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Z Á K O N
Slovenskej národnej rady

z 9. februára 1990

o ude¾ovaní amnestie vo veciach priestupkov, 
ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov 

Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto
zákone:

§ 1

(1) Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých
prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slo-
venskej socialistickej republiky, ude¾uje vláda Slo-
venskej socialistickej republiky.

(2) Amnestiu ude¾uje vláda Slovenskej socia-
listickej republiky uznesením, ktoré vyhlasuje
v Zbierke zákonov.

§ 2

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlá-
senia.

R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

37

V Y H L Á Š K A
Federálneho ministerstva dopravy

z 8. februára 1990

o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné 
podmienky dodávky leteckých prác v po¾nohospodárstve, lesnom 

a vodnom hospodárstve

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so
zúčastnenými ústrednými orgánmi pod¾a § 392
ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.
v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb.
ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky leteckých prác
v po¾nohospodárstve, lesnom a vodnom hospo-
dárstve, sa mení takto:

1. V § 1 sa odseky 3 a 4 vypúš�ajú včítane
odkazov na poznámky pod čiarou, ktoré sa zároveň
zrušujú.

2. § 2 ods. 1 znie:

„(1) Zmluva o príprave dodávok leteckých prác

sa uzaviera najmenej na obdobie 2 rokov na návrh
jednej zo zmluvných strán. Návrh zmluvy sa predkla-
dá v lehote, na ktorej sa strany dohodnú.“.

3. V § 2 sa odseky 2, 3 a 4 vypúš�ajú.

4. V § 3 sa odsek 3 vypúš�a.

5. § 5 sa vypúš�a včítane odkazu na poznámku
pod čiarou, ktorá sa zároveň zrušuje.

6. V § 10 ods. 1 sa vypúš�a text za bodkočiarkou
a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

7. V § 11 ods. 1 sa vypúš�a text za bodkočiarkou
a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

8. § 12 znie:

„§ 12

Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnú�
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odchylne od ustanovení § 6, § 7 písm. d) až g), j),
m), § 8 ods. 1 písm. a), c) až h), ods. 2, 3 a § 9.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marcom 1990.

Minister:

Podlena v. r.

38

V Y H L Á Š K A
Federálneho ministerstva dopravy

z 8. februára 1990,

ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej 
a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu 

s kontejnermi ISO radu 11)

Federálne ministerstvo dopravy po dohode
s príslušnými ústrednými orgánmi pod¾a § 29 zá-
kona č. 51/1964 Zb. o dráhach ustanovuje:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Za zdvíhacie zariadenie pre manipuláciu
s kontejnermi ISO radu 1 (ïalej len „kontejner“) sa
na účely tejto vyhlášky považujú motoricky poháňané
špeciálne zdvíhacie zariadenia na pneumatikách —
zdvižné vozne pre manipuláciu s kontejnermi,
kontejnerové žeriavy, nakladače a prekladače
kontejnerov vybavené závesným rámom alebo zá-
vesnými lanami pre zavesenie kontejnerov za horné
alebo dolné rohové prvky alebo vidlicou, prípadne
bočnými chápadlami pre uchopenie kontejneru za
naberacie otvory (ïalej len „zdvíhacie zariadenie“).2)

(2) Prevádzkovate¾om zdvíhacieho zariadenia sa
na účely tejto vyhlášky rozumie vlastník zdvíhacieho
zariadenia alebo organizácia, ktorá má k zdvíha-
ciemu zariadeniu právo hospodárenia.

§ 2

Táto vyhláška sa vz�ahuje na prevádzkovate¾ov
zdvíhacieho zariadenia, pokia¾ sa toto zdvíhacie za-

riadenie používa v obvode dráhy a slúži prevádzke
dráh. 3)

§ 3
Dokumentácia zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovate¾ zdvíhacieho zariadenia musí
ma� pre každé zdvíhacie zariadenie4) prevádzkovú
dokumentáciu, doklady, atesty a sprievodnú
technickú dokumentáciu v českom alebo slovenskom
jazyku; rozsah dokumentácie a dokladov ustanovujú
osobitné predpisy.5)

(2) Technickú dokumentáciu každého typu zdví-
hacieho zariadenia alebo rekonštruovaného zdvíha-
cieho zariadenia musí posúdi� orgán štátneho
odborného technického dozoru na dráhach.

(3) Orgán štátneho odborného technického do-
zoru na dráhach vydá po posúdení technickej
dokumentácie „Odborné stanovisko“. Pri výrobe
alebo rekonštrukcii ïalších kusov zdvíhacieho za-
riadenia toho istého typu a vyhotovenia, pre ktoré
bolo vydané „Odborné stanovisko“, sa technická
dokumentácia na posúdenie nepredkladá.

(4) Zdvíhacie zariadenie, ktorého dokumentácia
sa orgánu štátneho odborného technického dozoru
na dráhach na posúdenie nepredložila, sa nesmie
v obvode dráhy používa�.

1) Kontejnery v medzinárodnej preprave spĺňajúce požiadavky noriem Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu.

2) § 1 písm. d) body 1 a 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

3) § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. 
§ 2 body 1 a 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb.

4) Na dovážané zdvíhacie zariadenia sa vz�ahuje vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti
dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

5) § 35 bod 2 Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov RVHP (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 101/1989 Zb.) 
ČSN 27 0008 
Dočasné smernice pre výkon štátneho odborného technického dozoru nad bezpečnos�ou prevádzky zdvižných vozňov
pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1 — uverejnené vo Vestníku dopravy č. 7/11986.
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§ 4

Preverovanie spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovate¾ každého nového zdvíhacieho
zariadenia musí pred uvedením do prevádzky6) zdví-
hacieho zariadenia zabezpeči� jeho spôsobilos� pre-
verením orgánom štátneho odborného technického
dozoru na dráhach7) úradnou skúškou.

(2) Prevádzkovate¾ každého rekonštruovaného
zdvíhacieho zariadenia musí pred uvedením do pou-
žívania zdvíhacieho zariadenia zabezpeči� jeho spô-
sobilos� preverením orgánom štátneho odborného
technického dozoru na dráhach7) úradnou skúškou.

(3) Pre zaistenie bezpečnej prevádzky musí
prevádzkovate¾ zajisti� preverovanie zdvíhacieho za-
riadenia v určených lehotách kontrolnými a re-
víznymi skúškami.

(4) Po opravách, výmene nosných častí alebo
demontáži a spätnej montáži zdvíhacieho zariadenia
preskúša jeho správnu funkciu odborne kvalifiko-
vaný pracovník prevádzkovate¾a alebo organizácie
vykonávajúcej opravu.

(5) Ak prevádzkovate¾ prenechá zdvíhacie za-
riadenie do používania inej právnickej alebo fyzickej
osobe, vz�ahujú sa na tohto používate¾a povinnosti
prevádzkovate¾a uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, pokia¾
v zmluve nebude okruh povinností vymedzený inak.

(6) Rozsah a spôsob vykonania úradných,
kontrolných a revíznych skúšok ustanovuje
technická norma.8)

§ 5

Povinnosti prevádzkovate¾a zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovate¾ zdvíhacieho zariadenia je
ïalej povinný:

a) prihlási� nové zdvíhacie zariadenie pred jeho
uvedením do prevádzky na evidenciu príslušné-
mu orgánu štátneho odborného technického
dozoru na dráhach9) a pri jeho vyradení z pre-
vádzky alebo pri prevode práva hospodárenia
alebo prevode vlastníctva, ho z tejto evidencie
odhlási� a evidenciu každoročne spresňova�,

b) vyda� smernice pre prevádzku, údržbu, opravy,
prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia a o po-
žadovanej kvalifikácii pracovníkov a jej overovaní,

c) predklada� orgánu štátneho odborného
technického dozoru na dráhach do 15. decembra

každého roka časový plán kontrolných a re-
víznych skúšok na nasledujúci rok.

d) zabezpeči� výkon revíznej činnosti pracovníkov,
ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti
vydané orgánom štátneho odborného technické-
ho dozoru na dráhach,

e) písomne poveri� pracovníkov zodpovedných za
bezpečnú, spo¾ahlivú a hospodárnu prevádzku
zdvíhacieho zariadenia a za jeho technický stav,
prevádzkové prehliadky a revízne skúšky,

f) urči� na obsluhu zdvíhacieho zariadenia
oprávnených pracovníkov a zabezpeči� odbornú
a zdravotnú spôsobilos� pracovníkov zúčastne-
ných pri prevádzke, obsluhe a údržbe zdvíha-
cieho zariadenia, ich pravidelné poučovanie
(školenie) a overovanie odborných znalostí,

g) zabezpeči� odborné vykonávanie údržby a opráv
zdvíhacieho zariadenia v súlade s pokynmi
výrobcu a technickou dokumentáciou,

h) riadne pripravi� zdvíhacie zariadenie na
prehliadky a skúšky včítane pomocných
technických zariadení a skúšobných bremien,

i) zúčastňova� sa na skúškach, spolupracova�
s orgánmi štátneho odborného technického
dozoru na dráhach a realizova� v určených
lehotách ich záväzné pokyny alebo rozhodnutia,

j) oznámi� bez meškania príslušnému orgánu
štátneho odborného technického dozoru na
dráhach poruchy, havárie a úrazy, ku ktorým
došlo v obvode dráhy v súvislosti s prevádzkou
zdvíhacieho zariadenia.

(2) Ak prevádzkovate¾ prenechá zdvíhacie za-
riadenie do používania inej právnickej alebo fyzickej
osobe, vz�ahujú sa na tohto používate¾a povinnosti
prevádzkovate¾a uvedené v odseku 1 písm. c) až
j), pokia¾ v zmluve nebude okruh povinností vy-
medzený inak.

§ 6

Záverečné ustanovenia

Podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej
prevádzky zdvíhacích zariadení, s ktorými má právo
hospodári� Československá ¾udová armáda, usta-
novujú osobitné predpisy.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. októbrom 1990.

Minister:

Ing. Podlena v. r.

6) Zdvíhacie zariadenie musí primerane, pod¾a druhu spĺňa� príslušné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva
dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

7) § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 51/1964 Zb. v znení zákona č. 104/1974 Zb.

8) ČSN 27 0142.

9) § 6 ods. 5 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii ČSD.
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V Y H L Á Š K A
Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, 

cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, 
cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 30. januára 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo
financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky
a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej
socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými
ústrednými orgánmi pod¾a § 17 ods. 1 zákona
č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení
zákonného opatrenia predsedníctva Národného
zhromaždenia č. 138/1960 Zb. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Mi-
nisterstva financií, cien a miezd Českej socialistickej
republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slo-
venskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb.
o správnych poplatkoch sa v sadzobníku správnych
poplatkov mení a dopĺňa takto:

1. V položke 5 písmeno b) sadzba „Kčs 300,-“ sa
nahrádza sadzbou „Kčs 500,-“.

2. V položke 5 oslobodenie bod 2 sa vypúš�a
čiarka za slovami „Slovenskej národnej rady“
a slová „ústredných výborov politických strán“.

3. V položke 8 písmena a) a b) znejú:

„a) Vydanie povolenia (rozhodnutia o registrá-
cii) občanom na poskytovanie služieb, na
predaj tovaru alebo na inú činnos� ..... Kčs
100,-

b) Vydanie povolenia na výrub stromov
rastúcich mimo lesa
– občanom ............. Kčs 20,-
– organizáciám ..... Kčs 500,-“.

