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Všeobecne záväzné právne predpisy

V Ý N O S   č. 3/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 18. 04. 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 vy-
hlášky 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 sa v časti 
I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE položka

„surové hovädzie kože                                   tona            1 000       okrem EÚ, EZVO a ČR
 4101 20
 4101 50
 4101 90 00“

nahrádza položkou

„surové hovädzie kože                                   tona            1 000             okrem EÚ, EZVO a ČR
 4101 20
 4101 50“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 22. apríla 2002.
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Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.

V Ý N O S   č. 4/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 21. 05. 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 vy-
hlášky 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 sa v časti 
I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

1.  v položke
     
     „ex 1002 00 00     raž (okrem osiva)             tona              10. 000                 všetky  štáty“
     ročné množstvo „10.000“ nahrádza ročným množstvom „23.000“,

2.  v položke
     
     „1005 90 00          kukurica ostatná              tona               50.000                  všetky štáty“
     ročné množstvo „50.000“ nahrádza ročným množstvom „62.400“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 22. mája 2002.
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Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.

V Ý N O S   č. 5/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 27. 05. 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 vy-
hlášky 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 sa v časti 
I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE v položke

    
 „7404 00      odpady medené a medený šrot          tona        500         okrem EÚ, EZVO a ČR“ 
 ročné množstvo „500“ nahrádza ročným množstvom „1.300“.

     
Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S   č. 6/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 4. 7. 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 vy-
hlášky 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: 

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

a)   vypúšťajú položky
     „0104            živé ovce a kozy                             tona             500      všetky štáty okrem EÚ
       1101 00       pšeničná múka alebo múka 
                           zo súraže                                         tona         10.000     všetky štáty

1102 múky z obilnín, iné ako múky
zo pšenice alebo súraže                  tona            1.000     všetky štáty

1103 obilná krupička a krupica 
a pelety                                           tona            5.000     všetky štáty

       ex1104         obilné zrná inak opracované
                            okrem ryže položky 1006,
                            obilné klíčky celé, drvené,
                            vo vločkách alebo mleté
                            (okrem položky 1104 3090)          tona          10.000    všetky štáty“,

b)  v položke
     „1205             semená repky                                 tona            2.000    všetky štáty“
       ročné množstvo „2.000“ mení na „82.000“ .

2. V prílohe  B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze sa 
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE vkladajú nové položky:
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„0104                živé ovce a kozy                             tona                     všetky štáty okrem EÚ
       1101 00       pšeničná múka alebo múka 
                           zo súraže                                         tona                všetky štáty

1102             múky z obilnín, iné ako múky
zo pšenice alebo súraže                  tona                všetky štáty

1103             obilná krupička a krupica 
a pelety                                           tona                všetky štáty

       ex1104         obilné zrná inak opracované
                            okrem ryže položky 1006,
                            obilné klíčky celé, drvené,
                            vo vločkách alebo mleté
                            (okrem položky 1104 3090)          tona                všetky štáty“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 4. júla 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S   č. 7/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 22. 7. 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 vy-
hlášky 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: 

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

a)   v položke
     „ex 1002 00 00             raž (okrem osiva)                 tona          23.000         všetky štáty“
     ročné množstvo „23.000“ nahrádza ročným množstvom „40.000“,

b)  v položke
     „1005 90 00                 kukurica ostatná                    tona         50.000          všetky štáty“
     ročné množstvo „50.000“ nahrádza ročným množstvom „100.000“ .

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 22. júla 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S   č. 8/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 9. 8. 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 vy-
hlášky 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: 

1.  V prílohe  B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze sa 
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
 v položke
 „ 1205               semená repky                                      tona         82 000           všetky štáty“   
ročné množstvo „82 000“ nahrádza ročným množstvom „100 000“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 9. augusta 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S   č. 9/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 20. 8. 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 vy-
hlášky 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: 

1. V prílohe  A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze sa 
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE vkladajú nové položky:

„1514 99 90           repkový olej – ostatné                 tona              3 188                ČR
                              (od 1.9.2002 do 31.12.2002)
 1602 10 00           homogenizované prípravky         tona              1 013                ČR

                                    (od 1.9.2002 do 31.12.2002)“.

