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

z 25. júna 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnute¾ností,
v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v pois�ovníctve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 29 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:

Spôsob určenia hodnoty cenných papierov

§ 1

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov pod¾a § 29
ods. 1 písm. a), b) a i) zákona a na určenie hodnoty
dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papie-
rov burzy cenných papierov1) sa použije ich priemerný
kurz vyhlásený burzou cenných papierov v deň, ku
ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva, zvýšený
o pomernú čas� výnosu, ak tento výnos už nie je
v priemernom kurze zahrnutý.

(2) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a odseku 1, použije sa priemerný kurz cenného
papiera zvýšený o pomernú čas� výnosu, ak tento vý-
nos už nie je v priemernom kurze zahrnutý, vyhlásený
burzou cenných papierov v najbližší predchádzajúci
deň, v ktorom burza cenných papierov takýto kurz
vyhlásila, ak ho vyhlásila v období najviac 30 kalen-
dárnych dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa
určenie ich hodnoty vykonáva.

(3) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a odseku 1 alebo 2, hodnota cenných papierov
pod¾a § 29 ods. 1 písm. a) a i) zákona sa určí ako 100 %
ich menovitej hodnoty zvýšenej o pomernú čas� výno-
su a hodnota dlhopisov vydaných bankami2) a dlhopi-
sov prijatých na trh kótovaných cenných papierov
burzy cenných papierov sa určí ako 80 % ich menovitej
hodnoty.

§ 2

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov pod¾a § 29
ods. 1 písm. c) a j) zákona sa použije ich emisný kurz
zvýšený o pomernú čas� výnosu.

(2) Na určenie hodnoty cenných papierov pod¾a § 29
ods. 1 písm. n) zákona sa použije ich zmenková suma.3)

§ 3

(1) Na určenie hodnoty akcií prijatých na trh kóto-
vaných cenných papierov burzy cenných papierov
a podielových listov uzavretých podielových fondov
prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov sa použije ich priemerný kurz, ktorý
burza cenných papierov vyhlási v deň, ku ktorému sa
určenie ich hodnoty vykonáva.

(2) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a odseku 1, použije sa priemerný kurz cenných
papierov uvedených v odseku 1 vyhlásený burzou cen-
ných papierov v najbližší predchádzajúci deň, v kto-
rom burza cenných papierov takýto kurz vyhlásila, ak
ho vyhlásila v období najviac 30 kalendárnych dní
predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa určenie ich
hodnoty vykonáva.

(3) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a odseku 1 alebo 2, určí sa ich hodnota ako 50 %
aritmetického priemeru priemerného kurzu týchto
cenných papierov za posledných šes� kalendárnych
mesiacov predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa urče-
nie ich hodnoty vykonáva.

(4) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a odsekov 1 až 3, použije sa hodnota, ktorá sa
rovná nule.

(5) Na určenie hodnoty upísaných akcií sa použije
splatená hodnota upísaných akcií.4)

§ 4

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov pod¾a § 29
ods. 1 písm. g) zákona sa použije nákupná cena týchto
cenných papierov pod¾a osobitného predpisu5) platná
v deň, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva;
ak nebola nákupná cena k tomuto dňu uverejnená,
použije sa posledná nákupná cena  uverejnená pred
týmto dňom.

(2) Ak sa cenné papiere pod¾a § 29 ods. 1 písm. g)
zákona predložili na vrátenie a ku dňu určenia hodno-
ty týchto cenných papierov nebola vyplatená suma

1) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 
2) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový.
4) § 168 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
5) § 30 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
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pod¾a osobitného predpisu,6) použije sa nákupná cena
platná v deň, keï boli tieto cenné papiere predložené
na vrátenie.

(3) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a § 29 ods. 1 písm. g) zákona pod¾a odseku 2,
použije sa posledná nákupná cena platná v období nie
dlhšom ako 30 dní pred ich predložením na vrátenie.

(4) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov
pod¾a § 29 ods. 1 písm. g) zákona pod¾a odsekov 1 až
3, použije sa hodnota, ktorá sa rovná nule.

§ 5

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov, s ktorými
sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov
alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom
trhu cenných papierov v súlade so zákonom, sa vz�a-
huje § 1 až 4 s tým, že sa použije záverečný kurz
cenných papierov, ktorý  zahraničná burza cenných
papierov alebo organizátor zahraničného regulované-
ho verejného trhu cenných papierov7) vyhlási v deň, ku
ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva; ak takýto
kurz nie je vyhlásený, použije sa kurz, ktorý pre tento
deň uverejnil niektorý zo všeobecne uznávaných infor-
mačných systémov uverejňujúcich oficiálne kurzy
cenných papierov.

(2) Ak nemožno urči� hodnotu cenných papierov,
s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných
papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom
verejnom trhu cenných papierov pod¾a odseku 1, určí
sa ich hodnota primerane pod¾a § 1 alebo 2, a to pod¾a
druhu cenného papiera, ktorý najviac zodpovedá cen-
nému papieru, ktorého hodnota sa určuje.