4. V položke 11 sadzba „Kčs 300,-“ sa nahrádza
sadzbou „Kčs 40,— až 300,-“.

5. V položke 12 písmeno g) sa sadzba dopĺňa
slovami „za každý zväzok matriky“.

6. V položke 13 písmeno b) sadzba „Kčs 1000,-“
sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,— až 2000,-“.

7. Splnomocnenie k položke 13 sa vypúš�a.

8. Poznámky k položke 13 sa dopĺňajú o bod 4,
ktorý znie:
„4. Za povolenie prevádzky hracích prístrojov

na zahraničnú menu sa vyberie poplatok vo
výške trojnásobku hornej hranice sadzby.“.

9. V položke 14 oslobodenie bod 1 sa vypúš�ajú
slová „¼udových milícií“ včítane čiarky za týmito
slovami.

10. Poznámky k položke 18 sa dopĺňajú o bod 3,
ktorý znie:

„3. Správny poplatok pod¾a tejto položky sa
zníži o sumu preukázate¾ne zaplatenú v sta-
niciach technickej kontroly za vykonanie
technickej kontroly motorových vozidiel
a ich prípojných vozidiel po vykonanej
stavbe v tuzemsku alebo dovezených
jednotlivo z cudziny.“.

11. K položke 24 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré
znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupite¾ský úrad môže zvýši�
hornú hranicu sadzby na dvojnásobok.“.

12. K položke 27 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré
znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupite¾ský úrad môže zvýši�
sadzbu poplatku na desa�násobok.“.

13. V položke 27 oslobodenie sa za slovami
„československej banky“ dopĺňajú čiarka
a slovo „sporite¾ne“.

14. Poznámky k položke 27 sa dopĺňajú o bod 3,
ktorý znie:

„3. Výmena alebo výdaj hromadných dát na
magnetických páskach nie je správnym
úkonom v zmysle tejto položky.“.

15. V položke 28 sa vypúš�a písmeno c).

16. K položke 31 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré
znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupite¾ský úrad môže zvýši�
sadzbu poplatku na desa�násobok.“.

17. V položke 32 sa horná hranica sadzby „Kčs
35 000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 2000,-“.

18. V položke 32 poznámky bod 1 a 4 sa vypúš�ajú,
v bode 2 sa na koniec pripájajú slová „v hornej
hranici sadzby“ a doterajšie poznámky bod 2
a 3 sa označujú ako bod 1 a 2.

19. K položke 33 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré
znie:
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„Splnomocnenie:

Československý zastupite¾ský úrad môže zvýši�
sadzbu poplatku na desa�násobok.“.

20. V položke 34 písmeno a) horné hranice sadzieb
„Kčs 4000,-, Kčs 12 500,— a Kčs 5000,-“ sa
nahrádzajú sadzbami „Kčs 10 000,— Kčs 20 000,—
a Kčs 15 000,-“.

21. V položke 34 oslobodenie bod 2 sa nahrádza
čiarka za slovami „mestskej hromadnej dopravy“
bodkou a koniec vety sa vypúš�a.

22. V položke 34 oslobodenie bod 3 sa vypúš�a.

23. V položke 35 B bod 1 písmeno a) sadzba „2500,—
Kčs“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 4500,-“.

24. V položke 35 C sa suma „15 000,— Kčs“ nahrádza
sumou „25 000,— Kčs“.

25. V položke 35 oslobodenie bod 2 sa vypúš�a.

26. V položke 37 oslobodenie bod 1 sa vypúš�ajú
čiarka za slovami „Slovenskej národnej rady“,
slová „ústredných výborov politických strán,“
a posledná veta znie „Od poplatku sú ïalej
oslobodené osoby, ktoré sa zúčastňujú na
medzinárodných sú�ažiach, ktorých súčas�ou
je športová stre¾ba.“.

27. K položke 37 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré
znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupite¾ský úrad a orgány
pasovej kontroly môžu zvýši� sadzbu poplatku na
dvojnásobok.“.

28. Položka 39 včítane poznámky sa vypúš�ajú.

29. V položke 41 písmeno a) horná hranica sadzby
„Kčs 300,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 600,-“
a v písmene b) dolná hranica sadzby „Kčs 10,-“
sa nahrádza sadzbou „Kčs 50,-“.

30. Oslobodenie k položke 41 sa vypúš�a.

31. Poznámky k položke 41 sa dopĺňajú o bod 3,
ktorý znie:
„3. Správny orgán vyrubí a vyberie poplatok

v hornej hranici sadzby za vydanie cestovné-
ho dokladu na trvalý pobyt v cudzine.“.

32. Položka 42 včítane oslobodenia, splnomocnenia
a poznámok sa vypúš�ajú.

33. Položka 43 včítane oslobodenia, splnomocnenia
a poznámok sa vypúš�ajú.

34. V položke 44 sa vypúš�ajú slová „alebo rozší-
renie“ a oslobodenie a splnomocnenia k tejto
položke; horná hranica sadzby „Kčs 50,-“ sa
nahrádza sadzbou „Kčs 100,-“.

35. V položke 47 písmeno b) sadzba „Kčs 10,— až
500,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 50,— až 800,-“.

36. Oslobodenie k položke 47 sa vypúš�a.

37. V položke 56 sa sadzba „Kčs 5000,-“ nahrádza
sadzbou „Kčs 9000,-“.

38. V položke 62 písmeno a) sa horná hranica
sadzby „150 %“ nahrádza sadzbou „300 %“.

39. Oslobodenie k položke 62 znie:
„Od poplatku pod¾a písmena a) a b) tejto položky

je oslobodený Československý Červený kríž,
ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci jeho
činnosti.“.

40. V položke 63 sa sadzba „Kčs 150,-“ nahrádza
sadzbou „Kčs 400,-“.

41. Položka 64 znie:

„Registrácia, vydanie alebo predĺženie povolenia
– na zriadenie obchodného zastupite¾stva

zahraničným osobám /14/ ...............
...................... Kčs 2000,— až 25 000,-

– na zahraničnú obchodnú činnos�
...................... Kčs 2000,— až 25 000,-

– na poskytovanie zahraničnohospodárskych
služieb ..... Kčs 2000,— až 25 000,-

– na zriadenie organizačnej složky čs. osoby
v zahraničí .... Kčs 2000,- až 25 000,-“.

42. Oslobodenie k položke 64 sa vypúš�a.

43. V položke 69 sa horná hranica sadzby „Kčs
2000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 3500,-“.

44. Oslobodenie k položke 69 znie: „Od poplatku
sú oslobodené víza ude¾ované
- do diplomatických, služobných a oso-

bitných pasov, ak je zachovaná vzájomnos�,
- významným osobám,
- de�om do 15 rokov.“.

45. V položke 69 poznámky bod 1 a bod 3 sa
vypúš�ajú. Doterajšie poznámky bod 2 a 4 sa
označujú ako bod 1 a 2.

46. V položke 70 sadzba „Kčs 300,— až 1800,-“ sa
nahrádza sadzbou „Kčs 500,— až 3000,-“.

47. V položke 71 horná hranica sadzby „Kčs 1200,-“
sa nahrádza sadzbou „Kčs 2500,-“.

48. V položke 74 horná hranica sadzby „Kčs 600,-“
sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,-“.

49. V položke 75 sadzba „Kčs 40,— až 150,-“ sa
nahrádza sadzbou „Kčs 50,- až 300,-“.

50. V položke 76 horné hranice sadzieb „Kčs 150,-“
a „Kčs 600,-“ sa nahrádzajú sadzbami „Kčs
300,-“ a „Kčs 1000,-“.

51. V položke 77 písmeno a) horná hranica sadzby
„Kčs 150,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.

52. V položke 77 písmeno b) horná hranica sadzby
„Kčs 125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

53. V položke 77 písmeno c) horná hranica sadzby
„Kčs 125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

54. V položke 78 písmeno a) horná hranica sadzby
„Kčs 600,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,-“.

55. V položke 78 písmeno b) horná hranica sadzby
„Kčs 150“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.

56. V položke 79 I. bod horná hranica sadzby „Kčs
125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

57. V položke 79 II. bod horná hranica sadzby „Kčs
150,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.
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58. V položke 79 III. bod horná hranica sadzby
„Kčs 250,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 450,-“.

59. V položke 79 IV. bod sadzba „Kčs 5,-“ sa
nahrádza sadzbou „Kčs 10,-“.

60. V položke 79 V. bod sa sadzba „Kčs 5,-“
nahrádza sadzbou „Kčs 10,-“.

61. Splnomocnenie k části III. znie: „Federálny úrad
pre vynálezy môže ustanovenú sadzbu poplatku
zníži� alebo upusti� od jeho vybratia na základe

vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného
záujmu, prípadne zvýši� sadzbu až do výšky
dvojnásobku s výnimkou sadzby ustanovenej
v položke 88.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlá-
senia.

Minister financií ČSSR:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií, cien a miezd ČSR: Minister financií, cien a miezd SSR:

Ing. Nikodým v. r. Ing. Kováč CSc. v. r.

40

V Y H L Á Š K A
ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

ze dne 15. února 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu 
České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží 

organizacemi v maloobchodních prodejnách

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České
socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastně-
nými ústředními orgány podle § 56 zákona České
národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
(úplné znění č. 142/1988 Sb.), k provedení § 5
zákona:

Čl. 1

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního
ruchu České socialistikcé republiky č. 162/1988
Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních
prodejnách, se m  ení takto:

1. § 2 odst. 2 písm. d) zní:
„d) stavebniny, hutní materiály a průmyslové
zboží uvedené v písmenech d, f, g, a h) Seznamu
nakupované organizacemi bytového hospo-
dářství, národními výbory a bytovými družstvy
za účelen údržby bytového fondu, dále národní-
mi výbory, školskými, zdravotnickými organi-
zacemi a zařízeními sociální péče, Českoslo-
venskou akademií věd a výzkumnými ústavy.“.

2. Seznam druhů zboží zakázaného prodávat
organizacím, který je nedílnou součástí této
vyhlášky, zní:

„Seznam

druhů zboží zakázaného prodávat organizacím

a) nové osobní a dodávkové automobily;

b) veškeré nepotravinářské spotřební zboží dove-
zené z nesocialistických států a Jugoslávie
kromě balzového dřeva, sportovních potřeb,
sportovního oblečení a sportovní obuvi pro
vrcholový sport a kluby s péčí o sportovně
talentovanou mládež;

c) jízdní kola s měničem převodů čs. výroby a
typu Cross, Trial, šicí stroje Elna a všechny
šicí stroje dovážené z NDR;

d) mrazničky;

e) přenosné televizní příjímače pro barevný příjem;

f) vany, zdravotní armatury a náhradní díly k
nim, príslušenství k vanám a umyvadlům;

g) článkové a deskové radiátory, ocelové nosiče I
a U, pozinkované plechy a tenkostěnné ocelové
profily;

h) cement a mleté vápno v období března až září,
dlaždice terazzo, keramické obkládačky,
jehličnaté řezivo, těžké izolační pásy a pálená
ražená krytina, keramické dlaždice, zdící ma-
teriály pálené a nepálené, osinkocementová
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krytina hladká, stropní desky Hurdis, scho-
diš�ové dílce, trouby kameninové kanalizační,
dřevěné dveře, dřevěná okna.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
1990.

Ministryně:

Ing. Štěpová CSc. v. r.

