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

zo 17. apríla 2002 

o  klasifikácii jatočných ošípaných 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 6a ods. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustano-
vuje:

§ 1

(1) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných
sa vykonáva na všetkých bitúnkoch. 

(2) Jatočne opracovaným telom je jatočné telo zabitej
ošípanej celé alebo pozdĺžne rozdelené, po vykrvení bez
orgánov panvovej dutiny, hrudnej dutiny a brušnej
dutiny vybratých aj s prirasteným tukom, ïalej bez
jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných orgánov, obli-
čiek, bránice a chvosta.

(3) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel sa nevyko-
náva, ak ide o  
a) ošípané z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú

na trh,
b) ošípané určené na nutnú porážku.

§ 2

(1) Jatočne opracované telá s preberacou hmotnos-
�ou 60 až 110 kg sa klasifikujú pod¾a podielu svaloviny
pod¾a § 3. Triedy kvality sú uvedené v prílohe č. 1 

(2) Ak ide o jatočne opracované telá, ktoré nespĺňajú
požadovanú hmotnos�, alebo ide o mäsité prasnice,
vykastrované kance, chudé prasnice, kance alebo
kryptorchidy, podiel svaloviny pod¾a § 3 sa neustano-
vuje. Ich klasifikácia a zatriedenie do tried kvality sa
vykonáva pod¾a prílohy č. 1 bodu 2.

(3) Preberacia hmotnos� je hmotnos� zistená váže-
ním v teplom stave po skončení porážky a veterinárnej
prehliadky, a to najneskôr do 45 minút po vykrvova-
com vpichu.

(4) Prepočítaná porážková hmotnos� je hmotnos�
jatočne opracovaného tela v teplom stave vynásobená
koeficientom 1,23. 

(5) Zatriedenie jatočne opracovaného tela sa usku-
točňuje po veterinárnej prehliadke a vz�ahuje sa na
celé jatočne opracované telo. 

(6) Z jatočne opracovaného tela nemožno pred váže-
ním, triedením a  označením odstraňova� tuk, svalovi-
nu ani iné tkanivá. 

§ 3 

Podiel svaloviny jatočne opracovaného tela sa určuje
spôsobom uvedeným v prílohe č. 2. Na bitúnkoch
s priemernou týždennou kapacitou porážky do 100
kusov jatočných ošípaných sa podiel svaloviny jatočne
opracovaného tela určuje dvojbodovou metódou uve-
denou v  prílohe č. 2 bode 2.

§ 4

(1) Klasifikátor označuje jatočne opracované telo
ihneï po klasifikácii zdravotne neškodnou, nezmýva-
te¾nou a nerozmazate¾nou farbou.

(2) Označovanie jatočne opracovaných tiel pod¾a od-
seku 1 sa vykoná písmenom triedy kvality pod¾a prí-
lohy č. 1.

(3) Označovanie jatočne opracovaných tiel pod¾a od-
seku 2 sa vykonáva na koži zadnej nožičky. Písmená
musia by� vysoko najmenej 20 mm a majú by� ¾ahko
čitate¾né a nerozmazate¾né. Okrem označovania trie-
dou kvality klasifikátor označuje jatočné telo odtlač-
kom pečiatky, ktorá obsahuje identifikačné číslo kla-
sifikátora.

§ 5

(1) O vykonaných klasifikáciách jatočne opracova-
ných tiel na bitúnku vyhotoví klasifikátor protokol
o klasifikácií pod¾a vzoru uvedeného v prílohe č. 3
v troch vyhotoveniach. 

(2) Protokol o klasifikácii sa vyhotovuje spoločne pre
celú skupinu dodaných jatočných ošípaných od jedné-
ho dodávate¾a za každý deň.

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva
dodávate¾ovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii
uchováva klasifikátor najmenej šes� mesiacov od dá-
tumu vyhotovenia protokolu o klasifikácii. Druhé vy-
hotovenie protokolu o klasifikácii zašle klasifikátor do
centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. 

§ 6

(1) Klasifikátor je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie klasifikácie jatočne opracovaných tiel do
tried kvality. 

(2) Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátorov
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predkladá žiadate¾ na tlačive pod¾a vzoru uvedeného
v prílohe č. 4. Odbornú prípravu zabezpečuje minis-
terstvo prostredníctvom Výskumného ústavu živo-
číšnej výroby v Nitre. Na účely overovania odbornej
pripravenosti zriaïuje ministerstvo skúšobnú komi-
siu. 

(3) Ministerstvo do 30 dní odo dňa doručenia pri-
hlášky oznámi uchádzačovi čas a miesto konania od-
bornej prípravy klasifikátorov. Odborná príprava kla-
sifikátorov sa skladá z teoretickej časti a z praktického
výcviku. 

§ 7

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dosta-
ne absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
klasifikáciu jatočných ošípaných s prideleným identi-
fikačným číslom. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobi-
losti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. mája 2002. 

Pavel Koncoš v. r.
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Triedy kvality

Jatočne opracované telá ošípaných toho istého zviera�a sa zaraïujú do obchodných tried pod¾a kategórie
hmotnosti, kategórie pohlavia a svaloviny takto:

1. Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných s preberacou hmotnos�ou od 60 do 110 kg

Trieda kvality Podiel svaloviny
(v %)

S 60 a viac

E 55 až 59,9

U 50 až 54,9

R 45 až 49,9

O 40 až 44,9

P menej ako 40

2. Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných, ktoré nepodliehajú klasifikácii pod¾a bodu 1

Trieda kvality Požiadavka

N Jatočne opracované telá ošípaných do 59,9 kg vrátane.

