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Všeobecne záväzné právne predpisy

V Ý N O S   č. 1/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 01. 02. 2002,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky  podľa § 56  ods. 1  písm. b) zákona 
č.  42/1980  Zb.  o hospodárskych  stykoch  so  zahraničím  v znení  zákona  č.  102/1988  Zb. 
a zákona č. 113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz 
tovaru a služieb v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Prílohy  vyhlášky  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  15/1998  Z.z. 
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky 
č. 193/1998 Z.z.,   vyhlášky č. 311/1998 Z.z.,  vyhlášky č. 404/1998 Z.z.,   vyhlášky č. 163/1999 
Z.z., vyhlášky č. 396/1999 Z.z., vyhlášky č. 487/2000 Z.z. a vyhlášky č. 576/2001 Z.z. sa menia a 
dopĺňajú takto: 

V prílohe B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I 
– NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa v položkách

„ex 1002 00 00       raž (okrem osiva)            tona            3 000 všetky štáty“
ročné množstvo „3 000“ nahrádza ročným množstvom „10 000“,

„1005 90 00            kukurica ostatná             tona           30 000                  všetky štáty“
ročné množstvo „30 000“ nahrádza ročným množstvom „50 000“,

„1205                     semená repky                  tona                    0                  všetky štáty“
ročné množstvo „0“ nahrádza ročným množstvom „2 000“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2002.

Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister

3



V ý n o s 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 2/2002
z 27. marca 2002

na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 
4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, §23 ods. 4, § 24 ods.8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 
Z.z.  o chemických  látkach  a chemických  prípravkoch  ustanovuje  podrobnosti  o  nebezpečných 
chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov, 
o  výstražných  symboloch  pre  nebezpečné  chemické  látky  a  nebezpečné  chemické  prípravky,  o 
označení  špecifického  rizika  upozorňujúceho  na  nebezpečné  vlastnosti  chemickej  látky  a 
chemického  prípravku,  o  označení  na  bezpečné  používanie  chemickej  látky  a  chemického 
prípravku, o metódach na určenie fyzikálno-chemických vlastností chemických látok, o metódach 
na  určenie  ich  toxikologických  vlastností  a  o  metódach  na  určenie  ich  ekotoxikologických 
vlastností, o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických 
látok, o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na úplné oznámenie novej chemickej látky, o 
obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené oznámenie novej chemickej látky a o obsahu a 
rozsahu  dokumentácie  potrebnej  na  oznámenie  novej  chemickej  látky  a  o  dokumentácii 
s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky, o technickej špecifikácii 
označovania a balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, o 
klasifikácii,  balení  a  označovaní  nebezpečných  chemických  prípravkov  a  o  požiadavkách  na 
označovanie nebezpečných chemických látok a označovanie nebezpečných chemických prípravkov, 
o  požiadavkách  na  balenie  nebezpečných  chemických  látok  a  nebezpečných  chemických 
prípravkov. 

§ 1

(1) Zoznam  nebezpečných  chemických  látok  s predpísanou  klasifikáciou,  označením  a 
vymedzením koncentračných limitov je uvedený v prílohe č. 1. 

(2) Grafické zobrazenia výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné 
chemické prípravky sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej 
látky a chemického prípravku (R-vety a ich kombinácie) je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku (S-vety 
a ich kombinácie) je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Podrobnosti o testovacích metódach sú uvedené prílohu č. 5, o metódach na určenie 
fyzikálno-chemických vlastností chemických látok (sú uvedené v časti A), 
o metódach na určenie ich toxikologických vlastností (sú uvedené v časti B) a o metódach na 
určenie ich ekotoxikologických vlastností (sú uvedené v časti C).

(6) Podrobnosti  o  všeobecných  požiadavkách  na  klasifikáciu  a  označovanie  nebezpečných 
chemických  látok  a  podrobnosti  o  požiadavkách  na  balenie  nebezpečných  chemických  látok  a 
nebezpečných chemických prípravkov sú uvedené v prílohe č. 6.
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(7) Podrobnosti  o  obsahu  a  rozsahu  dokumentácie  potrebnej  na  úplné  oznámenie  novej 
chemickej  látky,  podrobnosti  o obsahu a rozsahu dokumentácie  potrebnej  na zúžené oznámenie 
novej chemickej látky a podrobnosti  o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie 
novej chemickej látky sú uvedené v prílohe č. 7.

(8) Podrobnosti  o  dokumentácii  s dodatkovými  údajmi  I.  stupňa  alebo II.  stupňa  pre  nové 
chemické látky sú uvedené v prílohe č. 8.

(9) Podrobnosti  o  technickej  špecifikácii  označovania  a  balenia  nebezpečných  chemických 
látok a nebezpečných chemických prípravkov sú uvedené v prílohe č. 9.

(10) Podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov a 
podrobnosti o požiadavkách na označovanie nebezpečných chemických látok  a označovanie 
nebezpečných chemických prípravkov sú uvedené v prílohe č. 10.

§ 2

Prílohy č. 1 až č. 10 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto výnosu a sú k nahliadnutiu v knižnici 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú prístupné v elektronickej forme na CD nosiči a 
na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, adresa: 
www.economy.gov.sk , položka: spracovateľský priemysel. 

§ 3

Výnos nadobúda účinnosť 1.augusta 2002.

Ľubomír Harach  v. r.

minister 
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Kontrolné súčty príloh č.1 až 10 výnosu  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

     č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach  
     a chemických prípravkoch realizované programom MD5  ( implementácia RSA MD5 

algoritmu realizovaná firmou Langfine Ltd )

       
Súbor MD5 kontrolný súčet
obsah vynosu 02-2002.pdf 98d1c46b8278a38ca39047f197fd4380
vynos02.pdf 2f6d43a5310e5c0be2e79f2ee1ec851b
priloha01.zip b3aca1f6bdf0c39d2bd1bd9f5122fcb7
priloha02.pdf bfcc72973a872216ee8d7abcd3550b4b
priloha03.pdf 9b95e7f91de73fffb92e9f2e8c21d9f5
priloha04.pdf 73551b65922a54a4b4ad023b5b3477a6
priloha05.zip 720ee64a93320c1045276d2f5a340e30
priloha06.pdf 36356e0edb6c2a08d3c18da1b1be6ea2
priloha07.zip 1f9cb50c6a17da5ba1b09193017a9941
priloha08.pdf a4d7306afd045f94ade7c4bc4a24dd82
priloha09.pdf ae2e759e234b0c42877043e393c64639
priloha10.pdf b11c96e00cde7e1b097a86281e9c2431
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Stanoviská, správy a informácie

Phare  projekt SR 9906.01 na podporu exportu a investícií

Sekcia európskej integrácie oznamuje zamestnancom Ministerstva hospodárstva SR, že 
od 1. januára 2000 sa  využíva projekt Phare SR 9906.1 z Finančného memoranda (FM) 1999. 
Projekt v oblasti  podpory exportu a  investícií  je určený širokej podnikateľskej  obci,   hlavne 
malým a stredným podnikateľom.

         
Cieľ projektu

         EK počas úspešnej implementácie projektu Phare SR 9703 Slovak export development 
program z FM  1997  odsúhlasila  v apríli  1999   MH SR  ako  beneficientovi  a implementátorovi 
uvedeného projektu jeho pokračovanie aj vo FM 1999. Úspešnosť implementácie predchádzajúceho 
projektu  viedlo  EK k tomu,  že  základný  podprojekt  celého  projektu   „  Grantovú   schému  na 
podporu exportu z 800 tis. EUR  zvýšili na 3 mil. EUR“ s cieľom zabezpečovať Kodaňské kritéria 
konkurencieschopnosti slovenských výrobcov. 

         Ako ďalší cieľ v pokračovaní projektu je zabezpečiť odporúčanie EK v oblasti budovania 
inštitúcie – budúcej implementačnej agentúry, ktorá bude schopná využívať štrukturálne fondy EÚ 
na podporu obchodu a investícií. Experti EK odporúčajú pre Slovensko vybudovať  implementačnú 
agentúru tzv.  ONE – STOP – SHOP, inými  slovami,  podpora obchodu a investícií  pod jednou 
strechou vo vzájomnej  kombinácií  a komplementárnej  väzbe so synergickým efektom. V celom 
kontexte  slovenského  proexportného  prostredia  takáto  inštitúcia  v súčasnosti  chýba,  čo  najviac 
pociťuje malý a stredný podnikateľ. 

         Uvoľnením projektu Phare SR 9906.01 EK sa dobuduje Slovenské exportné informačné 
centrum,  ktoré  sa  začalo  budovať  z projektu  Phare  SR  9703  a pôsobí  v štátnej  príspevkovej 
organizácii SARIO. Ďalej  sú v projekte zahrnuté rôzne podporné programy zamerané na školenie 
exportérov a zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie SARIO. 

         Ďalšiu možnosť, ktorú projekt poskytuje, je preberanie skúseností v tejto oblasti zo štátov 
EÚ. V tomto prípade technickú asistenciu poskytuje írska spoločnosť TDI, ktorá prostredníctvom 
svojich expertov bude do pracovných postupov štátnej príspevkovej organizácii SARIO prenášať 
svoje know – how  a írske skúsenosti.    

Štruktúra projektu Phare SR 9906.01 

          Pre zabezpečenie vyššie stanovených cieľov EK spoločne s MH SR odsúhlasila v apríli 
1999 v súlade s metodikou EK projektový zámer (Project Intent - PI), v ktorom boli zdôraznené 
predvstupové zámery MH SR v oblasti  podpory exportu a investícií  a to v súlade s Kodaňskými 
kritériami.  Po  schválení  PI  vo  Phare  Committee  v Bruseli  bol  PI  zapracovaný  do  pracovného 
programu (Working Document), ktorý bol rozpracovaný podľa DIS manuálu pre programovanie 
Phare do konkrétneho návrhu projektu (Project  Fiche -PF).   Schválený PF na podporu exportu 
a investícií bol zapracovaný do FM 1999 v hodnote 5,5 mil. EUR v nasledovnej štruktúre:  

    a)  Technická asistencia -  tak ako bolo v úvode spomenuté,  predstavuje  predovšetkým 
preberanie skúsenosti  z danej oblasti  zo štátov EÚ, v našom prípade to je Írsko. EK v štruktúre 
projektu vyčlenila na túto časť 1,45 mil. EUR. V tejto čiastke sa pre beneficienta projektu poskytuje 
nasledovný servis: preberanie know-how, poskytnutie expertov na dobu implementovania projektu 
a to: 3 zahraniční a 5 domácich expertov registrovaných v Bruseli, školenie slovenských exportérov 
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a zamestnancov  štátnej  príspevkovej  organizácie  SARIO,  predstavenie  projektu  v jednotlivých 
regiónoch a podporných činností v oblasti exportu (Bratislava, Banská Bystrica, Košice ), nákup 
výpočtovej techniky pre expertov,  ktorá zostáva v majetku beneficienta, čiže MH SR . 

b) Budovanie inštitúcie -  pre vybudovanie resp. dobudovanie inštitúcie v štruktúre projektu 
bola  odsúhlasená  čiastka  650  000  EUR.  Táto  čiastka  je  v prevažnej  miere  určená  na  nákup 
hmotného  investičného  majetku  a nehmotného  investičného  majetku  v nasledovnej  štruktúre: 
nákup informačnej technológie so štandardným vybavením, nákup elektronických databáz pre SEIC 
a zabezpečenie online napojenie na medzinárodné informačné centrá pre poskytovanie informácií o 
obchodných  príležitostiach  (tzv.  business  opportunities),  postavenie  základov  pre  vlastný 
informačný systém pre oblasť podpory exportu a investícií s presnou evidenciou a to v súlade so 
zákonom  č.  434/2001  Z.Z  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č.  231/99  Z  .z.  o štátnej  pomoci, 
zabezpečenie základného školenia pre pracovníkov a exportérov ako využívať informácie zo SEIC .