41

V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

z 15. februára 1990,

ktorou sa mení a dop¾ňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných 
odborných učilištiach

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výcho-
vy Slovenskej socialistickej republiky po dohode
s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí
Slovenskej socialistickej republiky pod¾a § 25
ods. 7, po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými
orgánmi pod¾a § 26 ods. 3 a § 32 ods. 5 zákona
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných
škôl (školský zákon) ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej so-
cialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní
štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípra-
vy v osobitných odborných učilištiach sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 začiatok vety pred bodkočiarkou
znie: „Pomaturitné štúdium sa ukončuje záverečnou
pomaturitnou skúškou, pomaturitné kvalifikačné
štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou;“.

2. § 5 znie:

„§ 5

(1) Maturitná skúška v gymnáziu pozostáva z pí-
somnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a li-
teratúry, z ústnej skúšky z cudzieho jazyka, ktorý si
žiak vybral z jazykov, ktoré študoval na gymnáziu,
a z ústnej skúšky z matematiky a z jedného voli-
te¾ného predmetu, alebo z dvoch volite¾ných predme-
tov. Žiak vykoná ústnú skúšku z matematiky, ak sa
táto skúška požaduje pre jeho ïalšie štúdium.

(2) Žiak triedy so zameraním študijného odboru
01 matematika (špeciálne zameranie) koná písomnú
a ústnu skúšku z matematiky, žiak triedy so za-
meraním študijného odboru 02 matematika a fyzika

koná ústnu skúšku z matematiky alebo fyziky, žiak
triedy so zameraním študijného odboru 38 progra-
movanie (špeciálne zameranie) koná ústnu skúšku
z matematiky alebo skupiny predmetov programo-
vanie, algoritmy, počítačové systémy a z jedného
volite¾ného predmetu.

(3) Volite¾nými predmetmi maturitnej skúšky
v gymnáziu sú: odborné predmety, cudzí jazyk, ma-
tematika, dejepis, zemepis, fyzika, chémia, biológia,
v triedach so zameraním študijného odboru 01 ma-
tematika (špeciálne zameranie) aj deskriptívna geo-
metria a informatika, v triedach so zameraním štu-
dijného odboru 02 matematika a fyzika aj deskriptívna
geometria, v triedach so zameraním študijného odbo-
ru 38 programovanie (špeciálne zameranie) aj skupina
predmetov programovanie, algoritmy a počítačové
systémy, v triedach so zameraním študijného odboru
76 telesná výchova (špeciálne zameranie) a v športo-
vých školách aj telesná výchova.

(4) Maturitná skúška v stredných odborných
učilištiach a v stredných odborných školách pozostá-
va z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka
a literatúry, zo skúšky z odborných predmetov
a ústnej skúšky z volite¾ného predmetu. Volite¾nými
predmetmi sú: ruský jazyk, ïalší živý jazyk, mate-
matika, fyzika, chémia, biológia, výpočtová technika.

(5) Žiakom, ktorí prestúpili do 3. alebo 4.
ročníka strednej školy so slovenským vyučovacím
jazykom zo školy s iným vyučovacím jazykom
a cudzincom sa odpúš�a písomná maturitná skúška
zo slovenského jazyka a literatúry.

(6) Maturitná skúška z odborných predmetov
v stredných odborných učilištiach a stredných
odborných školách sa delí na praktickú čas� a teo-
retickú čas�, pričom
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a) v praktickej časti skúšky sa overujú zručnosti
žiaka vo vyžrebovanej alebo určenej téme. Pod¾a
charakteru študijného odboru môže by� jej
súčas�ou písomné alebo grafické riešenie úlohy.
V stredných odborných školách môže by�
praktickou čas�ou skúšky z odborných predme-
tov obhajoba komplexnej odbornej práce, ktorú
žiak alebo skupina žiakov vypracovala v prie-
behu štúdia. Praktická čas� skúšky sa nekoná
v študijných odboroch stredných odborných
učilíš� určených pre absolventov učebných
odborov;

b) v teoretickej časti skúšky sa ústne overujú
vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme, prí-
padne aj vo vz�ahu k praktickej časti skúšky;
využívajú sa na nej písomné práce žiakov
vypracované v priebehu štúdia.

(7) Maturitná skúška z odborných predmetov
v gymnáziu sa nedelí na teoretickú čas� a praktickú
čas�. Využívajú sa na nej aj práce žiakov vypracované
v priebehu štúdia.

(8) Žiak môže kona� so súhlasom riadite¾a
strednej školy dobrovo¾ne ústnu maturitnú skúšku
z jedného z povinných klasifikovaných predmetov
zaradených v učebnom pláne príslušného študijného
odboru.

(9) V stredných školách s iným ako slovenským
vyučovacím jazykom sa maturitná skúška koná:
v gymnáziu z vyučovacieho jazyka a literatúry, slo-
venského jazyka a literatúry (písomná a ústna
skúška), ústnej skúšky z matematiky a z jedného
volite¾ného predmetu, alebo z ústnej skúšky z dvoch
volite¾ných predmetov. Žiak vykoná ústnu skúšku
z matematiky, ak sa táto skúška požaduje pre jeho
ïalšie štúdium. V stredných odborných učilištiach
a stredných odborných školách z vyučovacieho ja-
zyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry
(písomná a ústna skúška) a odborných predmetov.

(10) Žiak gymnázia môže so súhlasom riadite¾a
školy  dobrovo¾ne  kona�  matur i tnú skúšku
z odborných predmetov pod¾a príslušného zamera-
nia študijného odboru v mimoriadnom skúšobnom
období do troch rokov po vykonaní maturitnej
skúšky.

(11) Maturitná skúška v stredných školách
v skupine študijných odborov 82 — umenie, úžitkové
umenie a ručná umeleckoremeselná výroba po-
zostáva:

a) v stredných umeleckopriemyselných školách
z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho
jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z cudzieho
jazyka, z praktickej časti skúšky z hlavného
odboru štúdia, z teoretickej časti skúšky z
jednotlivých odborných predmetov pod¾a cha-
rakteru študijného odboru, vo výtvarných odbo-
roch včítane obhajoby zadanej témy,

b) v konzervatóriách z písomnej a ústnej skúšky
z vyučovacieho jazyka a literatúry, z praktickej
časti skúšky z hlavného umeleckého predmetu,
z teoretickej časti skúšky z jednotlivých

odborných predmetov pod¾a charakteru štu-
dijného odboru,

c) v hudobnej a tanečnej škole z písomnej
a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a lite-
ratúry, z ústnej skúšky z cudzieho jazyka,
z praktickej časti skúšky z hlavného umelecké-
ho predmetu, z teoretickej časti skúšky z
jednotlivých odborných predmetov pod¾a cha-
rakteru študijného odboru.

(12) Maturitná skúška v stredných pedago-
gických školách v skupine študijných odborov 76
— učite¾stvo pozostáva z ústnej a písomnej skúšky
z vyučovacieho jazyka a literatúry, ústnej skúšky
z jedného povinného všeobecnovzdelávacieho
predmetu okrem telesnej výchovy a brannej výcho-
vy, skúšky z odborných predmetov pedagogika —
psychológia a skúšky z jedného z odborných
predmetov telesná výchova mládeže, výtvarná výcho-
va mládeže, hudobná výchova mládeže.

(13) V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu sa
koná maturitná skúška z odborných predmetov
zaradených do učebných plánov študijných odborov
tohto štúdia a v študijnom odbore 63-14-6 cestovný
ruch aj z jedného živého jazyka. Maturitná skúška
z odborných predmetov sa delí pod¾a odseku g“.

3. V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Písomné skúšky
sa konajú v tre�om úplnom týždni v apríli.“.

4. V § 7 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Záverečná pomaturitná skúška je teore-
ticko-praktická komplexná skúška; koná sa
z odborných vyučovacích predmetov zaradených do
učebných plánov študijných odborov. Delí sa na
praktickú čas� a teoretickú čas�. Pod¾a charakteru
študijného odboru môže by� súčas�ou praktickej
časti písomné alebo grafické riešenie úloh. Teore-
tická čas� je ústna.

(2) Absolventská skúška je komplexná odborná
skúška, na ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia
žiaka na výkon konkrétnej umeleckej činnosti a ú-
roveň jeho prípravy na výkon povolania. Obsahuje
absolventský výkon z hlavného odboru štúdia,
absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu,
súbornú skúšku z pedagogickej prípravy.“.

5. V § 9 ods. 1, 2 a 8 znejú:

„(1) Na písomnej skúške z vyučovacieho jazyka
a literatúry si žiak volí jednu tému z určeného
súboru. Na písomnej skúške z matematiky
v gymnáziu v triedach so zameraním študijného
odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) rieši
žiak dva určené príklady a dva príklady, ktoré si
z určeného súboru sám zvolí. Na ústnej skúške
z vyučovacieho jazyka a literatúry, cudzieho jazy-
ka, matematiky a volite¾ných predmetov a teore-
tickej časti skúšky z odborných vyučovacích
predmetov žrebuje žiak jednu z určených tém. Na
praktickej časti skúšky odborných predmetov pod¾a
charakteru študijného odboru si žiak vyžrebuje
jednu zo schválených tém, pokia¾ mu táto nie je
určená. Tému praktickej skúšky z hlavného odboru
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štúdia v skupine študijných odborov 82 — umenie,
úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
určí žiakovi riadite¾ strednej školy.

(2) Písomné skúšky zo všeobecnovzdelávacích
predmetov trvajú 240 minút. Praktická čas� matu-
ritnej, pomaturitnej a absolventskej skúšky
z odborných predmetov, praktická skúška z hlavné-
ho odboru štúdia v konzervatóriu a výkon z hlavné-
ho odboru trvajú pod¾a povahy študijného odboru
najviac 16 hodín, v študijnom odbore zubný laborant
najviac 32 hodín, v jednom dni najviac 8 hodín.
V odboroch, kde si to charakter skúšky vyžaduje,
praktická čas� skúšky z odborných predmetov alebo
z hlavného odboru štúdia môže trva� až štyri týždne.
Ústna skúška z jedného vyučovacieho predmetu
trvá 10 — 20 minút; ak je obsahom ústnej skúšky
učiva z viacerých predmetov, trvá 15 — 30 minút.
Príprava žiakov na ústnu skúšku pod¾a charakteru
predmetu trvá 15 — 30 minút. Záverečná skúška
trvá najviac 24 hodín, v jednom dni najviac 8
hodín.

(8) Pred začiatkom ústnych maturitných skúšok,
na konzervatóriu aj praktických skúšok, sa žiaci
nezúčastňujú na vyučovaní pä� vyučovacích dní.
Pred začiatkom záverečných skúšok sa žiaci nezú-
častňujú na vyučovaní tri vyučovacie dni. Tieto dni
sú určené na prípravu na vykonanie skúšok.“.

6. V § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „učite¾
skúšajúci slovenský jazyk a literatúru“ nahrádzajú
slovami „učite¾ skúšajúci vyučovací jazyk a lite-
ratúru“ a slová „učite¾ skúšajúci ruský jazyk“
nahrádzajú slovami „učite¾ skúšajúci cudzí jazyk.“.

7. § 11 ods. 2 znie:

„(2) Podpredsedu a ïalších členov skúšobnej
komisie vymenúva do konca februára riadite¾ školy
z pedagogických pracovníkov školy. Podpredsedom
skúšobnej komisie môže by� vymenovaný len pe-
dagogický pracovník školy s najmenej pä�ročnou
pedagogickou praxou.“.

8. § 13 včítane nadpisu znie:

„§ 13

Klasifikácia a hodnotenie

(1) Prospech žiaka na skúške sa klasifikuje
týmito stupňami: 1 — výborný, 2 — chválitebný, 3
— dobrý, 4 dostatočný, 5 — nedostatočný.