T Jatočne opracované telá ošípaných nad 110 kg.

Z Jatočne opracované telá zmäsilých prasníc a rezákov.

H Jatočne opracované telá chudých prasníc a rezákov.

K Jatočne opracované telá kancov a kryptorchidov.

Príloha č. 1 
k vyhláške č. 239/2002 Z. z. 
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Stanovenie podielu svaloviny jatočne opracovaného tela jatočných ošípaných

Klasifikácia tiel jatočných ošípaných prístrojovou technikou

1. Podiel svaloviny je podiel zistený meraním hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny v percentách.
Na meranie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny sa používajú dve metódy, a to jednoduchšia dvojbodová, ktorá
je určená pre jatočné prevádzky s nižšou dennou kapacitou porážky, a dokonalejšia, pomocou prístrojovej
techniky, t. j. vpichovacej sondy alebo ultrazvukového snímača, ktorá je určená predovšetkým pre jatočné
prevádzky s vyššou dennou kapacitou porážky. 

2. Dvojbodovou metódou sa zis�uje pomocou elektrického alebo optického meradla hrúbka svaloviny a slaniny
na jednej z polovičiek toho istého tela v línii poliaceho rezu. Hrúbka svaloviny (M) v mm sa meria v bedernej
časti, a to ako najkratšia spojnica od hornej (dorzálnej) hrany miechového kanálika k prednému (kraniálnemu)
okraju stredného zadnicového svalu (Musculus gluteus medius). Hrúbka slaniny (S) vrátane kože v mm sa
meria v bedernej krajine v mieste najnižšej vrstvy nad stredom stredného zadnicového svalu (Musculus gluteus
medius), pozri obrázok A. 

Podiel svaloviny Y v % sa vypočíta pod¾a vzorca

Y = 76,6722 — 1,0485 M + 0,00794 M2 - 0,002884 S2 + 9,0151 ln (M/S),

kde  S je hrúbka slaniny vrátane kože v mm, 
       M je výška svaloviny v mm,
       ln je prirodzený logaritmus.

Obrázok A — Miesta merania hrúbky svaloviny (M)
a slaniny (S) v línii poliaceho rezu

3. Metódou s využitím prístrojovej techniky sa zis�uje hrúbka svaloviny a slaniny na jednej z polovičiek toho
istého tela paramediálne od línie poliaceho rezu, a to buï vpichovacou sondou na princípe reflexie svetelného
lúča, alebo snímačom na princípe ultrazvuku. Hrúbka svaloviny (M) a hrúbka slaniny vrátane kože (S) v mm
sa meria vo vzdialenosti 70 mm od línie poliaceho rezu na úrovni medzi druhým a tretím predposledným
rebrom, a to zároveň pri jednom vpichu (pozri obrázok B).

Príloha č. 2 
k vyhláške č. 239/2002 Z. z. 
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Podiel svaloviny Y  v % sa vypočíta pod¾a vzorca

Y  =  81,8909 + 0,2006 M — 14,1911 ln S,

kde M je hrúbka svaloviny v mm,
       S je výška slaniny vrátane kože v mm,
       ln je prirodzený logaritmus.

V prípade získavania krupónu je potrebné pri tejto metóde vykona� v bedernej časti skrátený rez tak, aby bolo
možné zmera� nad stredom stredného zadnicového svalu (Musculus gluteus medius) hrúbku slaniny vrátane kože.

Obrázok B — Miesta merania svaloviny (M) a slaniny (S)
70 mm bočne od línie poliaceho rezu
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VZOR 

P R O T O K O L

o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných

Klasifikátor (identifikačné číslo): Adresa bitúnku:

Klasifikačná metóda:

Dodávate¾ (chovate¾): Dátum klasifikácie:

Bitúnok: 

           

  

                                                                                                  .......................................................
                                                                                               Odtlačok pečiatky a podpis  klasifikátora

Príloha č. 3 
k vyhláške č. 239/2002 Z. z. 

Evidenčné
číslo
jatočnej
ošípanej

Trieda
kvality
(príloha č. 1)

Podiel
svaloviny
(%)

Hrúbka
slaniny 
(mm)

Hrúbka
svaloviny
(mm)

Hmotnos�
jatočne
opracovaného
tela (kg)

Prepočítaná
porážková
hmotnos� na
živú hmotnos�
(kg)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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VZOR

P R I H L Á Š K A

na odbornú prípravu klasifikátora

Priezvisko .......................................................................     Meno ....................................................................

Titul ...............................................................................

Rodné číslo .....................................................................

Trvalé bydlisko: ulica ......................................................  č. .........

                           obec ........................................................... PSČ .................

Ukončené vzdelanie:

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

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

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

Dňa ............................................  v ...........................................                     .................................................
                                                                                                                                        Podpis žiadate¾a

Príloha č. 4
k vyhláške č. 239/2002 Z. z. 
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VZOR

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pod¾a § 6a ods. 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona
č. 23/2002 Z. z.

vydáva

O S V E D Č E N I E

o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočných ošípaných

Číslo osvedčenia: 

Meno a priezvisko: 

Deň, mesiac a rok narodenia: 

Dátum: Odtlačok pečiatky

       a podpis

Príloha č. 5 
k vyhláške č. 239/2002 Z. z. 
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240

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

z 24. apríla 2002

o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zá-
kona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Registračným miestom je Štátna veterinárna a po-
travinová správa Slovenskej republiky1) so sídlom
v Bratislave, ktorá zaeviduje výrobcov a dovozcov
a poskytuje Štátnemu zdravotnému ústavu Slovenskej
republiky so sídlom v Bratislave informácie o vybra-
ných výrobkoch2) a evidenčných číslach výrobcov a do-
vozcov.

