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74

U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. marca 1993

k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej
republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovate¾ských

misií Organizácie Spojených národov a monitorovacej misie Európskych spoločenstiev

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla
takto:

Čl. 1

Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky
na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slo-
venskej republiky do zahraničia v rámci miero-
vých síl Organizácie Spojených národov, pozoro-
vate¾ských misií Organizácie Spojených národov
a monitorovacej misie Európskych spoločenstiev.

Čl. 2

Vyslovuje súhlas s pôsobením vojenských
kontingentov v pozorovate¾ských a v huma-
nitných misiách Organizácie Spojených národov
v Somálsku a Angole a v monitorovacej misii
Európskych spoločenstiev na území bývalej Ju-
hoslávie.

Čl. 3

Berie na vedomie, že do vystriedania
príslušníkmi Armády Českej republiky pôsobia

príslušníci Armády Slovenskej republiky v huma-
nitnej misii v Iraku.

Čl. 4

Vyslovuje súhlas so spoločným pôsobením prí-
slušníkov Armády Slovenskej republiky a Armády
Českej republiky vo vojenskom kontingente mie-
rovej misie Organizácie Spojených národov
UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie, ktorý
bol udelený mandátom Organizácie Spojených
národov ČSFR, do ukončenia mandátu.

Čl. 5

Po doručení mandátu Organizácie Spojených
národov súhlasí s vyslaním samostatného prápo-
ru mierových síl Organizácie Spojených národov
z počtu Armády Slovenskej republiky, ktorý vele-
nie Armády Slovenskej republiky pripraví tak,
aby bol schopný plni� úlohy počínajúc aprílom
1993.

Ivan Gašparovič v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 9. marca 1993,

ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov
k po¾nohospodárskemu majetku

Na vykonanie zákona č. 229/1991 Zb. o úpra-
ve vlastníckych vz�ahov k pôde a inému po¾no-
hospodárskemu majetku v znení zákona
č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. (ïalej len
„zákon“), zákona Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, uspo-
riadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 293/1992 Zb. a zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. a na vykonanie
zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení zákona
č. 92/1992 Zb., zákona č.  264/1992 Zb., zákona
č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993
Z. z. vláda Slovenskej republiky nariaïuje:

§ 1

(1) Za pozemky, ktoré sa pod¾a zákona nevy-
dávajú a za ktoré nebol oprávnenej osobe
poskytnutý iný pozemok,1) poskytne štát náhra-
du2) v časti prevyšujúcej sumu vyplácanú v hoto-
vosti, a v prípadoch, keï sa hotovos� nevypláca,3)
prostredníctvom Slovenského pozemkového fon-
du4) (ïalej len „fond“).

(2) Fond poskytne náhradu bezodplatným pre-
vodom vlastníctva vecí alebo cenného papiera,5)
ak sa fond a oprávnená osoba nedohodnú inak.

§ 2

(1) Fond spôsobom uvedeným v § 1 ods. 2
splní záväzky z dohôd štátneho podniku o náhra-
de formou podielu oprávnenej osoby na imaní
povinnej osoby6) alebo z dohôd o finančných ná-
hradách za rozdiel medzi cenami trvalých po-
rastov,7) ktoré na fond prešli v súlade so schvále-
ným privatizačným projektom.8)

(2) Fond obdobne pod¾a odseku 1 poskytne
náhradu, ktorá patrí oprávnenej osobe,9) ak ná-
rok bol uplatnený riadne a včas a dohoda
o poskytnutí náhrady štátnym podnikom nebola
uzavretá do dňa schválenia privatizačného pro-
jektu.10)

(3) Ak ku dňu schválenia privatizačného pro-
jektu nebolo rozhodnuté o vydaní nehnute¾-
nosti,11) ktorej držite¾om12) je štátny podnik, kto-
rého majetok určený na privatizáciu sa prevádza
v súlade so schváleným privatizačným projektom
na fond, stáva sa fond, prípadne ïalší nadobúda-
te¾ pod¾a privatizačného projektu, v tomto rozsa-
hu povinnou osobou.13)

  1) § 16 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení
zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. 

  2) § 16 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  3) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad pod¾a zákona

č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku. 
  4) § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej
rady č. 293/1992 Zb. a zákona č. 323/1992 Zb. 

  5) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
§ 13 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.

  6) § 16 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  7) § 24 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  8) § 15 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  9) § 14 až 16, § 20, 

§ 24 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
10) § 3 ods. 2 a § 15 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
11) § 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
12) § 5 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
13) § 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(4) V prípadoch uvedených v odseku 2 a 3 sa
nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu14)
o náhrade poskytovanej Fondom národného ma-
jetku Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Písomnú výzvu na poskytnutie náhrady
vyplácanej v hotovosti3) posudzuje fond. Pre-
skúma najmä, či bol zaplatený nedoplatok príde-
lovej ceny, za ktorú oprávnená osoba nehnu-
te¾nos� získala, či bola vrátená kúpna cena alebo
zaplatená náhrada, ktorá bola oprávnenej osobe

vyplatená štátom, alebo náhrada za vyporiadanie
poh¾adávok peňažných ústavov.15)

(2) Ak je oprávnená osoba, ktorej má fond
poskytnú� náhradu, nadobúdate¾om majetku
fondu na základe schváleného privatizačného
projektu, vyporiadanie jej nárokov sa dohodne
v súvislosti s týmto prevodom. Obdobne to platí
aj v prípade uvedenom v § 2 ods. 3

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnos� dňom
vyhlásenia.

Vladimír Mečiar v. r.

14) § 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
15) § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 9. marca 1993,

ktorým sa upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov 
Štátneho fondu ochrany a zve¾adenia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 12 ods. 5
zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu
(ïalej len „zákon“) nariaïuje:

§ 1
Prostriedky Štátneho fondu ochrany a zve¾a-

denia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu(ïalej
len „fond“) možno poskytnú� len na účely zacho-
vania a obnovy prirodzených vlastností po¾no-
hospodárskej pôdy a na celkové zve¾adenie po¾no-
hospodárskeho pôdneho fondu.1)

§ 2
(1) Prostriedky fondu možno poskytnú� na

zriadenie, rekonštrukciu, údržbu, opravy, prí-
padne prevádzku zariadení a opatrení, ak tieto
zariadenia a opatrenia slúžia alebo budú slúži�
účelom uvedeným v § 1, a to priamym poskytnu-
tím účelových finančných prostriedkov, poskyt-
nutím priamej dotácie formou určeného
percentuálneho podielu z rozpočtových nákladov,
alebo poskytnutím nepriamej dotácie na čias-
točnú alebo úplnú náhradu úrokov či čiastočnú
úhradu splátok účelového úveru, alebo poskytnu-
tím záruky na takýto úver, prípadne poskytnutím
účelovej bezúročnej pôžičky.

(2) Prostriedky fondu sa poskytuje tomu, kto
využíva po¾nohospodárske pozemky alebo pre-
vádzkuje zariadenia uvedené v odseku 1 (ïalej len
„žiadate¾“).

§ 3
(1) Na základe rozpočtu fondu a zámerov pri

ochrane a zve¾adení po¾nohospodárskeho pôdne-
ho fondu správca fondu2) každoročne vopred
vyhlási a vhodným spôsobom uverejní
a) jednotlivé druhy zariadení a opatrení, na ktoré

sa budú poskytova� prostriedky fondu vrátane
požiadaviek, ktoré majú spĺňa�,

b) výšku a formu poskytovaných prostriedkov,
c) termíny na predkladanie žiadostí a spôsob ich

dokumentácie.
(2) Prostriedky fondu sa poskytujú na základe

písomnej žiadosti žiadate¾a.