 
3. V prílohe  A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze sa 

v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE 

a) položka
„1514       oleje z repky, repky olejnej alebo horčicový          tona                všetky štáty 

                             olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale che-
                             micky neupravované“

              nahrádza položkami

„1514       oleje z repky, repky olejnej alebo horčicový          tona                všetky štáty 
                             olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale che-
                             micky neupravované“ (okrem položky
                             1514 99 90)
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              1514 99 90   repkový olej – ostatné                         tona        všetky štáty okrem  ČR“,

b) položka
„1602     iné prípravky a konzervy                 tona                               všetky štáty

                           z mäsa, drobov alebo krvi“

            nahrádza položkami

            „1602     iné prípravky a konzervy                 tona                               všetky štáty
                           z mäsa, drobov alebo krvi
                           (okrem položky 1602 1000)
                
              1602 10 00  homogenizované prípravky       tona                    všetky štáty okrem ČR“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S   č. 10/2002
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 5. 9. 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 vy-
hlášky 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: 

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

v položke
 „1003 00 90              jačmeň ostatný                           tona             3 000          všetky štáty“   
ročné množstvo „3 000“ nahrádza ročným množstvom „8 000“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 5. septembra 2002.

Ľubomír  H a r a c h
minister  v. r.
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V Ý N O S
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č.  13/2002 z  11. decembra 2002

o existujúcich chemických látkach uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia 
údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti 

ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  podľa  §  16  zákona  
č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch ustanovuje:

§ 1

Zoznam  existujúcich  chemických  látok  uvedených  na  trh  a  vyňatých  z povinnosti 
ohlásenia  údajov  o  veľkých  objemoch  existujúcich  chemických  látok  
a  z povinnosti  ohlásenia  údajov  o  nižších  objemoch  existujúcich  chemických  látok  je  
v prílohe.

§ 2

Účinnosť
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov.

Robert Nemcsics  v. r.
minister hospodárstva

13



Príloha 
k výnosu č. 13/2002

EC číslo CAS číslo Slovenský názov Sumárny
Vzorec

200-061-5 50-70-4 D-glucitol C6-H14-O6

200-066-2 50-81-7 kyselina askorbová C6-H8-O6

200-075-1 50-99-7   glukóza C6-H12-O6

200-294-2 50-87-1 L-lyzín       C6-H14-N2-O2

200-312-9 57-10-3 kyselina palmitová, čistá C16-H32-O2

200-313-4 57-11-4 kyselina stearová C18-H36-O2

200-334-9 57-50-1 sacharóza, čistá           C12-H22-O11

200-405-4 58-95-7 α-tokoferyl-acetát C31-H52-O3

200-432-1 59-51-8 DL-metionín       C5-H11-N-O2-S

200-711-8 69-65-8 D-manitol C6-H14-O6

201-771-8  87-79-6 L-sorbóza C6-H12-O6

204-007-1 112-80-1 kyselina olejová, čistá C18-H34-O2

204-664-4 123-94-4 glycerol-stearát, čistý C21-H42-O4

204-696-9 124-38-9 oxid uhličitý C-O2

205-278-9 137-08-6 kalcium-pantotenát, D-forma          C9-H17-N-O5 .1/2 Ca

205-582-1 143-07-7 kyselina laurová <dodekánová>, čistá C12-H24-O2

205-590-5 143-18-0 kálium-oleát         C18-H34-O2.K

205-756-7 150-30-1 DL-fenylalanín          C9-H11-N-O2

208-407-7 527-07-1 nátrium-glukonát        C6-H12-O7.Na

212-490-5 822-16-2 nátrium-stearát, čistý       C18-H36-O2.Na

215-279-6 1317-65-3 vápenec
Nehorľavá tuhá látka charakteristická pre sedimentárne horniny. 

Pozostáva najmä z uhličitanu vápenatého.

215-665-4 1338-43-8 sorbitan-oleát C24-H44-O6

216-472-8 1592-23-0 kalcium-distearát, čistý C18-H36-O2.1/2 Ca

231-147-0 7440-37-1 argón Ar
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231-153-3 7440-44-0 uhlík C

231-783-9 7727-37-9 dusík N2

231-791-2 7732-18-5 voda, destilovaná, čistota definovaná vodivosťou 

alebo podobná H2-O

231-955-3 7782-42-5 grafit C

232-273-9 8001-21-6 slnečnicový olej

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 
Pozostávajú najmä z glyceridov mastných kyselín linolovej 
a olejovej (Helianthus annuus, Compositae)

232-274-4  8001-22-7 sójový olej

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastných kyselín linolovej,

olejovej, palmitovej a stearovej. (Soja hispida, Leguminosae)

232-276-5 8001-23-8 saflorový olej
Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastnej kyseliny linolovej.

(Carthamus tinctorius,Compositae).

232-278-6 8001-26-1 ľanový olej
Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastných kyselín linolovej, 

linolénovej a olejovej (Linum usitatissimum, Linaceae).

