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Z Á K O N

z 9. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z.,
zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z.,
zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z.
a zákona č. 565/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) z dotácií zo štátneho rozpočtu daňovníkov, ktorí

podnikajú v po¾nohospodárskej výrobe alebo v les-
nom a vodnom hospodárstve,“.

2. V § 7 ods. 10 sa v prvej vete bodka na konci
nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú tieto
dotácie, podpory a príspevky zahrňované do príjmov.“.

3. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

(1) Po zaplatení dane v lehote pod¾a tohto zákona
alebo osobitného predpisu125) je daňovník oprávnený
predloži� miestne príslušnému správcovi dane vyhlá-
senie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 1 %
zaplatenej dane, ktorá nie je nižšia ako 250 Sk (ïalej
len „podiel zaplatenej dane“), sa má poukáza� ním
určenej právnickej osobe alebo právnickým osobám
pod¾a odseku 3 (ïalej len „prijímate¾“).

(2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí (ïalej len
„vyhlásenie“), obsahuje
a) presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhláse-

nie, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu
formu, identifikačné číslo daňovníka,

b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikačné údaje prijímate¾a alebo prijímate¾ov, ob-

chodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, iden-
tifikačné číslo organizácie,

e) uvedenie výšky sumy pripadajúcej na každého prijí-
mate¾a.

(3) Podiel zaplatenej dane možno poskytnú� prijíma-
te¾ovi, ktorým je
a) občianske združenie,131a)
b) nadácia,131b)
c) neinvestičný fond,131c)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne pros-

pešné služby,131d)
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnos-

ti,131e)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,131f)
g) Slovenský Červený kríž.

(4) Podiel zaplatenej dane možno poskytnú� prijíma-
te¾ovi, ktorého predmetom činnosti je
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ¾udských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne

postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

(5) Správca dane pod¾a odseku 1 poukáže podiel
zaplatenej dane prijímate¾ovi uvedenému vo vyhlásení,
ak sú splnené tieto podmienky:
a) daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane pod¾a

odseku 1 do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie
dane pod¾a osobitného predpisu,125)

b) daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia po-
d¾a písmena a) nedoplatok na dani [§ 1 písm. a)],

c) prijímate¾ je uvedený k 31. decembru predchádzajú-
ceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijí-
mate¾ov vedenom komorou pod¾a osobitného predpi-
su,131g)

d) prijímate¾ je osobou uvedenou v odseku 3, ktorej
predmetom činnosti sú činnosti uvedené v odseku 4,

e) prijímate¾ vznikol najneskôr v priebehu kalendárne-
ho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom preukazuje
splnenie podmienok pod¾a písmena i),

f) prijímate¾ nemá nedoplatok na dani [§ 1 písm. b)],
g) prijímate¾ preukáže, že nemá nedoplatok na poistnom

na zdravotné poistenie, na poistnom na nemocenské
poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie
a na príspevku na poistení v nezamestnanosti pod¾a
osobitného predpisu,40) potvrdením príslušného or-
gánu, nie starším ako 30 dní,
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h) prijímate¾ preukáže, že má zriadený účet v banke
alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky
alebo pobočky zahraničnej banky nie starším ako
30 dní a oznámi číslo tohto účtu,

i) notár131h) osvedčil prijímate¾ovi do 15. decembra bež-
ného roka splnenie podmienok pod¾a písmen d), e), g)
a h) a bez zbytočného odkladu oznámil komore na
účely jeho zápisu do zoznamu prijímate¾ov na nasle-
dujúci rok identifikačné údaje prijímate¾a v rozsahu
pod¾a odseku 2 písm. d), názov banky alebo pobočky
zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet, a číslo
tohto účtu,

j) daňovník vo vyhlásení určil ako prijímate¾a jednu
právnickú osobu alebo viac právnických osôb pod¾a
odseku 3 s uvedením príslušných súm.

 (6) Notár osvedčuje prijímate¾ovi splnenie podmie-
nok pod¾a odseku 5 počnúc 1. septembrom bežného
roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný
bez zbytočného odkladu oznámi� identifikačné údaje
prijímate¾a, názov banky alebo pobočky zahraničnej
banky, v ktorej má prijímate¾ zriadený účet, a číslo
tohto účtu komore. Komora vedie zoznamy prijímate-
¾ov, a to na každý rok osobitne. Zoznam prijímate¾ov
obsahuje obchodné meno alebo názov prijímate¾a a je-
ho sídlo, právnu formu prijímate¾a, identifikačné číslo
organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky
zahraničnej banky, v ktorej má prijímate¾ tento účet
zriadený. Komora každoročne zverejňuje zoznam pri-
jímate¾ov, a to do 15. januára kalendárneho roka,
v ktorom možno prijímate¾ovi poskytnú� podiel zapla-
tenej dane.