(3) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je
právny nárok.

§ 4
(1) Správca fondu posúdi všetky predložené

žiadosti. Vyhodnotí, či spĺňajú podmienky uvedené
v tomto nariadení a ako spĺňajú požiadavky vyhlá-
sené pod¾a § 3 ods. 1. V závislosti od toho rozhodne
do výšky krytej rozpočtom fondu o poskytnutí
prostriedkov fondu v jednotlivých prípadoch.

(2) Pred rozhodnutím pod¾a odseku 1 si môže
od žiadate¾ov vyžiada� doplňujúce informácie a
podklady. Ak požiadavky vyhlásené pod¾a § 3
ods. 1 splní viacero žiadate¾ov, správca fondu na
poskytnutie prostriedkov fondu môže pre týchto
žiadate¾ov vyhlási� doplňujúce požiadavky na za-
riadenia a opatrenia.

(3) Na základe rozhodnutia uvedeného v odse-
ku 1 uzavrie fond so žiadate¾om zmluvu o pôžičke
alebo inú zmluvu o poskytnutí prostriedkov
fondu (§ 2 ods. 1). Zmluva musí ma� písomnú
formu a musí obsahova� najmä vymedzenie zaria-
denia alebo opatrenia, na ktoré sa prostriedky
poskytujú (účel), ich výšku a formu, lehoty a spô-
sob čerpania a kontrolu ich použitia.

(4) Prostriedky fondu možno použi� len na
účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité alebo
neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky
musí žiadate¾ vráti� na účet fondu; podrobnosti
sa uvedú v zmluve pod¾a odseku 3.

(5) Ak žiadate¾ použil prostriedky fondu v rozpo-
re s určenými alebo dohodnutými podmienkami,
alebo tieto prostriedky neoprávnene zadržal, je po-
vinný vráti� ich fondu pod¾a odseku 3 a zaplati�
penále pod¾a osobitného predpisu.3)

§ 5
Na poskytnutie prostriedkov fondu na zaria-

denia a opatrenia, ktorých financovanie sa začalo
z prostriedkov fondu pred účinnos�ou tohto na-
riadenia, platia doterajšie predpisy.

§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnos� dňom

vyhlásenia.

Vladimír Mečiar v. r.

1) § 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu.
2) § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
3) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
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V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 15. marca 1993

o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993

Národná banka Slovenska pod¾a § 17 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

§ 1

Dňom 30. apríla 1993 sa dávajú do obehu
mince po 1 Sk (ïalej len „jednokorunáky“), po
2 Sk (ïalej len „dvojkorunáky“) a po 5 Sk (ïalej
len „pä�korunáky“) vzoru 1993.

§ 2

(1) Jednokorunáky sa razia z kotúčikov, kto-
rých jadro je z nízkouhlíkovej ocele a vonkajšie
opláštenie z 87,5 dielu medi a z 12,5 dielu cínu.
Hrúbka vonkajšieho opláštenia mince je 0,028
mm a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince.
Hmotnos� jednokorunáka je 3,85 g, priemer
21 mm. Hrana mince je ryhovaná.

(2) Pri razbe jednokorunákov je dovolená
horná a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000
a v priemere mince 0,1 mm.

(3) Na líci jednokorunáka je v strede hornej
polovice mincového po¾a štátny znak Slovenskej
republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLI-
KA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym
znakom, v ïalšom riadku je uvedený letopočet
razby a pod ním značka kremnickej mincovne
„MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu
jednokorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho
priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji
mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube jednokorunáka je v ¾avej polovici
mincového po¾a zobrazená gotická drevená soška
Madony s die�a�om na polmesiaci z obdobia okolo
roku 1 500, pochádzajúca z Kremnice. Pod Mado-
nou, vpravo od jej pláš�a, je iniciálka priezviska
autora návrhu mince „Z“. V pravej polovici minco-
vého po¾a je označenie hodnoty mince „1 Sk“.

§ 3

(1) Dvojkorunáky sa razia z nízkouhlíkovej
ocele. Vonkajšie opláštenie mince v hrúbke
0,026 mm je z čistého niklu a tvorí 6 % z celkovej
hmotnosti mince. Hmotnos� dvojkorunáka je
4,40 g, priemer 22,5 mm. Na jeho hrane je vlys.

(2) Pri razbe dvojkorunákov je dovolená horná
a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000 a v prie-
mere mince 0,1 mm.

(3) Na líci dvojkorunáka je v strede hornej
polovice mincového po¾a štátny znak Slovenskej
republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLI-
KA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym
znakom, v ïalšom riadku je uvedený letopočet
razby a pod ním značka kremnickej mincovne
„MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu
dvojkorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho
priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji
mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube dvojkorunáka je v ¾avej polovici
mincového po¾a zobrazená hlinená soška sediacej
Venuše, tzv.„Magna Mater“, zo 4. tisícročia pred
n. l., pochádzajúca z archeologického nálezu na
neolitickom sídlisku v Nitrianskom Hrádku.
V spodnej časti plastického motívu v¾avo je ini-
ciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. V pra-
vej polovici mincového po¾a je označenie hodnoty
mince „2 Sk“.

§ 4

(1) Pä�korunáky sa razia z nízkouhlíkovej
ocele. Vonkajšie opláštenie mince v hrúbke
0,025 mm je z čistého niklu a tvorí 6 % z celkovej
hmotnosti mince. Hmotnos� pä�korunáka je
5,40 g, priemer 25 mm. Hrana mince je ryhovaná.

(2) Pri razbe pä�korunákov je dovolená horná
a dolná odchýlka v hmotnosti 25/1000 a v prie-
mere mince 0,1 mm.

(3) Na líci pä�korunáka je v strede hornej
polovice mincového po¾a štátny znak Slovenskej
republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLI-
KA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym
znakom, v ïalšom riadku je uvedený letopočet
razby a pod ním značka kremnickej mincovne
„MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu
pä�korunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho
priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji
mince, pod značkou kremnickej mincovne.

(4) Na rube pä�korunáka je v hornej časti ¾avej
polovice mincového po¾a zobrazená rubová strana
keltskej mince - tetradrachmy bratislavského
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typu z 1. storočia pred n. l. s cválajúcim jazdcom a
nápisom „BIATEC“. Pri spodnom okraji je iniciálka
priezviska autora návrhu mince „Z“. Uprostred pra-
vej polovice mincového po¾a je v dvoch riadkoch
označenie hodnoty mince „5 Sk“.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 30. aprílom
1993.

Guvernér:

v. z. Marián Tkáč v. r.
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78

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. februára 1993,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri výrobe a spracúvaní výbušnín

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky pod¾a § 23 ods. 7 zákona Slovenskej
národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991
Zb. ustanovuje:

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti prevádzky pri výrobe, spracúvaní,
výskume a vývoji výbušnín1) (ïalej len „výroba
výbušnín“) vrátane ich evidencie, zneškodňova-
nia, skladovania a ničenia pri výrobe.