232-281-2 8001-30-7 kukuričný olej
Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastných kyselín linolovej, 

olejovej, palmitovej a stearovej. (Zea mays, Gramineae)

232-293-8  8001-79-4 ricínový olej

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastnej kyseliny ricínolejovej 

(Ricinus communis, Euphorbiaceae).

232-299-0 8002-13-9 repkový olej
Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. 

Pozostáva najmä z glyceridov mastných kyselín erukovej,

linolovej a olejovej (Brassica napus, Cruciferae)

232-307-2 8002-43-5  lecitíny
Komplexná zmes diglyceridov mastných kyselín

viazaných na ester cholínu s kyselinou fosforečnou.

232-436-4 8029-43-4 sirupy, hydrolyzovaný škrob
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Komplexná  zmes  látok  získaná  hydrolýzou  kukuričného  škrobu 
pôsobením kyselín alebo enzýmov. Pozostáva najmä z D-glukózy, 
maltózy  
a maltodextrínov.

232-442-7 8030-12-4 loj, hydrogenovaný

232-675-4 9004-53-9 dextrín

232-679-6 9005-25-8 škrob
Vysoko polymérny sacharid pochádzajúci zvyčajne z obilných zŕn 
kukurice, pšenice a ciroku, a z koreňov a hľúz zemiakov a manioku. 
Obsahuje škrob, ktorý zrôsovatel zahrievaním v prítomnosti vody.

232-940-4  9050-36-6 maltodextrín

234-328-2 11103-57-4 vitamín A

238-976-7 14906-97-9 nátrium-D-glukonát      C6-H12-O7 .xNa

248-027-9 26836-47-5 D-glucitol-monostearát C24-H48-O7

262-988-1 61788-59-8 mastné kyseliny, kokos, metyl-estery

262-989-7 61788-61-2 mastné kyseliny, loj, metyl-estery

263-060-9 61789-44-4 mastné kyseliny, ricínový olej

263-129-3 61790-37-2 mastné kyseliny, loj

266-925-9 67701-01-3 mastné kyseliny, C12 - 18

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C12-C18 alkyl-karboxylové a číslom SDA 16-005-00.

266-928-5 67701-03-5 mastné kyseliny, C16 - 18

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C16-C18 alkyl-karboxylové a číslom SDA 19-005-00.

266-929-0 67701-05-7 mastné kyseliny, C8 - 18 a C18 - nenasýtené

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C8-C18 a C18 nenasýtené alkyl-karboxylové a číslom 

SDA 01-005-00.

266-930-6 67701-06-8 mastné kyseliny, C14 - 18 a C16 - 18 - nenasýtené

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny  C14  -C18  a  C16-C18  nenasýtené  alkyl-karboxylové  a 
číslom 

SDA 04-005-00.

266-932-7 67701-08-0 mastné kyseliny, C16 - 18 a C18 - nenasýtené

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C16-C18 a C18 nenasýtené alkyl-karboxylové a číslom 
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SDA 11-005-00.

266-948-4 67701-30-8 glyceridy, C16 - 18 a C18 - nenasýtené

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C16-C18 a C18 nenasýtené alkyl-karboxylové a číslom 

SDA 11-001-00.

267-007-0 67762-26-9 mastné kyseliny, C14 - 18 a C16 - 18 - nenasýtené, 
                        metyl-estery

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

metyl-estery  nenasýtených  kyselín  C14  -  C18  a  C16  -  C18 
nenasýtených alkyl-karboxylových kyselín a číslom SDA 04-010-
00.

267-013-3 67762-36-1 mastné kyseliny, C6 -12

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C6-C12 alkyl-karboxylové a číslom SDA 13-005-00.

268-099-5 68002-85-7 mastné kyseliny, C14 - 22 a C16 - 22-nenasýtené

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny

kyseliny C14 - C22 a C16 -C22 nenasýtené alkyl-karboxylové a 
číslom 

SDA 07-005-00.

268-616-4 68131-37-3 sirupy, kukurica, dehydratované

269-657-0 68308-53-2 mastné kyseliny, sója

269-658-6 68308-54-3 glyceridy, loj mono-, di- a tri-, hydrogenované

270-298-7 68424-37-3 mastné kyseliny, C14-22

270-304-8 68424-45-3 mastné kyseliny, ľanový olej

270-312-1 68424-61-3 glyceridy, C16 - 18 a C18 - nenasýtené mono- a di-

Táto látka je identifikovaná SDA názvom zlúčeniny C16 - C18 a 
C18  nenasýtené  alkyl  a  C16  -  C18  a  C18  nenasýtené  dialkyl-
glyceridy a číslom SDA 11-002-00.