         MH SR pre všetky uvedené oblasti vypracovalo zadania a v súlade s pravidlami Phare ich 
predložilo  CFCU a DEK tak,  aby  sa  v maximálne  možnej  miere  zabezpečilo  kontrahovanie  do 
konca roka 2001.

 
c)  Podpora investícií - podpora investícií v uvedenom podprojekte v hodnote 400 000 EUR je 

zameraná  na  zabezpečenie  propagačných  aktivít  pre  predstavenie  investičných  možností  na 
Slovensku.  

         Vo svojej aktívnej časti podprojekt v komplementárnej súčinnosti s podprojektom pre 
udeľovanie grantov na podporu exportu je zameraný na oblasť aktívneho získavania zahraničného 
resp. domáceho investora a to v príprave slovenského subjektu tak, aby bol pre investora atraktívny. 
Táto  časť  projektu  bude  zameraná  na  výber  slovenských  potenciálnych  subjektov,  ktorým  sa 
v príprave pre vstup investora poskytne patričné know – how a finančný grant na:

- spracovanie rozvojového zámeru
- finančného auditu
- environmentálneho auditu
- spracovanie právnej analýzy majetkových vzťahov, atď.,

s cieľom pripraviť v zahraničí prezentáciu (tzv. road show), ktorá vyústi do podpísania memoranda 
o porozumení  medzi  slovenským  subjektom  a získaným  zahraničím  investorom.  Až  takéto 
memorandum potvrdí v prípade potreby vláda SR.  

     
d)  Grantová  schéma  -  grantová  schéma  má  odsúhlasenú  svoju  vlastnú  štruktúru 

odkonzultovanú  s DEK  na  Slovensku.  DEK  pre  tento  podprogram  odsúhlasila  podpísanie 
samostatného  Memoranda  o porozumení  v decembri  2001.   Grantová  schéma  má  nasledovnú 
štruktúru:
• individuálna pomoc slovenským exportérom v oblasti export promotion s cieľom zabezpečiť 

u exportérov konkurencie schopnosť v súlade s Kodaňskými kritériami 
• proexportne zamerané – štúdie s výberom  v 16 sektoroch, predovšetkým v oblasti:

- automobilového priemyslu
- elektrotechnického priemyslu
- drevospracujúceho priemyslu
- spotrebného tovaru      

• obchodné misie do štyroch až šiestich štátov podľa výberu MH SR

         Pre uvedený podprojekt SEI pripravila návrh memoranda o porozumení s tým, že ho 
predložila na pripomienky DEK v októbri 2001 a odboru zahraničnej pomoci Úradu vlády SR. 
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        Implementácia  projektu  Phare  SR 9906.01 má v sebe  časové  riziko,  ktoré  vyplýva 
z predpisov  EK.  Všeobecne  bolo  potrebné  projekt  a jeho  podprojekty  nakontrahovať  do  konca 
decembra 2001. 

         Rozpočtové  prostriedky  zabezpečujúce  prevádzky-schopnosť  štátnej  príspevkovej 
organizácie  SARIO boli  uvolnené 19.11.2001, čím bol  odstránený pretrvávajúci  problém, ktorý 
komplikoval činnosť organizácie. Bude potrebné, aby sa toto riziko minimalizovalo v rozpočtovom 
roku 2002 a to z toho dôvodu, že celá implementácia Phare projektu sa presunula na rok 2002.     

         Po  schválení  uvoľnenia  projektu  DEK 7.11.2001,  vychádzajúc  z uvedených  rizík, 
pracovníci  SEI zabezpečili  okamžitý nástup zahraničných expertov,  a to 8.11.2001. Ďalej  štátnu 
príspevkovú organizáciu SARIO podporia počas celej implementácie 6 až 9 slovenskí konzultanti. 

         Vzhľadom na to, že v predchádzajúcom období, bol uvedený projekt Phare z rôznych 
pohľadov  medializovaný, medzinárodný implementačný tím spoločne s DEK a zástupcom MH SR 
rozhodli oficiálne predstaviť projekt  za účasti médií a podnikateľskej obce. 

         

         Cieľom implementácie uvedeného projektu je pomôcť slovenským exportérom plniť 
náročné  kritériá  konkurencieschopnosti  v medzinárodnom  obchode.  Plnením   takýchto  kritérií 
zároveň  zabezpečujeme  plnenie  Kodaňských  kritérií,  ktoré  sú  zamerané  do oblasti  konkurencie 
schopnosti  tak,  aby  slovenskí  výrobcovia  –  exportéri  boli  konkurencie  schopní  aj  po  vstupe 
Slovenska do EÚ pri voľnom pohybe tovaru. 

     Vypracoval: Ing. Ján Václav                       Ing. Mirko Malik  v. r.
                   Mgr. Andrea Orolová                    generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie
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Štátna služba 

          1. apríl 2002 je významný medzník vo vývoji pracovného práva a regulácie pracovno-
právnych  vzťahov  na  Slovensku.  V tento  deň  po  uplynutí  legisvakančnej  doby  vstúpia  do 
účinnosti* zákony, ktoré vytvoria nový základ úpravy pracovno-právnych vzťahov v Slovenskej 
republike – zákon č.  311/2001 Z.z.  Zákonník práce,  zákon č.  312/2001 Z.z.  o štátnej  službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe. Súčasne sa 
k tomuto dňu zrušuje Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základným  zákonom  s najvyššou  právnou  silou  v SR  je  Ústava  SR,  ktorá  vo  svojej 
najobsiahlejšej  časti,  Druhej hlave,  upravuje základné práva a slobody. Okrem iného v čl.  35 
garantuje každému právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať 
a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Osobitne garantuje občanom SR právo na prácu. Právo 
na  slobodnú  voľbu  povolania  a právo  na  prácu  znamenajú,  že  občan  sa  môže  slobodne 
rozhodnúť,  či  bude  vykonávať  povolanie,  na  ktoré  sa  pripravil  (najmä  štúdiom)  alebo  iné 
povolanie, alebo že nebude vykonávať vôbec žiadne povolanie. Štát ale v primeranom rozsahu 
hmotne  zabezpečuje  občanov,  ktorí  nie  z vlastnej  viny  nemôžu  vykonávať  právo  na  prácu. 
V súlade  s dohovorom  MOP  č.  122/1994  o politike  zamestnanosti  musí  byť  štát  garantom 
slobodnej  voľby  zamestnania  a čo  najširších  možností  získania  kvalifikácie  pre  vhodné 
zamestnanie  a fungovanie  trhu práce,  najmä pokiaľ  ide o zabezpečenie  vytvorenia  funkčných 
služieb  pre  všetkých účastníkov trhu  práce,  ale  najmä služieb  umožňujúcim nezamestnaným 
primerané  uplatnenie  sa  v zamestnaní  alebo  v samostatnej  zárobkovej  činnosti.  Zamestnanci 
majú právo tiež na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Právo na prácu je možné 
realizovať  v súkromnom   alebo  verejnom  pracovno-právnom vzťahu.  K verejným  pracovno-
právnym vzťahom radíme najmä štátnu službu.

 Štátnu službu upravuje zákon č.  312/2001 Z.z.  o štátnej  službe a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon“),  predmetom  ktorého  je  upraviť  právne  vzťahy  pri 
vykonávaní  štátnej  služby.  Jej  obsahom  sú  práva  a povinnosti  štátu  a štátneho  zamestnanca 
vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby. 
             Štátnozamestnanecký pomer je druhom verejného pracovno-právneho vzťahu, ktorý 
vzniká medzi zamestnávateľom – štátom – a štátnym zamestnancom, obsahom ktorého sú ich 
vzájomné práva a povinnosti pri výkone štátnej služby. Štátna služba je budovaná na princípoch 
profesionality, politickej nezávislosti, efektivity, pružnosti, nestrannosti a etiky. Samotná štátna 
služba je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí, ktoré zamestnanec 
vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahŕňa:  
                    riadenie  
                    rozhodovanie
                    kontrolu
                    odbornú prípravu rozhodnutí
                    odbornú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním a schvaľovaním alebo 
odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.

Štátne  záležitosti  sú činnosti,  ktoré  nie  sú plnením úloh štátnej  správy,  ale  ktoré   sú 
vykonávané výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh v štátnej správy.

Štátna správa - je  súbor orgánov zabezpečujúcich plnenie a výkon funkcií a úloh štátu. 
Orgány štátnej správy sa členia na ústredné (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 
- zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii  činnosti vlády a organizácii  ústrednej štátnej správy) a 
miestne - so všeobecnou pôsobnosťou (okresné úrady, krajské úrady) a s osobitnou pôsobnosťou 
* Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až vstupom SR do EÚ.
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(napr. v pôsobnosti  MH SR - obvodné banské úrady). Zákonom možno úlohy štátnej správy 
preniesť aj na obec a vyšší územný celok.
          Služobný úrad na účely zákona o štátnej službe je: 
a) ministerstvo a iný ústredný orgán štátnej správy,
b) orgán alebo úrad, ktorý vykonáva štátne záležitosti a to:
1. Kancelária NR SR,
2. Kancelária prezidenta SR,
3. Najvyšší kontrolný úrad,
4. Ústavný súd SR,
5. Súd,
6. generálna prokuratúra, krajské prokuratúry, vyššia vojenská prokuratúra a vojenské obvodné 

prokuratúry.
c) orgán miestnej štátnej správy,
d) iný orgán štátnej správy,
e) útvar Policajného zboru,
f) Akadémia policajného zboru,
g) organizačná zložka ozbrojených síl určená príslušným ministerstvom, v ktorého pôsobnosti 

sú ozbrojené sily,
h) organizačná zložka Vojenského spravodajstva,
i) organizačná zložka SIS,
j) útvar železničnej polície,
k) základný článok organizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže.

      Najvyšší  služobný  úrad  je  služobný  úrad,  ktorý  nemá  nadriadený  služobný  úrad. 
Nadriadený  služobný  úrad  je  služobný  úrad,  ktorý  riadi,  kontroluje  a  koordinuje  činnosť 
podriadeného služobného úradu.
    Štátnozamestnancký pomer vzniká medzi štátom a štátnym zamestnancom. Tento pomer 
teda nevzniká k príslušnému služobnému úradu, ale štátny zamestnanec bude na výkon štátnej 
služby  zaradený  v príslušnom služobnom úrade.  Štátny  zamestnanec  je  fyzická  osoba,  ktorá 
vykonáva  v štátnozamestnaneckom  pomere  štátnu  službu  v služobnom  úrade  v príslušnom 
odbore štátnej služby.
            Štátnozamestnanecký pomer vzniká na základe vymenovania na štátnozamestnanecké 
miesto  dňom  určeným  v písomnom  rozhodnutí  o vymenovaní   a zložením  sľubu.  Štátny 
zamestnanec  skladá sľub,  ktorý má konštitutívne  účinky,  pretože  odmietnutie  zloženia  sľubu 
alebo  jeho  zloženie  s výhradou  má  za  následok,  že  štátnozamestnanecký  pomer  nevznikne. 
Vymenovanie vykonáva vedúci úradu.
           Zákon upravuje:
1. Prípravnú štátnu službu - táto je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby v príslušnom 

odbore  štátnej  služby.  Prípravnú  štátnu  službu  vykonáva  čakateľ.  Skúšobná  lehota  je  tri 
mesiace a plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Prípravná štátna služba trvá 
najmenej šesť mesiacov, najviac však dva roky, ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak. Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a končí sa 
kvalifikačnou skúškou. Súčasťou prípravnej štátnej služby je odborná príprava čakateľa na 
získanie  osobitných  kvalifikačných  predpokladov  podľa  osobitného  predpisu.  Odborná 
príprava  sa  uskutočňuje  adaptačným  vstupným  vzdelávaním  v  rámci  skúšobnej  lehoty 
a adaptačným  prípravným vzdelávaním.  Adaptačné  vstupné  vzdelávanie  sa  končí  v  rámci 
skúšobnej  lehoty  pohovorom s  predstaveným.  Adaptačné  prípravné  vzdelávanie  sa  končí 
kvalifikačnou skúškou.
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2. Stálu štátnu službu - stála štátna služba bezprostredne nadväzuje na prípravnú štátnu službu. 
Podmienkou vymenovania do stálej štátnej služby je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky 
v príslušnom odbore štátnej služby.