(3) Hodnotu cenných papierov vydaných tuzemským
emitentom, s ktorými sa obchoduje súčasne na burze
cenných papierov, zahraničnej burze cenných papie-

rov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom
trhu cenných papierov, možno urči� pod¾a odseku 1,
iba ak v príslušný deň nebol kurz zverejnený burzou
cenných papierov.

(4) Hodnota cenných papierov, s ktorými sa obcho-
duje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na
inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cen-
ných papierov, sa prepočíta na slovenskú menu kur-
zom vyhláseným Národnou bankou Slovenska plat-
ným ku dňu, ku ktorému sa určenie ich hodnoty
vykonáva.

(5) Pri cudzej mene, pre ktorú Národná banka Slo-
venska nevyhlasuje kurz slovenskej meny k cudzím
menám, sa použije prepočet prostredníctvom kurzu
amerického dolára uverejneného centrálnou bankou
štátu, v ktorom je táto mena zákonným platidlom.

§ 6

Spôsob určenia hodnoty nehnute¾ností

Na určenie hodnoty nehnute¾ností na území Sloven-
skej republiky sa použije ich všeobecná hodnota8)
pod¾a znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky.

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

Na určenie hodnoty cenných papierov vydaných
emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz
alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie,
alebo ktorý je v likvidácii, sa použije hodnota, ktorá sa
rovná nule.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. júla 2002.

František Hajnovič v. r.

6) § 30 ods. 2 a 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
7) § 32 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
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381

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

z 25. júna 2002

o náležitostiach správy aktuára o činnosti pois�ovne a správy aktuára
o činnosti zais�ovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 37
ods. 17 zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Správa aktuára o činnosti pois�ovne alebo
pobočky zahraničnej pois�ovne

Správa aktuára o činnosti pois�ovne alebo pobočky
zahraničnej pois�ovne obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne,
b) dátum udelenia povolenia na vykonávanie pois�o-

vacej činnosti a označenie poistného druhu a po-
istných odvetví, ktoré je pois�ovňa alebo pobočka
zahraničnej pois�ovne oprávnená vykonáva�,

c) meno a priezvisko zodpovedného aktuára, dátum
jeho zápisu do zoznamu aktuárov a druh zmluvné-
ho vz�ahu zodpovedného aktuára k pois�ovni alebo
pobočke zahraničnej pois�ovne,

d) preh¾ad o poisteniach poskytovaných pois�ovňou
alebo pobočkou zahraničnej pois�ovne,

e) preh¾ad o tvorbe technických rezerv za predchádza-
júci kalendárny rok,

f) preh¾ad o technických rezervách za posledné štyri
kalendárne roky,

g) preh¾ad o rozdelení podielov na prebytkoch poist-
ného v životnom poistení,

h) preh¾ad o výške poistných plnení, o zmenách tech-
nickej rezervy na poistné plnenia a s nimi súvisia-
cich podieloch v neživotnom poistení a neživotnom
pripoistení k životnému poisteniu za predchádzajú-
ci kalendárny rok a ïalšie predchádzajúce tri ka-
lendárne roky,

i) predpoklad finančnej situácie pois�ovne alebo po-
bočky zahraničnej pois�ovne na nasledujúci kalen-
dárny rok,

j) informáciu o všetkých nedostatkoch v hospodárení
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne,
ktoré súvisia s výkonom činnosti zodpovedného ak-
tuára a ktoré zodpovedný aktuár zistil v priebehu
predchádzajúceho kalendárneho roku, a o všet-
kých navrhnutých opatreniach na nápravu týchto
nedostatkov,

k) vyjadrenie zodpovedného aktuára o
1. výške technických rezerv pois�ovne alebo pobočky

zahraničnej pois�ovne a o ich umiestnení, 
2. výpočte solventnosti a minimálnej miery sol-

ventnosti pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
pois�ovne,

3. výpočte sadzieb poistného pois�ovne alebo poboč-
ky zahraničnej pois�ovne a o ich primeranosti,

4. faktoroch, ktoré by mohli ohrozi� pois�ovaciu čin-
nos� pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois-
�ovne,

5. hodnovernosti údajov, z ktorých vychádzal, a s ni-
mi súvisiace prípadné pochybnosti.

§ 2

Správa aktuára o činnosti zais�ovne alebo pobočky
zahraničnej zais�ovne

Správa aktuára o činnosti zais�ovne alebo pobočky
zahraničnej zais�ovne obsahuje náležitosti pod¾a § 1
písm. a), b), c), e), f), i), j) a k) prvého, štvrtého a piateho
bodu.

§ 3

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. júla 2002.

František Hajnovič v. r. 
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382

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 3. mar ca 2000 na do bud nu tím plat nos ti Pro to -
ko lu me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ukra ji ny o dvoj stran ných zmluv ných vz�a hoch me dzi Slo ven skou
re pub li kou a Ukra ji nou bol po tvr de ný stav zmluv nej zá klad ne me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ukra ji nou po suk ce sii 
Slo ven skej re pub li ky do zmlúv bý va lej Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a po suk ce sii Ukra ji ny do zmlúv
bý va lé ho Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík.