(2) Vyhláška sa vz�ahuje na
a) všetky práce a činnosti s výbušninami, vý-

bušnými predmetmi, muníciou a pyrotech-
nickými výrobkami2) (ïalej len „výbušniny“)
pri ich výrobe vrátane skúšania, skladovania,
ničenia a dopravy (ïalej len „práce s výbušni-
nami“),

b) evidenciu výbušnín, kvalifikáciu a odbornú
spôsobilos� pracovníkov pri práci s výbušni-
nami, prevádzku objektov pre práce s výbuš-
ninami, dopravu výbušnín a na práce s výbuš-
ninami v laboratóriách, skúšobniach
a strelniciach.

(3) Výrobou výbušnín sa na účely tejto
vyhlášky rozumie len výrobná činnos�, ktorej fi-
nálnym výrobkom je výbušnina alebo výbušný
predmet.

(4) Spracovaním výbušnín sa na účely tejto
vyhlášky rozumie taká výrobná činnos�, pri ktorej
sa používajú výbušniny a finálny výrobok je
a) výbušnina alebo výbušný predmet,
b) pyrotechnický výrobok.2)

§ 2
Organizácia

Organizáciou sa na účely tejto vyhlášky rozu-
mejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci

svojej podnikate¾skej činnosti3) vyrábajú výbuš-
niny, vykonávajú ich výskum a vývoj a v sú-
vislosti s takouto činnos�ou skladujú, ničia
a zneškodňujú výbušniny.

§ 3
Odborná spôsobilos� na práce s výbušninami

(1) Odbornú spôsobilos� na práce s výbušni-
nami (ïalej len „odborná spôsobilos�“) musí ma�
každý, kto riadi, organizuje alebo vykonáva práce
s výbušninami.

(2) Odbornú spôsobilos� tvorí súhrn teore-
tických vedomostí a praktických skúseností ne-
vyhnutných na bezpečné vykonávanie prác s vý-
bušninami. Obsah a rozsah výučby na získanie
odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 1
tejto vyhlášky.

(3) Odborná spôsobilos� sa overuje skúškami
a preukazuje osvedčením, ktorého vzor je uvede-
ný v prílohe č. 3 tejto vyhlášky. Platnos� osvedče-
nia je pä� rokov.

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti pracovní-
kov vykonáva
a) organizácia pod¾a § 2,
b) organizácia poverená Ministerstvom hospo-

dárstva Slovenskej republiky v tých organizá-
ciách, ktoré nie sú spôsobilé zabezpeči� vyško-
lenie pracovníkov na požadovanej úrovni.

(5) Odborná spôsobilos� sa overuje pred
skúšobnou komisiou, ktorú zriaïuje na návrh
vedúceho organizácie Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky.

(6) O skúške a jej výsledku vyhotovuje
skúšobná komisia zápisnicu, ktorej vzor je uve-
dený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(7) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva
organizácia príslušná na overovanie odbornej
spôsobilosti.

(8) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pod¾a
odseku 3 nahradzuje
a) doklad o absolvovaní vysokej školy alebo post-

graduálneho štúdia s vyučovacím predmetom

1) § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

2) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
3) Napr. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon

č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
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výroba výbušnín v rozsahu minimálne jedného
semestra,

b) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pyro-
technika.

(9) Pri zavádzaní nových výrobných programov
a technológií a pri zásadných zmenách predpisov
a noriem v oblasti výroby výbušnín organizácia
preškolí pracovníkov v rozsahu určenom vedúcim
organizácie.

(10) Ak pracovník prechádza pracova� do orga-
nizácie s odlišným výrobným programom, podrobí
sa overeniu odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 3.

§ 4
Úlohy organizácie

(1) Organizácia vybaví pracovníka pred jeho
zaradením na pracovisko s výbušninami osobný-
mi ochrannými pracovnými pomôckami.4)

(2) Organizácia najmenej raz ročne školí a ove-
ruje vedomosti pracovníkov zaradených na pra-
covisko s výbušninami. Lehoty a rozsah školenia
a overovania vedomostí určí pre jednotlivé pra-
covné úseky pod¾a povahy a rizikovosti vedúci
organizácie.

(3) Na plnenie úloh na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pre-
vádzky zriaïuje organizácia vykonávajúca práce
s výbušninami odbornú komisiu.

§ 5
Pracovný čas a úkolová práca

(1) Prácu nadčas nemožno nariadi� pre práce
pri výrobe a spracúvaní traskavín a traskavých
zloží.

(2) Úkolová práca alebo nočná práca pri výro-
be výbušnín je neprípustná; to sa však nevz�ahu-
je na prevádzky, ktorých technológia vyžaduje
nepretržitý chod. V týchto prípadoch nesmie by�
nepretržitý odpočinok pracovníka medzi koncom
jednej a začiatkom druhej zmeny kratší ako
12 hodín.

§ 6
Objekty pre práce s výbušninami

Súčas�ou projektovej dokumentácie objektov
pre práce s výbušninami je najmä vymedzenie
druhu, kategórie a povoleného množstva vý-
bušnín.5)

§ 7
Podmienky bezpečnej prevádzky objektov

pre práce s výbušninami

(1) Do priestorov objektov pre práce s výbušni-
nami majú prístup len pracovníci, ktorí majú
v nich stále pracovisko. Iní pracovníci organizá-
cie a cudzie osoby môžu do týchto objektov vstu-
pova� len na základe povolenia vedúceho organi-
zácie alebo ním povereného pracovníka.

(2) V objektoch pre práce s výbušninami
a v ich bezprostrednom okolí treba udržiava� po-
riadok a čistotu.6)

(3) V objektoch pre práce s výbušninami môžu
by� len výrobné zariadenia, nástroje a pomôcky
potrebné na výkon práce, ktoré sú predpísané
technologickým postupom. Po použití sa musia
uloži� v čistom stave na určené miesto.

(4) V objektoch pre práce s výbušninami nie je
dovolené odklada� odevy, nosi� potraviny alebo
predmety osobnej potreby, ktoré pracovník na
výkon práce nepotrebuje; to sa nevz�ahuje na
priestory, v ktorých sú umiestnené šatne a vý-
dajne stravy, ak sú súčas�ou objektov.

(5) Ak má by� výroba výbušnín prerušená, po
pracovnom čase a po skončení pracovného
týždňa musia by� všetky objekty pre práce s vý-
bušninami, strojné zariadenia, pomôcky, ako aj
okolie objektov vyčistené od zvyškov výbušnín,
upratané a prehliadnuté vedúcim príslušného
pracovného úseku.

(6) Odpady vznikajúce pri práci s výbušninami
sa ukladajú do osobitne na tento účel určených
a zrete¾ne označených nádob. Tieto odpady sa
evidujú, pravidelne odstraňujú a odborne
zneškodňujú.

(7) Ostatné odpady, smeti a materiály zne-
čistené výbušninami sa ukladajú do vhodných na
takýto účel označených nádob. Z týchto nádob sa
odpady pravidelne odstraňujú a odborne
zneškodňujú.

(8) V skladových priestoroch sa nesmú ukla-
da� spoločne s výbušninami žiadne iné látky
a predmety. Pomôcky, ktoré musia by� uložené
v sklade, určí vedúci organizácie a jednotlivo sa
uvedú v zozname umiestnenom v sklade na
vhodnom mieste.

(9) Podrobnosti o prevádzke skladov výbušnín
upravujú technické normy.6)

4) Napríklad ČSN 33 2030 Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny. ČSN 83 2554 Pracovná obuv. Antistatická
obuv. Norma elektrického odporu a všeobecné požiadavky na jeho meranie. ČSN 83 2171 Pracovná ochrana. Obličajové
ochranné štíty. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. ČSN 83 2701 Pracovná ochrana. Ochranné odevy.
Klasifikácia a všeobecné požiadavky.

5) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb.
.ČSN 73 5530 Zriaïovanie skladov výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.
ON 73 5721 Zriaïovanie výrobní, laboratórií a skúšobní výbušnín alebo výrobkov obsahujúcich výbušniny.

6) Napríklad ČSN 26 9020 Prevádzka skladov výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.
ČSN 33 2340 Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín.
ČSN 33 2320 Predpisy pre elektrické zariadenia na povrchu v miestach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu hor¾avých
plynov a pár.
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§ 8
Vypracovanie a schva¾ovanie
technologických postupov

(1) Pred začatím výroby výbušnín sa musí pre
každý výrobok alebo výrobnú operáciu vypraco-
va� a schváli� podrobný technologický postup,
bez ktorého nemožno zača� výrobu výbušnín.

(2) Technologické postupy schva¾uje vedúci
organizácie, prípadne ním poverený pracovník,
ktorý je povinný zabezpeči� pravidelnú a účinnú
kontrolu ich dodržiavania.

§ 9
Opravy strojov a zariadení na výrobu výbušnín

(1) Opravy strojov a zariadení na výrobu vý-
bušnín (ïalej len „opravy“) vopred písomne povo-
¾uje vedúci organizácie alebo ním poverený pra-
covník a môžu ich vykonáva� len oprávnené
osoby.

(2) Bežné prevádzkové opravy možno vykoná-
va� len na základe písomného príkazu na opravu,
ktorý vydá poverený pracovník. Poverený pra-
covník sa vopred presvedčí, či boli vykonané
všetky bezpečnostné opatrenia, najmä vyčistenie
strojov a zariadení od zvyškov výbušnín.

(3) Mimoriadne opravy a opravy väčšieho
rozsahu (stredné a generálne) možno vykonáva�
len na základe písomného príkazu na opravu,
ktorý vydá vedúci organizácie alebo ním poverený
pracovník.

(4) Pre opravy pod¾a odseku 3 sa vypracuje
technologický postup opráv, ktorý schva¾uje vedúci
prevádzky na základe odporučenia odbornej
podnikovej komisie.

(5) Príkaz na opravu obsahuje
a) meno a funkciu pracovníka zodpovedného za

vykonanie práce,
b) bližšie označenie objektu a pracoviska a urče-

nie pracovnej skupiny, ktorá bude práce vy-
konáva�,

c) druh prác a dobu platnosti príkazu,
d) spôsob kontroly, protipožiarne zabezpečenie

pracovníkov a pracoviska počas vykonávania
prác,

e) spôsob kontroly pracoviska po skončení prác,
f) upozornenie na možné ohrozenie,
g) preventívne, bezpečnostné a protipožiarne

opatrenia pod¾a druhu vykonávanej práce.

(6) Opravy možno zača� vykonáva� až po spl-
není preventívnych, bezpečnostných a protipo-
žiarnych opatrení uvedených v príkaze na opravu.

(7) Opravy možno vykonáva� len za stáleho
dozoru povereného pracovníka, ktorý je obozná-
mený s výrobou, strojmi, zariadeniami, bezpeč-
nostnými predpismi, ako aj s technologickým
postupom a so správnym a bezpečným spôsobom
vykonávania prác. Súčasne dozerá, či sú použí-
vané predpísané osobné ochranné pracovné po-
môcky, nástroje, náradie, stroje a prístroje a na
dodržiavanie protipožiarnych opatrení.

§ 10

Zaobchádzanie s ohňom

(1) Používa� otvorený oheň, rozpálené predme-
ty a fajči� je možné len v tých priestoroch organi-
zácie, ktoré určí vedúci organizácie. Do priestorov
organizácie je zakázané prináša� predmety, po-
mocou ktorých je možné založi� oheň alebo spô-
sobi� výbuch.

(2) Pre prípady, keï je potrebné použi� otvore-
ný oheň alebo rozpálené predmety, vypracuje
organizácia osobitné technologické postupy vylu-
čujúce možnos� výbuchu alebo požiaru. Na pou-
žitie otvoreného ohňa a rozpálených predmetov
dáva súhlas poverený pracovník.

(3) V priestoroch organizácie sa na vhodných
a vidite¾ných miestach umiestňujú zrete¾né nápi-
sy alebo značky zákazov a výstrah pod¾a
príslušných technických noriem.7)

(4) Priestory organizácie pod¾a odseku 1 sa
bezpečne oddelia od priestorov, kde hrozí ne-
bezpečenstvo výbuchu alebo požiaru, a vybavia
sa stabilnými zapa¾ovačmi a popolníkmi.

§ 11

Prvá pomoc

(1) V priestoroch objektov pre práce s výbušni-
nami sa vhodne umiestnia prostriedky na po-
skytnutie prvej pomoci pri úrazoch a náhlych
ochoreniach.8) V bezpečnej časti výrobnej pre-
vádzky sa zriadi a účelne vybaví priestor na po-
skytnutie prvej pomoci.

(2) Na pracovných úsekoch musia by� vyško-
lení pracovníci na poskytovanie prvej pomoci.

(3) Pracovník pri prácach s výbušninami je
povinný hlási� každú nevo¾nos� svojmu nadriade-
nému.

(4) Na rýchle poskytnutie prvej pomoci musí
by� trvale k dispozícii vozidlo rýchlej zdra-
votníckej pomoci.

7) ČSN 01 8010 Bezpečnostné farby a značky. Všeobecné ustanovenia.
ČSN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabu¾ky.

8) ON 84 6635 Lekárničky prvej pomoci. Základné ustanovenia. Vybavenie.
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§ 12
Požiarna ochrana

(1) V organizácii alebo v jej organizačnej jed-
notke, ktorá vykonáva výrobu výbušniny, sa zria-
ïuje jednotka požiarnej ochrany,9) ktorá pod¾a
povahy a charakteru výroby a objektov musí by�
vybavená potrebnými technickými prostriedka-
mi.

(2) Pre každý objekt pre práce s výbušninami
sa vypracuje dokumentácia požiarnej ochrany,
ktorej rozsah určí organizácia v spolupráci s orgá-
nom štátneho požiarneho dozoru.10)

(3) Určené objekty pre práce s výbušninami sa
vybavia potrebným hasiacim zariadením a po-
žiarnou signalizáciou.

§ 13

Evidencia výbušnín

(1) Organizácia, ktorá vyrába alebo spracúva
výbušniny, musí vies� evidenciu o nich tak, aby
bol vždy preh¾ad o tom, kde sa výbušniny
nachádzajú, v akom množstve a ako sa s nimi
naložilo.

(2) Každý druh výbušniny sa eviduje sa-
mostatne.

(3) Súčas�ou evidencie sú aj doklady o príjme
a výdaji výbušnín a zápisy o zneškodnení alebo
zničení výbušnín.

(4) Evidencia výbušnín sa člení na
a) vstupnú evidenciu výbušnín,
b) evidenciu v procese ich výroby (evidencia vo

výrobniach a prevádzkových skladoch týchto
výrobkov),

c) evidenciu hotových výrobkov (skladová evi-
dencia).

