/2005 Z. z. o postupoch proti èinom protiprávneho
zasahovania vo vzdunom priestore Slovenskej republiky..
Èl. II
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 3 tretia veta znie: Ak lietadlo nezmení
dráhu letu alebo nepristane na urèenom letisku, alebo
ohrozuje bezpeènos a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, e je objektom èinu
protiprávneho zasahovania, mono poui ozbrojené
sily v súlade s osobitným predpisom.1k).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1k znie:

1k) Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

2. V § 19 odsek 9 znie:
(9) Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie
jednotlivých druhov letov alebo èinností môe by vekovo obmedzené. Letecký personál musí pri výkone svojej
èinnosti dodriava limity letového zaaenia, dåku
sluby a trvanie odpoèinku..
3. V nadpise § 24 sa za slovo techniky vkladajú slová a leteckých pozemných zariadení.
4. § 24 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa primerane pouijú aj na vydanie súhlasu na pouitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve alebo na uznanie
platnosti obdobných dokladov vydaných príslunými
orgánmi cudzieho tátu alebo medzinárodnej organizácie. Letecký úrad vydá súhlas alebo uzná za platné tieto
doklady pre ním urèené kategórie leteckých pozemných zariadení na základe letového merania a po kontrole výsledkov meraní preukazujúcich splnenie poiadaviek pod¾a odseku 2. Letecký úrad môe vykonaním
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letového merania poveri právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(7) Prevádzkovate¾ leteckého pozemného zariadenia
zodpovedá za prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia v súlade so súhlasom na jeho pouitie alebo
s uznanými dokladmi vydanými príslunými orgánmi
cudzieho tátu alebo medzinárodnej organizácie a za
vykonávanie ostatných èinností vrátane letových meraní, ktoré súvisia so zachovaním alebo s obnovením jeho
spôsobilosti a s jeho údrbou..
5. V § 45 ods. 4 sa za slovo letectve, vkladajú slová
o podmienkach ich vykonávania,.
6. V § 48 ods. 1 písmeno o) znie:
o) vydáva súhlas na pouitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie
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spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania urèených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),.
7. Za § 57b sa vkladá § 57c, ktorý znie:
§ 57c
Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie
leteckých pozemných zariadení vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti do 30. júna
2006..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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