 (7) Správca dane pod¾a odseku 1 je povinný do
60 dní po splnení podmienok pod¾a odseku 5 previes�
sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane na účet
prijímate¾a. Ak nebolo preukázané splnenie podmie-
nok pod¾a odseku 5, nárok na poukázanie sumy zod-
povedajúcej podielu zaplatenej dane pod¾a odseku 1
zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správ-
ca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skú-
maní podmienok pod¾a odseku 5 a pri poukazovaní
sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet
prijímate¾a správca dane nevydáva rozhodnutie pod¾a
osobitného predpisu.125)

 (8) Ak sa zruší prijímate¾ po osvedčení splnenia
podmienok pod¾a odseku 5 do poukázania podielu
zaplatenej dane správcom dane pod¾a odseku 1, nárok
na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijíma-
te¾ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej
dane správcom dane pod¾a odseku 1, je povinný bez
zbytočného odkladu vráti� podiel zaplatenej dane
správcovi dane pod¾a odseku 1. Na nedodržanie tejto
povinnosti sa vz�ahujú ustanovenia o porušení rozpoč-
tovej disciplíny pod¾a osobitného predpisu.131i)

 (9) Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom da-
ne pod¾a odseku 1 prijímate¾ovi nemožno dodatočne
upravova�. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani,
o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímate¾ovi a su-
mou zodpovedajúcou 1 % z upravenej daňovej povin-
nosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.

(10) Ak prijímate¾ nepoužije poskytnutý podiel za-
platenej dane na činnosti pod¾a odseku 4 najneskôr
do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu
bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vz�ahujú sa na
prijímate¾a ustanovenia o porušení rozpočtovej discip-
líny pod¾a osobitného predpisu.131i)

(11) Z údajov správcov dane pod¾a odseku 1 o po-
skytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Daňové
riadite¾stvo Slovenskej republiky ročný preh¾ad prijí-
mate¾ov pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúce-
ho kalendárneho roka. V ročnom preh¾ade prijímate-
¾ov sa uvádza názov prijímate¾a a jeho sídlo a súhrn
podielov zaplatenej dane, ktoré sa prijímate¾ovi
poskytli. Ročný preh¾ad prijímate¾ov za predchádzajú-
ci rok zverejňuje Daňové riadite¾stvo Slovenskej re-
publiky vždy do 31. januára bežného roka.“.

4. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

„§ 56a

(1) Prijímate¾, ktorého súhrn podielov zaplatenej da-
ne z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roč-
nom preh¾ade prijímate¾ov pod¾a § 48 ods. 11 a § 51a
ods. 11 je vyšší ako 100 000 Sk, je povinný do 12 me-
siacov odo dňa zverejnenia zoznamu pod¾a § 48
ods. 11 a § 51a ods. 11 zasla� presnú špecifikáciu
použitia prijatého podielu na zverejnenie v Obchod-
nom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel
použitia finančných prostriedkov, spôsob použitia fi-
nančných prostriedkov, prípadne výrok audítora, ak
to určuje osobitný predpis.5)

(2) V prípade, ak prijímate¾ podielu zaplatenej dane
nesplní povinnos� pod¾a odseku 1, komora nezaradí
prijímate¾a do zoznamu prijímate¾ov na obdobie troch
rokov počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu
povinnosti.

(3) Ak prijímate¾ nepoužije poskytnutý podiel zapla-
tenej dane na činnosti pod¾a § 46 ods. 4 a § 51a ods. 4
najneskôr do konca nasledujúceho roka po roku,
v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný,
alebo ich použije v rozpore s týmto účelom, je povinný
podiel zaplatenej dane vráti� do štátneho rozpočtu do
90 dní odo dňa vzniku stanovenej skutočnosti.“.

Čl. II

Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona
č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z., zákona
č. 336/1999 Z. z., zákona č. 387/2001 Z. z. a zákona
č. 483/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Povinnos� overenia účtovnej závierky audítorom
majú aj právnické osoby definované v osobitnom pred-
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pise,5a) ktorých suma ročného podielu prijatej dane je
vyššia ako 1 milión Sk.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 48 a 51a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení

neskorších predpisov.“.