§ 2

Register vyrábaných a dovážaných potravín obsahu-
je tieto údaje:
a) obchodné meno/meno, priezvisko,
b) sídlo firmy,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) evidenčné číslo výrobcu alebo dovozcu,
e) kategóriu výrobkov,
f) obchodný názov výrobku,
g) opis výrobku,
h) výrobcu pri výrobkoch z dovozu,
i) krajinu vývozu,
j) miesto určenia,

k) spôsob kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti,
l) požiadavky pod¾a osobitných predpisov3).

§ 3

(1) Výrobca a dovozca zaregistruje 
a) prvú dodávku dovážaných potravín a tabakových

výrobkov; pri ïalšej dodávke predkladá na registrá-
ciu iba potraviny a tabakové výrobky nezaregistro-
vané v predchádzajúcich dodávkach,

b) ak ide o čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzum-
né zemiaky, dovozca zaregistruje každú dodávku,

c) potraviny a tabakové výrobky, ktoré výrobca začne
v Slovenskej republike vyrába�.

(2) Dodávkou je množstvo potravín a tabakových vý-
robkov, ktoré je zhodne deklarované z h¾adiska druhu,
skupiny alebo podskupiny, kvality, prípadne triedy
kvality alebo odrody, ak sú ustanovené; ak ide o dová-
žané potraviny a tabakové výrobky, zhodne je deklaro-
vané tiež z h¾adiska krajiny vývozu a výrobcu a ak ide
o dovážanú čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie a kon-
zumné zemiaky tiež z h¾adiska množstva v jednom
dopravnom prostriedku prepravovaného v jednom dni.

(3) Vzor na registráciu potravín a tabakových výrob-
kov je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Pri registrácii potravín a tabakových výrobkov
dovozca alebo výrobca vyhlasuje, že vyrábané alebo
dovážané výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené
v osobitných predpisoch, ako aj, že má zabezpečenú
kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti.

(5) Vyhlásenie o potravinách a tabakových výrob-
koch, okrem potravín na osobitné výživové účely a po-
travín nového typu, vykonáva
a) dovozca na základe vlastného posudzovania alebo

môže využi� doklady o kvalite a zdravotnej neškod-
nosti zahraničného výrobcu, od ktorého výrobok
dováža,

b) výrobca potravín a tabakových výrobkov na základe
vlastnej kontroly4) alebo výsledkov akreditovaného
laboratória povereného Ministerstvom pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6) Výrobca a dovozca uvádzajú na sprievodných do-
kladoch (dodací list, faktúra) pri dodávke potravín
a tabakových výrobkov odberate¾om evidenčné číslo
pridelené registračným miestom pri registrácii potra-
vín a tabakových výrobkov.

(7) Výrobca a dovozca oznamuje registračnému
miestu
a) všetky nové skutočnosti, o ktorých sa dozvedel po

prvej registrácii dovážaných potravín, ktoré môžu
spôsobi� ohrozenie zdravia spotrebite¾a na domá-
com trhu,

b) skončenie výroby alebo dovozu registrovaných po-
travín a tabakových výrobkov.

(8) Pred registráciou potravín a tabakových výrob-

1) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.

2) § 23 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.

o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
4) § 4 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
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kov výrobca ohlasuje výrobu potravín, tabakových vý-
robkov a spolu s dovozcom činnosti súvisiace s ich
uvádzaním do obehu orgánu potravinového dozoru
pod¾a vzoru uvedeného v prílohe č. 2; registrácia po-
travín a tabakových výrobkov sa vykonáva pod¾a kate-
górií výrobkov uvedených v tejto prílohe. 

(9) Ak výrobca vyrábal v Slovenskej republike  po-
traviny a tabakové výrobky pred nadobudnutím účin-
nosti tejto vyhlášky a naïalej chce túto činnos� vyko-

náva�, zaeviduje sa na registračnom mieste, a to naj-
neskôr do dvoch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
Ak výrobca vyrába potraviny alebo tabakové výrobky
vo viacerých prevádzkarňach, uvedie adresy všetkých
prevádzkarní. 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. mája 2002.

Pavel Koncoš v. r.
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REGISTRÁCIA POTRAVÍN A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

— dovozX)  
— výrobaX)

 1. Obchodné meno/meno, priezvisko:

 2. Sídlo firmy:

 3. Identifikačné číslo organizácie:                   4. Evidenčné číslo výrobcu
                                                                                                     alebo dovozcu:

 5. Kategória výrobkov:

 6. Obchodný názov výrobku:

 7. Opis výrobku:

 8. Výrobca (dovoz):

 9. Krajina vývozu:

10. Miesto výroby XX):

11. Miesto určenia XXX):
a) vývoz,
b) vnútorný trh

— priame dodávky do obchodnej siete,
— ve¾koobchodné sklady,
— vlastné predajne,
— obchodné systémy, 
— sektor služieb,
— ostatné.

12. Spôsob kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti XXX):
— vlastná kontrola,
— akreditované laboratórium,
— doklad zahraničného výrobcu.