3.  Dočasnú  štátnu  službu  -  Dočasná  štátna  služba  je  štátna  služba  na  určitú  dobu,  v  ktorej 
vykonáva  štátnu  službu  odborník,  ktorý  je  na  plnenie  úloh  štátnej  služby  potrebný, 
predstavený v politickej funkcii a predstavený, ktorý je veľvyslancom. Do dočasnej štátnej 
služby možno vymenovať:

     a) na základe výberového konania uchádzača, ktorý je odborník,
     b) bez výberového konania predstaveného v politickej funkcii a predstaveného, ktorý je 

veľvyslancom.
            Odborník v dočasnej štátnej službe vykonáva štátnu službu samostatne a na určitú dobu, 
najdlhšie päť rokov. Dočasná štátna služba vykonávaná odborníkom zahŕňa skúšobnú lehotu, 
ktorá je tri mesiace, a plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Predstavený v 
politickej funkcii a predstavený, ktorý je veľvyslancom, môže by z tejto funkcie odvolaný.

             Zákon musel vyriešiť hlavne prechod zamestnancov, ktorí sú k 1. 4. 2002 v pracovnom 
pomere  k služobnému  úradu.  Kritérium,  ktoré  zvolil  zákon  je  najmä  počet  rokov,  ktoré 
odpracoval  zamestnanec  v služobnom  úrade,  ale  súčasne   prechod  do  štátnej  služby  nie  je 
automatický, ale je založený na princípe slobodného rozhodnutia zamestnanca o jeho prechode 
do štátnej služby.  

1. Po 1. apríli 2002 prejde do dočasnej štátnej služby zamestnanec, ktorý:
a) je k tomuto dňu v   pracovnom pomere k služobnému úradu,
b) plní úlohy štátnej služby,
c) spĺňa predpoklady prijatia do štátnej služby,
d)  odpracoval  aspoň  dva  bezprostredne  predchádzajúce  roky  v  príslušných  služobných 
úradoch alebo u ich právnych predchodcov, 
e)   písomne požiada v lehote  dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia  účinnosti   zákona o 
prijatie  do  štátnej  služby,  stáva  sa  na  základe  vymenovania  a po  zložená  sľubu  štátnym 
zamestnancom v dočasnej štátnej službe po zložení sľubu. 

2. Po 1. apríli prejde do prípravnej štátnej služby zamestnanec, ktorý:  
a) je k tomuto dňu v   pracovnom pomere k služobnému úradu,
b) plní úlohy štátnej služby,
c) spĺňa predpoklady prijatia do štátnej služby,
d) odpracoval menej ako dva bezprostredne predchádzajúce roky v príslušných služobných 
úradoch alebo u ich právnych predchodcov, 
e)   písomne požiada v lehote  dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia  účinnosti   zákona o 
prijatie  do  štátnej  služby,  stáva  sa  na  základe  vymenovania  štátnym  zamestnancom 
v prípravnej štátnej službe po zložení sľubu.

3. Po 1. apríli prejde do dočasnej štátnej služby zamestnanec, ktorý:
a) je  k tomuto  dňu  v politickej  funkcii,  do  ktorej  ho  zvolila  NR  SR  alebo  vymenoval 
prezident, vláda, predseda NR SR alebo predseda Ústavného súdu SR,
b)   spĺňa predpoklady prijatia do štátnej služby,
c) bol vymenovaný a zložil sľub.

4. Pracovný pomer zamestnanca dohodnutý na určitý čas sa skončí uplynutím zvyšnej časti 

    dohodnutého času, najneskôr 30. septembra 2002.
    Pracovný pomer zamestnanca sa skončí najneskôr do šiestich mesiacov od 1. apríla 2002, ak:

a) nepožiada o prijatie do dočasnej štátnej služby,
b) nepožiada o prijatie do prípravnej štátnej služby,
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c) nespĺňa predpoklady pre štátnu službu:
-    vek 18 rokov,
-     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť, nebol prepustený zo stálej štátnej služby, z dočasnej štátnej služby okrem 

predstaveného  v politickej  funkcii  a  predstaveného,  ktorý  je  veľvyslancom  alebo 
prepustený z prípravnej štátnej služby,

- kvalifikačné predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť,
- trvalý pobyt na území SR,
-    ovládanie štátneho jazyka,
-  ovládanie cudzieho jazyka, ak túto požiadavku na vykonanie štátnej služby určí služobný 
predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu službu,
d) odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou alebo ak nepríde na zloženie sľubu bez 
písomného ospravedlnenia doručeného služobnému úradu alebo
e) do 30. apríla 2002 dovŕšil vek 65 rokov.
Vo vyššie uvedených prípadoch patrí  zamestnancovi  náhrada mzdy vo výške päťnásobku 
jeho priemerného mesačného zárobku.

      Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. upravuje síce hlavne súkromné pracovno-právne vzťahy, ale 
aj voči verejným pracovno-právnym vzťahom vystupuje ako lex generalis a použije sa na právne 
vzťahy  štátnych  zamestnancov  pri  vykonávaní  štátnej  služby  na  základe  princípu  taxatívnej 
pozitívnej enumerácie ustanovení Zákonníka práce (§ 149 zákona).
      V Slovenskej republike sa zriaďuje Úrad pre štátnu službu ako ústredný orgán štátnej správy 
pre štátnu službu. Na jeho čele je predseda, ktorého na návrh vlády SR vymenúva a odvoláva 
prezident SR. Jeho sídlom je Bratislava.

Vypracovali: Mgr. Pavel Kravec, riaditeľ osobného úradu 
                            JUDr. Ján Sviček, riaditeľ odboru legislatívy a aproximácie                           

                      Mgr. Radoslav Sekerka 
                      JUDr. Boris Balog

 
                                                                                     PhDr. Ján Oravec v. r.

                                                                                  generálny riaditeľ sekcie stratégie 
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Verejná služba
    
    Základným právnym predpisom nášho právneho poriadku, ktorý upravuje verejnú službu je 

zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla 2002.
    Verejná  služba  je  druhom  verejného  pracovno–právneho  vzťahu,  ktorý  vzniká  medzi 

zamestnancom a  zamestnávateľom a obsahom ktorého sú ich  vzájomné práva  a  povinnosti  pri 
vykonávaní  prác  vo  veciach  verejného  záujmu  a  vykonávaní  úkonov  súvisiacich  s územnou 
samosprávou. 

    Zamestnávateľmi sú: 
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii 

činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy), 
b) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti – tieto sú ale 

zamestnávateľom len voči tým zamestnancom, ktorý neplnia úlohy štátnej služby,
c) rozpočtové organizácie, 
d) príspevkové organizácie, 
e) vyššie územné celky a obce,
f) štátne fondy,
g) Sociálna poisťovňa, NÚP, VšZP, Spoločná zdravotná poisťovňa, 
h) zdravotné poisťovne,
i) školské zariadenia a školy s výnimkou súkromných škôl a školských zariadení, 
j) Slovenský pozemkový fond,
k) iní, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
     Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k zamestnávateľovi (v našom 

prípade ministerstvo).
     
Zamestnancom sa môže stať osoba, ktorá:
a) je spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu,
b) je bezúhonná – fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a 

preukáže sa výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace,
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady,
d) je zdravotne spôsobilá na prácu, ktorú má vykonávať,
e) bola zvolená alebo vymenovaná voľbou alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad na 

vykonávanie verejnej služby.
    Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe sa vzťahuje Zákonník práce, ak 

zákon  o  verejnej  službe  č.  313/2001  Z.z.  alebo  osobitný  predpis  neustanovuje  inak.  Podporné 
použitie  Zákonníka  práce  na  verejnú  službu  je  riešené  opačne  ako  v prípade  štátnej  služby  a 
vychádza z vymedzenia pôsobnosti zákonníka práce na verejnú službu, tak že sa na verejnú službu 
použijú v plnej miere ustanovenia Zákonníka práce, ak to zákon o verejnej službe alebo osobitný 
právny predpis vyslovene nevylúči.

    Pracovný pomer sa zakladá podpisom pracovnej zmluvy, ktorá musí byť uzavretá v písomnej 
forme, inak je neplatná. V pracovnej zmluve musí byť dohodnuté najmä: 

a) druh  práce  –  opis  pracovnej  činnosti,  ktorú  bude  zamestnanec  vo  verejnej  službe 
vykonávať,

b) miesto výkonu práce,
c) deň nástupu do práce – tento deň je súčasne dňom vzniku pracovného pomeru.
Kým pre štátnu službu sa obligatórne vyžaduje zloženie sľubu ako konštitutívna podmienka pre 

vznik  štátnozamestnaneckého  pomeru,  vo  verejnej  službe  je  skladanie  sľubu  spojené  len  so 
zamestnancami, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť s prevahou duševnej práce.

    Jednotlivé pracovné činnosti vo verejnej službe sa členia do dvoch základných skupín:
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1. s prevahou duševnej práce – zamestnanci budú zaraďovaní min. do tretej platovej triedy 
s min. požadovaným kvalifikačným predpokladom stredné vzdelanie,

2. s prevahou fyzickej práce – remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti – 1. 
až 7. platová trieda vo verejnej službe.

    Pre  jednotlivé  pracovné  činnosti  sa  stanovujú  kvalifikačné  predpoklady,  ktoré  sú 
vypracované v súlade s charakteristikami platových tried:

a) katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce alebo katalóg pracovných činností 
remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce,

b) rezortný katalóg pracovných činností.
    Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu plat.

Vypracovali: Mgr. Pavel Kravec, riaditeľ osobného úradu 
                            JUDr. Ján Sviček, riaditeľ odboru legislatívy a aproximácie                           

                      Mgr. Radoslav Sekerka 
                      JUDr. Boris Balog

 
                                                                                     PhDr. Ján Oravec v. r.

                                                                                  generálny riaditeľ sekcie stratégie 
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Informácia o aktualizácii úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia 
vlády SR na rok 2002 v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR

 P r e d k l a d a c i a   s p r á v a

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 30. 6. 1999 prijala uznesenie č 565 k správe 
o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR do konkrétnych a termínovaných úloh na 
roky 1999 až 2002, vrátane odporúčaní a žiadostí NR SR uvedených v jej uznesení č. 69 z 2. 12. 
1998, v rámci ktorého:
• v bode B.1. uložila ministrom "priebežne aktualizovať rozpracovanie Programového 

vyhlásenia vlády  SR do konkrétnych a termínovaných úloh na roky 1999 až 2002, 
vrátane odporúčaní a žiadostí NR SR uvedených v jej uznesení č. 69 z  2. 12. 1998, s 
termínom v texte materiálu".

• v bode B.2. uložila ministrom „zabezpečiť pravidelnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh a 
ich aktualizácie, vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na 
podmienky rezortu a o jej výsledku predkladať vláde informáciu s termínom 
každoročne do 31. 12.“

Uvedené  úlohy  majú  vecnú  a obsahovú  nadväznosť.  Na jednej  strane  vyhodnotenie 

plnenia úloh za predchádzajúci rok (2001) umožňuje získať prehľad o úlohách, ktorými rezort 

MH SR participuje na napĺňaní cieľov a priorít Programového vyhlásenia vlády SR a zároveň sa 

stáva východiskovým dokumentom pre naprogramovanie úloh na nasledujúci rok.