(5) Evidencia výbušnín pod¾a odseku 4 písm. a), b)
sa vedie v záznamových knihách alebo na evi-
denčných kartách, prípadne pomocou výpočtovej
techniky, a to oddelene od ostatnej účtovnej evi-
dencie materiálov a rozpracovaných výrobkov. Na
túto evidenciu výbušnín nadväzuje a spoločne s ňou
sa vedie v záznamových knihách evidencia odpado-
vých výbušnín, ktorej zápisy musia by� zhodné s
protokolmi o zneškodnení alebo zničení výbušnín.
Evidenčné karty sa poradovo číslujú. Evidencia
značkovaných výbušnín sa vedie oddelene.

(6) Evidencia hotových výrobkov pod¾a odseku
4 písm. b) sa vedie v záznamových knihách. Zá-

pisy o príjme v týchto knihách musia by� v súlade
s evidenciou vedenou pod¾a odseku 5.

(7) V záznamoch o evidencii výbušnín sa ne-
smie vymazáva� ani prepisova�. Chybne zapísané
hodnoty sa prečiarknu jednoduchou čiarou, aby
boli aj potom čitate¾né; správne údaje sa zapíšu
do nového riadka. Vykonanie opravy potvrdí
oprávnený pracovník svojím podpisom. Zázna-
mové knihy musia by� viazané šitím a strany
očíslované. Na titulnej strane sa uvedie
a) názov organizácie,
b) počet listov, deň, ktorým sa záznamy začínajú

a končia,
c) meno, osobné číslo a podpis pracovníka

zodpovedného za vedenie evidencie.

(8) Záznamy o evidencii výbušnín sa po zapí-
saní posledného zápisu uzavrú, prekontrolujú
porovnaním ich konečného stavu so skutočným
stavom a uschovajú po dobu troch rokov. Tým nie
sú dotknuté predpisy o archivovaní písomností.11)

(9) Všetky zápisy v záznamoch o evidencii
výbušnín sa najmenej raz za tri mesiace po-
rovnajú so skutočným stavom a uzavrú.

(10) Záznamy o evidencii výbušnín musia by�
na pracovisku kedyko¾vek k dispozícii kontrol-
ným a dozorným orgánom.

(11) Záznamové knihy o evidencii munície
a streliva sa trvale archivujú.12)

(12) Každé odcudzenie, stratu alebo nález vý-
bušnín v priestore organizácie je povinný ten, kto
takúto skutočnos� zistí, bezodkladne oznámi� ve-
dúcemu pracovného úseku alebo jeho zástupcovi,
ktorý je povinný bezodkladne to ohlási� naj-
bližšiemu útvaru Policajného zboru Slovenskej
republiky.

§ 14
Balenie a doprava výbušnín

(1) Výbušniny sa dodávajú len v obaloch, ktoré
svojou kvalitou a vlastnos�ami zodpovedajú
príslušnej technickej norme13) alebo technickým
preberacím podmienkam výrobku (ïalej len „ex-
pedičný obal“) a sú zabezpečené tak, aby bolo
zrejmé akéko¾vek svojvo¾né porušenie expedič-
ného obalu.

(2) Každý expedičný obal na výbušninu sa
vyhotoví tak, aby z neho nemohla výbušnina
preniknú� na povrch. Materiál expedičných oba-
lov a uzáverov musí by� k výbušnine neaktívny.

9) § 67 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady
č. 525/1990 Zb.

10) § 34 a 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady
č. 525/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.
(úplné znenie č. 332/1992 Zb.). Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa
určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri
vyraïovaní (skartácii) písomností.

12) § 23 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach
a strelive v znení neskorších predpisov.

13) ČSN 66 8011 Priemyslové trhaviny. Základné spoločné ustanovenia.
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(3) Každý expedičný obal musí by� až do
spotrebovania výbušniny zrete¾ne a trvale ozna-
čený názvom výbušniny, názvom výrobcu, dátu-
mom výroby a uvedením množstva výbušniny
v príslušných merných jednotkách. Ak to poža-
duje odberate¾, môžu by� niektoré alebo všetky
údaje šifrované alebo sa môžu použi� značky.

(4) Pre balenie výbušnín pre vnútropodnikovú
dopravu platia ustanovenia technickej normy.14)

(5) Expedičné obaly jednotlivých druhov prie-
myselných trhavín musia by� farebne odlíšené.13)

(6) Výbušniny prepravované mimo organizácie
musia spĺňa� požiadavky osobitných preprav-
ných predpisov.15)

§ 15
Zneškodňovanie a ničenie výbušnín

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) miestom na ničenie výbušnín územie schvále-

né pod¾a osobitného predpisu16) na ničenie
a zneškodňovanie výbušnín privádzaním k vý-
buchu a spálením, tvorené bezpečnostným
okruhom a jeho najbližším okolím,

b) bezpečnostným okruhom obvod územia ohro-
zeného účinkami ničenia výbušnín, najmä roz-
letom materiálu, tlakovou vzduchovou vlnou
a splodinami plynov,

c) manipulačným priestorom priestor vymedze-
ný na prípravu výbušnín na ničenie, ktorý
tvorí pracovisko a jeho najbližšie okolie.

(2) Výbušniny, ich odpady a veci, ktoré môžu
by� výbušninami znečistené s výnimkou odpado-
vých vôd, môže niči� a zneškodňova� dovolenými
spôsobmi len pracovník, ktorý má odbornú spô-
sobilos� pyrotechnika.

(3) V prípade, že pri spracovaní alebo ničení
vzniká ïalej využite¾ný kovový odpad, môže sa
odovzda� na ïalšie spracovanie len po dokonalom
očistení od výbušnín. Toto ustanovenie platí aj
pre likvidáciu technologického zariadenia a nára-
dia.

(4) Z bezpečnostných dôvodov sa ničia
a) výbušniny, ktoré sa nemôžu ïalej skladova�,
b) výbušniny nevyhovujúce požiadavkám tech-

nických noriem a preberacích podmienok,
c) odpady výbušnín vznikajúce pri výrobe a spra-

cúvaní,
d) výbušniny, ktorých vlastnosti sa overovali

skúškami.

(5) Pravidelne sa odstraňujú a zneškodňujú
zvyšky výbušnín
a) na nástrojoch,
b) na strojoch a zariadeniach,
c) na pomocných prípravkoch,
d) odlúčené z odpadových vôd.

(6) Organizácia zriadi stále miesto na ničenie
výbušnín, ktoré pred uvedením do používania
musí by� schválené pod¾a osobitného predpisu.17)

(7) Na ničenie jednotlivých druhov výbušnín
organizácia vypracúva technologický postup,
ktorý obsahuje najmä
a) rozhodnutie o spôsobe ničenia,
b) druh použitého zariadenia,
c) prípravu materiálov na ničenie,
d) bezpečnostno-technické obmedzenia, a to: ma-

ximálnu hmotnos� výbušniny, hrúbku a šírku
vrstvy výbušniny a najväčší počet naraz niče-
ných kusov,

e) spôsob iniciácie alebo zápalu a použité
prostriedky,

f) vymedzenie manipulačného priestoru, bezpeč-
nostného okruhu a určenie času ich vy-
prázdnenia a uzavretia,

g) spôsob signalizácie a ochrany pred vstupom
nepovolaných osôb,

h) spôsob ochrany pracovníkov vykonávajúcich
ničenie výbušnín,

i) postup pri odstraňovaní zlyhaviek a postup
pri mimoriadnych udalostiach,

j) hlavné zásady bezpečnosti práce pri ničení
výbušnín.