13. Plnenie požiadaviek osobitných predpisov:

Dátum a miesto Meno a podpis Odtlačok
zodpovedného pečiatky
zamestnanca

Príloha č. 1
k vyhláške č. 240/2002 Z. z.

    x) Nehodiace sa preškrtnite.
  xx) Uveïte adresu výrobcu a krajinu pôvodu, ak sídlo výrobcu a miesto výroby nie sú totožné.
xxx) Označte zodpovedajúce údaje a pri obchodných systémoch konkretizujte typ.
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Adresa orgánu potravinového dozoru

OHLÁSENIE
výroby potravín, tabakových výrobkov

a činností súvisiacich s ich uvádzaním do obehu

1. Obchodné meno a sídlo výrobcu,
  adresa prevádzkarne: ....................................................................................................................................

2. Identifikačné číslo
  organizácie (IČO): ......................................................................................................................................... 

3. Obchodné meno a adresa prevádzkarne výrobcu uvádzajúceho výrobky do obehu: ............................................

4. Druh vykonávanej činnostix):
a) výrobcovia a baliarne,
b) distribútori a dopravcovia,
c) maloobchodníci (maloobchod),
d) sektor služieb,
e) výrobcovia predávajúci predovšetkým priamo konečnému spotrebite¾ovi,
f) iné.

5. Kategórie výrobkovx):
a) mliečne výrobky,
b) vajcia a vaječné výrobky,
c) mäso a mäsové výrobky,

zverina a hydina,
d) ryby a morské živočíchy,
e) tuky a oleje,
 f) polievky, bujóny a omáčky,
g) obilné (mlynské) výrobky a pekárske výrobky,
h) čerstvé ovocie a čerstvá zelenina,
i) ovocné výrobky a zeleninové výrobky,
j) upravované korenie,

k) nealkoholické nápoje,
l) víno,

m) alkoholické nápoje (iné ako víno),
n) zmrzliny a ostatné podobné mrazené výrobky, 
o) kakao a kakaové prípravky, káva a čaj,

 p) cukrovinky,
 r) orechy a výrobky z orechov, rýchle občerstvenie,
 s) hotové jedlá (pokrmy),
 t) potraviny určené na osobitné výživové účely,
u) prídavné látky (aditívne látky),
v) zemiaky,
x) ostatné (iné) potraviny,
y) tabakové výrobky.

6. Dátum začatia činnosti (pod¾a bodu 4) ...........................................................................................................

Príloha č. 2
k vyhláške č. 240/2002 Z. z.

x) V bodoch 4 a 5 zakrúžkujte zodpovedajúce údaje.

Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 240/2002 Strana 2373



Vypracoval

Meno a podpis štatutárneho zástupcu

Miesto, dátum                                                                                         Odtlačok pečiatky

VYSVETLIVKY

4. Druh vykonávanej činnosti

a) Výrobcovia a baliarne: Všetky výrobné/spracovate¾ské alebo baliace podniky. Výroba/spracovanie môže zahr-
nova� dovoz potravín na spracovanie a vývoz vyrobených alebo spracovaných výrobkov.

b) Distribútori a dopravcovia: Zahŕňa distribučné aktivity pred maloobchodom (najmä dovoz, ve¾koobchod, ve¾ko-
obchodné skladovanie a viacúčelových ve¾koobchodníkov, ktorí distribuujú nielen pre maloobchodníkov, ale aj
pre vlastníkov reštaurácií a pre spotrebite¾ov). Dopravné aktivity sú zahrnuté do tejto kategórie podnikov.

c) Maloobchodníci (maloobchod): Zahŕňa všetky typy činností potravinového maloobchodu (predaj konečnému
spotrebite¾ovi), najmä supermarkety, hypermarkety, predajné stroje (automaty), aktivity zásielkových služieb
a trhových stánkov.

d) Sektor služieb: Zahŕňa všetky formy spoločného stravovania vrátane potravinových obchodov cez ulicu.
e) Výrobcovia predávajúci predovšetkým priamo konečnému spotrebite¾ovi: Zahŕňa mäsiarov, pekárov, cukrárov,

výrobcov zmrzliny a výrobné/spracovate¾ské aktivity na farmách za účelom priamych predajov konečnému
spotrebite¾ovi.

5. Kategórie výrobkov

b) Vajcia a vaječné výrobky: Spracované výrobky obsahujúce vajcia, ako dezerty a omáčky, by sa nemali zahŕňa�
do tejto kategórie, ale do príslušnej kategórie, t. j. dezerty, omáčky atï.

e) Tuky a oleje: Všetky tuky a oleje okrem mliečnych tukov zaradených do kategórie mliečnych výrobkov.
f) Polievky, bujóny a omáčky: Zahŕňa aj horčicu, majonézu a ocot.

h), i) Ovocie a zelenina: Zahŕňa aj huby a drobné bobu¾ové ovocie.
j) Upravované korenie: Zahŕňa aj so¾ a náhrady soli, koreniace prípravky a byliny v tejto kategórii.

p) Cukrovinky: Taktiež zahŕňa cukor a med.
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241

V Y H L Á Š K A
Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 7. mája 2002,

ktorou sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín
a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:

§ 1

Vyhlasuje sa Geonomenklatúra krajín a území pre
štatistiku zahraničného obchodu (ïalej len „geono-
menklatúra krajín a území“), ktorou je kódové a texto-
vé označenie krajín a území pre štatistiku zahraničné-
ho obchodu.

§ 2

Geonomenklatúra krajín a území je uvedená v prílo-

he. Obsahuje alfabetické (dvojmiestne) a numerické
(trojmiestne) kódy krajín a území, slovenské vžité ná-
zvy a anglické názvy krajín a území, opis niektorých
krajín a území zoradených pod¾a abecedného usporia-
dania alfabetických kódov krajín a území.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 129/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Geo-
nomenklatúra krajín a území (GEONOM).