Zverejnením „Informácie o aktualizácii úloh vyplývajúcich z rozpracovania 
Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2002 v podmienkach Ministerstva hospodárstva 
SR“ sa sleduje (cieľ, zámer) informovať širokú odbornú verejnosť o týchto úlohách 
a zároveň zverejniť, aká problematika sa nimi rieši, resp. aké účinky je možné očakávať z 
ich realizácie. 

Z pohľadu koordinácie a usmernenia prác týkajúcich sa aktualizácie úloh na rok 2002 sa 
pri navrhovaní: 
1. cieľov, priorít a úloh na rok 2002 vychádzalo zo základných strategických dokumentov, ktoré 

vláda SR v priebehu rokov 1998-2001 prijala a to: 
• Programové vyhlásenie vlády SR na roky 1998-2002; 
• Vyhlásenie o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program (uznesenie vlády SR 

č.273/2001); 
• Predvstupový ekonomický program SR (uznesenie vlády SR č. 828/2001); 
• Zákon  o  štátnom  rozpočte  na  rok  2002  (uznesenie  vlády  SR  č.  935/2001);  vrt. 

Strednodobého finančného plánu; 
• Činnosti rezortu MH SR v tých oblastiach, ktoré sú v jeho kompetencii;

2. konkrétnych úloh  vyžadovalo,  aby ich návrh z hľadiska počtu a ich splnenia bol reálny, 
pričom jej názov mal výstižne charakterizovať o aké riešenie problematiky ide. 

Z vecného zamerania jednotlivých úloh vyplýva, že Ministerstvo hospodárstva SR v 
roku 2002 bude pokračovať v procese štrukturálnych reforiem a reforme podnikového 
sektoru, kde pôjde:
V oblasti stratégie prioritne najmä o:

• priority priemyselnej politiky na roky 2002 - 2004;
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• zhodnotenie stavu podnikateľského prostredia aj z hľadiska implementácie odporúčaní 
z materiálu Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu investícií;

• analýzu administratívnych štruktúr ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie;
• správu o stave a rozvoji MSP;
• komplexné zhodnotenie plnenia rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR 

v podmienkach rezortu MH SR v období rokov 1999-2002;
• návrh, rozpracovanie a kontrolu plnenia záväzkov hospodárskej politiky vo vzťahu k 

sociálnym partnerom;
• návrh priorít hospodárskej politiky vlády SR a rezortných priorít MH SR vo vzťahu k návrhu 

štátneho rozpočtu na rok 2003;
• plnenie úloh súvisiacich s aplikáciou zákonov č.193/2001; 175/1999 a zákona o investičných 

stimuloch;
• návrhy zákonov, resp. ich noviel a vykonávacích predpisov v súlade s aproximáciou práva 

SR s právom EÚ.
V oblasti energetiky prioritne najmä o:

• dokončenie privatizácie TRANSPETROLU, a.s.  a SE, a.s.;
• riešenie problematiky začatia útlmu banskej činnosti a likvidácie v Bani Dolina Veľký Krtíš;
• koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie;
• koncepciu energetickej efektívnosti;
• vytvorenie podmienok pre fungovanie trhu s energiami.

V oblasti priemyslu prioritne najmä o:
• zhodnotenie stavu vo využívaní drevnej suroviny vo vzťahu k realizácii programu "Drevo 

-surovina 21. storočia".
V oblasti európskej integrácie prioritne najmä o:

• koordináciu integračného procesu za oblasti v gescii MH SR;
• prípravu na negociácie o vstupe SR do EÚ; 
• uplatňovania obchodnej časti Európskej dohody o pridružení;
• realizáciu projektov Národného programu PHARE

V oblasti mnohostrannej obchodnej spolupráce prioritne najmä o:
• hodnotenie výsledkov zahraničného obchodu a komplexného programu podpory exportu;
• zabezpečovanie činností súvisiacich s prípravou summitu premiérov krajín CEFTA na 

Slovensku;
• prípravu a uskutočnenie 21. riadneho zasadnutia Rady colnej únie SR a ČR. 

V oblasti dvojstrannej obchodnej spolupráce prioritne najmä o:
• riešenie problematiky zníženia zadĺženosti RF voči SR vo vzťahu k dodávke lodí pre SR;
• hodnotenie úloh prijatých na medzinárodných komisiách  SR s tretími stranami a na 

zmiešaných komisiách so subjektami RF;
• príprava 10. zasadnutia medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku spoluprácu, 

vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi RF a SR;
• návrh účasti SR na Svetovej výstave EXPO 2005 v Aichi - Japonsko.

V oblasti cestovného ruchu prioritne najmä o:
• podporu cestovného ruchu;
• spracovanie marketingovej analýzy produktu a trhu CR v SR.

V oblasti ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb prioritne najmä o:
• právnu úpravu elektronického podnikania a s ním súvisiacich otázok;
• o realizáciu projektu podpory predaja kvalitných a konkurencie schopných produktov 

vyrobených na Slovensku;
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• Implementáciu Smernice 94/47/ES o striedavom používaní nehnuteľností; Smernice 
93/13/ES o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách; Smernice 1999/94/ES 
o dostupnosti spotrebiteľských informácií o palivovej úspornosti a emisiách CO2 v súvislosti 
s predajom nových osobných vozidiel;

V oblasti hospodársko-prevádzkovej prioritne najmä o:
• návrh rozpočtu kapitoly MH SR na rok 2003;
• návrh záverečného účtu kapitoly MH SR za rok 2001;
• finančné zúčtovanie vzťahov podnikateľských subjektov, PO a RO, ústredných orgánov a 

ostatných neziskových organizácií so štátnym rozpočtom za rok 2001;
• spracovanie Registra investícií v rámci návrhu rozpočtu kapitoly MH SR na rok 2003.

V oblasti kontroly zákazu chemických zbraní prioritne najmä o:
• upresnenie organizačných, materiálnych, finančných a právnych podmienok poskytovania 

pomoci SR iným členským štátom OPCW pri ich napadnutí chemickými zbraňami alebo 
hrozbe takého napadnutia;

• zhodnotenie stavu implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení 
záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného Dohovoru v roku 2001.

K naplneniu týchto, ale aj ďalších cieľov a priorít je v prílohách danej „Informácie...“ 
navrhnutých celkovo 78 úloh, z ktorých 53 sa predpokladá prerokovať na úrovni vlády SR a 25 
na úrovni Porady vedenia MH SR. 
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Príloha č.1.

Aktualizácia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky MH SR

Úlohy vládne - rok 2002

Sekcia: stratégie 

Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

Komplexné vyhodnotenie rozpraco-
vania PVV SR v podmienkach MH 
SR v období rokov 1999-2002.

Zhodnotenie miery a účinnosti  participácie 
MH SR na plnenie cieľov a priorít PVV SR 
v danom období. (uzn.vl.SR 525/1999).

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Sekcie, odbory MH 
SR

na ÚV SR;
(Vláda SR);
PV MH SR

1.alebo 2. 
polrok 2002 (na 
požiadanie)

Návrh programov za kapitolu 
MH SR.

Predložiť návrh podporných programov 
rozpočtovej kapitoly MH SR ako podklad k 
vypracovaniu návrhu štátneho rozpočtu na 
rok 2003.

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Sekcie, .odbory 
MH SR

Vláda SR;
PV MH SR

1. polrok 2002

Rozpracovanie a vyhodnotenie závä-
zkov Generálnej dohody na rok 2002

Navrhnúť, rozpracovať a vyhodnocovať 
záväzky GD na rok 2002 po jej schválení 
sociálnymi partnermi .

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Sekcie, .odbory 
MH SR

RHSD SR;
PV MH SR

1.alebo 2. 
polrok 2002 (na 
požiadanie)

Návrh priorít hospodárskej politiky 
vlády SR a rezortných priorít MH SR 
vo vzťahu k ŠR na rok 2003 a 
rozvojovým programom v rámci 
prípravy ŠR na rok 2003.

Návrh priorít vlády SR a rezortu MH SR, 
vrt. programov rozvoja tak, aby boli záru-
kou ich postupného naplnenia.

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Sekcie, .odbory 
MH SR

PV MH SR;
MF SR

1. polrok 2002

Správa o stave a rozvoji MSP a jeho 
podpore v SR v roku 2001.

Plnenie úloh vyplývajúcich  z uznesenia 
vlády SR č. 726/2000. 

Sekcia stratégie;
Odbor podnikateľského 
prostredia

Sekcie, .odbory 
MH SR

Vláda SR;
PEM;
RHSD SR;
PV MH SR

30. 6. 2002

Analýza administratívnych štruktúr 
ovplyvňujúcich podnikateľské 

Plnenie prioritných úloh EK Sekcia stratégie;
Odbor podnikateľského 

Sekcie, .odbory 
MH SR

Vláda SR; 30. 6. 2002

19



prostredie v SR. prostredia
Správa o stave podnikateľského pro-
stredia v SR., v ktorej bude 
zhodnotená aj implementácia 
odporúčaní z materiálu Zlepšenie 
právneho, regulačného a daňového 
rámca na podporu investícií 

Plnenie prioritných úloh EK. Sekcia stratégie;
Odbor podnikateľského 
prostredia

Sekcie, .odbory 
MH SR

Vláda SR;
PEM;
RHSD SR;
PV MH SR

30. 6. 2002

Priority priemyselnej politiky 2002 - 
2004.

Plnenie prioritných úloh EK.. Sekcia stratégie;
Odbor podnikateľského 
prostredia

Sekcie, .odbory 
MH SR

Vláda SR;
PEM;
RHSD SR;
PV MH SR

30. 6. 2001

Strednodobý výhľad vývoja MSP v 
SR

Prognóza vývoja MSP s SR. Sekcia stratégie;
Odbor podnikateľského 
prostredia

NARMSP
SZRB

Vláda SR;
PEM;
RHSD SR;
PV MH SR

30. 9. 2002

10. Správa o priebehu realizácie podpor-
ných finančných  programov pre 
MSP za 2. polrok 2001.

Prezentovať výsledky finančných 
podporných programov pre MSP

Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

NARMSP
SZRB

Vláda SR;
PV MH SR

1. 3.  2002

11. Správa o priebehu realizácie podpor-
ných finančných  programov pre 
MSP za 1. polrok 2001.

Plnenie uznesenia vlády SR  č. 223/2000 Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves 
tície a priemyselného 
VaV

NARMSP
SZRB

Vláda SR;
PV MH SR

30. 9. 2002

12. Návrhy na poskytnutie podpory na 
dobudovanie priemyselných parkov.

Plnenie zákona č. 193/2001 Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

Regióny, obce, 
podnikateľská 
sféra, atď. 

Vláda SR;
PV MH SR

priebežne
k 30. 9. 2002

13. Návrhy rozhodnutia vlády SR o 
stavbách, ktorých uskutočňovanie je 
vo verejnom záujme.

Plnenie zákona č. 175/1999 Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

Regióny, obce, 
podnikateľská 
sféra, atď.

Vláda SR;
PV MH SR

priebežne
k 30. 9. 2002

14. Návrhy rozhodnutia vlády SR o Plnenie zákona o investičných stimuloch. Sekcia stratégie; Regióny, obce, Vláda SR; priebežne
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poskytnutí investičných stimulov v 
zmysle zákona o investičných 
stimuloch.

Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

podnikateľská 
sféra, atď.