Táto látka je určená podľa názvu látky SDA:

288-123-8 85665-33-4 glyceridy, C10-18

292-771-7 90990-10-6 mastné kyseliny, C12-14

292-776-4 90990-15-1 mastné kyseliny, C12-18 a C18-nenasýtené

296-916-5 93165-31-2 mastné kyseliny, repkový olej, nízkoerukový
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Stanoviská, správy a informácie

V zor žiadosti o povolenie na zvláštne označovanie obalov chemických látok a chemických 
prípravkov  podľa  §  26  ods.10  zákona  č.  163/2001  Z.z.  o  chemických  látkach  
a chemických prípravkoch

1) Názov organizácie:
2) Sídlo organizácie:
3) IČO
4) DIČ:

5) Dôvod žiadosti:
špecifikovať žiadosť na akú látku alebo prípravok alebo výrobok, ktoré hodláte uviesť na trh, 
žiadate výnimku (u prípravku a výrobku môže byť uvedený obchodný názov) podľa § 26 ods. 10 
písm. a), alebo písm. b) alebo písm. c)

6) Meno kontaktnej osoby:
a) tel.č. :
b) fax.č. :
c) e-mail:

7) Predložiť: 
a) obal  s  látkou  alebo  s  prípravkom  alebo  výrobok  s  príslušným  označením 

(etiketou), ktoré majú byť uvedené na trh podľa § 26 ods. 10 písm. a), b) alebo c): 
2 ks, 

b) samotnú etiketu s označením (etiketou), ktorá má byť na obale podľa § 26 ods. 10 
písm. a), b) alebo c):  2 ks, 

c) identifikáciu látky (názov látky podľa IUPAC, CAS číslo, EC číslo /EINECS číslo 
alebo ELINCS číslo/)

d) identifikáciu prípravku alebo výrobku 
zloženie, a to názvy jednotlivých látok podľa IUPAC, CAS číslo, EC číslo /EINECS číslo 

alebo ELINCS číslo/; ak látky sú klasifikované ako nebezpečné podľa § 3 zákona č. 163/2001 
Z.z. doložiť ich:

1. koncentračné rozpätia podľa prílohy 1 Výnosu MH SR č. 2/2002, alebo 
2. ak nie sú uvedené koncentračné rozpätia podľa prílohy 1 Výnosu MH 

SR č. 2/2002 doložiť ich klasifikáciu podľa prílohy č. 10 výnosu 2/2002.

8) Dátum, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Vypracoval:  Ing. Jaroslav Šoltys

       Schválil: Ing. Vojtech Pánik v. r. 
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      generálny riaditeľ sekcie priemyslu

Informácia o stratégii budúcej chemickej legislatívy Európskej únie

Európska  únia  (EÚ)  vypracovala  nový  dokument  s  názvom "Biela  kniha  chemikálií  - 
Stratégia  pre  budúcu  politiku  v oblasti  chemikálií"  (COM(2001)  88  final),  ktorý  Slovenská 
republika  
v nasledujúcom období prevezme do národnej legislatívy.

Politika Európskej únie (EÚ) v oblasti chemikálií musí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to uchovávané v Zmluve pre súčasnú generáciu, ako 
aj  budúce  generácie.  Zároveň  musí  zabezpečiť  efektívne  fungovanie  vnútorného  trhu  a 
konkurencieschopnosti  chemického  priemyslu.  Pre  dosiahnutie  týchto  cieľov  je  podstatný 
preventívny princíp. Kedykoľvek bude dostupný vierohodný vedecký dôkaz o tom, že látka môže 
mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, musí sa rozhodovanie zakladať na 
prevencii,  aby sa zabránilo  poškodeniu zdravia ľudí a životného prostredia.  A to i  v prípade 
vedeckej neistoty o presnej podstate alebo rozsahu potenciálneho poškodenia. Ďalším dôležitým 
cieľom  je  podporiť  náhradu  nebezpečných  látok  látkami  menej  nebezpečnými  tam,  kde  sú 
dostupné vhodné alternatívy.

Ciele navrhovanej stratégie

V záujme dosiahnutia prevažujúceho cieľa udržateľného rozvoja, komisia určila niekoľko 
čiastkových  cieľov,  ktoré  sa  musia   splniť,  aby  sa  dosiahol  udržateľný  rozvoj  v chemickom 
priemysle v rámci jednotného trhu.

• Ochrana zdravia ľudí a životného prostredia

• Zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ

• Zabránenie rozpadu medzinárodného trhu

• Zvýšená transparentnosť 

Spotrebitelia  potrebujú  prístup  k informáciám  o  chemikáliách,  ktoré  im  umožnia  robiť 
informované  rozhodnutia  o  látkach,  ktoré  používajú,  a  podniky  potrebujú  porozumieť 
regulačnému procesu. 

