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ZÁKON
z 29. apríla 2009
o tátnej hydrologickej slube a tátnej meteorologickej slube

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) výkon tátnej hydrologickej sluby a tátnej meteorologickej sluby,
b) tátnu hydrologickú sie a tátnu meteorologickú
sie na sledovanie stavu a reimu vôd a klimatického
systému a spôsob nakladania s údajmi získanými
z týchto sietí,
c) rozsah a spôsob poskytovania hydrologických informácií a meteorologických informácií,
d) povinnosti tátnej hydrologickej sluby a tátnej
meteorologickej sluby,
e) práva a povinnosti právnickej osoby poverenej výkonom tátnej hydrologickej sluby a tátnej meteorologickej sluby.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona je
a) tátnou hydrologickou slubou súbor systematickej
a plánovitej èinnosti, ktorá predstavuje meranie, pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, reime a predpokladanom vývoji stavu a reimu vôd; hydrologická sluba
pozostáva z operatívnej hydrologickej sluby a reimovej hydrologickej sluby,
b) tátnou meteorologickou slubou súbor systematickej a plánovitej èinnosti, ktorá predstavuje meranie,
pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, reime a predpokladanom vývoji stavu a reimu ovzduia a pôdy; meteorologická sluba pozostáva z operatívnej meteorologickej
sluby a reimovej meteorologickej sluby,
c) klimatickým systémom systém pozostávajúci z atmosféry, hydrosféry, litosféry, kryosféry a biosféry, tvoriaci klímu Zeme ako výsledok vzájomných
vzahov týchto komponentov a ich reakcií na vonkajie vplyvy,
d) tátnou hydrologickou sieou súbor tátnych pozo-