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. mája 2002.

Peter Mach v. r.
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GEONOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ PRE ŠTATISTIKU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

(Verzia platná pre rok 2002)

GEONOM
Kódy

Skrátený slovenský vžitý
názov Anglický názov Opis

AD (043) Andorra Andorra

AE (647) Spojené arabské emiráty United Arab Emirates Abú Dabí, Dubaj, Sharjah,
Ajman, Umm al Qaiwain, Ras
al Khaimah a Fujairah

AF (660) Afganistan Afghanistan

AG (459) Antigua a Barbuda Antigua and Barbuda

AI (446) Anguilla Anguilla

AL (070) Albánsko Albania

AM (077) Arménsko Armenia

AN (478) Holandské Antily Netherlands Antilles Curacao, Bonaire, Sv.
Eustatius, Saba a južná čas�
Sv. Martina

AO (330) Angola Angola vrátane Cabindy

AQ (891) Antarktída Antarctica územie južne od 60° južnej
zemepisnej šírky; nezahŕňa
Francúzske južné územia (TF),
Bouvetov ostrov (BV), Južnú
Georgiu a Južné Sandwichove
ostrovy (GS)

AR (528) Argentína Argentina

AS (830) Americká Samoa American Samoa

AT (038) Rakúsko Austria

AU (800) Austrália Australia

AW (474) Aruba Aruba

AZ (078) Azerbajdžan Azerbaijan

BA (093) Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina

BB (469) Barbados Barbados

BD (666) Bangladéš Bangladesh

BE (017) Belgicko Belgium

BF (236) Burkina Burkina Faso

BG (068) Bulharsko Bulgaria

BH (640) Bahrajn Bahrain

Príloha
k vyhláške č. 241/2002 Z. z.
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BI (328) Burundi Burundi

BJ (284) Benin Benin

BM (413) Bermudy Bermuda

BN (703) Brunej Brunei Darussalam

BO (516) Bolívia Bolivia

BR (508) Brazília Brazil

BS (453) Bahamy Bahamas

BT (675) Bhután Bhutan

BV (892) Bouvetov ostrov Bouvet Island

BW (391) Botswana Botswana

BY (073) Bielorusko Belarus

BZ (421) Belize Belize

CA (404) Kanada Canada

CC (833) Kokosové ostrovy Cocos Island (or Keeling
Islands)

CD (322) Kongo (býv. Zair) Congo (Democratic Republic of)

CF (306) Stredoafrická republika Central African Republic

CG (318) Kongo Congo

CH (039) Švajčiarsko Switzerland vrátane nemeckého územia
Büsingen a talianskej
samosprávnej obce Campione
ï Italia

CI (272) Pobrežie Slonoviny Côte ï Ivoire

CK (837) Cookove ostrovy Cook Islands

CL (512) Čile Chile

CM (302) Kamerun Cameroon

CN (720) Čína China (People’s Republic of)

CO (480) Kolumbia Colombia

CR (436) Kostarika Costa Rica

CU (448) Kuba Cuba

CV (247) Kapverdy Cape Verde

CX (834) Vianočný ostrov Christmas Island

CY (600) Cyprus Cyprus

CZ (061) Česko Czech Republic

DE (004) Nemecko Germany vrátane ostrova Heligoland;
bez územia Büsingen

DJ (338) Džibutsko Djibouti

DK (008) Dánsko Denmark

DM (460) Dominika Dominica

DO (456) Dominikánska republika Dominican Republic
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DZ (208) Alžírsko Algeria

EC (500) Ekvádor Ecuador vrátane ostrovov Galapágy

EE (053) Estónsko Estonia

EG (220) Egypt Egypt

ER (336) Eritrea Eritrea

ES (011) Španielsko Spain vrátane Baleárskych ostrovov
a Kanárskych ostrovov; bez
Ceuty a Melilly 

ET (334) Etiópia Ethiopia

FI (032) Fínsko Finland vrátane ostrovov h landy

FJ (815) Fidži Fiji

FK (529) Falklandy Falkland Islands

FM (823) Mikronézia Micronesia (Federated States
of) 

Yap, Chuuk, Pohnpei a Kosrae

FO (041) Faerské ostrovy Faroe Islands

FR (001) Francúzsko France vrátane Monaka
a francúzskych zámorských
departmentov (Réunion,
Guadeloupe, Martinik
a Francúzska Guyana)

GA (314) Gabon Gabon

GB (006) Spojené krá¾ovstvo United Kingdom Ve¾ká Británia, Severné Írsko,
Kanálové ostrovy a ostrov Man 

GD (473) Grenada Grenada vrátane južných Grenadín

GE (076) Gruzínsko Georgia

GH (276) Ghana Ghana

GI (044) Gibraltár Gibraltar

GL (406) Grónsko Greenland

GM (252) Gambia Gambia

GN (260) Guinea Guinea

GQ (310) Rovníková Guinea Equatorial Guinea

GR (009) Grécko Greece

GS (893) Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy 

South Georgia and South
Sandwich Islands

GT (416) Guatemala Guatemala

GU (831) Guam Guam

GW (257) Guinea-Bissau Guinea-Bissau

GY (488) Guyana Guyana

HK (740) Hongkong Hong Kong Hongkong, špeciálny správny
región Číny

HM (835) Heardov ostrov Heard Island and McDonald
Islands
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HN (424) Honduras Honduras vrátane ostrovov Swan