• Integrácia s medzinárodnými snahami 

Globálny  charakter  chemického  priemyslu  a  cezhraničný  vplyv  niektorých  chemických 
látok prispeli k tomu, že chemická bezpečnosť sa stala medzinárodným problémom.

• Podpora testovania s vylúčením zvierat

Ochrana zdravia ľudí a životného prostredia vrátane divej zveri sa má vyrovnať s ochranou 
blaha laboratórnych zvierat. Komisia preto podporí ďalší vývoj a legalizáciu skúšobných 
metód s vylúčením zvierat.

• Súlad s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci WTO (Svetovej obchodnej organizácie) 
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Obmedziť vytváranie zbytočných prekážok obchodu a odstrániť diskrimináciu dovážaných 
látok a výrobkov.

Navrhovaný  systém sa  nazýva  REACH (Registration,  Evaluation  and  Authorization  of 
CHemicals - registrácia, vyhodnotenie a povoľovanie chemikálií). Požiadavky systému REACH 
vrátane  skúšobných  požiadaviek  závisia  od  preukázaných  alebo  podozrivých  nebezpečných 
vlastností,  použitia,  expozície  a  množstva  vyrábaných  alebo  dovážaných  chemikálií.  Všetky 
chemikálie v množstve nad jednu tonu sa majú registrovať v ústrednej databáze. Pri vyššej tonáži 
je potrebné venovať osobitnú pozornosť dlhodobým a chronickým účinkom.

Registrácia  základných informácií  pre cca 30 000 látok (všetky existujúce látky a nové 
látky, ktorých vyrábané množstvo prekračuje 1 tonu) odovzdaných spoločnosťami do ústrednej 
databázy. Odhaduje sa, že približne 80 % z týchto látok si bude vyžadovať iba registráciu;

Vyhodnotenie registrovaných informácií  pre všetky látky, ktoré sa vyrábajú v množstve 
prekračujúcom 100 ton (približne to je 5 000 látok, čo zodpovedá 15 %), v prípade záujmu tiež 
pre látky s nižšou tonážou. Vyhodnotenie vykonajú poverené orgány a toto vyhodnotenie bude 
obsahovať vývoj testovacích programov prispôsobených jednotlivým látkam a sústreďujúcich sa 
na účinky dlhodobej expozície;

Povoľovanie látok s určitými nebezpečnými vlastnosťami, ktoré dávajú podnet k značným 
obavám (látky karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu (CMR) (kategórie 1 a 2) a 
látky POP). Povoľovanie vyžaduje, aby poverené orgány vydali špecifický súhlas predtým, ako 
bude možné látku používať na konkrétne účely, bezpečnosť ktorých sa preukázala. Počet látok 
podliehajúcich povoľovaniu sa odhaduje na 1 400 (5% registrovaných látok). 

Tento odhad sa zakladá na:

- 850  látkach  v súčasnosti  klasifikovaných  ako  látky  CMR  (kategórie  1  a  2)  látkach 
s vlastnosťami látok POP(3)

- 550 ďalších látkach CMR (kategórie  1 a 2), ktoré sa môžu identifikovať pri testovaní 
v budúcnosti.

Systém REACH sa bude uplatňovať na nové a existujúce látky.  Avšak,  na rozdiel  od 
nových  látok,  na  postupné  zavádzanie  veľkého  množstva  existujúcich  látok  sa  vyžaduje 
prechodné obdobie v trvaní 11 rokov. Vo všeobecnosti  platí,  že existujúce látky vyrábané vo 
veľkom množstve sa budú musieť zaregistrovať najskôr. Systém však bude dosť prispôsobivý a 
počíta so skoršou registráciou látok vyrábaných v menšom množstve, ak o to bude záujem. 

Pracovný program a časový rozvrh prechodnej fázy je nasledovný:

(3)  Ako je ustanovené v budúcom stockholmskom dohovore o látkach POP 

20



1. Odstupňovaný prístup k registrácii

Na predloženie registračných dokumentov pre existujúce látky sa presne stanovia konečné 
termíny.  Vo všeobecnosti  sa látky  vyrábané vo väčšom množstve budú musieť  zaregistrovať 
najskôr. Avšak systém bude dostatočne prispôsobivý a bude počítať so skoršou registráciou látok, 
o ktoré je záujem (napríklad sa u nich zamýšľa spotrebiteľské použitie alebo majú konkrétne 
preukázané alebo podozrivé nebezpečné vlastnosti) a ktoré sa vyrábajú v nižšej tonáži. Za týchto 
predpokladov a vzhľadom na prudký pokrok v prijímaní revidovanej legislatívy sa navrhujú tieto 
konečné termíny pre predkladanie registračných dokumentov:

• látky prekračujúce vyrábané množstvo 1 000 ton – najneskôr do konca roku 2005,

• látky prekračujúce vyrábané množstvo 100 ton – najneskôr do konca roku 2008, 

• látky prekračujúce vyrábané množstvo 1 tonu – najneskôr do konca roku 2012. 

