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456
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých mono zhotovi a pouíva
reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí
a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou
napodobòujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Reprodukcie bankoviek a pamätných bankoviek
(ïalej len bankovka) alebo ich èastí mono zhotovi
a pouíva len ako jednostranné èiernobiele alebo jednostranné farebné fotografie, kresby, ma¾by, filmy alebo iné formy vyobrazenia, ak hlavným ohniskom
a motívom týchto reprodukcií nie sú samotné bankovky a neposkytujú detailný poh¾ad na vzh¾ad celej
bankovky; vyobrazenia detailov èastí bankoviek, ak
nepresahujú polovicu plochy obrazca reprodukovanej
bankovky.

(4) Záznamy bankoviek, záznamy mincí, pamätných
mincí, obchodných mincí (ïalej len minca) a záznamy cenných papierov v elektronickej forme a na filmovom, prípadne inom materiáli mono zhotovi, ak nie
sú hlavným ohniskom a motívom týchto záznamov
a neposkytujú detailný poh¾ad na ich celkový vzh¾ad.
Tieto záznamy mono poui na zhotovenie reprodukcií bankoviek a cenných papierov tlaèovými technikami pod¾a odsekov 2 a 3.
§2
(1) Predmety, ktoré úpravou napodobòujú bankovky, mono zhotovi jednostranne z pôvodného alebo
z iného materiálu, a to pod¾a § 1 ods. 2.
(2) Predmety, ktoré úpravou napodobòujú mince,
mono zhotovi z akéhoko¾vek materiálu okrem kovu.

(2) Reprodukcie bankoviek alebo ich èastí mono
zhotovi a pouíva aj tlaèovými technikami, a to len
jednostranne, ak
a) tieto reprodukcie sú pri zachovaní pomeru strán
menie ako 75 % alebo väèie ako 125 % oproti
skutoènej ve¾kosti alebo
b) dlhia strana a kratia strana týchto reprodukcií
zvierajú uhol najmenej o 20o odliný od pravého
uhla,
c) reprodukcie èasti bankoviek nepresahujú polovicu
plochy bankovky, a to tak, aby z jednotlivých èastí
nebolo moné zloi celú bankovku.

(3) Predmety, ktoré úpravou napodobòujú bankovky
a mince, mono pouíva, ak sú zhotovené pod¾a odsekov 1 a 2.

(3) Reprodukcie alebo napodobneniny cenných papierov1) vydaných Národnou bankou Slovenska mono
zhotovi a pouíva, len ak sú zrete¾ne oznaèené nápisom ODPIS, KÓPIA alebo REPRODUKCIA.

§4

§3
Zruuje sa vyhláka tátnej banky èesko-slovenskej
è. 146/1992 Zb. o podmienkach, za ktorých mono
reprodukova bankovky, mince, eky, cenné papiere
a platobné karty a vyrába predmety, ktoré ich úpravou napodobòujú.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2001.

Marián Jusko v. r.

1

) Zákon è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorích predpisov.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. októbra 2001
o urèení druhu a mnostva látok na oznaèovanie plynových olejov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9
ods. 1 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálnych olejov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na oznaèenie plynového oleja na èerveno pod¾a
§ 8 ods. 1 zákona sa pouije indikaèná látka Solvent
Yellow 124 (N-etyl-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl]-4-(fe-

nylazo)anilín) v koncentrácii najmenej 6 mg/l a farbivo
zodpovedajúce Solvent Red 19.
(2) Postup pri zisovaní prítomnosti farbiva a indikaènej látky pod¾a osobitného predpisu1) nie je dotknutý.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Brigita Schmögnerová v. r.

1

) STN 65 6082 Stanovenie obsahu farebných látok a indikaènej látky v plynovom oleji.
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VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 9. novembra 2001
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk
pri príleitosti 80. výroèia narodenia Alexandra Dubèeka

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Pri príleitosti 80. výroèia narodenia Alexandra
Dubèeka sa vydávajú pamätné strieborné mince
v hodnote 200 Sk (ïalej len dvestokorunák).
(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnos
je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe
dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená
horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.
§2
(1) Na líci dvestokorunáka je v pravej hornej èasti
mincového po¾a umiestnený tátny znak Slovenskej
republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch názov tátu

SLOVENSKÁ REPUBLIKA a v ïalom riadku oznaèenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka 200 Sk.
V ¾avej èasti mincového po¾a je vyobrazený dub; v¾avo
pod jeho korunou je letopoèet razby 2001 a pod ním
znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, MK medzi dvoma razidlami a tylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany dvestokorunáka akademického sochára Antona Gábrika AG.
(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét
Alexandra Dubèeka z profilu. V pravej spodnej èasti
portrétu je v dvoch riadkoch umiestnené jeho meno
a priezvisko ALEXANDER DUBÈEK a v¾avo pod portrétom sú letopoèty jeho narodenia a úmrtia 1921-1992.
Iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany
dvestokorunáka akademického sochára Ladislava Kozáka L. K sú umiestnené po pravej strane portrétu.
(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do håbky
¼UDSKOS SLOBODA DEMOKRACIA, ktorého slová
sú oddelené znaèkami v tvare srdca.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.
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459
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov a § 2 vyhláky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky è. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyieho stupòa, sprostredkovate¾och a rozhodcoch a o ïalej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky do 9. novembra 2001 uloené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa:
1. Dodatok è. 5 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 1999  2001 uzavretej 18. septembra 2001 medzi
Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
2. Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na rok 2001 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej
republiky z 19. októbra 2001 uzavretý medzi Zdruením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva Slovenskej
republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