(8) Organizácia vedie evidenciu o ničení vý-
bušnín v autentizovanej záznamovej knihe, ktorá
obsahuje najmä tieto údaje:
a) dátum ničenia,
b) druh a množstvo ničených výbušnín,
c) spotreba roznecovadiel a trhavín,
d) dôvod ničenia,
e) spôsob ničenia,
f) meno a podpis pyrotechnika.

§ 16
Prevádzkové nehody

(1) Organizácie sú povinné v každom prípade
neočakávaného výbuchu alebo prevádzkovej ne-
hody pri výrobe výbušnín zis�ova� príčiny, ktoré
k nehode alebo k neočakávanému výbuchu viedli.

14) ČSN 26 9021 Vnútropodniková doprava výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.
15) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 15/1971 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení vyhlášky č. 35/1985 Zb.

16) § 7 až 11 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného
konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

17) § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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(2) Prípady neočakávaných výbuchov alebo
prevádzkových nehôd pri výrobe výbušnín je
organizácia povinná evidova� a jedenkrát ročne
súhrnne hlási� Ministerstvu hospodárstva Slo-
venskej republiky. Týmto nie sú dotknuté povin-
nosti organizácie pod¾a osobitných predpisov.18)

§ 17
Odborný dozor

V objektoch pre práce s výbušninami sa vyko-
náva nepretržite po celú pracovnú dobu odborný
dozor nad prácami s výbušninami. Pracovníci,
ktorí sú zodpovední za výkon tohto dozoru (vedúci
prevádzky, majster a pod.), sa môžu vzdiali�
z pracoviska podliehajúceho ich dozoru len vtedy,
ak odovzdajú výkon dozoru svojmu zástupcovi.

§ 18
Spoločné ustanovenia

(1) Organizácia podrobnejšie upraví požia-
davky na zaistenie bezpečnosti pri práci s vý-
bušninami v laboratóriách, skúšobniach a strel-
niciach vnútropodnikovým predpisom, v ktorom
zoh¾adní príslušnú technickú normu.5)

(2) Organizácia, ktorá vyrába výbušniny, ohlá-
si začatie, prerušenie na dobu dlhšiu ako 30 dní
a ukončenie výroby najmenej osem dní vopred
ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý jej dal
súhlas na výrobu výbušnín.

§ 19
Prechodné ustanovenia

(1) Organizácie vyrábajúce výbušniny preveria
doteraz vydané opatrenia na zaistenie bezpeč-
nosti práce a bezpečnosti prevádzky a uvedú ich
do súladu s touto vyhláškou do šiestich mesiacov
od nadobudnutia jej účinnosti.

(2) Odborná spôsobilos� pracovníkov na práce
s výbušninami získaná pod¾a doterajších plat-
ných predpisov sa považuje za odbornú spôsobi-
los� pod¾a tejto vyhlášky a má platnos� do
30. septembra 1993.

§ 20
Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vy-
hlásenia.

Jaroslav Kubečka v. r.

18) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii
pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Čiastka 22 Zbierka zákonov č. 78/1993 Strana 437



Príloha č.  1 vyhlášky č.  78/1993 Z. z.

Obsah a rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

I. Obsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti
1. Vlastnosti výbušnín
2. Výbušné predmety
3. Technológia výroby výbušnín
4. Bezpečnostné predpisy pre práce s výbušninami
5. Ničenie výbušnín
6. Zásady prvej pomoci
7. Používanie výbušnín a výbušných predmetov
8. Praktický zácvik pod odborným doh¾adom
9. Praktické ukážky vlastností výbušnín

II. Rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti

Rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti určí pre jednotlivé pracoviská vedúci organizácie
v rozpätí 40 - 120 hodín.
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Príloha č.  2 vyhlášky č.  78/1993 Z. z.

Komisia na overovanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

.....................................................................................................................................................

Zn. ......................................................... v ............................................... dňa ................ 19.......

Zápisnica 
o skúške odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

Prihlášku podala organizácia ...........................................................................................................

Meno a priezvisko ...........................................................................................................................

Narodený dňa .......................... v ........................................................ okres .................................

Číslo občianskeho preukazu ............................................................................................................

Vzdelanie .......................................................................................................................................

Predchádzajúca prax pri práci s výbušninami

a pracovné zaradenie ......................................................................................................................

Práca (funkcia), ktorú má vykonáva� ................................................................................................

Druh výbušnín, s ktorými má pracova� .............................................................................................

.....................................................................................................................................................

Skúška konaná dňa .......................................................................................................................

Otázky:                                          Hodnotenie:

............................................................................................................... .....................................

............................................................................................................... .....................................

............................................................................................................... .....................................

............................................................................................................... .....................................

............................................................................................................... ......................................

Záverečné hodnotenie: ....................................................................................................................

Členovia skúšobnej komisie:

1. predseda ....................................................................................................................................

2. člen ...........................................................................................................................................

3. člen ...........................................................................................................................................

Osvedčenie vydané dňa ....................................................................... pod zn. ...............................
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Príloha č.  3 vyhlášky č.  78/1993 Z. z.

Organizácia vykonávajúca školenie ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Zn. ............................................................. v ............................................. dňa ................. 19.....

Osvedčen ie  
o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

Meno a priezvisko ...........................................................................................................................

Narodený dňa ..................................... v .................................................. okres ............................

Číslo občianskeho preukazu ............................................................................................................

Vykonal dňa ...................... úspešne skúšku pred komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti na
práce s výbušninami (pod¾a § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 78/1993 Z. z.).

Je odborne spôsobilý na práce s týmito výbušninami:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Toto osvedčenie stráca platnos� dňa ......... 19.......

.....................................................................................................................................................

    predseda skúšobnej komisie              vedúci organizácie vykonávajúcej školenie
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79

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. februára 1993

o získaní odbornej spôsobilosti odpa¾ovačov ohňostrojov a pyrotechnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 36 ods. 7
zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:

§ 1

(1) Teoretická a praktická výučba uchádzačov
o oprávnenie odpa¾ovača ohňostrojov alebo pyro-
technika sa uskutočňuje v týždenných kurzoch
spravidla dva razy ročne. Rozsah a osnova výučby
sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

(2) Prihlášku do kurzu podáva ministerstvu
zamestnávate¾ uchádzača. Ak ide o uchádzača,
ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom
pomere, prihlasuje sa do kurzu sám uchádzač. 

(3) Prihláška obsahuje
a) meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo

a miesto trvalého pobytu uchádzača,
b) názov a adresu zamestnávate¾a, pracovné za-

radenie a druh vykonávanej práce uchádzača.

(4) K prihláške sa prikladá
a) osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na

práce s výbušninami1) (len pri prihláške do
kurzu pyrotechnika) a údaje o predchá-
dzajúcej praxi pri prácach s výbušninami,

b) potvrdenie orgánu štátnej zdravotnej správy
o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,

c) posudok o občianskej bezúhonnosti uchádza-
ča.2)

§ 2

(1) Odborná spôsobilos� sa overuje skúškou
pred skúšobnou komisiou a preukazuje osvedče-
ním.

(2) Skúšobnú komisiu na návrh vedúceho
organizácie poverenej organizovaním výučby vy-
menúva ministerstvo. Komisia je minimálne troj-
členná. Jej predsedom je zástupca ministerstva.
O výsledku skúšky rozhoduje komisia hlasova-
ním.

(3) Skúška má tri časti: písomnú, ústnu a
praktickú.

(4) Výsledok každej časti skúšky sa hodnotí
osobitne stupňami „prospel“ alebo „neprospel“.
Ak uchádzač neprospel z písomnej časti, nemôže
pokračova� v ïalších častiach skúšky.