(2) Klasifikáciu žiaka na záverečnej, maturitnej,
záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške
schva¾uje na návrh skúšajúceho učite¾a alebo
majstra odbornej výchovy skúšobná komisia hla-
sovaním. Pri rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas
predsedu komisie.

(3) Písomnú maturitnú skúšku z vyučovacieho
jazyka a literatúry, v školách s iným ako slo-
venským vyučovacím jazykom aj zo slovenského
jazyka a literatúry, v gymnáziu v zameraní štu-
dijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie)

aj z matematiky klasifikujú vyučujúci príslušných
predmetov. Výsledky klasifikácie oznámi vyučujúci
žiakom týždeň pred začiatkom ústnej skúšky.

(4) Klasifikácia z písomnej aj ústnej časti
maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka a lite-
ratúry a v zameraní študijného odboru 01 ma-
tematika (špeciálne zameranie) aj z písomnej i
ústnej  maturitnej  skúšky z matematiky sa
zoh¾adní vo výslednom stupni. Ak má žiak z pí-
somnej skúšky z vyučovacieho jazyka a lite-
ratúry, alebo v gymnáziu v zameraní študijného
odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj
z písomnej skúšky z matematiky nedostatočný
prospech, koná ústnu skúšku v tom istom
skúšobnom období.

(5) Ak si žiak počína na maturitnej skúške
nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej ko-
misie alebo dozerajúci učite¾ preruší jeho skúšku
a po porade komisie alebo pri písomnej skúške
po porade s riadite¾om školy žiakovi oznámi, či
môže v skúške pokračova�, alebo či bude skúšku,
prípadne jej čas� v najbližšom skúšobnom období
opakova�.

(6) Celkové hodnotenie záverečnej skúšky
vychádza z klasifikácie praktickej časti a prihliada
sa pri ňom na vedomosti žiaka na záverečnom
rozhovore.

(7) Do celkového hodnotenia sa nezapočítava
pri maturitnej alebo záverečnej pomaturitnej skúške
prospech z predmetu, z ktorého sa žiak prihlási na
skúšku dobrovo¾ne.

(8) Celkové hodnotenie žiaka (okrem celkového
zhodnotenia prípravy žiakov pripravujúcich sa na
výkon jednoduchých činností), so zoh¾adnením jeho
prospechu počas celého štúdia, klasifikuje skúšobná
komisia pod¾a tejto stupnice:

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá

1. na záverečnej skúške prospech horší ako
výborný,

2. na maturitnej skúške, na záverečnej poma-
turitnej skúške a na absolventskej skúške
z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej
alebo teoretickej časti skúšky z odborných
predmetov výsledný stupeň prospechu horší
ako chválitebný, v študijných odboroch
skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a
ručná umeleckoremeselná výroba z praktic-
kej časti skúšky z hlavného odboru štúdia
alebo z absolventského výkonu z hlavného
odboru štúdia stupeň prospechu horší ako
výborný,

3. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej a na
absolventskej skúške priemerný prospech
z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej
alebo teoretickej časti skúšky z odborných
predmetov horší ako 1,50,

b) prospel ve¾mi dobre, ak nemá

1. na záverečnej skúške stupeň prospechu
horší ako chválitebný,
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2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej
a absolventskej skúške z jednotlivých
predmetov skúšky, praktickej alebo teore-
tickej časti skúšky z odborných predmetov
stupeň prospechu horší ako dobrý; v štu-
dijných odboroch skupiny 82 — umenie,
úžitkové umenie a ručná umeleckoreme-
selná výroba z praktickej časti skúšky
z hlavného odboru štúdia alebo
z absolventského výkonu z hlavného odbo-
ru štúdia stupeň horší ako chválitebný,

3. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej
a absolventskej skúške priemerný prospech
z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej
alebo teoretickej časti skúšky z odborných
predmetov horší ako 2,00,

c) prospel, ak nemá
1. na záverečnej skúške stupeň prospechu

horší ako dostatočný,
2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej

a absolventskej skúške z jednotlivých
predmetov skúšky, praktickej alebo teore-
tickej časti skúšky stupeň prospechu horší
ako dostatočný,

d) neprospel, ak má
1. na záverečnej skúške stupeň prospechu ne-

dostatočný,
2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej,

absolventskej skúške z niektorého predme-
tu skúšky, praktickej alebo teoretickej časti
skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

(9) Celkové hodnotenie skúšky včítane hodno-
tenia z predmetov a častí skúšky oznámi žiakovi
predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak
skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.“.

9. § 14 včítane nadpisu znie:

„§ 14

Opravné skúšky

(1) Ak bol žiak na záverečnej skúške klasifiko-
vaný stupňom 5 — nedostatočný, môže kona�
opravnú skúšku v mimoriadnom termíne.

(2) Ak bol žiak na maturitnej, záverečnej po-
maturitnej alebo absolventskej skúške z niektorých
predmetov, najviac z dvoch, včítane praktickej a
teoretickej časti skúšky klasifikovaný stupňom 5 —
nedostatočný, rozhodne skúšobná komisia, či môže
kona� opravnú skúšku z týchto predmetov alebo
čas t í  skúšky  v  na jb l i žšom mimor iadnom
skúšobnom období. Opravnú skúšku z vyučovacieho
jazyka a literatúry a v gymnáziu v zameraní štu-
dijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie)
aj z matematiky koná žiak len ústne.

(3) Ak žiak neprospel na prvej opravnej skúške
z jednotlivých predmetov alebo častí skúšky
z jedného predmetu alebo jednej časti skúšky, môže
mu skúšobná komisia povoli� na jeho žiados� druhú
opravnú skúšku z tohoto predmetu alebo časti

skúšky, a to z vážnych, najmä zdravotných dôvo-
dov. Žiakovi, ktorý neprospel na prvej opravnej
skúške z obidvoch predmetov alebo častí skúšky,
alebo na druhej opravnej skúške z jedného predme-
tu alebo jednej časti skúšky, môže skúšobná komisia
povoli� opakova� celú maturitnú, záverečnú poma-
turitnú alebo absolventskú skúšku. Táto skúška
sa vykoná v nasledujúcom školskom roku v riadnom
skúšobnom období.

(4) Žiakovi, ktorí bol na maturitnej, záverečnej
pomaturitnej alebo absolventskej skúške klasifiko-
vaný stupňom 5 — nedostatočný z viacerých ako
dvoch predmetov včítane praktickej a teoretickej
časti skúšky, môže skúšobná komisia povoli� opa-
kova� celú maturitnú, záverečnú pomaturitnú alebo
absolventskú skúšku. Táto skúška sa vykoná
v nasledujúcom školskom roku v  r iadnom
skúšobnom období.

(5) Celú záverečnú, maturitnú, záverečnú po-
maturitnú alebo absolventskú skúšku môže žiak
opakova� iba raz.“.

10. § 15 včítane nadpisu znie:

„§ 15

Spoločné ustanovenia

(1) Ak žiak pre vážne, najmä zdravotné dôvody,
nepríde na skúšku, je povinný ospravedlni� sa
najneskôr do troch dní odo dňa konania skúšky.
Závažnos� dôvodov, pre ktoré žiak na skúšku nepri-
šiel, posudzuje predseda skúšobnej komisie. Ak
uzná ospravedlnenie žiaka, žiak sa neklasifikuje
a skúšobná komisia mu určí náhradný termín
skúšky. Ak žiak neprišiel na skúšku bez osprave-
dlnenia alebo ak ospravedlnenie nebolo uznané,
posudzuje sa, ako by zanechal štúdium dňom
nasledujúcim po termíne skúšky.

(2) Témy na jednotlivé predmety a časti matu-
ritnej, záverečnej pomaturitnej a absolventskej
skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže
žiak používa�, schva¾uje na návrh predmetovej ko-
misie riadite¾ školy. Témy na záverečnú skúšku
a praktickú čas� maturitnej skúšky v stredných
odborných učilištiach vypracujú majstri odbornej
výchovy v spolupráci s učite¾mi odborných predme-
tov a schva¾uje ich riadite¾ stredného odborného
učiliš�a po prerokovaní v predmetovej komisii.
Príklady na písomnú skúšku z matematiky schva-
¾uje na návrh predmetovej komisie riadite¾ školy.

(3) Na písomnú skúšku z vyučovacieho jazyka
a literatúry, slovenského jazyka a literatúry sa určia
štyri témy. Na písomnú skúšku z matematiky
v gymnáziu v triedach so zameraním študijného
odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) určí
sa súbor šiestich príkladov. Na záverečnú skúšku
a praktickú čas� maturitnej skúšky sa určí pod¾a
špecifiky odboru 1-10 tém, ktoré zahŕňajú činnosti
charakteristické pre výkon povolania. Na ústnu
skúšku z jednotlivých predmetov a teoretickú čas�
skúšky z odborných predmetov sa na stredných
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školách určuje najmenej dvadsa�pä� tém. Na záve-
rečnú pomaturitnú skúšku sa určí 15 tém na
teoretickú a 5 tém na praktickú čas� skúšky
z odborných predmetov.

(4) Pracujúci, ktorí už skôr získali úplné stredné
vzdelanie, maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka
nekonajú.

(5) Skúšky sa konajú v škole, ktorú žiaci navšte-
vovali, okrem praktickej časti, ktorá sa môže kona�
v školskom účelovom zariadení, na pracoviskách
stredných odborných učilíš�, alebo v strediskách
praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné
školy, aj v prevádzkových priestoroch organizácií.

(6) Vysvedčenie o skúške sa vydá len žiakom,
ktorí skúšku úspešne vykonali. Vysvedčenie má dátum
konania skúšky a odovzdá sa žiakom najneskôr do
5 dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie
(§ 12 ods. 5). Žiakom, ktorí sa pripravovali na výkon
jednoduchých činností, sa uvedie výsledok celkového
zhodnotenia na výročnom vysvedčení.

(7) Žiak môže vykona� skúšku najneskôr do

troch rokov odo dňa, keï úspešne ukončil posledný
ročník štúdia.

(8) Záverečná skúška, praktická a teoretická
čas�  skúšky,  záverečná pomatur i tná a lebo
absolventská skúška sú verejné s výnimkou odbo-
rov, v ktorých je to z dôvodov hygienických alebo
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vylúčené.

(9) Záverečná skúška a praktická čas� matu-
ritnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej
skúšky môžu by� individuálne alebo skupinové.
Žiaci môžu na nich používa� pomôcky povolené
v zadaní témy práce.

(10) Na vykonanie záverečnej skúšky, praktickej
časti maturitnej a praktickej časti pomaturitnej
alebo absolventskej skúšky sa za jednu hodinu
považuje čas 60 minút.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. aprílom
1990.

Minister:

L. Kováč v. r.

42

V Y H L Á Š K A
Štátnej banky československej

zo 14. februára 1990

o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs

Štátna banka československá pod¾a § 16
písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke
československej vyhlasuje:

§ 1

(1) Dňom 1. marca 1990 sa vydávajú do obehu
bankovky Štátnej banky československej (ïalej len
„bankovky“) po 100 Kčs vzoru 1961 — (tvaru II),
druhého vydania.

(2) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 — (tvaru
II), druhého vydania (ïalej len „stokorunáky druhého
vydania“) sa od bankoviek po 100 Kčs vzoru 1961
— (tvaru II), prvého vydania1) (ïalej len „stokorunáky
prvého vydania“) líšia usporiadaním a ve¾kos�ou

vodotlače a tvarom čísl ic  poradového čísla
bankovky.