PV MH SR k 30. 9. 2002

Sekcia energetiky
Tabuľka č. 1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

15. Návrh riešenia problematiky prípravy 
útlmu Bane dolina Veľký Krtíš, 
zabezpečenie vypracovania štúdie 
útlmu EIA a zahájenia útlmu banskej 
činnosti a likvidácie hnedouhoľnej 
bane

Plnenie uznesenia vlády SR č. 1037/2001. Sekcia energetiky MŽP SR Vláda SR;
PEM;
SBK

30. 4. 2002

16. Koncepcia využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie.

Plnenie plánu práce vlády SR na rok 2001 Sekcia energetiky MŽP SR Vláda SR;
PEM;

30. 6. 2002

17. Koncepcia energetickej efektívnosti. Plnenie plánu práce vlády SR na rok 2001 Sekcia energetiky Vláda SR;
PEM;

30. 6. 2002

18. Návrh novely zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii sieťových odvetví.

Predmetom právnej úpravy bude transfor-
mácia Úradu pre reguláciu sieťových odvet-
ví z rozpočtovej na príspevkovú organizá-
ciu. Súčasťou novely bude tiež problemati-
ka ďalších zmien niektorých vybraných 
ustanovení zákona o energetike. Návrh 
predmetnej novely bude predložený v spo-
lupráci s Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví.

Sekcia energetiky Sekcie, .odbory 
MH SR LRV SR;PV 

MH SR

31.5.2002
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Sekcia priemyslu
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

19. Návrh zákona o zaobchádzaní s 
chem. látkami, ktoré možno použiť 
na nezákonnú výrobu omamných 
látok a psychotropných látok a o 
doplnení zákona č. 140/1961 Zb. 
Trestného zákona.

Ide o nové znenie zákona o zaobchádzaní s 
prekurzormiomamných a psychotropných 
látok, vypracované v nadväznosti na posu-
dok právneho experta EK k zákonu 
č. 268/2000 Z. z. a zohľadňujúci zmeny 
predpisov EÚ uskutočnené po dátume 
schválenia zákona č. 268/2000 Z. z. Navr-
hovanou úpravou sa dosiahne úplná imple-
mentácia Nariadenia Rady 3677/90/EHS v 
znení zmien a doplnkov a smernice 
92/109/EHS v znení zmien a doplnkov. 

Sekcia priemyslu Sekcie, odbory MH 
SR

LRV SR;
PV MH SR

30. 4. 2002

20. Návrh novely zákona č. 179/1998 Z. 
z. o obchodovaní s vojen. materiá-
lom a o doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení nes-
korších predpisov.

Na základe "Protokolu proti nezákonnej 
výrobe a obchodovaniu so strelnými zbra-
ňami, ich súčasťami a komponentmi a stre-
livom, doplňujúci Dohovor OSN proti nad-
národnému organizovanému zločinu", ktorý 
sa zásadným spôsobom dotýka kontroly ob-
chodu s vojenským materiálom, vzniká po-
treba novelizovať zákon č. 179/1998 Z. z.

Sekcia priemyslu. Sekcie, odbory MH 
SR

LRV SR;
PV MH SR

30. 4. 2002

21. Informácia o stave realizácie progra-
mu ,,Drevo – surovina 21. storočia", 
v rámci Programu na podporu rozvo-
ja spracovania a využívania drevnej 
suroviny.

Plnenie uznesenia vlády SR č. 830/1999 a 
uznesenia vlády SR č. 726/2001;
Informovať PV MH SR a následne vládu SR 
o plnení akčného programu ,,Drevo – 
surovina 21. Storočia. 

Sekcia priemyslu;
Odbor chemického a 
spotrebného priemyslu

MP SR
Profesné zväzy
MVRR SR
MŽP SR

Vláda SR 30. 6..2002
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Sekcia európskej integrácie
Tabuľka č. 1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

22. Koordinácia integračného 
procesu za oblasti v gescii 

MH SR
* zabezpečenie realizácie a 

aktualizácie NPAA v rezorte 
MH SR

* vypracovanie podkladových 
materiálov za oblasti v gescii 
MH SR pre hodnotiacu Správu 
EK  o pripravenosti SR na 
členstvo v EÚ

* zabezpečenie plnenia úloh 
vyplývajúcich pre MH SR zo 
záverov a uznesení MRV SR pre 
európsku integráciu

Zabezpečovanie plnenia krátkodobých 
a strednodobých priorít obsiahnutých 
v NPAA.

Sekcia európskej 
integrácie

Sekcie, .odbory 
MH SR 

ÚV SR priebežne
k 30. 9. 2002

23. Koordinácia a príprava na negociácie 
o vstupe SR do EÚ za kapitoly 
v gescii MH SR

* spracovanie informácií o stave 
plnenia záväzkov v uzatvore-
ných negociačných kapitolách 
v gescii MH SR;

* zabezpečenie organizačnej a od-
bornej prípravy negociácií kapi-
toly č. 26 – Vonkajšie vzťahy 
a plnenia úloh spojených s čin-

koordinácia činností negociačných skupín 
v gescii MH SR (14 – Energetika, 15 – 
Priemyselná politika, 16 – MSP, 23 – 
Ochrana spotrebiteľov a zdravia, 26 – 
Vonkajšie vzťahy)

Sekcia európskej 
integrácie

Príslušní vedúci 
negociačných 
skupín

ÚV SR;
MZV SR

priebežne
k 30. 9. 2002
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nosťou pracovnej skupiny č. 26;
* informácia o stave pokroku pri 

preberaní  acquis communau-
taire za kapitolu č. 26 – Von-
kajšie vzťahy vo forme databá-
zových súborov (Progress Edi-
tor a Screeningový Editor);

* harmonizácia zmlúv hospodár-
skeho charakteru so zmluvnou 
základňou EÚ.

24. Uplatňovanie obchodnej časti 
Európskej dohody o pridružení
* spracovanie podkladových ma-

teriálov za rezort MH SR na za-
sadnutie Asociačného výboru 
SR/EÚ, Asociačnej Rady 
SR/EÚ;

* zabezpečenie organizačnej a od-
bornej prípravy zasadnutia Aso-
ciačného podvýboru pre obchod, 
priemysel a ECSC výrobky.

zabezpečovanie uplatňovania obchodnej 
časti ED 

Sekcia európskej 
integrácie

Sekcie, .odbory 
MH SR 

ÚV SR priebežne
k 30. 9. 2002

25. Realizácia projektov v rámci 
Národného programu PHARE 2002 

zabezpečenie predkladania ideových 
zámerov projektov regionálneho rozvoja, 
a to najmä v oblasti podpory podnikateľskej 
sféry a rozvoja ľudských zdrojov 

Sekcia európskej 
integrácie 
(sektorový koordinátor 
PHARE)

Sekcie, .odbory 
MH SR 

MVRR SR priebežne
k 30. 9. 2002

Sekcia mnohostrannej obchodnej spolupráce
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

26. Návrh programu, vrátane organizač-
ného a finančného zabezpečenia 
summitu premiérov krajín CEFTA na 

Organizačné a odborné zabezpečenie 
summitu.

MZV SR;
ÚV SR;
Sekcia mnohostrannej 

MZV SR,
Úrad vlády SR

Vláda SR 31. 5. 2002
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Slovensku. obchodnej spolupráce
27. Správa o výsledkoch zahraničného 

obchodu za rok 2001 a hodnotenie 
komplexného programu podpory 
exportu. 

Plnenie uznesenia vlády SR č.1116/2001-
Analyzovať zahraničný obchod v terito-
riálnej a komoditnej štruktúre, zhodnotiť 
programy proexportnej politiky.

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 
MOS

MP SR, MZV SR, 
MF SR, odborné 
inštitúcie SR 
a sekcie MH SR

Vláda SR 31. 5. 2002

28. Správa z 20. riadneho zasadnutia 
Rady colnej únie SR a ČR.

informovanie vlády o výsledkoch 20. zasad-
nutia RCÚ.

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 
SMOS

SS RCÚ, MF SR, 
MP SR a MZV SR

Vláda SR 30. 6. 2002

29. Dohoda o prístupe Chorvátska k 
CEFTA.

rozšírenie zóny voľného obchodu o ďalšiu 
krajinu CEFTA.

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 
SMOS 

MP SR, 
MF SR, Colné 
riaditeľstvo

Vláda SR;
NR SR

priebežne
k 30. 9. 2002;
2. polrok 2002

30. Informácia zo stretnutia predsedov 
vlád krajín CEFTA.

informovanie vlády o dosiahnutých výsled-
koch a záveroch summitu premiérov.

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 
SMOS

MZV SR, 
MP SR

Vláda SR priebežne
k 30. 9. 2002
2. polrok 2002

31. Správa z 21. riadneho zasadnutia 
Rady colnej únie SR a ČR.

informovanie vlády o výsledkoch 21. zasad-
nutia RCÚ.

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 
SMOS

SS RCÚ, MF SR, 
MP SR a MZV SR

Vláda SR priebežne
k 30. 9. 2002
k 31. 12.  2002

Sekcia dvojstrannej obchodnej spolupráce
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

32. Dodávka lodí pre SR  na  účet čias-
točného zníženia zadĺženosti  RF 
voči  SR.-

Zaradenie do  požiadaviek MH SR  na čias-
točné zníženie   zadĺženosti RF voči SR.

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce; 
3. teritoriálny odbor

MF SR Vláda SR 31. 1. 2002

33. Hodnotenie úloh prijatých na medzi-
vládnych komisiách SR s tretími 
stranami a na zmiešaných komisiách 

Informovať vládu SR o plnení úloh ako 
záväzkov z plnenia medzinárodných zmlúv-

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce;
všetky TEO

Všetky rezorty, 
participujúce na 
činnosti MVK a 

Vláda SR 28. 2. 2002
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SR so subjektami RF- ZK

34. Návrh účasti Slovenskej republiky na 
Svetovej výstave EXPO 2005 
v Aichi, Japonsko-

informovať vládu SR o podmienkach účasti- Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce;
OŠOZS

MF SR; 
MZV SR

Vláda SR 31. 5. 2002j

35. Informácia o príprave 10. zasadnutia 
Medzivládnej komisie pre obchod-
nohospodársku , vedecko-technickú 
a kultúrnu spoluprácu  medzi  SR 
a RF konaného v Moskve-

informovať  vládu SR o príprave   a  cieľoch 
rokovaní  pripravovaného 
10.  zasadnutia MVK-

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce; 
3. teritoriálny odbor 

Všetky rezorty 
participujúce na 
činnosti MVK

Vláda   SR 31. 5. 2002

36. Správa o výsledkoch 10. zasadnutia 
medzivládnej komisie pre obchodno-
hospodársku , vedecko-technickú 
a kultúrnu spoluprácu  medzi  SR 
a RF-

informovať  vládu SR o priebehu 
a výsledkoch rokovania  10. zasadnutia 
MVK a rozpracovať  úlohy pre všetky 
zainteresované rezorty a inštitúcie.

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce; 
3. teritoriálny odbor 

Všetky rezorty 
participujúce na 
činnosti MVK

Vláda   SR 30. 9. 2002

Sekcia cestovného ruchu
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

37. Podpora domáceho cestovného 
ruchu.

Návrh opatrení na podporu domáceho ces-
tovného ruchu
uznesenie vlády SR č. 185/2001

Sekcia cestovného ru-
chu;
Odbor rozvoja cestov-
ného ruchu

MF SR Vláda SR 30. 9. 2002

38. Marketingová analýza produktu a 
trhu CR v SR.

Plnenie prioritných úloh EK. Sekcia cestovného ru-
chu;

Vláda SR 31. 5. 2002
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Sekcia ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

39. Návrh zákona o elektronickom ob-
chode.

Právna úprava elektronického podnikania 
a s ním súvisiacich otázok.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa,  obchodu a slu-
žieb;
Odbor obchodu a slu-
žieb

Sekcia stratégie; Vláda SR 31. 3.  2002

40. Materiál „Informácia  o realizácii 
projektu podpory predaja kvalitných 
a konkurencie- schopných produk-tov 
vyrobených na Slovensku“.

Podpora ekonomického podnikateľského 
prostredia, rozvoj odvetví spracovateľského 
priemyslu, s pozitívnym dopadom na za-
mestnanosť. 