rovacích staníc a tátnych pozorovacích objektov
slúiacich na výkon hydrologickej sluby, z ktorých
sa získavajú hydrologické údaje o stave vôd,
e) tátnou meteorologickou sieou súbor tátnych pozorovacích staníc a tátnych pozorovacích objektov
slúiacich na výkon meteorologickej sluby, z ktorých sa získavajú meteorologické údaje o stave a zloení ovzduia a stave pôdy,
f) hydrologickým údajom výsledok hydrologického
merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích
objektov tátnej hydrologickej siete,
g) meteorologickým údajom výsledok meteorologického merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích objektov tátnej meteorologickej siete,
h) hydrologickým produktom spracované hydrologické
údaje,
i) meteorologickým produktom spracované meteorologické údaje,
j) hydrologickou informáciou odborne vysvetlený hydrologický údaj alebo hydrologický produkt,
k) meteorologickou informáciou odborne vysvetlený
meteorologický údaj alebo meteorologický produkt,
l) hydrologickou predpoveïou informácia o predpokladanom vývoji stavu vôd,
m) tandardnou hydrologickou predpoveïou písomné
vyjadrenie vývoja hydrologickej situácie na vodných
tokoch na území Slovenskej republiky, ako aj èíselné
vyjadrenie budúceho vodného stavu a prietoku na
jeden deò pre vybrané vodomerné stanice na vodných tokoch na území Slovenskej republiky,
n) meteorologickou predpoveïou informácia o predpokladanom vývoji stavu a zloenia ovzduia a stavu
pôdy,
o) tandardnou meteorologickou predpoveïou písomné vyjadrenie budúceho stavu a priebehu poèasia na
jeden a pä dní pre územie Slovenskej republiky
ako celku,
p) hydrologickou výstrahou informácia o aktuálnom
alebo predpokladanom výskyte nebezpeèného hydrologického javu,
q) meteorologickou výstrahou informácia o aktuálnom
alebo predpokladanom výskyte nebezpeèného meteorologického javu alebo zloenia atmosféry,
r) nebezpeèným hydrologickým javom hydrologický
jav, ktorý ohrozuje ivoty a zdravie obyvate¾stva
a môe spôsobi materiálne kody,
s) nebezpeèným meteorologickým javom meteorologic-
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ký jav, ktorý ohrozuje ivoty a zdravie obyvate¾stva
a môe spôsobi materiálne kody.
DRUHÁ ÈAS
TÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUBA A TÁTNA
METEOROLOGICKÁ SLUBA NA ÚZEMÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§3
Spôsob a miesto výkonu
tátnej hydrologickej sluby
a tátnej meteorologickej sluby
(1) tátnu hydrologickú slubu a tátnu meteorologickú slubu na území Slovenskej republiky zabezpeèuje tát prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu (ïalej len ústav).
(2) Ústav je právnická osoba zriadená Ministerstvom
ivotného prostredia Slovenskej republiky1) so sídlom
v Bratislave. Na èele ústavu je tatutárny zástupca,
ktorého vymenúva a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizácii
ústavu ustanoví tatút, ktorý vydá minister ivotného
prostredia Slovenskej republiky.
(3) Na plnenie úloh tátnej hydrologickej sluby
a tátnej meteorologickej sluby sa zriaïuje tátna
hydrologická sie a tátna meteorologická sie. tátnu
hydrologickú sie a tátnu meteorologickú sie spravuje ústav.
§4
tátna hydrologická sluba
(1) tátna hydrologická sluba slúi pre proces zisovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd
a podzemných vôd2) s výnimkou geotermálnych vôd
a zabezpeèuje výkon predpovednej povodòovej sluby.
(2) Pri výkone tátnej hydrologickej sluby ústav zabezpeèuje2)
a) identifikáciu útvarov povrchových vôd a útvarov
podzemných vôd,
b) prevádzkovanie tátnej hydrologickej siete,
c) sledovanie a hodnotenie mnostva a kvality povrchových vôd a ich reimu v útvaroch povrchových
vôd v objektoch tátnej hydrologickej siete,
d) sledovanie a hodnotenie mnostva a kvality podzemných vôd a ich reimu v útvaroch podzemných vôd
v objektoch tátnej hydrologickej siete,
e) uchovávanie hydrologických údajov získaných z pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete,
f) prevádzkovanie databázových systémov a správu
hydrologických údajov,
1
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g) hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu
útvarov povrchových vôd,
h) hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického
stavu útvarov podzemných vôd,
i) bilancovanie mnostva a kvality povrchových vôd
a podzemných vôd (vodná bilancia),
j) vedenie súhrnnej evidencie o vodách,
k) poskytovanie údajov o hydrologických velièinách,
l) poskytovanie hydrologických údajov, hydrologických produktov a hydrologických informácií,
m) prevádzkovanie hydrologických predpovedných systémov,
n) posudzovanie moného nepriaznivého úèinku prípravkov na ochranu rastlín na povrchovú vodu,
o) vedenie Integrovaného registra informaèného systému,3)
p) vedenie Národného registra uvo¾òovania a prenosov
zneèisujúcich látok do ivotného prostredia.4)
(3) Pri výkone tátnej hydrologickej sluby ústav ïalej zabezpeèuje5)
a) informovanie o aktuálnych a oèakávaných vodných
stavoch a prietokoch vo vybraných objektoch tátnej
hydrologickej siete,
b) neodkladné informovanie o nebezpeèenstve povodne, vzniku povodòovej situácie a jej ïalom vývoji,
o hydrometeorologických podmienkach ovplyvòujúcich vznik a vývoj povodne.
(4) Ústav môe poadova na úèely zisovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd údaje a informácie od toho, kto nakladá
s povrchovými vodami alebo s podzemnými vodami, od
orgánov verejnej správy a od prevádzkovate¾ov jej predmetných informaèných systémov. Poadované údaje
sú tieto osoby povinné poskytnú bezplatne. Ochrana
údajov pod¾a osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
§5
tátna meteorologická sluba
(1) tátna meteorologická sluba hodnotí stav a vývoj
atmosféry a ïalích zloiek klimatického systému a zabezpeèuje výkon predpovednej a výstranej poveternostnej sluby a varovných systémov kvality ovzduia.
(2) Pri výkone tátnej meteorologickej sluby ústav
zabezpeèuje
a) identifikáciu monitorovacích lokalít,
b) sledovanie a hodnotenie stavu atmosféry,
c) sledovanie a hodnotenie parametrov klimatického
systému,
d) prevádzkovanie tátnej meteorologickej siete,
e) uchovávanie meteorologických údajov zo tátnej
meteorologickej siete,