HR (092) Chorvátsko Croatia

HT (452) Haiti Haiti

HU (064) Maïarsko Hungary

ID (700) Indonézia Indonesia

IE (007) Írsko Ireland

IL (624) Izrael Israel

IN (664) India India

IO (357) Britské indickooceánske
územie

British Indian Ocean Territory súostrovie Chagos

IQ (612) Irak Iraq

IR (616) Irán Iran (Islamic Republic of) 

IS (024) Island Iceland

IT (005) Taliansko Italy vrátane Livigna; nezahŕňa
samosprávnu obec Campione
d’Italia 

JM (464) Jamajka Jamaica

JO (628) Jordánsko Jordan

JP (732) Japonsko Japan

KE (346) Keňa Kenya

KG (083) Kirgizsko Kyrgyzstan

KH (696) Kambodža Cambodia

KI (812) Kiribati Kiribati

KM (375) Komory Comoros Anjouan, Grande Comore
a Mohéli

KN (449) Svätý Krištof St Kitts and Nevis

KP (724) Kórejská ¾udovodemokratická
republika

Korea (Democratic People’s
Republic of) 

často uvádzaná ako Severná
Kórea

KR (728) Kórejská republika Korea (Republic of) často uvádzaná ako Južná
Kórea

KW (636) Kuvajt Kuwait

KY (463) Kajmanie ostrovy Cayman Islands

KZ (079) Kazachstan Kazakhstan

LA (684) Laos Lao (People’s Democratic
Republic)

LB (604) Libanon Lebanon

LC (465) Svätá Lucia St Lucia

LI (037) Lichtenštajnsko Liechtenstein

LK (669) Srí Lanka Sri Lanka

LR (268) Libéria Liberia

LS (395) Lesotho Lesotho
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LT (055) Litva Lithuania

LU (018) Luxembursko Luxembourg

LV (054) Lotyšsko Latvia

LY (216) Líbya Socialist People’s Libyan Arab
Jamahiriya 

MA (204) Maroko Morocco

MD (074) Moldavsko Moldova (Republic of)

MG (370) Madagaskar Madagascar

MH (824) Marshallove ostrovy Marshall Islands

MK1) (096) Macedónsko Former Yugoslav Republic of
Macedonia

ML (232) Mali Mali

MM (676) Mjanmarsko Myanmar často uvádzané ako Barma

MN (716) Mongolsko Mongolia

MO (743) Macao Macao špeciálny správny región Číny

MP (820) Severné Mariány Northern Mariana Islands

MR (228) Mauritánia Mauritania

MS (470) Montserrat Montserrat

MT (046) Malta Malta vrátane Goza a Comina

MU (373) Maurícius Mauritius Maurícius, ostrov Rodrigues,
ostrov Agalega a Cargados
Carajos Shoals (Ostrovy sv.
Brandona) 

MV (667) Maldivy Maldives

MW (386) Malawi Malawi

MX (412) Mexiko Mexico

MY (701) Malajzia Malaysia Poloostrovná Malajzia
a Východná Malajzia (Sarawak,
Sabah a Labuan)

MZ (366) Mozambik Mozambique

NA (389) Namíbia Namibia

NC (809) Nová Kaledónia New Caledonia vrátane ostrovov Loyalty
(Maré, Lifou a Ouvéa)

NE (240) Niger Niger

NF (836) Norfolk Norfolk Island

NG (288) Nigéria Nigeria

NI (432) Nikaragua Nicaragua vrátane ostrovov Corn

NL (003) Holandsko Netherlands

NO (028) Nórsko Norway vrátane súostrovia Svhlbard
a Ostrova Jana Mayena

NP (672) Nepál Nepal

NR (803) Nauru Nauru
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NU (838) Niue Niue

NZ (804) Nový Zéland New Zealand bez Rossovej kolónie
(Antarktída)

OM (649) Omán Oman

PA (442) Panama Panama vrátane bývalého
prieplavového pásma

PE (504) Peru Peru

PF (822) Francúzska Polynézia French Polynesia Markézy, ostrovy Spoločnosti
(vrátane Tahiti), ostrovy
Tuamotu, Gambierove ostrovy
a Južné ostrovy, tiež ostrov
Clipperton

PG (801) Papua-Nová Guinea Papua New Guinea východná čas� Novej Guiney;
Bismarckovo súostrovie
(vrátane Novej Británie,
Nového Írska), (Lavongaia,
Nový Hanover a Ostrovy
admirality); Šalamúnove
ostrovy (Bougainville a Buka);
ostrovy Trobriand, ostrov
Woodlark; D’Entrecasteauxové
ostrovy a Louisiady

PH (708) Filipíny Philippines

PK (662) Pakistan Pakistan

PL (060) Po¾sko Poland

PM (408) Saint Pierre a Miquelon Saint Pierre and Miquelon

PN (813) Pitcairnove ostrovy Pitcairn vrátane ostrovov Henderson,
Ducie a Oeno

PS (625) Okupované územie Palestíny Occupied Palestinian Territory západný breh (vrátane
východného Jeruzalema)
a pásmo Gazy

PT (010) Portugalsko Portugal vrátane Azorov a Madeiry 

PW (825) Palau Palau

PY (520) Paraguaj Paraguay

QA (644) Katar Qatar

RO (066) Rumunsko Romania

RU (075) Rusko Russian Federation

RW (324) Rwanda Rwanda

SA (632) Saudská Arábia Saudi Arabia

SB (806) Šalamúnove ostrovy Solomon Islands

SC (355) Seychely Seychelles ostrov Mahé, ostrov Praslin, La
Digue, Frégate a Silhouette;
Amiranty (vrátane Desrochesa,
Alphonsa, Platta a Cöetív);
ostrovy Farquhar (vrátane
Providencea); ostrovy Aldabra
a ostrovy Cosmoledo