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor obchodu a slu-
žieb

Vláda SR 30. 4. 2002

41. Návrh novely zákona č.40/1964 Zb. 
Občianskeho .zákonníka. 

V revidovanom NPAA, ktorý bol schválený 
vládou SR dňa 30.  .2001, je v kapitole č. 23 
- ochrana spotrebiteľov a zdravia ulože-ná 
MH SR úloha implementovať v rámci 
strednodobých priorít smernicu o užívaní 
nehnuteľností (94/47/EC) a smernicu o ne-
primeraných podmienkach v spotrebiteľ-
ských zmluvách (93/13/EC).Smernica o 
striedavom užívaní nehnuteľností nie je v 
právnom poriadku SR upravená vôbec, 
smernica o neprimeraných podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách je čiastočne 
upravená v zákone č. 634/1992 Zb. o ochra-
ne spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 
Z. z.. Novelou Občianskeho zákonníka by sa 
mala dosiahnuť úplná implementácia 

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor spotrebiteľskej 
politiky

Sekcia stratégie;
MS SR

Vláda SR 30. 4. 2002

42. Návrh novely zákona č.40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka.

Implementácia smernice 93/13/ES o nepri-
meraných podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor spotrebiteľskej 
politiky

Sekcia stratégie; 
MS SR 

Vláda SR 30. 4. 2002
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43. Návrh novely zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa.

Implementácia smernice 1999/94/ES;-dos-
tupnosť spotrebiteľských informácií o pali-
vovej úspornosti a emisiách CO2 v súvis-
losti s predajom nových osobných vozidiel.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor spotrebiteľskej 
politiky

Sekcia stratégie;
MDPT SR;
MŽP SR 

Vláda SR priebežne
k 30. 9. 2002;
k 31. 12. 2002

44. Návrh nariadenia vlády SR o dostup-
nosti spotrebiteľskej informácie o 
palivovej úspornosti a emisiách CO2 
v súvislosti s predajom nových osob-
ných vozidiel.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 
1999/94/ES z 13. 12. 1999 vzťahujúca sa na 
dostupnosť spotrebiteľskej informácie o pa-
livovej úspornosti a emisiách CO2 v súvis-
losti s predajom nových osobných vozidiel.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor 
spotrebiteľskej 
politiky

Sekcie, .odbory 
MH SR

LRV SR;
PV MH SR

31.5. 2002

Sekcia hospodársko -  prevádzková
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

45. Návrh rozpočtu kapitoly MH SR na 
rok 2003 (písomná + elektronická 
forma).

Podkladový materiál pre súborný materiál 
MF SR „Návrh rozpočtu SR na rok 2003“.

Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický odbor

Všetky sekcie a 
odbory

MF SR
(následne do 
vlády SR)

júl 2002*/

46. Návrh rozpočtu kapitoly MH SR  na 
rok 2003 (písm. forma).

Presadzovanie zámerov vlády SR pri 
schvaľovaní rozpočtu na rok 2003.

Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický 
odbor

Všetky sekcie a 
odbory

Výboru pre 
hospodárstvo, 
privatizáciu 
a podnikanie 
NR SR

priebežne
k 30. 9. 2002
k 31.10. 2002*/

47. Návrh záverečného účtu kapitoly MH 
SR za rok 2001.

Kontrola plnenia a dodržania limitov štátne-
ho rozpočtu.

Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický odbor

Všetky sekcie a 
odbory

Výboru pre 
hospodárstvo, 
privatizáciu 
a podnikanie 
NR SR

apríl -  máj 
2002*/
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48. Finančné zúčtovanie vzťahov 
podnikateľských subjektov, PO a RO, 
ústredných orgánov a ostatných 
neziskových organizácií so štátnym 
rozpočtom za rok 2001.

Podklad pre MF SR na rokovanie vlády SR. Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický odbor

Všetky sekcie a 
odbory

MF SR 
(následne do 
vlády SR)

marec - apríl 
2002*/

49. Spracovanie „Registra investícií“ 
v rámci Návrhu rozpočtu kapitoly 
MH SR na rok 2003.

Podklad pre MF SR na rokovanie vlády SR. Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický odbor

Všetky sekcie a 
odbory

MF SR 
(následne do 
vlády SR)

júl 2002*/

*/Predpokladaný termín

Sekcia organizácie a riadenia
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

50. Návrh zákona o hospodárskej 
mobilizácii.

Potreba novej právnej úpravy hospodárskej 
mobilizácie ako súčasti zdrojovej základne 
hospodárstva SR pre bezpečnostný systém 
SR.

Sekcia organizácie a 
riadenia
Odbor krízového 
manažmentu

Sekcie, odbory MH 
SR

LRV SR;
PV MH SR

31. 5. 2002

Odbor pre kontrolu zákazu chemických zbraní
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

51. Príprava bilaterálnej dohody o pos-
kytnutí pomoci medzi OPCW a SR 
podľa článku X Dohovoru o zákaze 
chemických zbraní. 

Upresniť organizačné, materiálne, finančné a 
právne podmienky poskytovania pomoci SR 
iným členským štátom OPCW pri ich 
napadnutí chemickými zbraňami alebo hro-

Odbor pre kontrolu zá-
kazu chemických zbraní

MO SR; MZV SR; 
MV SR; MZ SR; 
MDPT SR;
Odbor legislatívy a 

Vláda SR priebežne
k 30. 9. 2002;
k 31. 12. 2002
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zbe takého napadnutia. aproximácie 
52. Správa o stave implementácie 

Dohovoru o zákaze chemických 
zbraní v SR a plnení záväzkov SR 
vyplývajúcich z uvedeného dohovoru 
v roku  2001.

Informovať vládu SR  o stave plnenia úloh v 
oblasti zákazu chemických zbraní a navr-
hnúť opatrenia pre odstránenie nedostatkov a 
zabezpečenie splnenia úloh v nasledujú-com 
období.

Odbor pre kontrolu zá-
kazu chemických zbraní

MO SR; MZV SR; 
MV SR,;MZ SR; 
MDPT SR

Vláda SR 31. 1. 2002

Poznámka:
Príprava bilaterálnej dohody o poskytovaní pomoci medzi OPCW a SR je vykonávaná v súlade s článkom X § 7 Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Cieľom uzavretia tejto  
dohody je upresniť vo vzťahu k OPCW a iným je členským štátom všetky podmienky, za ktorých by bola poskytnutá pomoc SR. Predpokladáme, že táto dohoda bude jednou z 
prvých takýchto dohôd v rámci OPCW a má byť jedným z praktických opatrení, ktorými SR potvrdí svoje vedúce postavenie v oblasti implementácie článku X Dohovoru medzi 
štátmi Východoeurópskej regionálnej skupiny OPCW. 

Odbor -Kancelária ministra
Tabuľka č.1.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

53. Zhodnotenie dopadov vstupu do 
Európskej únie na výkonnosť a kon-
kurencieschopnosť slovenskej 
ekonomiky.

Iniciatívny materiál informujúci o predpok-
ladoch dopadov vstupu SR do EÚ  vo vzťa-
hu konkurenčnej sile a výkonnosti sloven-
skej ekonomiky.

Kancelária ministra Vláda SR 31. 7. 2002
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Príloha č. 2.

Aktualizácia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky MH SR

Úlohy do Porady vedenia MH SR, ostatné úlohy - rok 2002

Sekcia: stratégie,
Tabuľka č.2.

Č. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, iné 
rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

1. Informácia o hospodárení štátnych 
podnikov a spoločností, v ktorých 
MH SR vykonáva práva akcionára.

Informovať vedenie MH SR o stave hospo-
dárenia štátnych podnikov, v ktorých 
MH SR vykonáva práva akcionára.

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Príslušné š.p. PV MH SR 30. 4. 2002;
30. 9. 2002

2. Informačný bulletin Komplexné analytické zhodnotenie stavu 
odvetví v pôsobnosti MH SR, vrt. zhodno-
tenia vývoja základných makroekonomic-
kých ukazovateľov slovenskej ekonomiky.

Sekcia stratégie;
Odbor hospodárskej 
politiky

Ekonom-Servis PV MH SR 31. 3. 2002

3. Informácia o činnosti Inovačného 
fondu, n.f..

Potvrdenie výsledkov úloh a schválenie 
záverečného účtu

Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

Sekcie 200,300 PV MH SR 30. 5.  2002

4. Periodické hodnotenie organizácií 
a pracovísk výskumu a vývoja

Potvrdiť a vydať osvedčenie organizáciám 
a pracoviskám VaV

Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

Sekcie 200,300, 
700

PV MH SR 30. 6.. 2002

5. Zhodnotenie výsledkov riešení 
vedecko-technických projektov 
ukončených v roku 2001

Schválenie ukončených VTP a potvrdenie 
účelnosti využitia ekonomicky oprávnených 
nákladov

Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 

Sekcie 200,300 PV MH SR
MŠ SR, 
MF SR

30. 9. 2002
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VaV
Hodnotenie účelnosti a 
efektívnosti vynalože-
ných prostriedkov na rozvojové 
a podporné programy kap. MH SR

Zabezpečiť na základe hodnotenia realizácie 
programov efektívnu alokáciu prostriedkov 
v ďalšom období

Sekcia stratégie;
Odbor podporných pro-
gramov pre MSP, inves-
tície a priemyselného 
VaV

Sekcie 200, 300, 
500, 600, 700, 800, 
NARMSP, SZRB, 
SARIO

PV MH SR Priebežne
k30. 9. 2002;
k 31. 10. 2002

Sekcia priemyslu
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

Aktualizácia materiálu ,,Rozpraco-
vanie priemyselnej politiky SR vo 
vybraných odvetviach spracovateľ-
ského priemyslu do roku 2006".

Cieľom je posúdiť vplyv implementácie 
integračných požiadaviek na vývoj produk-
čnej výkonnosti, efektívnosti a najmä kon-
kurenčnej schopnosti produkcie odvetví v 
kompetencií sekcie vrátane posúdenia mož-
nosti ich reštrukturalizácie (v súlade s uzne-
senie vlády SR č. 978/2001) v očakávanom 
ekonomickom prostredí v súvislosti s prí-
pravou vstupu SR do EÚ.

Sekcia priemyslu;
Odbor rozvoja priemys-
lu a priemyselnej spolu-
práce

Odvetvové odbory 
sekcie 300
(320,330,340)
ZPZ SR
AZZZ SR
MŽP SR

PV MH SR Priebežne
k30. 9. 2002;
k 31. 12. 2002

Informácia o záveroch rokovaní sú-
visiacich s prípravou protokolu k 
Európskej dohode o posudzovaní 
zhody a uznávaní priemyselných vý-
robkov medzi EK a SR (PECA).

Postupné odstraňovanie technických pre-
kážok obchodu pre výrobky odvetví spraco-
vateľského priemyslu v pôsobnosti sekcie a 
ich voľný pohyb na trhu EÚ.

Sekcia priemyslu;
Odbor rozvoja priemys-
lu a priemyselnej spolu-
práce 

ÚNMS SR PV MH SR 30. 6. 2002
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Sekcia európskej integrácie
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

Koordinácia a príprava na negociá-
cie o vstupe SR do EÚ za kapitoly 
v gescii MH SR:

* zabezpečenie organizačnej 
a odbornej prípravy negociácií 
kapitoly č. 26 – Vonkajšie 
vzťahy a plnenia úloh spojených 
s činnosťou pracovnej skupiny č. 
26

spracovanie informácií o stave záväzkov 
vyplývajúcich z pracovných skupín v gescii 
MH SR.