) § 26 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
2
) § 4 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) § 27 ods. 4 písm. d) zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 5 zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 8 ods. 1 a 3 zákona è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami v znení neskorích predpisov.
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f) prevádzkovanie databázových systémov a správu
meteorologických údajov,
g) prevádzkovanie meteorologických predpovedných
systémov,
h) poskytovanie meteorologických údajov, meteorologických produktov a meteorologických informácií,
i) vydávanie predpovedí poèasia a meteorologických
výstrah na nebezpeèné poveternostné javy,
j) vydávanie upozornení na prekroèenie limitných
hodnôt dávkového príkonu gama iarenia.
(3) Monitorovanie a hodnotenie úrovne zneèistenia
ovzduia sa vykonáva pod¾a osobitného predpisu.6)
(4) Ústav môe poadova na úèely zisovania výskytu a hodnotenia stavu a zloenia ovzduia, stavu pôdy
a biosféry údaje a informácie od orgánov verejnej správy a od prevádzkovate¾ov jej predmetných informaèných systémov. Poadované údaje sú tieto osoby povinné poskytnú bezplatne. Ochrana údajov pod¾a
osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
§6
Rozsah a spôsob vedeckej a výskumnej èinnosti
na podporu rozvoja hydrologických
a meteorologických èinností
V súvislosti s èinnosami uvedenými v § 4 a 5 ústav
na podporu a rozvoj vlastných èinností a na zvyovanie
vlastnej odbornej úrovne
a) vyvíja výskumnú a vedeckú èinnos,
b) sleduje vedecký pokrok v prísluných oblastiach,
c) vyuíva domáce a zahranièné výsledky vedy a výskumu,
d) realizuje rozvoj databázových systémov, predpovedných systémov, metód a aplikácií pre rôzne oblasti
¾udskej èinnosti,
e) podporuje publikovanie výsledkov výskumnej a vedeckej èinnosti.
TRETIA ÈAS
TÁTNA HYDROLOGICKÁ SIE
A TÁTNA METEOROLOGICKÁ SIE
§7
tátna hydrologická sie
a tátna meteorologická sie
(1) tátna hydrologická sie zabezpeèuje údaje pre
tátne hydrologické èinnosti.
(2) tátna meteorologická sie zabezpeèuje údaje pre
tátne meteorologické èinnosti.
(3) Údaje získané zo tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete sú referenèné údaje na
území Slovenskej republiky v oblasti vôd, ovzduia
a ïalích zloiek klimatického systému pre výkon právomocí orgánov tátnej správy a orgánov verejnej správy, súdy a Národnú radu Slovenskej republiky.
6
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§8
Úèel tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete
(1) Úèelom tátnej hydrologickej siete je systematicky monitorova v pozorovacích staniciach a pozorovacích objektoch stanovených pod¾a § 9 ods. 3 základné
údaje o mnostve a kvalite vôd a ich reimu v útvaroch
povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd na území Slovenskej republiky s cie¾om zabezpeèi èinnosti
uvedené v § 4 a 6.
(2) Úèelom tátnej meteorologickej siete je systematicky monitorova v pozorovacích staniciach a pozorovacích objektoch stanovených pod¾a § 9 ods. 4 kvantitatívne a kvalitatívne parametre klimatického systému
na území Slovenskej republiky s cie¾om zabezpeèi èinnosti uvedené v § 5 a 6.
§9
Spravovanie tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete
(1) Spravovanie tátnej hydrologickej siete a tátnej
meteorologickej siete pozostáva z nasledujúcich èinností:
a) zriaïovanie pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete,
b) udriavanie a prevádzkovanie pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete,
c) ruenie pozorovacích objektov tátnej hydrologickej
siete a tátnej meteorologickej siete.
(2) Zriaïovanie a ruenie pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete
vykonáva ústav so súhlasom svojho zriaïovate¾a.
(3) tátna hydrologická sie pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:
a) vodomerných staníc povrchových vôd,
b) pozorovacích sond podzemných vôd,
c) pozorovacích objektov prameòov,
d) monitorovacích miest a pozorovacích objektov na
získavanie údajov o kvalite vôd.
(4) tátna meteorologická sie pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:
a) meteorologických, klimatologických a zrákomerných staníc,
b) systémov dia¾kovej detekcie parametrov klimatického systému,
c) staníc na meranie slneènej a prírodnej radiácie,
d) staníc na meranie dávkového príkonu gama iarenia,
e) fenologických staníc.
(5) Vetky ostatné objekty alebo stanice na sledovanie hydrologických a meteorologických prvkov mimo
pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete sa povaujú za netátne.