SD (224) Sudán Sudan
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SE (030) Švédsko Sweden

SG (706) Singapur Singapore

SH (329) Svätá Helena Saint Helena vrátane ostrova Ascension
a ostrovov Tristan da Cunha

SI (091) Slovinsko Slovenia

SK (063) Slovensko Slovakia

SL (264) Sierra Leone Sierra Leone

SM (047) San Maríno San Marino

SN (248) Senegal Senegal

SO (342) Somálsko Somalia

SR (492) Surinam Suriname

ST (311) Svätý Tomáš Sa~o Tomé and Príncipe

SV (428) Salvádor El Salvador

SY (608) Sýria Syrian Arab Republic

SZ (393) Svazijsko Swaziland

TC (454) Turks a Caicos Turks and Caicos Islands

TD (244) Čad Chad

TF (894) Francúzske južné územia French Southern Territories vrátane ostrovov Kergueleny,
ostrova Amsterdam, Ostrova
svätého Pavla, Crozetových
ostrovov

TG (280) Togo Togo

TH (680) Thajsko Thailand

TJ (082) Tadžikistan Tajikistan

TK (839) Tokelau Tokelau

TM (080) Turkménsko Turkmenistan

TN (212) Tunisko Tunisia

TO (817) Tonga Tonga

TP2) (626) Východný Timor East Timor

TR (052) Turecko Turkey

TT (472) Trinidad a Tobago Trinidad and Tobago

TV (807) Tuvalu Tuvalu

TW (736) Taiwan Taiwan samostatné colné územie
Taiwan, Penghu, Kinmen
a Matsu

TZ (352) Tanzánia Tanzania (United Republic of) Tanganika, ostrov Zanzibar
a Pemba

UA (072) Ukrajina Ukraine

UG (350) Uganda Uganda
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UM (832) Menšie od¾ahlé ostrovy USA United States Minor Outlying
Islands

vrátane ostrova Baker, ostrova
Howland, ostrova Jarvis, atolu
Johnston, Kingmanovho
útesu, Midwayských ostrovov,
ostrova Navassa, atolu
Palmyra a ostrova Wake

US (400) Spojené štáty United States vrátane Portorika

UY (524) Uruguaj Uruguay

UZ (081) Uzbekistan Uzbekistan

VA (045) Vatikán Holy See

VC (467) Svätý Vincent St Vincent and the Grenadines

VE (484) Venezuela Venezuela

VG (468) Britské Panenské ostrovy Virgin Islands (British)

VI (457) Americké Panenské ostrovy Virgin Islands (US)

VN (690) Vietnam Vietnam

VU (816) Vanuatu Vanuatu

WF (811) Wallis a Futuna Wallis and Futuna

WS (819) Samoa Samoa bývalá Západná Samoa

XC (021) Ceuta Ceuta 

XL (023) Melilla Melilla vrátane Peňóna de Vélez de la
Gomera, Peňóna de Alhucemas
a ostrovov Chafarinas

YE (653) Jemen Yemen bývalý Severný Jemen a Južný
Jemen

YT (377) Mayotte Mayotte Grande-Terre a Pamandzi

YU (094) Juhoslávia Yugoslavia Srbsko a Čierna Hora

ZA (388) Južná Afrika South Africa

ZM (378) Zambia Zambia

ZW (382) Zimbabwe Zimbabwe

GEONOM
Kódy Názov Opis

 

QQ
alebo
QR

QS

(950)

(951)

(952)

rezervy a zásoby

rezervy a zásoby v rámci obchodu medzi členskými štátmi Európskeho
spoločenstva
rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami 

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný

QU
alebo
QV

QW

(958)

(959)

(960)

nešpecifikované štáty a územia

štáty a územia nešpecifikované v rámci obchodu medzi členskými štátmi
Európskeho spoločenstva
štáty a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami 

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný
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QX
alebo
QY

QZ

(977)

(978)

(979)

štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských dôvodov

štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských dôvodov
v rámci obchodu medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva
štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských dôvodov
v rámci obchodu s tretími krajinami

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný

Vysvetlivky:
1) Dočasný kód, ktorý neovplyvní definitívny názov krajiny, ktorý jej bude pridelený po uzavretí rokovaní prebiehajúcich

v Organizácii Spojených národov.
2) Územie v dočasnej správe Organizácie Spojených národov.
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242

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnos� 8. februára 2002 pod¾a článku 10 ods. 1.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska

o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ïalej
len „zmluvné strany“)

vedené prianím rozšíri� a prehĺbi� vzájomnú spolu-
prácu v oblasti veterinárnej medicíny s cie¾om preven-
cie nebezpečenstva, ktoré predstavujú infekčné a iné
choroby zvierat, zdravotne škodlivé živočíšne produkty
pre národné hospodárstvo a obyvate¾ov oboch štátov,

a želajúc si uzatvori� Dohodu medzi vládou Sloven-
skej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v ob-
lasti veterinárnej medicíny (ïalej len „dohoda“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracova� pri ochrane
územia svojho štátu pred zavlečením nákazlivých
ochorení pri vývoze, dovoze a prevoze zvierat, surovín
a výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj iných
výrobkov, ktoré môžu ovplyvni� zdravotný stav zvierat.