SEI Príslušní vedúci 
negociačných 
skupín 

Sekcie, odbory MH 
SR;
Príslušné rezorty

PV MH SR
ÚV SR
MZV SR

PV MH SR
ÚV SR
MZV SR

priebežne

priebežne

Sekcia mnohostrannej obchodnej spolupráce
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

10. Novela zákona č.179/1998 Z.z. 
o obchodovaní s vojenským 
materiálom

Odstrániť existujúce nedostatky, ktoré neu-
možňujú dostatočnú kontrolu dovozu a vý-
vozu vojenského materiálu ako aj zapraco-
vanie predpisov EÚ

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce

Sekcia priemyslu;
Sekcia dvojstran-
nej obchodnej spo-
lupráce;
Odbor legislatívy a 
aproximácie;

PV MH SR 31. 3. 2002

11. Informácia o priebehu a výsledkoch 
riadneho zasadnutia Spoločného 
výboru CEFTA

informovať vedenie MH SR o dosiahnutých 
výsledkoch a záveroch zasadnutia 
Spoločného výboru 

Sekcia mnohostrannej 
obchodnej spolupráce 

PV MH SR 2. polrok 2002
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Sekcia dvojstrannej obchodnej spolupráce
Tabuľka č.2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

12. Hodnotenie plnenia medzinárodných 
zmlúv v gescii MH SR.

Čiastkový výstup pre materiál na rokovanie 
vlády predkladaný MZVSR.

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce;

Sekcie, odbory MH 
SR

MZV SR 31. 1. 2002

13. Hodnotenie obchodno-ekonomic-
kých oddelení ZÚ SR za rok 2001.

Pravidelný hodnotiaci materiál vyplýva zo 
smernice č. 9/1999.

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce;

Sekcia mnohos-
trannej obchodnej 
spolupráce

MZV SR 28. 2. 2002

14. Správa o výsledkoch 9. zasadnutia 
Medzivládnej komisie pre obchod-
no-hospodársku a vedecko-technickú 
spoluprácu medzi SR a Ukrajinou. 

Informácia o priebehu a výsledkoch roko-
vania  9. zasadnutia MVK a rozpracovať 
úlohy pre všetky zainteresované sekcie 
MH SR.

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce; 3. 
teritoriálny odbor

PV MH SR 28. 2. 2002

15. Návrh účasti Slovenskej republiky na 
Svetovej výstave EXPO 2005 
v Aichi, Japonsko.

Informácia o podmienkach účasti SR na 
EXPO-2005. 

Sekcia dvojstrannej 
obchodnej spolupráce; 
OŠOZS

MF SR, MZV SR PV MH SR;
Vláda SR

30. 4. 2002

Sekcia cestovného ruchu
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

16. Vyhodnotenie činnosti SACR a plán 
činnosti na rok 2003.

Zvýšenie účinnosti marketingových propa-
gačných aktivít SACR.

Sekcia cestovného 
ruchu;
Odbor medzinárodnej 
spolupráce a koordi-
nácie v CR

PV MH SR 31. 3. 2002

17. Informácia o úlohách vyplývajúcich Informácia a návrh úloh. Sekcia cestovného MVRR SR PV MH SR 30. 6. 2002
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z realizácie sektorového operačného 
programu cestovného ruchu v rámci 
Národného programu regionálneho 
rozvoja SR.

ruchu;
Odbor rozvoja cestov-
ného ruchu

18. Zásady udeľovanie oprávnení na 
vykonávanie činností sprievodcov 
cestovného ruchu.

Vydanie zásad pre činnosť sprievodcov 
cestovného ruchu.

Sekcia cestovného 
ruchu;
Odbor medzinárodnej 
spolupráce a koordi-
nácia v CR

PV MH SR 31. 3. 2002

19. Vyhodnotenie Pilotnej grantovej 
schémy na podporu rozvoja 
cestovného ruchu podľa regiónov 
a investičných a neinvestičných 
projektov. 

Informácia o realizácií podpory v rámci 
prostriedkov EÚ. 

Sekcia cestovného 
ruchu;
Odbor medzinárodnej 
spolupráce a koordi-
nácie v CR

PV MH SR 31. 7. 2002

Sekcia ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb
Tabuľka č.2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

20. Návrh zákona o elektronickom ob-
chode (dopracovaný o pripomienky 
vznesené vo verejnej odbornej dis-
kusii ).

Právna úprava elektronického podnikania 
a s ním súvisiacich otázok.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor obchodu a slu-
žieb

Sekcia stratégie PV MH SR 28. 2.  2002

21. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti 
SOI za rok 2001.

Oboznámenie sa s výsledkami kontroly, vy-
konanými dozorným orgánom, ktorý meto-
dicky riadi a usmerňuje sekcia ochrany spo-
trebiteľa, obchodu a služieb.

Sekcia ochrany spotre-
biteľa, obchodu a slu-
žieb;
Odbor obchodu a slu-
žieb

PV MH SR 31. 3.  2002
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Sekcia hospodársko-prevádzková
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

22. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu 
kapitoly MH SR

kontrola opatrení na neprekračovanie vý-
davkov štátneho rozpočtu.

Sekcia hospodársko-
prevádzková;
Ekonomický odbor

Všetky sekcie a 
odbory

PV MH SR priebežne
k 1.; 2.; 3.; 4. 
štvrťrok2002

Odbor pre kontrolu zákazu chemických zbraní
Tabuľka č. 2.

P.č.. Názov úlohy Cieľ úlohy Zodpovedná 
sekcia/odbor

Spolupráca
(sekcie, odbory a 
iné rezorty)

Predloží sa Termín
(Mesiac/rok)

23. Správa o stave implementácie Doho-
voru o zákaze chemických zbraní v 
SR a plnení záväzkov SR vyplývajú-
cich z uvedeného Dohovoru v roku 
2002.

Informovať PV ministerstva o stave plnenia 
úloh v oblasti zákazu chemických zbraní a 
navrhnúť opatrenia pre odstránenie nedos-
tatkov a zabezpečenie splnenia úloh v na-
sledujúcom období.

Odbor pre kontrolu 
zákazu chemických 
zbraní

MO SR; MZV SR; 
MV SR; MZ SR; 
MDPT SR

PV MH SR;
Vláda SR

priebžne
k  31. 12. 2002

DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 10 K STREDOEURÓPSKEJ
DOHODE O VOĽNOM OBCHODE
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Z minuloročných zasadnutí Spoločného výboru CEFTA, stretnutia ministrov poľnohospodárstva, ako aj zo summitu predsedov vlád krajín 
CEFTA vyplynula úloha týkajúca sa  ďalšej liberalizácie agropotravinárskeho obchodu. V zmysle záverov z týchto stretnutí sa v minulom roku začali 
rokovania medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na jednej strane a Maďarskou republikou na strane druhej na bilaterálnej úrovni. 

Z výsledkov rokovaní vyplýva, že dochádza k ďalšiemu zníženiu colných sadzieb u komodít, ktoré doteraz ešte neboli liberalizované v rámci 
CEFTA, a ich výška obmedzovala  slovenským exportérom prístup na trhy Maďarska. Zároveň došlo k ďalšej liberalizácii niektorých komodít, na 
ktoré sa už poskytovali preferenčné clá z Doplnkového protokolu č. 3 k CEFTA. 

Výsledky rokovaní expertov sú obsiahnuté v Doplnkovom protokole č. 10 k CEFTA, ktorý bol odsúhlasený všetkými zmluvnými stranami 
CEFTA na riadnom zasadnutí Spoločného výboru CEFTA dňa 11.10.2001 v Bukurešti a následne bol podpísaný štátnymi tajomníkmi ministerstiev 
zodpovedných za zahraničný obchod dňa 16.11.2001 v Bukurešti, tak aby mohol byť predbežne uplatňovaný od 1.1.2002.

Doplnkový protokol č. 10 k CEFTA obsahuje nové prílohy C a D k Protokolu č. 4, ktoré nahrádzajú existujúce prílohy C a D z Doplnkového 
protokolu č. 3 k CEFTA.
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DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 10

K STREDOEURÓPSKEJ DOHODE O VOĽNOM OBCHODE

Zástupcovia Bulharskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, 
Slovenskej republiky a Slovinskej republiky (ďalej len „strany“),
znovu potvrdzujúc  svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov, 
pripomínajúc  svoj úmysel progresívne znižovať podstatné prekážky celého svojho vzájomného obchodu, 
v súlade s  ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
dohodli sa takto:

Článok 1

Prílohy C a D Protokolu 4 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa zrušujú a nahrádzajú 
novými prílohami C a D  Protokolu 4, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto doplnkového protokolu.

Článok 2

Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú časť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 3

1. Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň od dátumu keď  depozitár obdrží posledné 
oznámenie od strán o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tohto 
doplnkového protokolu.

3. Ak tento doplnkový protokol nenadobudne platnosť k 1. januáru 2002, bude sa predbežne vykonávať 
medzi  Českou  republikou  a  Maďarskou  republikou  a  medzi  Slovenskou  republikou  a  Maďarskou 
republikou od tohto dátumu. 

NA  DÔKAZ  TOHO  dolupodpísaní,  riadne  na  to  splnomocnení,  podpísali  tento  doplnkový 
protokol.

Dané v Bukurešti dňa 16. novembra 2001 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré sa 
uloží u vlády Poľskej republiky. Depozitár doručí overené kópie všetkým stranám Stredoeurópskej dohody 
o voľnom obchode.

Za Bulharskú republiku
Za Českú republiku
Za Maďarskú republiku
Za Poľskú republiku
Za Rumunsko
Za Slovenskú republiku
Za Slovinskú republiku
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Príloha C k Protokolu 4

HS kód eská republikaČ
Colná sadzba (%) Kvóta Colná sadzba (%) Kvóta

0102.90 0 4.000 t 0 500 t
0103.91 0 6.000 t 0 500 t
0103.92
0105 0 120 t 0 200 t
0201 0 4.000 t 0 500 t
0202 0 0
0203 0 6.000 t 0 500 t
0207.11 28 28
0207.13.10 20 20
0207.13.20 20 20
0207.13.30 20 20
0207.13.40 20 20
0207.13.50 20 20
0207.13.60 20 20
0207.13.70 20 20
0207.13.99 20 20
0207.27 0  1.000 t 0 250 t
0207.32 0 1.500 t 0 600 t
0207.33 0 0
0207.32 15 15
0207.33 15 15
0209 0 300 t 0 50 t
0210.11 15 300 t 15 300 t
0210.12 15 15
0210.19 15 15
0402.10 20 800 20 100
0402.21 20 20
0402.99 20 20
0402.29 27 27
0403.10 10 400 t 10 100 t
0405.20.10 5 5
0405.20.30 5 5
0406 0 300 t 0 400 t
0409 10 50 t 10 300 t
0603.90 0 0
0701.90.10 10 15.000 t 10 10.000 t
0701.90.90 10 10
0702 0 1.000 t 0 200 t
0703.20 0 700 t 0 500 t
0704.10 0 200 t 0 60 t
0706.90.30 0 1.000 t 0 500 t
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0708.10 0 200 t 0 70 t
0709.60.10 0 3.000 t 0 200 t
0709.70 5 100 t 5 50 t
0807.11 3 6.000 t 3* 2.000 t
0807.19 3 3*
0809.30 3 200 t 3 200 t
0810.30 6 150 t 6 70 t
0811.10 0 250 t 0 100 t
811.90.85 0 0
1005.90 15 15
1103.11 0 250 t 0 200 t
1103.13 0 100 t 0 500 t
1104.19.30 10 200 t 10 70 t
1104.19.50 10 10
1104.19.99 10 10
1107 3 6.500 t 3 4.500 t
1108.20 8 100 t 8 50 t
1205.00.90 15 15
1206.00.91 20 20
1206.00.99 20 20
1207.91 0 0
1212.91.20 8 8
1212.91.80 20 20
1512.11 15 15
1512.19 0 4.000 t 0 3.000 t
1512.19 18 18
1514.10 15 15
1514.90 20 20
1516.10 14 14
1516.20 11 11
1517 10 500 t 10 500 t
1601 15 15
ex 1601.00.91 0 600 t 0 400 t
1602.32 0 400 t 0 150 t
1602.41 15 15
1602.90.10 15 15
1602.90.31 0 0
1602.90.41 5 5
1602.90.51 15 15
1602.90.61 15 15
1602.90.69 15 15
1602.90.72 15 15
1602.90.74 15 15
1602.90.76 15 15
1602.90.78 15 15
1602.90.98 5 5
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1702.30 - 10 500 t
1702.30 40 40
1702.40 40 40
1702.60 - 15 6.000 t
1704.90.61 0 100 0 100
1704.90.65 0 0
1806.20.95 5 500 t 5 500 t
1806.31 5 5
1806.32 5 5
1806.90 6 6
1901.10 0 500 t 0 200 t
1901.90 0 0
1902.11 0 300 t 0 200 t
1902.19 0 0
1902.20 10 100 t 10
1902.30 10 100 t 10
1904.20.10 0 200 t 0 100 t
1904.90 0 200 t 0 100 t
1905.20 0 300 t 0 200 t
2004.10 10 10
2004.90.10 15 15
2004.90.30 15 15
2004.90.50 15 15
2004.90.91 15 15
2005.10 0 600 t 0 250 t
2005.20 0 0
2005.51 0 0
2005.59 0 0
2005.60 0 0
2005.40 0 200 t 0 500 t
2005.80 0 1.000 t 0 500 t
2006.00.31 10 10
2006.00.35 10 10
2006.00.38 10 10
2006.00.91 10 10
2006.00.99 10 10
2007.10 0 100 t 0 50 t
2009.80 0 300 t 0 100 t
2009.90.59 0 100 t 0 50 t
2101.30 10 100 t 10 50 t
2102.10 0 50 t 0
2102.20 0 50 t 0
2102.30 0 50 t 0 50 t
2103.90.90 0 300 t 0 50 t
2105 5 2.000 t 5
2106.90 5 5
2202.90 5 65.000 hl 5 35.000 hl
2203 10 9.000 hl 10 6.000 hl
2204 10 18.000 hl 10 12.000 hl
2208.60 30 1.000 hl 30 2.500 hl