Na  tento  účel  budú  platiť  dokumenty  vypracované  v kontexte  dobrovoľnej  iniciatívy 
Medzinárodnej  rady  asociácií  chemikálií  (International  Council  of  Chemicals  Associations  = 
ICCA), ktoré vyhovujú formátu OECD. Avšak informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch sa 
budú musieť  doplniť,  aby  vyhoveli  požiadavkám opísaným v predchádzajúcich  kapitolách.   

2. Odstupňovaný prístup pre testovanie a vyhodnotenie existujúcich látok vyrábaných vo 
veľkom množstve

Prístup pre testovanie a vyhodnotenie existujúcich látok vyrábaných vo veľkom množstve 
sa má odstupňovať. Testovanie úrovne 2 sa má pre látky v množstve nad 1 000 ton dokončiť do 
roku 2010 a testovanie úrovne 1 sa má pre látky v množstve nad 100 ton dokončiť do roku 2012.

3. Založenie pracovnej skupiny pre revíziu dostupných údajov

V dočasnom období, kým sa zavedie nová legislatíva,  sa má do Európskeho úradu chemikálií 
(ECB)  vyslať  dočasná  poradná  skupina  zložená  z cca  15  expertov  z členských  štátov.  Tejto 
pracovnej skupine sa pridelia nasledujúce zodpovednosti:

• vyhodnotenie  informácií  z databázy  IUCLID  predložených  z priemyslu  pre  látky 
prekračujúce množstvo 1 000 ton;

a) skúmanie navrhnutej klasifikácie a balenia,

b) hodnotenie informácií z databázy IUCLID o vlastnostiach, expozícii a použití,

c) návrh dodatočných programov testovania v spolupráci s ECVAM,

• skúmanie  dokumentov  predložených  do  OECD  na  základe  dobrovoľníckej  iniciatívy 
ICCA,
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• odporúčanie  látok,  ktoré  sa  majú  zoskupiť  kvôli  registrácii,  alebo  sa  majú  vyňať  zo 
všeobecnej povinnosti registrácie. 

KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE 

Súčasná legislatíva  vyžaduje,  aby nebezpečné  látky  boli  oklasifikované  a  označené  aj 
v súlade  s prílohou  smernice  č.  67/548/EHS  (harmonizovaná  klasifikácia)  alebo,  ak  nie  sú 
zaradené  do  tejto  prílohy,  aby  ich  oklasifikoval  priemysel  v súlade  s princípmi  stanovenými 
v prílohe VI tejto  smernice (vlastná klasifikácia).  Príloha I  pokrýva cca 5 000 nebezpečných 
chemikálií a zostavovala sa  niekoľko desaťročí.  

Systematické  vyhodnocovanie  nových  látok  ukázalo,  že  cca  70  %  z nich  je 
klasifikovaných  ako  nebezpečné  (napríklad  karcinogénne,  jedovaté,  zvyšujúce  citlivosť, 
dráždiace,  nebezpečné pre životné prostredie).  Vzhľadom na veľký počet existujúcich látok a 
predpoklad,  že  porovnateľné  percento  z nich  bude  potrebné  oklasifikovať,  zostavenie 
vyčerpávajúceho harmonizovaného zoznamu všetkých látok nie je uskutočniteľné pri aplikácii 
súčasného prístupu.

Klasifikácia  podľa  niektorých  nebezpečných  vlastností  má  automaticky  dôsledky  pre 
manažment rizika týchto látok. S prihliadnutím na požadované kritériá manažmentu  a s cieľom 
vyhnúť sa nejasnostiam si musí nový systém ponechať časti harmonizovanej klasifikácie.

Dokument "Biela kniha chemikálií - Stratégia pre budúcu politiku v oblasti chemikálií"  
(COM(2001)  88  final ako  aj  "Štúdia  o prechodnom  období  DOC  ENV/D/430720 
NOTIF/18/2002.Rev.0" ) sa nachádzajú na internetovej stránke: www.economy.gov.sk , položka : 
Priemysel.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Šoltys

Schválil: Ing. Vojtech Pánik v. r. 

generálny riaditeľ sekcie priemyslu
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Inovačný fond   n. f. 
Mierová 19,  827 15   Bratislava, 

V ý r o č n á    s p r á v a
o činnosti a hospodárení   Inovačného fondu  n. f.