2. V § 20 ods. 4 sa slová „pod¾a odsekov 1 a 2“
nahrádzajú slovami „pod¾a odsekov 1, 2 a 3“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. marca 2001 bola v Prahe podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti
dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.

V súlade s článkom 18 dohoda nadobudla platnos� 23. marca 2001.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnos� Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých
hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 29. októbra
1992 (oznámenie č. 104/1994 Z. z.).

DOHODA  
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky

o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike 

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

usilujúc sa o rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti
školstva a vedy, 

majúc na zreteli článok 14 Zmluvy medzi Sloven-
skou republikou a Českou republikou o dobrom su-
sedstve, priate¾ských vz�ahoch a spolupráci, podpísa-
nej v Bratislave 23. novembra 1992, 

vychádzajúc z Dohovoru o uznávaní kvalifikácií tý-
kajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európ-
skom regióne, podpísaného v Lisabone 11. apríla
1997, 

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody sa pojmom
a) „doklad o vzdelaní“ rozumie vysvedčenie, vysvedče-

nie o záverečnej skúške, výučný list, vysvedčenie
o maturitnej skúške, absolventský diplom, diplom,
doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu ale-
bo umelecko-pedagogického titulu „docent“, doklad
o získaní vedecko-pedagogického titulu alebo ume-
lecko-pedagogického titulu „profesor“ a doklad
o udelení vedeckej hodnosti v Slovenskej republike
a vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške,
výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vy-
svedčenie o absolutóriu, vysvedčenie o absolutóriu
s diplomom, vysvedčenie o diplomovej skúške
s diplomom, vysokoškolský diplom a vysvedčenie
o štátnej skúške, diplom o udelení vedeckej hod-
nosti, doklad o udelení titulu „docent“ a doklad
o udelení titulu „profesor“ v Českej republike,

b) „vysoká škola“ rozumejú všetky štátom uznané vy-

soké školy, ktoré patria k systémom vysokého škol-
stva v Slovenskej republike  alebo v Českej repub-
like,

c) „základná škola“ a „stredná škola“ rozumejú všetky
základné školy a stredné školy, ktoré sú zaradené
do siete škôl v Slovenskej republike, 

d) „základná škola“, „stredná škola“ a „vyššia odborná
škola“ rozumejú všetky základné školy, stredné
školy a vyššie odborné školy, ktoré patria do siete
škôl v Českej republike.

Článok 2

(1) Vysvedčenia a iné doklady o ukončení vzdeláva-
nia na základných školách a štúdia na stredných ško-
lách vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia a iné
doklady o ukončení vzdelávania na základných ško-
lách a štúdia na stredných školách vydané v Českej
republike sa uznávajú za rovnocenné.

(2) Absolventské diplomy vydané strednými školami
v Slovenskej republike a doklady o vzdelaní vydané
vyššími odbornými školami v Českej republike sa
uznávajú za rovnocenné, ak boli dĺžka štúdia a zame-
ranie rovnaké alebo podobné.

Článok 3

Diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po
ukončení bakalárskeho štúdia na vysokej škole v Slo-
venskej republike a vysokoškolské diplomy a vysved-
čenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia
v bakalárskom študijnom programe na vysokej škole
v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
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Článok 4

Diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po
ukončení magisterského štúdia, inžinierskeho štúdia
a doktorského štúdia na vysokej škole v Slovenskej
republike a vysokoškolské diplomy a vysvedčenia
o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia  v magis-
terskom študijnom programe na vysokej škole v Čes-
kej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 5

Diplomy vydané po vykonaní rigoróznej skúšky na
vysokých školách v Slovenskej republike a vysoko-
školské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vyda-
né po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky na vysokých
školách v Českej republike sa uznávajú za rovnocen-
né.

Článok 6

Diplomy vydané po ukončení doktorandského štú-
dia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysoko-
školské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vyda-
né po ukončení štúdia v doktorskom študijnom
programe na vysokej škole v Českej republike sa uzná-
vajú za rovnocenné.

Článok 7

Diplomy vydané po ukončení doktorandského štú-

dia na vysokej škole v Slovenskej republike a diplomy
o udelení vedeckej hodnosti „kandidát věd“ (skratka
„CSc.“) vydané v Českej republike sa uznávajú za rov-
nocenné. 