41



2208.70 15 1.500 hl 30
2208.90 15 30

Strany sa dohodli, že nebudú poskytované žiadne exportné dotácie na dodávky realizované 
pri nulovej colnej sadzbe za podmienok stanovených v tejto prílohe (v rámci alebo bez kvót)
do 31.8.

Príloha D k Protokolu 4

HS kód Česká republika Slovenská 
republikaColná sadzba (%) Kvóta Colná sadzba (%) Kvóta

0102.90 0 4.000 t 0 500 t
0103.91 0 6.000 t 0 500 t
0103.92 0
0105 0 100 t 0 200 t
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0201 0 4.000 t 0 500 t
0202 0 0
0203 0 6.000 t 0 500 t
0207.11 28 28
0207.13 20 20
0207.24 15 15
0207.25 15 15
0207.26 15 15
0207.27 0 1.000 t 0 250 t
0207.32 15 15
0207.33 15 15
0207.35 15 15
0209 0 300 t 0 50 t
0402.10 20 1.200 t 20 150 t
0402.21 20 20
0402.99 20 20
0402.29 27 27
0403.10 10 3.200 t 10 300 t
0406 0 200 t 0 500 t
ex 0406.10.20.01 0 0
ex 0406.10.80.01 0 0
ex 0406.90.88.01 0 -
0409 10 50 t 10 300 t
0603.90 0 0
0701.90 10 15.000 t 10 10.000 t
0702 0 1.000 t 0 200 t
0703.20 - - 0 500 t
0704.10 0 200 t 0 60 t
0706.90 0 1.000 t 0 500 t
0708.10 0 200 t 0 70 t
0809.30 3 200 t 3 200 t
0811.10 0 250 t 0 100 t
0811.90.85 0 0
1005.90 15 15
1103.11 0 250 t 0 200 t
1103.13 0 100 t 0 500 t
1107 3 6.500 3 4.500 t
1108.13 0 3.000 t -
1212.91.20 10 10
1212.91.80 20 20
1512.11 15 15
1512.19 - 0 3.000 t
1512.19 20 20
1514.10 15 15
1514.90 20 20
1514.90 0 4.000 t -
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1516.10.10.01 2,5 2,5
1516.10.10.02 8 8
1516.10.10.99 8 8
1516.10.90.01 2,5 2,5
1516.10.90.02 8 8
1516.10.90.99 8 8
1516.20 7 7
1517 10 1.000 t 10 1.500 t
1601 15 15
ex 1601.00.91.00 - 0 100 t
ex 1601.00.99.00 - 0
1602.41 15 15
ex 1602.41.10 0 600 t -
1602.90 15 15
1702.30 - 10 500 t
1702.30 40 40
1702.40 40 40
1702.50 40 40
1703.90 - 7 6.000 t
1704.90.61 0 500 t 0 250 t
1704.90.65 0 0
1806.2095 5 500 t 5 500 t
1806.31.00.01 5 5
1806.31.00.02 5 5
1806.31.00.99 10 10
1806.32.10.01 5 5
1806.32.10.02 5 5
1806.32.10.99 10 10
1806.32.90.01 5 5
1806.32.90.02 5 5
1806.32.90.99 10 10
1806.90.11.00 10 10
1806.90.19.01 5 5
1806.90.19.99 10 10
1806.90.31.01 5 5
1806.90.31.99 10 10
1806.90.39.01 5 5
1806.90.39.99 10 10
1806.90.50.01 5 5
1806.90.50.99 10 10
1806.90.60.01 5 5
1806.90.60.99 10 10
1806.90.70.01 5 5
1806.90.70.99 10 10
1806.90.90.01 5 5
1806.90.90.99 10 10
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1901.10 0 500 t 0 200 t
1901.90 0 0
1902.11 0 300 t 0 200 t
1902.19 0 0
1902.20 10 100 t 10
1902.30 20 100 t 20
1904.20.10 0 200 t 0 100 t
1904.90 0 200 t 0 100 t
1905.20 0 200 t 0 100 t
2003.10 22 22
2004.10 15 15
2004.90 15 15
2005.10 0 600 t 0 250 t
2005.20 0 0
2005.51 0 0
2005.59 0 0
2005.60 0 0
2005.40 0 200 t 0 500 t
2005.80 0 1.000 t 0 500 t
2006 15 15
ex 2006.00.10 0 0
2007.10 0 100 t 0 50 t
2009.80 0 300 t 0 100 t
2009.90.59 0 100 t 0 50 t
2102.10 0 50 t 0
2102.20.11.99 0 50 t 0
2102.20.19.99 0 0
2102.20.90.00 0 0
2102.30 0 50 t 0 50 t
2103.20 10 300 t -
2103.30 10 -
2103.90.90 0 300 t 0 50 t
2105 5 1.000 t 5
2106.90.10 25 25
2106.90.30 25 25
2106.90.51 25 25
2106.90.55 25 25
2106.90.59 25 25
2106.90.92.99 25 25
2106.90.98.99 25 25
2202.90 5 30.000 hl 5 15.000 hl
2203 10 30.000 hl 10 20.000 hl
2204 10 4.000 hl 10 6.000 hl
2208.70 15 1.500 hl 30 2.500 hl
2208.50 30 1.000 hl 30
2208.60 30 30
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2208.90 30 30

Strany sa dohodli, že nebudú poskytované žiadne exportné dotácie na dodávky realizované pri nulovej 
colnej sadzbe za podmienok stanovených v tejto prílohe (v rámci alebo bez kvót)

Vypracoval:  Ing. Ľubica Nejezchlebová                          
                      Ján Filus                 
                      Ing. Petronela Struhárová
            

                                                                         Ing. Štefan Burda v. r.
                                                 generálny riaditeľ sekcie mnohostrannej spolupráce

Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPCW

Zoznam členských štátov OPCW, ktoré podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze chemických 
zbraní  k  28.  2.  2001..  Zoznam členských  štátov  je  uverejňovaný vo  Vestníku  MH SR v súlade  so 
zákonom č. 129 / 1998 Z. z.  o zákaze  chemických  zbraní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov. 
Tento zoznam slúži pre orientáciu podnikateľskej verejnosti,  pretože pre vývoz a dovoz chemických 
látok,  ktoré  podliehajú  kontrolnému  režimu  Dohovoru  o zákaze  chemických  zbraní  sa  vzťahujú 
v zmysle zákona č. 129 / 1998 Z. z. a zákona č. 26 / 2002 Z. z. určité obmedzenia i v závislosti na tom či 
štát je alebo nie je členským štátom OPCW.
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1. Albánsko
2. Alžírsko 
3. Arménsko 
4. Argentína 
5. Austrália 
6. Azerbajdžan 
7. Bahrajn 
8. Bangladéš 
9. Belgicko
10. Benin 
11. Bielorusko 
12. Bolívia
13. Bosna a Hercegovina 
14. Botswana 
15. Brazília 
16. Brunej 
17. Bulharsko
18. Burundi 
19. Burkina Faso 
20. Cookové ostrovy
21. Côte d'Ivoire 
22. Chorvátsko
23. Cyprus 
24. Česká republika 
25. Čile 
26. Čína 
27. Dánsko 
28. Dominikánska 

republika 
29. Ekvádor 
30. Eritrea 
31. Estónsko
32. Etiópia
33. Federálna republika 

Juhoslávia 
34. Fidži 
35. Filipíny
36. Fínsko 
37. Francúzsko 
38. Gabon 
39. Gambia 
40. Ghana 
41. Grécko 
42. Gruzínsko
43. Guinea 
44. Guinea - Bissau
45. Guyana 

46. Holandsko
47. Island 
48. India 
49. Indonézia 
50. Irán 
51. Írsko
52. Jamajka
53. Japonsko
54. Jemen
55. Jordánsko
56. Južná Afrika
57. Južná Kórea
58. Kamerun 
59. Kanada
60. Kazachstan
61. Keňa
62. Kiribati 
63. Kolumbia
64. Kostarika
65. Kuba
66. Kuvajt 
67. Laos 
68. Lesotho 
69. Lichtenšteinsko 
70. Litva
71. Lotyšsko
72. Luxembursko
73. Macedónia
74. Maďarsko
75. Malawi 
76. Malajzia 
77. Maledivy
78. Mali
79. Malta 
80. Mauretánia
81. Maurítius 
82. Mexiko 
83. Mikronézia 
84. Moldavsko
85. Monako 
86. Mongolsko
87. Maroko 
88. Mozambik 
89. Namíbia
90. Nauru
91. Nemecko
92. Nepál 

93. Nový Zéland
94. Nikaragua 
95. Niger
96. Nigéria 
97. Nórsko
98. Omán 
99. Pakistan 
100.Panama 
101.Paraguaj
102.Papua Nová Guinea 
103.Peru 
104.Poľsko
105.Portugalsko 
106.Qatar 
107.Rakúsko
108.Rumunsko
109.Ruská federácia 
110.Salvádor
111.San Marino 
112.Saudská Arábia 
113.Senegal 
114.Seychely 
115.Singapur
116.Slovenská republika 
117.Slovinsko
118.Spojené Arabské 

Emiráty
119.Spojené štáty 

Americké
120.Srí Lanka 
121.Sudán 
122.Surinam 
123.Svazijsko 
124.Svätá Lucia
125.Španielsko 
126.Švédsko
127.Švajčiarsko
128.Tadžikistan 
129.Taliansko
130.Tanzánia
131.Togo 
132.Trinidad a Tobago 
133.Tunisko
134.  Turecko 
135.Turkménsko 
136.Uganda
137.Ukrajina
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138.Uruguaj 
139.Uzbekistan 
140.Vatikán
141.Veľká Británia a

  Severné Írsko

142.Venezuela 
143.Vietnam 
144.Zambia 
145.Zimbabwe

Ing. Jozef  Bábik
riaditeľ odboru pre kontrolu zákazu chemických zbraní
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