(neinvestičný fond) za rok 2001

1.1. Úvod

Výročná správa o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. (ďalej fond) za rok 2001 je 
vypracovaná v zmysle bodov 6 a 7 Štatútu fondu. Po jej schválení Správnou radou fondu bude 
zverejnená vo Vestníku Ministerstva hospodárstva SR. 

2. Prehľad činnosti fondu

V hodnotenom  období,  t. j.  v roku  2001,  fond  vykonával  činnosti  stanovené  Štatútom 
fondu v nasledujúcom rozsahu:

2.1 V rámci podpory inovačných projektov

 Schválil vyčlenenie 20,35 mil. Sk zo zdrojov IF n. f. na riešenie nových projektov výskumu a 
vývoja. Výberové konanie sa uskutočnilo podľa nasledovných podmienok:
- maximálna podpora zo zdrojov IF n. f. bola vo výške 5,0 mil. Sk na jeden projekt,
- 50 % celkových nákladov na riešenie garantoval žiadateľ z vlastných zdrojov,
- doba  splatenia  finančných  prostriedkov  voči  IF  n. f.  bola  stanovená  maximálne  do  4 

rokov od ich poskytnutia,
- úrok bol stanovený vo výške 1/2 diskontnej sadzby (t. j. 4,4 %),
- na poskytnutie prostriedkov z IF n. f. bolo vyžadované ručenie vo výške istiny,
- IF n. f si vyhradil právo upraviť termín začatia financovania prijatých projektov.

 Monitoroval   nábeh riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 
2001 

 Riešil  aktualizáciu  platobných  kalendárov  u projektov,  ktoré  doteraz  nevysporiadali  svoje 
záväzky voči Inovačnému fondu n. f. podľa platnej zmluvy.

2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu

Proces  aktivácie  zdrojov  pre  podporu  návratnej  formy financovania  výskumu a  vývoja 
prostredníctvom Inovačného fondu n. f. vychádzal z usmernenia, ktoré pre túto oblasť odporučila 
vláda SR uzneseniami č. 763/1999 a 694/2000. V tomto zmysle  v hodnotenom období:
 bola v rozpočte  FNM SR na rok 2001 schválená tranža 50,0 mil.  Sk v prospech IF n. f. 

z celkového objemu 100 mil. Sk. Uvedené čiastka nebola FNM SR pre IF, n. f. uvoľnená, 
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nakoľko FNM musel  zabezpečiť  iné  pohľadávky,  ktoré  boli  schválené  vládou SR (napr. 
prednostné riešenie  vyplatenia  dlhopisov a  stanovené  prerozdelenie  zdrojov z privatizácie 
SPP),

 bolo v návrhu "Zákona o vede a technike" v § 8, ods. 4 a 5 zakomponované ustanovenie, 
ktorým sa umožňuje realizovať účelové financovanie vedy a techniky zo štátneho rozpočtu aj 
prostredníctvom IF n. f. (s uplatnením návratnej formy),

 bol  potvrdený  postup  o  uplatnení  návratnej  formy financovania  úloh  výskumu a  vývoja 
podporovaných zo  zdrojov  štátneho  rozpočtu  v zmysle  zákona č. 132 z  19. 2. 2002 Z.  z. 
o vede  a technike,  podmieňuje  realizáciu  obratového  financovania  prostredníctvo  IF,  n. f. 
všeobecne  záväzným  predpisom,  ktorý  vypracuje  Ministerstvo  financií  SR  v spolupráci 
s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom hospodárstva SR. 

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora

Auditorskú previerku účtovnej závierky fondu vykonala spoločnosť INTERAUDIT Group 
s. r. o.. Skonštatovala, že všetky zistenia sú v zhode s platnou metodikou účtovníctva. Fond vedie 
podvojné  účtovníctvo,  ktoré  je  vedené  v súlade  so  zákonom  č.  563/1991  Zb.  o účtovníctve 
a Opatrením MF SR, ktorými sa ustanovuje účtovná osnova a  postupy účtovania pre neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (FS 11/97) č. 2730/97-sekr. a č. 3449/1997-
sekr.

Účtovná  závierka  je  vypracovaná  vecne  a číselne  správne,  údaje  na  seba  vzájomne 
nadväzujú a tvoria kompaktný celok o fonde.