(3) Na stokorunákoch prvého vydania vytvára
vodotlač papieru po celej jeho ploche vodorovné
rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý
nesie vnútri pä�ramennú hviezdu. Na stokoruná-
koch druhého vydania vodotlač vytvára po celej
ploche papieru vodorovné rady striedajúcich sa
lipových lístkov a pä�ramenných hviezd.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlá-
senia.

Predseda:

Ing. Tošovský v. r.

1) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3
halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.
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43

V Y H L Á Š K A
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

z 12. februára 1990

o projektovej príprave stavieb

Štátna  komis ia  pre  vedeckotechnický
a investičný rozvoj pod¾a § 29 písm. c), d) a e)
zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych
ústredných orgánov štátnej správy a pod¾a § 143
ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta-
vebný zákon) ustanovuje:

P  R  V  Á    Č  A  S  Ť

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje

a) zásady projektovej prípravy stavieb1) vyžadujúcich
stavebné povolenie2) alebo iné obdobné povolenie;3)

b) náležitosti zadaní stavieb prikladaných k návrhu
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby;4)

c) náležitosti projektov stavieb prikladaných k žia-
dosti o vydanie stavebného povolenia5) alebo
iného obdobného povolenia.

(2) Vyhláška sa vz�ahuje na stavby, ktorých
investormi (stavebníkmi) sú organizácie, prípadne
organizačné jednotky, a ktoré sa majú uskutočni�
na území Československej socialistickej republiky.
Vyhláška sa vz�ahuje — s výnimkou príloh — aj na
stavby, ktoré sa majú uskutočni� v zahraničí
československými organizáciami pre Českoslo-
venskú socialistickú republiku.

§ 2

Pojmy

(1 )  Investorom je  organizác ia ,  z  ktore j
prostriedkov sa stavba financuje a ktorá spravidla
zabezpečuje jej prípravu a realizáciu.

(2) Generálnym projektantom je organizácia
oprávnená na projektovú činnos� pod¾a osobitných
predpisov,6) ktorá sa zaviazala7)

a) na dodávku projektu celej stavby, prípadne na
dodávku časti projektu stavby a na koordináciu
ostatných častí projektu stavby spracúvaných
dodávate¾mi a na dopracovanie projektu prikla-
daného k žiadosti o vydanie stavebného povo-
lenia5) (príloha č. 2) a

b) na výkon autorského dozoru.

Pokia¾ to umožňujú osobitné predpisy,6) môže túto
činnos� vykonáva� občan ako projektant jednotlivec.

(3) Stavbami pre rozvoj miest a obcí sa rozumejú
stavby na bývanie, stavby technického, občianskeho
alebo iného vybavenia.

(4) Zariadením staveniska sa rozumejú dočasné
objekty a zariadenia, ktoré v čase uskutočňovania
stavby slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom
účastníkov výstavby; na tieto účely sa využívajú aj
objekty a zariadenia, ktoré buduje ako súčas� stavby
alebo už vybudoval a požičal na to investor, dodá-
vate¾ alebo iná organizácia. Dočasné objekty zaria-
denia staveniska nevyhnutne potrebné pre realizáciu
stavby, ktoré nie sú kryté globálnymi sadzbami,8)
ani režijnými nákladmi ve¾koobchodných cien sta-
vebných a montážnych prác, tvoria mimoglobálne
zariadenia staveniska.

D  R  U  H  Á    Č  A  S  Ť

ZÁSADY PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY STAVIEB

§ 3

Zadanie stavby

(1) V zadaní stavby (ïalej len „zadanie“) investor
vyjadruje najmä účel stavby, ciele, ktoré chce jej
výstavbou dosiahnu�, základné parametre stavby,

1) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného
konania a stavebnom poriadku.

2) § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3) Napr. povolenie vodohospodárskych diel, banských diel.

4) § 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 85/1976 Zb.

5) § 22 ods. 1 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

6) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. 
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnos�.

7) § 272 Hospodárskeho zákonníka.

8) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8170/331/88, ktorým sa ustanovujú sadzby ved¾ajších rozpočtových nákladov,
v znení výmeru Federálneho cenového úradu č. 5050/5.1/89 a výmeru Federálneho cenového úradu č. 5194/5.1/89.
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podmienky, ktoré sa musia dodrža�, nároky na jej
prípravu a realizáciu a požiadavky na užívate¾ské
riešenie stavby.

(2) Pri spracovaní zadania vychádza investor
z vlastnej koncepcie rozvoja, z rozvojových doku-
mentov, schválenej územnoplánovacej dokumen-
tácie a iných podkladov slúžiacich pre formulovanie
jeho požiadaviek.

(3) Zadanie slúži na vyh¾adanie do úvahy
prichádzajúcich dodávate¾ov, najmä na poskytova-
nie ich predbežných ponúk (informácií).

(4) Zadanie spracované v rozsahu prílohy č. 1
prikladá investor k návrhu na vydanie rozhodnu-
tia o umiestnení stavby, pokia¾ územné a stavebné
konanie nebude zlúčené.9) Územné konanie stavieb
pre rozvoj miest a obcí môže stavebný úrad ïalej
zlúči� so stavebným konaním v prípadoch, keï
podmienky pre  umiestnenie  týchto stav ieb
podrobne rieši schválený územný plán zóny alebo
schválený územný projekt zóny.

(5) V prípadoch, keï územné a stavebné konanie
bude zlúčené, obmedzí sa zadanie pri stavbách pre
rozvoj miest a obcí na údaje nevyhnutné pre uzavre-
tie zmluvy o dodávke projektu, prípadne iných
zmlúv o dodávke.

(6) Zadanie doložené spravidla rozhodnutím
o umiestnení stavby, je tiež podkladom pre návrhy
zmlúv do úvahy prichádzajúcich dodávate¾ov;
súčas�ou návrhu zmluvy je  projekt  stavby
v podrobnost iach potrebných pre uzavret ie
príslušnej zmluvy, prípadne čas projektu v rozsahu
dodávky príslušného dodávate¾a.

(7 )  Vypracovan ie  zadania  pr ik ladaného
k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby si môže investor zabezpeči� v projektovej
alebo inej oprávnenej organizácii.10)

§ 4

Projekt stavby

(1) Projektom stavby (ïalej len „projekt“) sa
rozumie súhrnné architektonické, technické, eko-
nomické, ekologické a výtvarné riešenie stavby včí-
tane nárokov a podmienok na uskutočňovanie
stavby spracované v rozsahu a podrobnostiach
potrebných

a) investorovi na overenie, že jeho zámery vyjadrené
v zadaní sa môžu realizova� pri zabezpečení
ochrany celospoločenských záujmov,

b) na uzavretie zmlúv o dodávke, pokia¾ sa neu-
zavreli na podklade zadania,

c) na koordináciu realizácie stavby.

(2) Náležitosti projektu prikladaného k žiadosti
o vydanie stavebného povolenia2)  alebo iného
obdobného povolenia3) ustanovuje príloha č. 2.

(3) Podkladom pre spracovanie projektu je najmä
zadanie a rozhodnutie o umiestnení stavby, ak
územné a stavebné konanie nebude zlúčené.

(4) Pokia¾ si investor nezabezpečí stavbu včí-
tane projektu u jedného dodávate¾a,11) zabezpečuje
si projekt u generálneho projektanta s výnimkou
tých častí projektu, ktoré mu v rozsahu svojich
dodávok zabezpečujú príslušní dodávatelia, aspoň
v rozsahu potrebnom pre uzavretie zmluvy o do-
dávke.

(5) V hospodárskych zmluvách dohodne investor
s dodávate¾mi a generálnym projektantom spôsob
spolupráce pri spracovaní projektu, jeho obsah
a rozsah, odovzdávanie projektových podkladov včí-
tane odovzdávania častí projektu pri postupnom
spracovaní a spôsob koordinácie jednotlivých častí
projektu.

§ 5

Ochrana osobitných záujmov pri spracovaní 
zadania a projektu

(1) Orgány štátnej správy, prípadne organi-
zácie poverené výkonom štátnej správy, ktoré
obhajujú spoločenské záujmy pod¾a osobitných
predpisov, sú povinné v záujme včasnej prípravy
stavieb obmedzi� všetky prerokúvania zadaní a
projektov na nevyhnutný rozsah a pod¾a možnosti
ich účelne zlučova�; pritom nemôžu svoje stano-
viská podmieňova� stanoviskami iných orgánov
alebo organizácií.

(2) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak,
a) uskutočňuje sa prerokúvanie v priebehu prác

pod¾a potreby konzultáciami;

b) nie sú orgány a organizácie, s ktorými sa
zadanie alebo projekt prerokúva, oprávnené
vyžadova� predkladanie zadania a projektu
v celom rozsahu, ale len častí, ktoré sa ich
pôsobnosti dotýkajú;

c) prerokúvajú sa veci, ktoré už boli preroko-
vané pri spracovaní zadania, znova len vtedy,
ak v priebehu prác na projekte došlo
k  zmene  predpok ladov ,  z  k torých  sa
vychádzalo pri prerokúvaní zadania; prero-
kovanie projektu takisto odpadá, pokia¾ bolo
jeho predmetom iba overenie, že boli dodrža-
né podmienky pri prerokúvaní zadania
v územnom konaní.

(3) Orgány a organizácie pod¾a odseku 1 sú
povinné poskytnú� konzultácie, prípadne údaje

 9) § 9 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

10) Vyhláška č. 88/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb.
o oprávnení na inžiniersku činnos� vo výstavbe.

11) § 318a, prípadne § 318b Hospodárskeho zákonníka.
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a informácie nevyhnutné pre spracovanie zadania
a projektu najneskôr v lehote 15 dní od vyžiadania,
ak osobitné predpisy neustanovujú iné lehoty.

§ 6

Autorský dozor

(1) Autorským dozorom sa overuje dodržanie
projektu pri realizácii stavby.

(2) Autorský dozor vykonáva generálny pro-
jektant.

(3) Pri výkone autorského dozoru je generálny
projektant povinný najmä

a) upovedomi� bez zbytočného odkladu investora,
dodávate¾a a príslušný orgán štátnej správy,
ak zistí nedodržanie projektu, prípadne
právnych predpisov a technických noriem,

b) požadova�, aby sa nezačali, prípadne aby sa
zastavili práce, pokia¾ závažné závady vytýkané
pod¾a písmena a) neboli včas odstránené alebo
ak by mohli by� inak ohrozené dôležité záujmy
spoločnosti.

(4) Rozsah autorského dozoru sa dohodne v hos-
podárskej zmluve.

§ 7

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

(1) Dokumentáciou skutočného vyhotovenia
stavby sa rozumie projekt, prípadne ïalšia potrebná
dokumentácia, o ktorej sa dohodne investor
s príslušným dodávate¾om, v ktorých sú uvedené
všetky zmeny, ku ktorým došlo pri uskutočňovaní
stavby.

(2) Dokumentáciou skutočného vyhotovenia
stavby zabezpečuje investor u generálneho pro-
jektanta, prípadne u dodávate¾ov dodávajúcich
investorovi príslušné časti projektu.

(3) Ako podklad pre spracovanie dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby vyznačujú príslušní
dodávatelia pre investora, pokia¾ nie sú dodávate¾mi
projektu, do jedného vyhotovenia odovzdaného pro-
jektu vykonané zmeny.

§ 8

Celkové náklady stavby

(1) Celkové náklady stavby (ïalej len „celkové
náklady“) sú všetky náklady a výdavky investora
súvisiace s jej obstaraním. Určujú sa v zadaní a
v projekte.