) § 5 ods. 8 zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov.
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§ 10
Ochrana tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete
Pokodzovanie alebo neoprávnené odstraòovanie objektov alebo ich súèastí tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete sa trestá.7)
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(2) Ústav zodpovedá za správnos a trvalé uchovávanie týchto údajov pod¾a osobitného predpisu.9)
TVRTÁ ÈAS
PRÁVA A POVINNOSTI
TÁTNEJ HYDROLOGICKEJ SLUBY
A TÁTNEJ METEOROLOGICKEJ SLUBY

§ 11
Oprávnenia a povinnosti
k cudzím nehnute¾nostiam
(1) Právne vzahy medzi vlastníkmi nehnute¾ností
a ústavom, ktorý spravuje pozorovacie objekty tátnej
hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete na
týchto nehnute¾nostiach, sa riadia veobecne záväznými predpismi.8)
(2) Ústav, ktorý spravuje tátnu hydrologickú sie
a tátnu meteorologickú sie, je oprávnený
a) zriaïova a odstraòova pozorovacie objekty tátnej
hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete na
cudzej nehnute¾nosti,
b) vstupova a vyuíva prístupové cesty na cudziu nehnute¾nos pri prevádzkovaní pozorovacích objektov
tátnej hydrologickej siete a pozorovacích objektov
tátnej meteorologickej siete,
c) vykonáva nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu
ohrozujúce bezpeènos a spo¾ahlivos pozorovacích
objektov tátnej hydrologickej siete a pozorovacích
objektov tátnej meteorologickej siete, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo uívate¾
pozemku.
(3) Zaèatie výkonu oprávnení pod¾a odseku 2 písm. c)
je ústav povinný oznámi vlastníkovi dotknutej nehnute¾nosti alebo inej oprávnenej osobe 15 dní vopred.
(4) Ústav na zabezpeèenie èinností pod¾a odseku 2
môe vo verejnom záujme a nevyhnutnom rozsahu za
primeranú náhradu obmedzi vlastnícke právo k nehnute¾nosti, na ktorej sa pozorovacie objekty tátnej
hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete nachádzajú, ako aj prístupové cesty k nim, ak zabezpeèenie èinností nemono dosiahnu dohodou.
(5) Na náhradu kody spôsobenej èinnosami pod¾a
odseku 2 sa vzahuje veobecný predpis o náhrade kody. Ak dôjde k sporu o náhrade kody, rozhodne súd.
§ 12
Spravovanie údajov zo tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete
(1) Údaje získané zo tátnej hydrologickej siete
a tátnej meteorologickej siete spravuje ústav.
7

§ 13
Rozsah a spôsob poskytovania
hydrologických údajov, predpovedí a výstrah
a meteorologických údajov, predpovedí a výstrah
(1) Hydrologické údaje a meteorologické údaje získané zo tátnej hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete ústav sprístupòuje pod¾a osobitného prepisu.10)
(2) tandardné hydrologické predpovede a tandardné meteorologické predpovede a hydrologické výstrahy
a meteorologické výstrahy ústav poskytuje pod¾a osobitného predpisu.11)
(3) Hydrologické produkty a meteorologické produkty, hydrologické informácie a meteorologické informácie sa orgánom tátnej a verejnej správy, súdom a Národnej rade Slovenskej republiky pre výkon ich
právomocí poskytujú bezodplatne. V ostatných prípadoch sa hydrologické produkty a meteorologické produkty a hydrologické informácie a meteorologické informácie poskytujú odplatne.12) Veobecne záväzné
právne predpisy dotýkajúce sa autorských práv ostávajú týmto zákonom nedotknuté.
(4) Hydrologické údaje a meteorologické údaje, hydrologické produkty a meteorologické produkty a hydrologické informácie a meteorologické informácie a najmä hydrologické výstrahy a meteorologické výstrahy je
povolené íri len s uvedením zdroja. Veobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa autorských práv
ostávajú týmto zákonom nedotknuté.
§ 14
Medzinárodné záväzky
(1) Záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
a dohovorov súvisiace s výkonom èinností uvedených
v § 4 a 5 vykonáva ústav.
(2) Ústav nominuje svojich zástupcov do medzinárodných a európskych organizácií, ak takéto zastupovanie vyplýva z jeho povinností.