Článok 2

Príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán na vy-
konávanie tejto dohody sú:

1. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,

2. Národný veterinárny úrad Ministerstva po¾nohos-
podárstva a výživy Rumunska.

Článok 3

1. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán do-
hodnú spoločné opatrenia na zjednodušenie veterinár-
nych podmienok na dovoz, vývoz a prevoz zvierat, pro-
duktov živočíšneho pôvodu, krmív a iných produktov
a materiálov, ktoré sú predmetom hraničnej veterinár-
nej kontroly.

2. Spoločné opatrenia sa vypracujú v súlade s vnú-
troštátnym právnym poriadkom štátov oboch zmluv-
ných strán a veterinárnou legislatívou Európskej únie.

Článok 4

1. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán
a) sa budú okamžite informova� o výskyte nákazlivých

ochorení zvierat na území štátov zmluvných strán
uvedených v zozname A Medzinárodného úradu
pre nákazy zvierat, o druhoch a počte chorých zvie-
rat, mieste výskytu, metóde diagnostiky, druhu
a type pôvodcu ochorenia a o opatreniach uskutoč-
nených na prekonávanie týchto ochorení,

b) budú si navzájom zasiela� informácie o ïalšom
priebehu týchto ochorení až do skončenia ich pre-
konania.

2. Veterinárny orgán štátu jednej zmluvnej strany
bude okamžite informova� veterinárny orgán štátu
druhej zmluvnej strany o prijatých ochranných opat-
reniach, ktoré vykonal na ochranu zvierat, uvedených
v odseku 1 písm. a), ak sa vyskytli na území susedného
štátu.

3. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán si bu-
dú mesačne vymieňa� správy o výskyte nákazlivých
ochorení zvierat uvedených v zozname A a zozna-
me B Medzinárodného úradu pre nákazy.

4. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán si vy-
menia vzory veterinárnych zdravotných podmienok,
ktoré definujú podmienky dovozu a vývozu živých zvie-
rat, produktov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj ïal-
ších produktov a materiálov, ktoré môžu ma� vplyv na
zdravie zvierat, a budú sa informova� o ich zmenách
a doplnkoch, ktoré sa v nich vykonali.

Článok 5

Zmluvné strany podporia spoluprácu na úseku ve-
terinárneho výskumu a veterinárnej starostlivosti
prostredníctvom
a) výmeny poznatkov a skúseností z pregraduálneho

a postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov,
b) spolupráce medzi veterinárnymi diagnostickými la-

boratóriami a výskumnými pracoviskami vrátane
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výmeny informácií o používaní nových metód pri
ochrane zvierat pred infekčnými, parazitárnymi
a inými hromadnými ochoreniami,

c) študijných programov pre odborníkov a vedeckých
pracovníkov,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií
z oblasti veterinárneho lekárstva, veterinárnej
správy a veterinárnej starostlivosti,

e) vzájomnej informovanosti o organizácii orgánov ve-
terinárnej správy a veterinárnej starostlivosti,
o opatreniach prijatých v súvislosti s veterinárnou
ochranou štátneho územia a publikovaním naria-
dení a inštrukcií týkajúcich sa veterinárnej služby
a ich zmien.

Článok 6

Výmena informácií, odborných časopisov a publiká-
cií medzi zmluvnými stranami bude bezplatná.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán požiada
o vyslanie špecialistov, hradí všetky náklady s tým
spojené.

V prípade pracovných rokovaní expertov odsúhlase-
ných príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán
náklady svojej delegácii hradí každá zmluvná strana.

Článok 7

Rozdiely, ktoré môžu vzniknú� medzi zmluvnými
stranami pri výklade a vykonávaní tejto dohody, bude
rieši� spoločná komisia.

Túto komisiu budú tvori� traja zástupcovia každej
zmluvnej strany, a to veterinárni lekári a právnici.

Pracovné rokovanie spoločnej komisie sa uskutoční
na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov štá-
tov zmluvných strán o mieste a dátume konania. Ná-
klady spojené s financovaním pracovného rokovania
komisie znáša každá zmluvná strana za svoju delegá-
ciu pod¾a článku 6 tejto dohody.

Článok 8

Ustanovenia tejto dohody sa nevz�ahujú na práva
a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z iných
medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti ve-
terinárnej medicíny.

Článok 9

Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa
končí platnos� týchto dokumentov vo vz�ahu k zmluv-
ným stranám:

— Dohody medzi vládou Československej republiky
a vládou Rumunskej ¾udovej republiky o spolupráci
na úseku veterinárnom podpísanej v Bukurešti 9. júna
1957 a nóty o jej predĺžení, Bukureš� 16. augusta l963
a Praha 16. mája 1967, Bukureš� 25. decembra l967.

— Smernice k vykonávaniu Dohody uzatvorenej
9. júna 1957 v Bukurešti medzi Československou re-
publikou a Rumunskou ¾udovou republikou o dovoze,
vývoze a prevoze živých zvierat, výrobkov alebo surovín
živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu by� no-
site¾mi nákazy, podpísanej v Prahe 14. februára 1958.

Článok 10

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnú-
troštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných
strán a nadobudne platnos� 60-tym dňom po doručení
neskoršej nóty o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov
a jej platnos� sa bude automaticky predlžova� vždy na
ïalších pä� rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán
písomne nevypovie najneskôr šes� mesiacov pred uply-
nutím doby jej platnosti.

Dané v Bratislave 6. júna 2000 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom
a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je
rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ivan Rosival v. r.

Za vládu
Rumunska:

Stefan Pete v. r.
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243

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná na rok 2003.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 15. mája 2002 s výnimkou § 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. januára
2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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