(5) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí
stupňami „prospel“ alebo „neprospel“.

(6) V prípade rovnosti hlasov členov komisie je
rozhodujúci hlas predsedu komisie.

§ 3

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže
vykona� opravnú skúšku bez opakovania kurzu
najskôr o šes� týždňov a najneskôr do jedného
roka po neúspešnej skúške.

(2) Termín a rozsah opravnej skúšky určí skú-
šobná komisia spravidla v deň konania riadnej
skúšky.

(3) Opravnú skúšku pod¾a odseku 1 možno
vykona� najviac dvakrát.

(4) Ak uchádzač neprospel ani pri druhej
opravnej skúške, alebo ju nevykonal v lehote
pod¾a odseku 1, môže ïalšiu skúšku vykona� len
na základe novej prihlášky a výučby v kurze.

§ 4

(1) Na základe úspešného vykonania skúšky
sa odpa¾ovačovi ohňostrojov vydá
a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b) preukaz odpa¾ovača ohňostrojov, ktorý opráv-

ňuje jeho držite¾a vykonáva� funkciu odpa¾o-
vača ohňostrojov.

(2) Preukaz odpa¾ovača ohňostrojov má
platnos� pä� rokov. Po uplynutí tejto doby sa
môže platnos� preukazu predĺži� o pä� rokov po
predložení 
a) potvrdenia orgánu štátnej zdravotnej správy

o zdravotnej spôsobilosti vykonáva� funkciu
odpa¾ovača ohňostrojov,

b) dokladu o vykonávaní alebo riadení ohňo-
strojných prác z príslušného obvodného
banského úradu.

(3) V prípade, že držite¾ preukazu odpa¾ovača
ohňostrojov počas piatich rokov nevykonával
alebo neriadil ohňostrojné práce, musí by� pred

1) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.

2) § 34 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
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opätovným výkonom funkcie odpa¾ovača ohňo-
strojov preskúšaný z teoretických a praktických
vedomostí pod¾a § 2. Ak sa držite¾ preukazu
odpa¾ovača ohňostrojov nepodrobí preskúšaniu,
stráca preukaz platnos�.

§ 5

(1) Na základe úspešného vykonania skúšky
sa pyrotechnikovi vydá
a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b) preukaz pyrotechnika, ktorý oprávňuje jeho

držite¾a vykonáva� funkciu pyrotechnika.

(2) Druhy preukazov pyrotechnika sú:
a) pyrotechnik -strelec                     skupina A
b) pyrotechnik - vedúci strelieb         skupina B
c) pyrotechnik                                 skupina C

 Rozsah oprávnenia pyrotechnika skupina A
až C je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

(3) Preukaz pyrotechnika skupiny A až C má
platnos� tri roky. Po uplynutí tejto doby sa môže
platnos� preukazu pyrotechnika predĺži� o tri
roky po predložení
a) potvrdenia orgánov štátnej zdravotnej správy

o zdravotnej spôsobilosti vykonáva� funkciu
pyrotechnika,

b) dokladu o vykonávaní alebo riadení činnosti
v rozsahu oprávnenia daného preukazom py-
rotechnika.

(4) V prípade, že držite¾ preukazu pyro-
technika skupiny A až C počas troch rokov nevy-
konával činnosti pod¾a nadobudnutého oprávne-

nia, musí by� preskúšaný z teoretických a prak-
tických vedomostí pod¾a § 2.

(5) Úspešný výsledok preskúšania sa zaznačí
do preukazu pyrotechnika. V prípade neúspešné-
ho výsledku preskúšania sa postupuje pod¾a § 3.

(6) Ak sa držite¾ preukazu pyrotechnika sku-
piny A až C nepodrobí preskúšaniu pod¾a odseku
4, stráca preukaz platnos�.

(7) Ak držite¾ preukazu pyrotechnika skupiny
A chce získa� oprávnenie skupiny B, musí by�
preskúšaný z teoretických a praktických vedo-
mostí pod¾a § 2.

§ 6

Náklady na zabezpečenie kurzu a vykonanie
skúšky odpa¾ovača ohňostrojov alebo pyro-
technika hradí vysielajúca organizácia alebo sám
uchádzač (§ 1 ods. 2).

§ 7

(1) Preukazy odpa¾ovača ohňostrojov vydané
pred dňom účinnosti tejto vyhlášky majú plat-
nos� do 30. septembra 1993.

(2) Preukazy pyrotechnika vydané pred dňom
účinnosti tejto vyhlášky pod¾a osobitného predpi-
su3) majú platnos� do 30. septembra 1993.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom
vyhlásenia.

Jaroslav Kubečka v. r.

3) Opatrenie ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 11/1990, ktorým
sa vydávajú bezpečnostno-technické predpisy pre výrobu a spracúvanie výbušnín a výbušných predmetov.
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Príloha č. 1 vyhlášky č. 79/1993 Z. z. 

Rozsah teoretickej a praktickej výučby odpa¾ovačov ohňostrojov

Por.č.         Tematika                              Počet hodín

1. Úvod do kurzu 2
2. Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy 6

a) klasifikácia, nadobúdanie, uskladňovanie, preprava, evidencia a ničenie pyrotechnických 
výrobkov,

b) všeobecné bezpečnostné zásady pre prácu s výbušninami, zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

3. Pyrotechnické zlože a pyrotechnické výrobky 10
a) jednotlivé druhy zloží, ich charakteristika a použitie,
b) pyrotechnické výrobky - druhy, skladba, popis, balenie, použitie a zneškodňovanie.

4. Príprava a vykonávanie ohňostrojných prác a ohňostrojov 10
Postup pri začatí ohňostrojných prác
a) povo¾ovanie a oznamovanie ohňostrojných prác a ohňostrojov,
b) výber a príprava terénu, základné požiadavky,
c) druhy odpa¾ovacích zariadení, ich popis, funkcia a požiadavky, ktoré majú spĺňa�, montáž 

odpa¾ovacích zariadení na odpa¾ovacom mieste,
d) postup pri skončení prác.

5. Praktický výcvik 11
a) praktické vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla i za súmraku,
b) prehliadka ohrozeného priestoru,
c) vyh¾adávanie a zneškodňovanie zlyhaviek.

6. Prvá pomoc 1
7. Doplňujúce prednášky a príprava na skúšky 2

Spolu 42

Čiastka 22 Zbierka zákonov č. 79/1993 Strana 443



Príloha č. 2 vyhlášky č. 79/1993 Z. z.

I. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti „pyrotechnik“

Por. č.       Tematika Počet hodín

 1. Psychologická a základná príprava 2
 2. Bezpečnostné predpisy a normy, doplnenie základných vedomostí pre prácu a činnos� 

s výbušninami 
20

 3. Základné prostriedky trhacej techniky a pomôcky pyrotechnika. Roznecovadlá a náložky. 
Pyrotechnické kliešte, roznetnice, ohmmetre 

8

 4. Zápalnica a jej použitie. Zažíhanie a skúšanie, adjustácia rozbušky 8
 5. Ničenie vo¾ných výbušnín 12
 6. Adjustácia rozbušky, náložky 8
 7. Elektrický roznet. Praktická príprava a vykonanie elektrického roznetu vrátane kontroly 

hlavného vedenia, práce s ohmmetrom a roznetnicou. Postup pri likvidácii zlyhaviek 
a zlyhaviek elektrického roznetu 

8

 8. Ničenie iniciátorov a drobnej munície jednotlivo a hromadne 8
 9. Ničenie ve¾kokalibrových nábojov jednotlivo a hromadne 8
10. Ničenie signálnej munície jednotlivo a hromadne 4
11. Delostrelecké strely a náboje. Ničenie jednotlivo a hromadne 18
12. Ručné granáty. Ničenie chybných a zlyhaných granátov, práca pyrotechnika na odho-

diskách 
10

13. Zapa¾ovače striel, zápalkové skrutky. Princípy základných typov a ich konštrukčné 
zvláštnosti so zrete¾om na bezpečnos� pri manipulácii. Ničenie zapa¾ovačov a zápalkových

skrutiek jednotlivo a hromadne 

14

14. Raketové strely. Zásady ničenia 6
15. Ničenie ženijných mín a leteckých bômb 6
16. Postup pyrotechnika pri ničení neznámej alebo podozrivej munície 6
17. Iné špecifické činnosti pyrotechnika pri filmovej tvorbe, javiskovej technike, kultúrnych 

podujatiach a pod. 
4

18. Príprava na záverečné skúšky, doplňujúce prednášky 6
19. Prvá pomoc 2
20. Záverečné skúšky 16

Spolu 174

II. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti 
„pyrotechnik - vedúci strelieb“ a „pyrotechnik - strelec“

Por. č.       Tematika Počet hodín

  1. Úvod 2
  2. Strelivo a muničné diely 22
  3. Základné pojmy balistiky 6
  4. Zbrane a príslušenstvo 14
  5. Hlavné druhy skúšok 12
  6. Povinnosti vedúceho strelieb a strelca 6
  7. Bezpečnos� práce 4
  8. Prvá pomoc 2
  9. Ničenie munície 14
10. Praktické cvičenia  8
11. Záverečné skúšky 4

Spolu 94
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III. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti 
vykonáva� jednoúčelové skúšky výbušnín a výbušných predmetov

Por. č.       Tematika Počet hodín

1. Vlastnosti, konštrukcia a technické parametre skúšaných výrobkov, skúšobných zariadení 
a metódy skúšok

2. Povinnosti vedúceho strelieb a strelca
3. Bezpečnos� práce
4. Prvá pomoc
5. Praktické cvičenia

Spolu 
20

Pracovníci, ktorí absolvujú výučbu na získanie odbornej spôsobilosti vykonáva� jednoúčelové skúšky,
nie sú oprávnení na ničenie výbušnín a munície.

                                        Príloha č. 3 vyhlášky č. 79/1993 Z. z.

Rozsah oprávnenia pyrotechnika skupiny A až C

I. Skupina A - pyrotechnik - strelec

Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý a oprávnený vykonáva� strelecké a balistické skúšky
pod¾a programu schváleného vedúcim organizácie alebo pod¾a ekvivalentného odborného dokumentu
(napr. technických podmienok, metodiky skúšok, technologického postupu a pod.) a niči� malokalibrové
strelivo.

II. Skupina B - pyrotechnik - vedúci strelieb

Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý a oprávnený riadi� a vykonáva� strelecké a balistické
skúšky pod¾a programu schváleného vedúcim organizácie alebo pod¾a ekvivalentného odborného
dokumentu (napr. technických podmienok, metodiky skúšok, technologického postupu a pod.) a niči�
malokalibrové strelivo.

III. Skupina C - pyrotechnik

Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a oprávnený samostatne privádza� výbušniny k výbuchu,
zneškodňova� a niči� výbušniny pri ich výskume, vývoji, skúšaní, výrobe a spracúvaní.
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80

O P A T R E N I E
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 22. marca 1993

číslo PO-25/2-1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod
obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike 

do 31. decembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
pod¾a § 46c ods. 2 a 4 zákona Slovenskej národnej
rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení
neskorších predpisov vyhlasuje zmeny v zozname
obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ
Zboru požiarnej ochrany, 1) ktoré sa uskutočnili
v súvislosti s rozdelením a presunom obcí do
31. decembra 1992.

Okres BANSKÁ BYSTRICA

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Banská Bystrica sa zaraïujú
nové obce Hronsek a Malachov, ktoré vznikli
rozdelením obce Banská Bystrica. Zmena sa
vykonáva na základe uznesenia vlády Slo-
venskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres DUNAJSKÁ STREDA

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Dunajská Streda sa zaraïuje
nová obec Čenkovce, ktorá vznikla rozdelením
obce Zlaté Klasy. Zmena sa vykonáva na zákla-
de uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934
z 8. decembra 1992.

Okres KOMÁRNO

s účinnos�ou od 1. júla 1992

- z územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Kolárovo sa vyraïuje obec
Klížska Nemá a zaraïuje sa do územného obvo-
du Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany
Komárno. Zmena sa vykonáva na základe
rozhodnutia Okresného úradu Komárno z apríla
1992.

Okres KOŠICE-VIDIEK

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Bidovce sa zaraïuje nová
obec Milhos�, ktorá vznikla rozdelením obce
Seňa. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia

vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra
1992.

Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš sa zaraïu-
je nová obec Liptovský Peter, ktorá vznikla
rozdelením obce Liptovský Hrádok. Zmena sa
vykonáva na základe uznesenia vlády Slo-
venskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres LUČENEC

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Lučenec sa zaraïuje nová
obec Mikušovce, ktorá vznikla rozdelením obce
Lučenec. Zmena sa vykonáva na základe uzne-
senia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. de-
cembra 1992;

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Lučenec sa zaraïuje nová
obec Utekáč, ktorá vznikla rozdelením obce Ko-
kava nad Rimavicou. Zmena sa vykonáva na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres POPRAD

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Starý Smokovec sa zaraïuje
nová obec Tatranská Javorina, ktorá vznikla
rozdelením obce Ždiar. Zmena sa vykonáva na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres ROŽŇAVA

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Revúca sa zaraïuje nová
obec Mokrá Lúka, ktorá vznikla rozdelením obce
Revúca. Zmena sa vykonáva na základe uzne-

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany
v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 39/1991 Zb. opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. marca
1991 č. PO-575/2-1991 v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. októbra 1992 č. PO-2237/2-1992,
uverejneného v čiastke 107/1992 Zb.
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senia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8.
decembra 1992.

Okres TOPO¼ČANY

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Bánovce nad Bebravou sa
zaraïuje nová obec Brodzany, ktorá vznikla
rozdelením obce Partizánske. Zmena sa vykoná-
va na základe uznesenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 934 z 8. decembra 1992;

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Topo¾čany sa zaraïuje nová
obec Tovarníky, ktorá vznikla rozdelením obce
Topo¾čany. Zmena sa vykonáva na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934
z 8. decembra 1992.

Okres TRNAVA

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Trnava sa zaraïuje nová obec

Biely Kostol, ktorá vznikla rozdelením obce
Trnava. Zmena sa vykonáva na základe uznese-
nia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. de-
cembra 1992.

Okres ZVOLEN

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Zvolen sa zaraïuje nová obec
Korytárky, ktorá vznikla rozdelením obce Kri-
váň. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra
1992.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

s účinnos�ou od 1. januára 1993

- do územného obvodu Obvodnej správy Zboru
požiarnej ochrany Žiar nad Hronom sa zaraïuje
nová obec Orovnica, ktorá vznikla rozdelením
obce Tekovská Breznica. Zmena sa vykonáva na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 934 z 8. decembra 1992.

Jozef Tuchyňa v. r.
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