(2) Celkové náklady sa určia ako zmluvná
cena stavby,12)  pokia¾  to osobitné predpisy
umožňujú, alebo ako súčet čiastkových cien do-
dávok a (alebo) nákladov dodávok a ostatných
výdavkov.

(3) Ak nie je dohodnutá zmluvná cena stavby
alebo čiastkové ceny dodávok, určia sa náklady
pod¾a cenových predpisov.13)

(4) Celkové náklady kryjú všetky náklady, ktoré
súvisia s prípravou, realizáciou a s uvedením
stavby do prevádzky, t. j. najmä:

a) náklady na projektové a prieskumné práce
(včítane autorského dozoru, modelu pre pro-
jekty, geologického prieskumu, geodetických
prác pre projekt, prírodovedných prieskumov
a pod.);

b) náklady na stroje, zariadenia a inventár, ktoré
predstavujú prevádzkové súbory a vytvárajú
základné prostriedky po montáži, náklady na
programové vybavenie automatizovaných systé-
mov riadenia;

c) náklady na obstaranie stavebných objektov
(včítane predpísaných skúšok) a úpravy územia
súvisiace s rekultiváciou14) včítane ozelenenia,
náklady spojené s likvidáciou, prípadne presu-
nom doterajších základných prostriedkov,
náklady na vyvolané investície včítane provi-
zórnych objektov a zariadení;

d) nák lady  na  obstaran ie  samosta tných
základných prostriedkov, ktoré nevyžadujú
montáž;

e) náklady na umelecké diela,15) pokia¾ tvoria
organickú a neoddelite¾nú súčas� archi-
tektonického riešenia stavby;

f) ved¾ajšie náklady ustanovené osobitným predpi-
som8) a náklady na mimoglobálne zariadenie
staveniska;

g) náklady na práce vykonávané inými než sta-
vebnými a montážnymi organizáciami, náklady
na patenty a licencie;

h) nepredvídané náklady;

12) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd
SSR č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách.

13) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd
SSR č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cien.

14) Patria sem aj náklady súvisiace so zúrodnením územia (ležiacieho mimo územia vlastnej stavby) určeného na zúrodnenie
príslušným orgánom ochrany po¾nohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, t. j. náklady na úpravu tohto územia
(zemné práce, rozprestrenie ornice) okrem nákladov na biologickú rekultiváciu.

15) Metodické smernice FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR, MK ČSR a MK SSR z 31. mája 1978 o uplatňovaní výtvarného umenia
v investičnej výstavbe (uverejnené v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 3 — 4 z 22. júna 1978).
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i) náklady na nákup doterajších základných
prostriedkov, odvody za odňatie pôdy, zvýšené
náklady spojené s dovozom zahraničných sta-
vebných alebo montážnych kapacít;

j) príspevky iným investorom;

k) prevádzkové náklady na prípravu (včítane za-
dania stavby) a zabezpečenie výstavby, vnútorné
vybavenie (drobné a krátkodobé predmety),
programové vybavenie, náklady na biologickú
rekultiváciu, odvody a dane za využívanie prí-
rodných zdrojov a za ochranu životného prostre-
dia.

(5) Pre vyjadrenie celkových nákladov stavby
možno použi� príslušné tlačivá;16) pri stavbách, pri
ktorých tak ustanovuje osobitný predpis, sa použijú
povinne.

§ 9

Kontrolné zostavenie celkových nákladov

Pre sledovanie čerpania skutočných nákladov
dodávok v priebehu výstavby zabezpečuje investor
pod¾a potreby u generálneho projektanta kontrolné
zostavenie celkových nákladov.16)

§ 10

Štátna expertíza investícií

(1) Štátnou expertízou investícií (ïalej len „štátna
expertíza“) sa rozumie súhrnné hodnotenie národo-
hospodárskych potrieb investícií v ich technicko-eko-
nomických dôsledkoch, účinkoch a efektívnosti
a v ich vplyve na životné prostredie a prírodné zdroje.

(2) Štátnu expertízu vykonávajú orgány štátnej
expertízy. Pod¾a príslušnosti sú nimi Štátna komisia
pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká
komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj
a Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-
technický rozvoj.

(3) Výkon štátnej expertízy sa odo dňa nado-
budnutia účinnosti tejto vyhlášky vykonáva v súla-
de s osobitným opatrením,17) pokia¾ osobitný
predpis neustanoví inak.

T  R  E  T  I  A    Č  A  S  Ť

P r e c h o d n é  a  z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a

Prechodné ustanovenia

§ 11

(1) Pokia¾ sa ku dňu účinnosti tejto vyhlášky
začali práce na prípravnej alebo projektovej doku-
mentácii, dokončia sa pod¾a dosia¾ platných predpi-
sov, ak sa investor s generálnym projektantom
a priamymi vyššími dodávate¾mi nedohodnú, že
budú postupova� pod¾a tejto vyhlášky.

(2) Štátna expertíza dokumentácie predloženej
ku dňu účinnosti tejto vyhlášky príslušnému orgánu
štátnej expertízy na posúdenie a dokumentácia
rozpracovaná ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sa
vykoná pod¾a doterajšieho predpisu, pokia¾
príslušný orgán štátnej expertízy nerozhodne inak.

(3) Pri stavbách, ktoré boli dokončené do 31.
12. 1989, sa vykoná záverečné hodnotenie stavby
pod¾a doterajšieho predpisu.

§ 12

Pri stavbách občanov, v ktorých sa bude pre-
vádzkova� činnos� povolená pod¾a osobitných
predpisov, môže stavebný úrad v odôvodnených
prípadoch urči�,18) aby sa podklady prikladané
k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby a k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
spracovali v rozsahu pod¾a príloh tejto vyhlášky.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre ve-
deckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb.
o dokumentácii stavieb.

§ 14

Účinnos�

Vyhláška nadobúda účinnos� 15. marcom
1990.19)

Podpredseda vlády ČSSR 

a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

MVDr. Ing. Reichel CSc. v. r.

16) SEVT 51 214 4, SEVT 51 214 7, SEVT 51 215 1.

17) Uznesenie vlády ČSSR č. 231/1989 a príslušné uznesenia republikových vlád.

18) § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
§ 7 ods. 6 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

19) Predpokladá sa, že vyhláška bude zrušená najneskôr ku dňu, keï zákon č. 50/1976 Zb. bude nahradený novou právnou
úpravou
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Príloha č. 1

Základné náležitosti zadania stavby 
prikladaného k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

A. Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje stavby a investora

2. Základné údaje o stavbe

– stručný opis stavby z h¾adiska účelovej funkcie,
požiadavky na urbanistické, architektonické
a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných
kapacít,

– údaje o prevádzke alebo výrobe,

– charakteristika územia, dotknutých ochranných
pásem, chránených častí územia, kultúrnych
pamiatok, požiadavky na demolície, rúbanie
narastenej zelene, (zábor po¾nohospodárskeho
a lesného pôdneho fondu),

– vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné
prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia
alebo odstránenia prípadných negatívnych vply-
vov,

– odolnos� a zabezpečenie z h¾adiska požiarnej
ochrany a civilnej obrany.

3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia
4. Podmieňujúce predpoklady

– preložky inžinierskych sietí ,  obmedzenie
jestvujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné
pre uvo¾nenie navrhovaného miesta stavby a jej
uskutočňovanie,

– podmieňujúce, vyvolané a iné súvisiace investí-
cie a predpoklady alebo nároky na ich zabezpe-
čenie,

– pripojenie na jestvujúce technické vybavenie
územia ,  b i lanc ie  kapac i tných nárokov
a možností,

– vz�ahy k jestvujúcemu verejnému a občianske-
mu vybaveniu územia, včítane verejnej dopravy,

– zabezpečenie hlavných energií a ich racionálne

využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva
a dopravy pre výrobné zariadenia,

– počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu
v potrebnej kvalifikačnej štruktúre

B. Výkresy
1. Situačný výkres v mierke pozemkovej mapy

s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska
a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy
trvalého alebo dočasného záboru po¾nohospo-
dárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokia¾
prichádza do úvahy.

2. Situácia stavby spravidla v mierke 1 : 500
vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsa-
huje

– vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska
a ich väzieb na okolie, včítane zapojenia na
rozvodné siete a kanalizáciu, pripojenie na ko-
munikačnú sie�,

– zákres jestvujúcich podzemných rozvodných sietí
a kanalizácie, prípadne iných zariadení,

– vyznačenie ochranných pásem a chránených
objektov, prípadne porastov určených na vyrúba-
nie,

– vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolícií.

– Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke
1 : 500, v prípadoch ve¾koplošných stavieb
a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke
zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spra-
vidla 1 : 2000 alebo 1 : 5000. Ak sa návrh
týka zvláš� rozsiahlych území, spracúva sa
mapový podklad pod¾a povahy stavby v mierke
1 : 10 000 až 1 : 50 000, s vyznačením širších
vz�ahov (účinkov) k okoliu.20)

3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné
riešenie stavebných objektov.

Príloha č. 2

Náležitosti projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia

A: Sprievodná správa

B: Súhrnná technická správa

C: Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D: Koordinačný výkres stavby

20) § 7 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 85/1976 Zb. 
Poznámka: Pri stavbách pre rozvoj miest a obcí sa údaje spracované v schválenej územnoplánovacej dokumentácii už
znova osobitne neuvádzajú.
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E: Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných
a inžinierskych objektov

F: Stavenisko a uskutočňovanie výstavby

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej

budúcu prevádzku

3. Preh¾ad východiskových podkladov

4. Členenie stavby

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú
výstavbu a súvisiace investície

6. Preh¾ad užívate¾ov a prevádzkovate¾ov

7. Termíny začatia a dokončenia

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo
vz�ahu k dokončeniu, kolaudácii a užívaniu
stavby, príp. údaje o prípadnom postupnom
odovzdávaní častí stavby do užívania

9. Predpokladaný celkový náklad stavby

B. Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje
o jestvujúcich objektoch, prevádzkach, rozvo-
doch  a  za r i aden iach  ( po zemných ,
nadzemných, podzemných), jestvujúcej zeleni,
ochranných pásmach, dobývacích priestoroch,
nárokoch na zábor po¾nohospodárskeho
pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
inundác i ách  a  ch ránených  územiach ,
objektoch a porastoch.

1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplý-
vajúce pre návrh stavby. Pri rekonštrukciách,
modernizáciách a rozšíreniach doterajších
základných prostriedkov zhodnotenia ich stavu
a pri obnove objektov kultúrnych pamiatok aj
zhodnotenie ich stavu z h¾adiska umelecko-
historického.

1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zistenie,
zameranie a overenie podzemných vedení,
odkaz na geodetickú dokumentáciu.

1.4 Príprava pre výstavbu, t. j.

– uvo¾nenie pozemkov a objektov,

– dočasné využitie objektov po dobu výstavby,

– spôsob vykonania demolícií a miesto skládky,

– rozsah a spôsob likvidácie porastov (presadenie,
rúbanie, zúžitkovanie), vydanie súhlasu s likvi-
dáciou a určené podmienky,

– zabezpečenie ochranných pásem, chránených
objektov a porastov po dobu výstavby,

– preložky podzemných a nadzemných vedení,
dopravných trás, prípadne tokov, a iné
obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri
príprave staveniska a v priebehu výstavby

(odstrel, výluka dopravy, obmedzenie v dodávke
energií a pod.).