) § 212, § 245 a § 286 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
) Napríklad § 128 ods. 2, § 132 Obèianskeho zákonníka.
9
) Napríklad § 3, § 6, § 7 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 216/2007 Z. z.
10
) § 14, § 16 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
11
) § 2 ods. 2 zákona è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
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PIATA ÈAS

§ 17

TÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUBA
A TÁTNA METEOROLOGICKÁ SLUBA
POÈAS MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

Správny delikt

§ 15
Mimoriadna situácia
(1) Na úèely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou
rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie nepriaznivého pôsobenia prírodných síl alebo uvo¾òovania zneèisujúcich látok do ivotného prostredia, pri ktorom pôsobia nièivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na
ivot, zdravie alebo na majetok.
(2) Ohrozenie je stav,13) poèas ktorého sa predpokladá nebezpeèenstvo vzniku alebo rozírenia mimoriadnej situácie.
§ 16

(1) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky uloí pokutu do 5000 EUR írite¾ovi hydrologických údajov a meteorologických údajov, hydrologických produktov a meteorologických produktov,
hydrologických informácií a meteorologických informácií a hydrologických výstrah a meteorologických výstrah, ak poruí povinnos pod¾a § 13 ods. 4.
(2) Konanie o uloení pokuty mono zaèa najneskorie do jedného roka odo dòa, keï sa Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky dozvedelo o poruení povinnosti pod¾a § 13 ods. 4, najdlhie vak do
uplynutia troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý
vznikol pod¾a doterajích predpisov1) sa povauje za ústav pod¾a tohto zákona.

Výkon tátnej hydrologickej sluby
a tátnej meteorologickej sluby
poèas mimoriadnej situácie
(1) Èinnos hydrologickej sluby a meteorologickej
sluby, ktorú vykonávajú alebo zabezpeèujú orgány
tátnej správy a verejnej správy koordinuje poèas mimoriadnej situácie ústav.
(2) Pre výkon èinností poèas mimoriadnej situácie
ústav vykonáva okrem meraní a pozorovaní v tátnej
hydrologickej sieti a tátnej meteorologickej sieti aj mimoriadne hydrologické a meteorologické merania a pozorovania nevyhnutné na zistenie vývoja a následkov
mimoriadnej situácie. Za vykonávanie týchto èinností
má ústav nárok na primeraný osobitný príspevok zo
tátneho rozpoètu.
(3) Pre prípad mimoriadnej situácie, ak je to na zistenie jej následkov nevyhnutné, vlastník, správca alebo
nájomca nehnute¾nosti je povinný umoni vstup na
nehnute¾nos osobe vykonávajúcej svoju právomoc
pod¾a tohto zákona alebo umiestni na nej technologické zariadenie potrebné pre meranie potrebných údajov.
(4) Vo vzahu k orgánom krízového riadenia Slovenskej republiky sa ústav riadi príslunými zákonmi.14)

(2) Pozorovacie objekty a pozorovacie stanice slúiace na výkon hydrologickej sluby a pozorovacie objekty
a pozorovacie stanice slúiace na výkon meteorologickej sluby, ktoré sú spravované ústavom ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa povaujú za tátnu hydrologickú sie a tátnu meteorologickú sie
pod¾a tohto zákona.
(3) Zoznam pozorovacích staníc a pozorovacích objektov tátnej hydrologickej siete a tátnej meteorologickej siete ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ivotného prostredia
Slovenskej republiky.
(4) Usporiadanie vzahov medzi vlastníkmi nehnute¾ností a ústavom vo vzahu k pozorovacím objektom
hydrologickej siete a pozorovacím objektom meteorologickej siete, ktoré sú spravované ústavom ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa vykoná do 31.
decembra 2011.
§ 19
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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14

) § 3 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva.
) Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii tátu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov.