Článok 8

Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied“
(skratka „DrSc.“) vydané v Slovenskej republike
a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo
umelecko-pedagogického titulu „docent“ vydané v Slo-
venskej republike a doklady o udelení titulu „docent“
vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 10

Doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo
umelecko-pedagogického titulu „profesor“ vydané
v Slovenskej republike a doklady o udelení titulu „pro-
fesor“ vydané v Českej republike sa uznávajú za rov-
nocenné.

Článok 11

V oblasti vysokého školstva a vedy je platná táto
rovnocennos� priznávaných titulov a hodností:

Slovenská republika Česká republika

„bakalár“ („Bc.“) „bakalář“ („Bc.“)

„bakalár“ („Bc.“) v oblasti umenia „bakalář umění“ („BcA.“)

„inžinier“ („Ing.“) „inženýr“ („Ing.“)

„inžinier architekt“ („Ing. arch.“) „inženýr architekt“ („Ing. arch.“)

„doktor medicíny“ („MUDr.“) „doktor medicíny“ („MUDr.“)

„doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr.“) „doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“)

„magister“ („Mgr.“) „magistr“ („Mgr.“)

„magister umenia“ („Mgr. art.“) „magistr umění“ („MgA.“)

„doktor práv“ („JUDr.“) „doktor práv“ („JUDr.“)

„doktor filozofie“ („PhDr.“) „doktor filozofie“ („PhDr.“)

„doktor pedagogiky“ („PaedDr.“) „doktor filozofie“ („PhDr.“) v oblasti pedagogiky

„doktor prírodných vied“ („RNDr.“) „doktor přírodních věd“ („RNDr.“)

„doktor farmácie“ („PharmDr.“) „doktor farmacie“ („PharmDr.“)

„doktor teológie“ („ThDr.“) „licenciát teologie“ („ThLic.“)

„doktor teológie“ („ThDr.“) „doktor teologie“ („ThDr.“)

„philosophiae doctor“ („PhD.“) „doktor“ („Ph.D.“)

„artis doctor“ („ArtD.“) „doktor“ („Ph.D.“) v oblasti umění

„philosophiae doctor“ („PhD.“) v oblasti teológie „doktor teologie“ („Th.D.“)
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Článok 12

(1) Tituly, akademické tituly, vedecké tituly, vedec-
ko-akademické hodnosti a umelecko-akademické hod-
nosti, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedago-
gické tituly priznané v štáte jednej zmluvnej strany
uvedené v tejto dohode môžu ich držitelia  používa�
i v štáte druhej zmluvnej strany.

(2) Držitelia titulu „diplomovaný specialista v oboru“
(„Dis.“) vydaného v Českej republike môžu tento titul
používa� v Slovenskej republike.

Článok 13

Všetky doklady o vzdelaní uvedené v tejto dohode sú
platné na území Slovenskej republiky a na území
Českej republiky bez ïalšieho úradného overenia.

Článok 14

Zmluvné strany sa budú vzájomne informova�
o zmenách vo vzdelávacích sústavách svojich štátov
a budú si vymieňa� vzory dokladov, na ktoré sa vz�a-
huje táto dohoda.

 Článok 15

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračova-
nia v štúdiu alebo na účely výkonu povolania a odbor-
nej činnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi prijímajúceho štátu. 

Článok 16

Na vyjasnenie všetkých otázok vyplývajúcich z tejto
dohody, ako aj na účely riešenia otázok vyplývajúcich
zo zmien vzdelávacej sústavy a príslušných vnútro-
štátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán
vrátane podávania návrhov na doplnky a úpravy tejto
dohody sa zriaïuje spoločná komisia odborníkov, kto-

rá sa bude schádza� najmenej raz za rok. Členov
komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných
strán. Miesto a termín stretnutia sa dohodnú diploma-
tickou cestou.

Článok 17

Doklady o vzdelaní, priznané tituly, hodnosti a sta-
vovské označenia získané na území štátov zmluvných
strán počas trvania Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a jej právnych predchodcov pred nadobud-
nutím platnosti tejto dohody zostávajú touto dohodou
nedotknuté a uznávajú sa v štátoch zmluvných strán
za rovnocenné.

Článok 18

Táto dohoda nadobúda platnos� dňom podpisu.

Článok 19

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skon-
čí platnos� Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rov-
nocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedec-
kých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej
republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe
29. októbra 1992.

Článok 20

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo
zmluvných strán však môže dohodu písomne vypove-
da�. V takom prípade sa platnos� tejto dohody skončí
dvanás� mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vý-
povedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Prahe 23. marca 2001 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku,
pričom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Eduard Zeman v. r.