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-
technické riešenie stavby

2.1 Zdôvodnenie  urbanis t i ckého,  arch i-
tektonického, výtvarného a stavebno-technické-
ho riešenia stavby so zrete¾om na účel stavby,
jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej sta-
rostlivosti a ochrany prírody a starostlivos�
o životné prostredie. Základné údaje o použi-
tých  s tavebných sústavách a lebo
konštrukciách, využitie typizácie a opakova-
te¾nosti. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb
telesne postihnutých.

2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zaria-
dení a o technológii hlavnej výroby, včítane
z a r i a d e n i a  u m i e s t n e n é h o  n a  v o ¾ n o m
priestranstve

– výrobný program, hlavné výrobné činnosti,

– stručný opis technológie výroby (dopĺňajúce
dôležité údaje o technologickom zariadení sa
pod¾a potreby uvedú samostatne),

– koncepcia skladovania surovín, materiálov a vý-
robkov, zdôvodnenie skladových priestorov,

– možnosti intenzifikácie a rozšírenia výroby,

– objemová skladba surovín, materiálov a odpa-
dových látok, ich východiskové a konečné zlo-
ženie,

– zásady technického riešenia stavby vo vz�ahu
k prevádzkovým parametrom a nárokom na
údržbu,

– spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov,
energií a smennos�.

2.3 Riešenie dopravy, pripojenia na dopravný sys-
tém, garáže a parkoviská, počet stojísk
a dopravné technické vybavenia.

2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná archi-
tektúra, oplotenie, verejná zeleň.

2.5 Starostlivos� o životné prostredie

– vplyv užívania a prevádzky stavby na životné
prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, množstvá
škodlivín a iné možnosti ohrozenia,

– spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstráne-
nia odpadových látok a energií a spôsob
zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vply-
vov, prípadne ïalších nežiadúcich vplyvov na
životné prostredie vznikajúcich užívaním alebo
prevádzkou stavby,

– riešenie ochrany stavby proti hluku z cestnej,
železničnej, leteckej, lodnej dopravy, prípadne
z iných zdrojov,

– stavebné ,  pr ies torové ,  vnútrok l imat ické
a akustické riešenie, ochrana proti hluku
z výrobného alebo prevádzkového zariadenia,
údaje o dennom osvetlení a oslnení, riešenie
umelého osvetlenia,
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– iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci
jestvujúceho životného prostredia a riešenie
ochrany proti nim.

2.6 Starostlivos� o bezpečnos� práce a technických
zariadení

– zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovní-
kov,

– spôsob obmedzenia rizikových vplyvov,

– bezpečnostné pásma a únikové cesty,

– ochrana pracovníkov a pracovného prostredia
pred účinkami škodlivín,

– technické zariadenia a plochy pre obsluhu,
údržbu a opravy,

– skladovanie nebezpečných látok a manipulácia
s nimi.

2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby

– technické riešenie stavby a prevádzky z h¾adiska
požiarnej ochrany (včítane vodných zdrojov
a vonkajších požiarnych hydrantov, požiarnej
signalizácie, požiarnych staníc alebo zbrojníc
a pod.),

– charakteristika objektov a prevádzok z h¾adiska
požiarnej ochrany.

2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové vyu-
žitie.

2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných
a nadzemných konštrukcií alebo vedení
a ochrany proti bludným prúdom.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu so zrete¾om na
podmienky vykrytia územia televíznym signálom
a riešenie prenosu televízneho signálu.

2.11 Určenie nových ochranných pásem.

2.12 Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej
výstavby v priestore alebo blízkosti stavby.

3. Zemné práce 

Hlavné zásady výškovej úpravy staveniska
s bilanciou zemných prác a rozvodov, s urče-
ním miesta �aženia (zemníkov) a depónií (sklá-
dok), údaje o hospodárení s ornicou a so ze-
minami, údaje určujúce vhodnos� zemín pre
násypy vo vz�ahu k ich účelu.

4. Podzemná voda 

Systém odvodnenia, prípadne využitia, odtokové
množstvá, opis technického riešenia (pokia¾
prichádza do úvahy).

5. Kanalizácia
a) systém kanalizácie (odvodnenie),

b) charakteristika povodia a zástavby,
c) celkové denné množstvo odpadových vôd

(splaškových, dažïových, priemyselných
a pod.),

d) charakteristika nerovnomernosti prietokov
(max. denné a max. i min. hodinové
množstvo),

e) celkové ročné množstvo odpadových
(splaškových) vôd,

f) charakteristika recipientu,
g) nároky na čistenie splaškových vôd a kapa-

cita recipientu,
h) iný spôsob odvedenia povrchových vôd,
i) opis technického riešenia, merania a auto-

matizácie.

6. Zásobenie vodou
a) zdroj a systém zásobenia, tlakové pomery,
b) celková denná spotreba a jej priebeh,
c) ročná spotreba,
d) akumulačné priestory,
e) nároky na úpravu vody,
f) zabezpečenie množstva a tlaku pre protipo-

žiarnu ochranu,
g) opis technického riešenia, signalizácie včí-

tane merania a ovládania.

7. Teplo a palivá
a) výpočtová hodinová spotreba tepla,
b) výpočtová ročná spotreba tepla (z toho

zimná),
c) koeficienty súčasnosti všetkých energe-

tických zariadení včítane technológií,
d) zdroj tepla, parametre vykurovacích médií,
e) druh a zabezpečenie paliva, výpočtová, ho-

dinová a ročná spotreba paliva (z toho
zimná),

f) opis technického riešenia, regulácie a mera-
nia,

g) pri obytných budovách výpočtová spotreba
tepla pre vykurovanie merného bytu
v MWh /mer. byt/ rok; pri ostatných bu-
dovách tepelná charakteristika objektu
v W/m3K.

8. Rozvod elektrickej energie
a) napájací rozvod, napä�ová sústava,
b) stupeň dôležitosti dodávky elektrickej

energie,
c) celkový inštalovaný príkon,
d) druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor,
e) koeficienty súčasnosti,
f) maximálny súčasný príkon pre odber,
g) ročná spotreba energie,
h) spôsob merania spotreby,
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i) spôsob kompenzácie účinníka,
j) ochrana proti skratu, pre�aženiu a ne-

bezpečnému dotykovému napätiu,
k) náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapoje-

nia,
l) druh prostredia,
m) opis technického riešenia.

9. Ostatná energia (solárne, technické plyny a pod.)
a) údaje o zdrojoch a parametroch energií,
b) účel využitia a bilancia spotreby,
c) bilancia vlastnej výroby energie,
d) opis technického riešenia.

10. Verejné osvetlenie
a) systém, druhy a intenzita osvetlenia,
b) napájací rozvod, napä�ová sústava, spôsob

ovládania,
c) uzemnenie a ochrana proti nebezpečnému

dotyku,
d) bilancia spotreby energie,
e) stožiare a iné umiestnenie svietidiel,
f) reflektory a iné osobitné (slávnostné)

osvetlenie, zapojenie a ovládanie, ročná
spotreba energie,

g) opis technického riešenia.

11. Slaboprúdové rozvody
a) druhy a zariadenia, systém rozvodu,
b) zapojenie na zdroje a ovládanie,
c) opis technického riešenia.

12. Iné podzemné, prípadne nadzemné vedenia
(pokia¾ prichádzajú do úvahy)

– účel, druhy vedenia a zariadenia, systém rozvo-
dov,

– opis technického riešenia.

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)

obsahuje najmä

– spracovaný polohopis a výškopis územia stavby
a jej najbližšieho okolia, včítane pozemkového
katastru a uvedenie výškového a súradnicového
systému,

– polohové a výškové vyznačenie všetkých do-
terajších základných prostriedkov, t. j. včí-
tane podzemných inžinierskych sietí a iných
zakrytých zariadení pod¾a údajov poskytnu-
tých a overených ich správcami a včítane
názvov ulíc a iných pomenovaných priesto-
rov,

– označenie ochranných pásem a bezpečnostných
vzdialeností,

– vyznačenie obvodu stavby a dočasného obvodu
staveniska mimo územia stavby,

– vyznačenie plôch pozemkov odnímaných
z pôdneho a lesného fondu, s rozlíšením trvalého
a dočasného záboru,

– vyznačenie demolícií a zrušovaných podzemných
alebo nadzemných inženierskych sietí, prípadne
rúbanie narastenej zelene,

– polohové a výškové vyznačenie navrhovanej
výstavby, včítane jej pripojenia na doterajšie
základné prostriedky, prípadných preložiek
podzemných alebo nadzemných rozvodových sietí
a  novonavrhovanej  ze lene,  s  uvedením
základných rozmerov určujúcich polohu
a ve¾kos� navrhovaného zastavania vo vz�ahu
k vytyčovacej sieti,

– vyznačenie novonavrhnutých ochranných
pásem,

– vyznačenie sond vykonaného geologického
prieskumu.

Celková situácia stavby sa vyhotovuje spravidla
v mierke 1 : 500. Pre osobitné prípady ve¾koplošných
stavieb a pre rozsiahle líniové stavby sa použije
mierka zodpovedajúca povahe týchto stavieb, spra-
vidla 1 : 2000 alebo 1 : 5000.

Poznámka: Grafické spracovanie celkovej situá-
cie stavby sa musí vykona� spôsobom zodpove-
dajúcim príslušným ČSN a musí umožňova�
jednoznačné rozl íšenie zákresu navrhovanej
výstavby od zákresu jestvujúceho stavu a od vyzna-
čenia ostatných údajov, ktoré sú súčas�ou projektu.

D. Koordinačný výkres stavby

Zvýrazňuje vyjadrenie vz�ahov navrhovanej
výstavby a najmä inžinierskych sietí, prípadne
vonkajších technologických a iných rozvodov
k výslednej zástavbe územia a vz�ahov medzi inži-
n ierskymi  s ie�ami  a lebo pr ípadnými inými
rozvodmi navzájom. Vyznačuje spôsob kríženia
inžinierskych sietí vzájomne i s ostatnými najmä
inžinierskymi objektami, včítane potrebných
ochrán. Spresňuje rozmerové a polohové, prípadne
aj  výškové vytyčovacie údaje.  Spracúva sa
v mierke totožnej s celkovou situáciou stavby, do
ktorej sa spravidla premieta prítlačou. Pri stavbách
s  j ednoduchým t e chn i ckým r i e š en ím  sa
podrobnosti koordinačných vz�ahov vyjadria pria-
mo v celkovej situácii stavby.

E. Dokumentácia a stavebné výkresy 
        pozemných a inžinierskych objektov

Spracúva sa samostatne pre každý stavebný
objekt.

Pozemný stavebný objekt

1. Technická správa

– účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zasta-
vaná plocha, obstavaný priestor,
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– architektonické, výtvarné a funkčné riešenie,

– orientácia na svetové strany, denné osvetlenie,
oslnenie,

– opis technického riešenia, údaje o stavebno-fy-
zikálnych vlastnostiach obvodového pláš�a, prí-
padne iných rozhodujúcich konštrukcií pod¾a
účelu, úpravy povrchov, druhy okien a dvier,
vnútorné zariadenie, úpravy pre invalidné osoby,

– údaje o technickom vybavení objektu (zdra-
votnícka technika, ústredné kúrenie, vzducho-
technika, elektroinštalácia a umelé osvetlenie
atï.),

– preh¾ad technologického zariadenia umiestnené-
ho v objekte,

– charakteristika prostredia priestorov,

– ochrana proti hluku a iným negatívnym vply-
vom,

– bezpečnos� a ochrana zdravia,

– ochrana proti korózii, prípadne bludným
prúdom,

– riešenie požiarnej ochrany,

– riešenie civilnej obrany, pokia¾ prichádza do
úvahy,

– spotreba energie na vykurovanie (tepelná cha-
rakteristika).