Vzhľadom na to, že počas auditorskej previerky neboli zistené žiadne nesprávnosti, ktoré 
by  významne  ovplyvnili  účtovnú  závierku  končiacu  31. 12. 2001,  odporúča  auditor 
zriaďovateľovi účtovnú závierku Inovačného fondu n. f., Mierová 19, Bratislava za rok 2001  
s c h v á l i ť   b e z   v ý h r a d.

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách

Za rok 2001 sa zdroje fondu nerozšírili o žiadnu novú dotáciu.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu

K 31. 12. 2001 má Inovačný fond, n. f. vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo 
výške  52 657 tis. Sk, čo je zvýšenie o 111 %. V priebehu účtovného obdobia roku 2001  boli 
pohľadávky neinvestičného fondu znížené o 38 % a v súčasnosti dosahujú hodnotu 41 945 tis. 
Sk. Uvedené zníženie pohľadávok a zvýšenie bankového účtu bolo spôsobené hlavne úhradou 
pohľadávky EVPÚ, a. s. Dubnica nad Váhom v sume 33 000 tis.  Sk, čo predstavuje splatenie 
návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume jej poskytnutia. 

Neinvestičný fond dosiahol zisk za rok 2001 vo výške 2 218 tis. Sk, čo je zvýšenie oproti 
predchádzajúcemu obdobiu o 25 %. Keďže IF, n. f. ako nezisková organizácia môže použiť zisk 
iba na účely , na ktoré bol zriadený, nepodáva daňové priznanie.

Výnosy fondu tvoria:

• uhradené úroky z poskytnutých finančných prostriedkov                        2 420 tis. Sk

24



• úroky bankových vkladov                                                                           1 427 tis. Sk

Náklady fondu pozostávajú z:

• úrokov  z finančného príspevku SPP, a. s. Bratislava                                    1 250 tis. Sk
• bankových poplatkov                                                                                        214 tis. Sk
• mzdových nákladov                                                                                             78 tis. Sk
• ostatných služieb                                                                                                  87 tis. Sk

Finančná  výpomoc  v roku  2001  sa  poskytla  nasledovným  spoločnostiam  na  riešenie 
inovačných projektov:

ELTECO, a. s. Žilina                                                                               900 tis. Sk
VUKI, a. s. Bratislava                                                                           1 500 tis. Sk
VUP, a. s. Prievidza                                                                              2 250 tis. Sk
EVPÚ, a. s. Nová Dubnica                                                                    2 500 tis. Sk
VULM, a. s. Modra                                                                                  500 tis. Sk 
                                                                               Spolu                      7 650 tis. Sk

Finančná výpomoc poskytnutá v predchádzajúcich obdobiach je vo výške 28 161 tis. Sk. 
Uvedené finančné výpomoci sú uvedené na účte „Iné pohľadávky“, ku ktorým je pripočítaná 

i položka nezaplatených úrokov vo výške 6 134 tis. Sk.

Pohľadávky  vo  výške  22  361  tis.  Sk  sa  poskytli  ako  finančné  výpomoci  pred 
transformáciou fondu, dlhodobo sa nesplácajú a sú v súdnom konaní.

6. Stav majetku a záväzkov

Neinvestičný  Inovačný  fond,  n.  f.  nie  je,  okrem  finančného  majetku  a pohľadávok 
uvedených v bode 5., vlastníkom iného majetku. Jediným záväzkom fondu je pôžička voči SPP 
Bratislava vo výške 51,250 mil. Sk. Úhrada úrokov sa vykonala k 15. 1. 2002 vo výške 1 250 tis. 
Sk. Riešenie uvedeného záväzku sa uskutočnilo v roku 2002, s návrhom na prevod pôžičky vo 
forme daru vo výške 50,0 mil. Sk. Zmluva bola podpísaná ku dňu 15. 5. 2002. Úhrada úrokov 
bola uhradená bankovým prevodom dňa 27. 5. 2002 vo výške  451 388,60 Sk.

7. Celkové výdavky fondu

V hodnotenom  období  Inovačný  fond  n.  f.  vynaložil  z obhospodarovaných  finančných 
zdrojov

 výdavky na správu fondu                                                                          304 000,- Sk

8. Zmeny v zložení orgánov fondu

V  roku  2001  nedošlo  k  personálnym  zmenám  v  zložení  Správnej  a  Dozornej  rady 
Inovačného  fondu  n.  f.   Návrh  na  zmenu  orgánov  fondu  sa  predpokladá  od  roku  2002 
v nadväznosti na nové kompetencií IF, n. f., podľa § 8, bodov 4 a 5 zákona č.132/2002 Z. z. 
o vede a technike a organizačný poriadok MH SR.
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Vypracoval: Ing. Gabriel Petőcz,  správca  Inovačného fondu  n. f. 
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