„philosophiae doctor“ („PhD.“) „kandidát věd“ („CSc.“)

„artis doctor“ („ArtD.“)

„doktor vied“ („DrSc.“) „doktor věd“ („DrSc.“)

„docent“ „docent“ 

„profesor“ „profesor“ 
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249

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 22. ja-
nuára 2002 v Bratislave bola od 22. marca 2002 zrušená vízová povinnos� pre štátnych občanov Japonska
a štátnych občanov Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyjadruje úctu Ve¾vyslanectvu Japonska v Slovenskej
republike a má čes� informova�, že vláda Slovenskej republiky s cie¾om u¾ahči� cestovanie, ako aj kultúrne
a obchodné vz�ahy medzi Slovenskou republikou a Japonskom prijíma od 22. marca 2002 na základe reciprocity
tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia víz a vízových poplatkov pre japonských štátnych občanov, ktorí chcú vstúpi�
na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Japonska, držitelia platných japonských cestovných pasov, ktorí chcú vstúpi� na územie
Slovenskej republiky na účel pobytu, ktorého čas nepresiahne devä�desiat (90) za sebou nasledujúcich dní, môžu
vstúpi� na územie Slovenskej republiky bez víz.

2. Zrušenie vízovej povinnosti pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na štátnych občanov Japonska, ktorí chcú vstúpi�
na územie Slovenskej republiky s úmyslom h¾ada� zamestnanie alebo vykonáva� zamestnanie alebo iné povolanie
(vrátane verejných zábavných predstavení a športu za odmenu).

3. Za požadované a udelené víza nebudú príslušné diplomatické a konzulárne úrady Slovenskej republiky
účtova� žiadne poplatky.

4. Štátni občania Japonska, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiava� zákony
a predpisy Slovenskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo dočasne pozastavi� vykonávanie všetkých alebo niektorých
predtým uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti,
poriadku a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Japonska.

6. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo nepovoli� vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakáza�
pobyt na ňom tým štátnym občanom Japonska, ktorých považuje za nežiaducich.

7. Vláda Slovenskej republiky oznámi vláde Japonska ukončenie uplatňovania prv uvedených opatrení písomnou
výpoveïou jeden (1) mesiac vopred.

8. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky poskytne Ve¾vyslanectvu Japonska v Slovenskej repub-
like vzory platných víz a pasov Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitos�, aby ubezpečilo Ve¾vyslanectvo
Japonska o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 22. január 2002

Ve¾vyslanectvo Japonska

Bratislava
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Ve¾vyslanectvo Japonska v Slovenskej republike vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej
republiky a má čes� informova� ho, že vláda Japonska s cie¾om u¾ahči� cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné
vz�ahy medzi Japonskom a Slovenskou republikou prijíma od 22. marca 2002 na základe reciprocity tieto opatrenia
týkajúce sa zrušenia víz a vízových poplatkov pre štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpi� na
územie Japonska:

1. Štátni občania Slovenskej republiky, držitelia platných pasov Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpi� na
územie Japonska na účel pobytu, ktorého čas nepresiahne devä�desiat (90) za sebou nasledujúcich dní, môžu
vstúpi� na územie Japonska bez víz.

2. Zrušenie vízovej povinnosti pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí
chcú vstúpi� na územie Japonska s úmyslom h¾ada� zamestnanie alebo vykonáva� zamestnanie alebo iné povolanie
(vrátane verejných zábavných predstavení a športu za odmenu).

3. Za požadované a udelené víza nebudú príslušné japonské diplomatické a konzulárne úrady účtova� žiadne
poplatky.

4. Štátni občania Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpi� na územie Japonska, sú povinní dodržiava� zákony
a predpisy Japonska.

5. Vláda Japonska si vyhradzuje právo dočasne pozastavi� uplatňovanie všetkých alebo niektorých predtým
uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku
a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Slovenskej republiky.

6. Vláda Japonska si vyhradzuje právo zamietnu� vstup alebo pobyt na území Japonska štátnym občanom
Slovenskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

7. Vláda Japonska oznámi vláde Slovenskej republiky ukončenie uplatňovania prv uvedených opatrení písomnou
výpoveïou jeden (1) mesiac vopred.

8. Ve¾vyslanectvo Japonska v Slovenskej republike poskytne Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej repub-
liky vzory platných víz a pasov Japonska.

Ve¾vyslanectvo Japonska v Slovenskej republike využíva túto príležitos�, aby ubezpečilo Ministerstvo zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 22. január 2002

Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Bratislava
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