2. Výkresy v mierke spravidla 1 : 100

2.1 pôdorysy základov, jednotlivých podzemných
a nadzemných podlaží a strechy s vyznačením
väzby na modulovú sie� a s uvedením

– rozhodujúcich vnútorných priestorov a hlavných
konštrukcií,

– označenia miestností,

– obrysovo hlavného vnútorného zariadenia včí-
tane všetkých zariaïovacích predmetov zdra-
votníckej techniky a vyznačenia obkladov,

– pri¾ahlej úpravy terénu pri prvom nadzemnom
(vstupnom) podlaží s uvedením kót nadmorských
výšok,

– kóty nadmorskej výšky dlážky prvého nadzemné-
ho (vstupného) podlažia,

– polohy objektu ku svetovým stranám pri prvom
nadzemnom (vstupnom) podlaží,

– rozsahu izolácií s údajom o druhu izolácie (proti
zemnej vlhkosti, tlakovej agresívnej vode a pod.),

– legendy o účele miestností pod¾a označenia, ich
plošných výmerách, druhoch dlážok, rozsahu
obkladov a úpravách povrchov, prípadne farieb,

– relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží
a strechy,

– pri pôdoryse strechy polohy odkvapov a zvodov.
2.2 Rezy vyznačujúce osadenie objektu v teréne

a jeho založenie, pôvodný a upravený terén,
prípadne hrubé terénne úpravy, pokia¾ sa robia
vopred ako príprava územia, ustálenú hladinu

podzemnej vody, pokia¾ sa vyskytuje, priebeh
zvislých nosných konštrukcií a obvodového
pláš�a, stropy a dlážky, strechu, úpravu vstu-
pov, ríms a ïalej s uvedením

– vnútorných výškových rozmerov (konštrukčná
a svetlá výška podlažia, parapetu, zábradlia,
prípadne iné úpravy),

– kót  nadmorských výšok d lážky  prvého
nadzemného (vstupného podlažia, vstupov, ríms
a pri¾ahlého upraveného terénu),

— relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží
a strechy.

2.3 Poh¾ady s určením druhu a úpravy povrchov,
farebného riešenia, tvarov balkónových zábradlí,
polohy odkvapových zvodov a požiarnych výstu-
pov, prípadne ïalšie požadované úpravy.

2.4 Doplnkové výkresy pod¾a potreby (perspektívy,
architektonické detaily, detaily špecificky po-
žadovaných stavebných úprav, výkresy tvarov
a rozmerov kovových konštrukcií a pod.).

3. Technické vybavenie objektov

3.1 Zdravotnícko-technické inštalácie, vnútorný
plynovod a požiarny vodovod (technická správa,
nevyhnutné výkresy)

3.2 Vykurovanie (technická správa) 
Pri objektoch technického vybavenia technická
správa ïalej obsahuje:

– bilanciu potrieb tepla

– bilanciu potrieb paliva

– dimenzovanie

– dimenzovanie komínov, prípadne ïalšie výpočty
(úlet popolčeka a pod.)

– zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
o bezpečnos� práce a technických zariadení
a o požiarnu ochranu.

Nevyhnutné výkresy

Pri objektoch technického vybavenia

– pôdorys vyjadrujúci riešenie a priestorové
rozmiestnenie strojového zariadenia

– potrebné rezy

– dispozičná schéma

3.3 Vzduchotechnické zariadenia 
Technická správa (nevyhnutné výkresy)

3.4 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové
rozvody, hromozvody, meranie a regulácia,
slaboprúd Technická správa (nevyhnutné výkre-
sy)

4. Ak ide o stavebné úpravy, musia by� oproti
jestvujúcemu stavu výrazne graficky vyznačené
nové úpravy a búracie práce.

Poznámky

– ak ide o pozemné stavebné objekty v rámci
stavby, neprikladá sa k ich projektom situácia
a vytyčovací výkres. Údaje sú obsiahnuté
v celkovej situácii stavby,

Čiastka 10 Zbierka zákonov č. 43/1990 Strana 217



– ak sa opakuje rovnaký objekt alebo typová čas�
objektu v rámci stavby bezo zmeny, dokumentuje
sa iba jedenkrát s uvedením všetkých čísel
objektu, pre ktoré platí. Prípadné zmeny iba
spôsobu založenia sa dokumentujú samostatným
výkresom základov.

Inžinierske objekty

Mosty, tunely, komunikácie, hydrotechnické
a hydroenergetické objekty, inžinierske siete
a ostatné inžinierske objekty, ktoré sú stavebnou
čas�ou stavieb

1. Technická správa

– opis inžinierskych objektov (rozvodov) a po-
mocných zariadení

– opis funkčného a technického riešenia (včítane
prevádzkových údajov a inštalovaných výkonov)

– opis pripojenia na doterajšie inžinierske siete

– úprava režimu povrchových a podzemných vôd
a ich ochrana

– osobitné požiadavky na postup stavebných prác
(na prevádzku a údržbu)

– charakteristika a opis technického riešenia
objektu

– z h¾adiska starostlivosti o životné prostredie

– z h¾adiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti prevádzky zariadenia

– z h¾adiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a prevádzky stavebných zariadení počas
výstavby pri stavbách podliehajúcich štátnemu
dozoru pod¾a zákona č. 61/1988 Zb.

– opis riešenia ochrany pred koróziou, prípadne
bludnými prúdmi

2. Situácia inžinierskeho objektu včítane dotknu-
tých komunikácií, jarčekov a inžinierskych
sietí, demolícií a úprav v primeranej mierke

3. Pozdĺžne profily objektov spravidla v mierke
1 : 100 pri líniových objektoch spravidla
v mierke 1 : 1000/100

4. Vzorové priečne rezy spravidla v mierke 1 : 100

5. Charakteristické priečne rezy spravidla v mierke
1 : 100

6. Spôsob zakladania s charakteristickými rezmi
v mierke 1 : 100

7. Vytyčovací výkres v primeranej mierke.

F. Stavenisko a uskutočňovanie výstavby
1. Technická správa

1.1 Charakteristika staveniska
1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novobu-

dovaných objektov na účely zariadenia stave-
niska.

1.3 Spoločné objekty a zariadenia pre priamych

dodávate¾ov investora, prípadne združené za-
riadenie staveniska.

1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stave-
nisku, pripojenie kanalizácie od objektov zaria-
denia staveniska, odvodnenie staveniska, tele-
fón.

1.5 Údaje o dopravných trasách pre presun rozho-
dujúcich dodávok a materiálov, včítane trás
k zemníkom a úložiskám zeminy a ornice,
údaje o prípadne potrebných opatreniach alebo
úpravách na dopravných trasách.

1.6 Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe
a ich sociálne zabezpečenie.

1.7 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne
o spôsobe vykonávania vyžadujúcom bezpeč-
nostné opatrenia.

1.8 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostre-
die a spôsobu obmedzenia alebo vylúčenia
nežiadúcich vplyvov.

2. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby
2.1 Lehota výstavby a predpokladaný termín zača-

tia a dokončenia stavby, prípadne predpokla-
dané termíny dokončenia ich etáp alebo rozho-
dujúcich objektov a zariadení.

2.2 Určenie stavebných objektov a zariadení, prí-
padne ich častí, ktoré treba predbežne uvies�
do prevádzky alebo užívania.

2.3 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska.

3. Situácia zariadenia staveniska

Spracúva sa v mierke totožnej s celkovou si-
tuáciou stavby, do ktorej sa spravidla premieta
prítlačou alebo sa do nej priamo zakres¾uje.

Obsahuje zakreslenie

– hranice staveniska alebo stavenísk, pokia¾
ved¾ajšie staveniská prichádzajú do úvahy,

– plôch, na ktorých možno vybudova� skládky
a dočasné objekty zariadenia staveniska, bez
určenia ich vecného a časového využitia,

– umiestnenia depónií ornice a zeminy, prípadne
zemníkov zriadených na účely výstavby,

– vstupov a vjazdov na hlavné a ved¾ajšie stave-
nisko,

– prívodov vody a energií na stavenisko, včítane
odberových miest, miesto pripojenia kanalizácie
od objektov zariadenia staveniska, odvodnenie
staveniska, pripojenie telefónu,

– ochranných opatrení jestvujúcich objektov, za-
riadení a porastov (bez podrobností spôsobu ich
vykonania), bezpečnostných pásem jestvujúcich
základných prostriedkov.

Poznámka:

Pri stavbách, ktorých riešenie je technicky
jednoduché, sa obsah a rozsah projektu po dohode
so stavebným úradom primerane zjednoduší.
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Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo pod¾a § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní
s Akčným výborom Revolučného odborového hnutia a Celoštátným združením štrajkových výborov
výnos z 31. januára 1990 č. 223-12924-5150, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riadite¾a
Československého filmu z 13. decembra 1989 č. 60 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov
v organizáciách Československého filmu.

Výnosom sa najmä rozširuje rozsah platnosti na technicko-hospodárskych pracovníkov všetkých
organizácií Československého filmu na území Českej socialistickej republiky s výnimkou Filmového
priemyslu Barrandov, dopĺňajúci sa príkladmi pracovných činností a upravuje sa zaraïovanie
niektorých vedúcich funkcií do tarifných stupňov.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marcom 1990 a možno doň nazrie� na Federálnom ministerstve
práce a sociálnych vecí a na Ústrednom riadite¾stve Československého filmu.

O P A T R E N I A
F E D E R Á L N Y C H  O R G Á N O V  A  O R G Á N O V  R E P U B L Í K

R O Z H O D N U T I E

p r e z i d e n t a  
Č e s k o s l o v e n s k e j  s o c i a l i s t i c k e j  r e p u b l i k y  

o  a m n e s t i i  z o  1 6 .  f e b r u á r a  1 9 9 0

V záujme posilnenia záruk demokracie, verejného pokoja a poriadku využívam právo dané mi
Ústavou a vyhlasujem túto 

a m n e s t i u :

Nariaïujem, aby sa nezačínalo, a pokia¾ sa
začalo aby sa zastavilo trestné stíhanie a aby sa
neuskutočnilo konanie o prečine proti osobám,
ktoré

a) si bez povolenia obstarali alebo prechovávajú
zbraň hromadne účinnú alebo súčiastky, ktoré
sú na použitie takej zbrane nevyhnutne
potrebné, alebo hromadili a obstarávali si
zbrane, strelivo, alebo výbušniny a dopustili sa

tak trestného činu nedovoleného ozbrojovania
pod¾a § 185 ods. 1 tr. zák.,

b) si bez povolenia vyrobili, obstarali alebo precho-
vávajú strelnú zbraň a dopustili sa tak prečinu
pod¾a § 6 písm. b) zákona č. 150/1969 Zb. o
prečinoch,

ak také zbrane, súčiastky, strelivo alebo výbušniny
samy dobrovo¾ne odovzdali po 1. januári 1990 alebo
tak urobia do 1. marca 1990.

V. Havel v. r.
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U S N E S E N Í  
České národní rady

ze dne 6. února 1990

k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva 
České národní rady přijatého 12. ledna 1990

Česká národní rada se usnesla takto:

Česká národní rada schvaluje zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 12. ledna
1990, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
úsředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady
č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky.

Šafařík v. r.

U S N E S E N Í
České národní rady

ze dne 6. února 1990

k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva 
České národní rady přijatého 12. ledna 1990

Česká národní rada se usnesla takto:

Česká národní rada schvaluje zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 12. ledna
1990 o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů
České socialistické republiky.

Šafařík v. r.
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