Vo vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ukra ji nou zos ta li v plat nos ti tie to zmluv né do ku men ty:

 1. Do ho da o nad via za ní dip lo ma tic kých sty kov s do ho dou o škrt nu tí fi nanč ných zá väz kov vznik nu tých z re vo lú -
cie me dzi Re pub li kou čes ko slo ven skou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík uzav re tá vý me nou nót
(Že ne va 9. júna 1934)

 2. Zmlu va me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o Za kar pat skej
Ukra ji ne, Pro to kol k Zmluve
(Mos kva 29. júna 1945)

 3. Pro to kol o po pi se štát nej hra ni ce me dzi Čes ko slo ven skom a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík sta -
no ve nej v dobe od no vem bra 1945 do ap rí la 1946
(Už ho rod 8. mája 1946)

 4. Zmlu va o ob cho de a plav be me dzi Českos lo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
(Mos kva 11. de cem bra 1947)

 5. Do ho da me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o ko neč nom skon -
co va ní ma jet ko vých a fi nanč ných otá zok sú vi sia cich so zjed note ním Za kar pat skej Ukra ji ny s Ukra jin skou so viet -
skou so cia lis tic kou re pub li kou
(Mos kva 6. júla 1957)

 6. Pro to kol k Do ho de me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o ko neč -
nom skon co va ní ma jet ko vých a fi nanč ných otá zok sú vi sia cich so zjed no te ním Za kar pat skej Ukra ji ny s Ukra jin skou
so viet skou so cia lis tic kou re pub li kou z 6. júla 1957
(Mos kva 6. júla 1957)

 7. Do ho da me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vy spo ria da ní  zo -
stávajúcich ma jet ko vých a fi nanč ných otá zok vznik nu tých pred 9. má jom 1945
(vý me na nót 7. 5./13. 7. 1959)
(Mos kva 13. júla 1959)

 8. Do ho da me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o so ciál nom za bez -
pe če ní a Pro to kol k Do ho de
(Pra ha 2. de cem bra 1959)

 9. Do ho da me dzi ČSSR a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o ïal šom roz ší re ní spo lu prá ce pri mie ro -
vom vy u ží va ní jad ro vej ener gie
(Pra ha 17. ap rí la 1962)

10. Do ho da o vzá jom nom uzná va ní úrad ných zna čiek ruč ných strel ných športovo-po¾ovníckych zbra ní
(Mos kva 21. de cem bra 1970)

11. Do ho da me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
o kul túr nej a ve dec kej spo lu prá ci
(Mos kva 28. feb ru ára 1972)

12. Kon zu lár ny do ho vor me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých
re pub lík
(Mos kva 27. ap rí la 1972)

13. Do ho da me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
o vzá jom nej ochra ne au tor ských práv k li te rár nym, ve dec kým a ume lec kým die lam
(Pra ha 18. mar ca 1975)

14. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v ob las ti vý skumu, vý vo ja a vý ro by le tec kej tech ni ky
(Pra ha 21. mája 1975)
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15. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri pred chá dza ní či nom ne zá kon né ho za sa ho va nia do čin nos ti ci vil né ho le tec tva
(Pra ha 14. de cem bra 1981)

16. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o pod mien kach vzá jom ných ciest ob ča nov oboch štá tov
(Pra ha 17. de cem bra 1981)

17. Pro to kol k Do ho de o vzá jom nom uzná va ní úrad ných zna čiek ruč ných strel ných športovo-po¾ovníckych zbra ní
pod pí sa ný 21. de cem bra 1970 (ČSSR-ZSSR)
(Pra ha 31. mar ca 1982)

18. Zmlu va me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
o práv nej po mo ci a práv nych vz�a hoch vo ve ciach ob čian skych, ro din ných a trest ných
(Mos kva 12. au gus ta 1982)

19. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o zjed no du še nom spô so be pre kra čo va nia štát nych hra níc ob čan mi s tr va lým po by tom v po hra nič ných ob -
ciach
(Pra ha 6. de cem bra 1985)

20. Prog ram spo lu prá ce me dzi ČSSR a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík v ob las ti roz vo ja jad ro vej ener -
ge ti ky v ČSSR do roku 2000
(Pra ha 4. júla 1988)

21. Do ho da me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých
re pub lík o vzá jom nom uzná va ní ty po vých osved če ní spô so bi los ti na le tec kú pre vádz ku ci vil ných lie ta diel
(Pra ha 17. ap rí la 1991)

22. Pro to kol z XI. za sad nu tia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách
(Ko ši ce 18. mája 1979)

23. Pro to kol z XII. za sa da nia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa ný v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Ky jev 20. mája 1980)

24. Pro to kol z XIII. za sa da nia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa ný v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Bra ti sla va 24. mája 1981)

25. Pro to kol z XIV. za sa da nia Spo loč nej ko mi sie československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a
Do ho dy me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
o vo do hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa ný v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Už ho rod 17. mája 1982)

26. Pro to kol z XV. za sa da nia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa ný v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Bra ti sla va 21. mája 1983)

27. Pro to kol zo XVI. za sa da nia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa ný v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Ky jev 27. mája 1984)

28. Pro to kol zo XVII. za sad nu tia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy 
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa nej v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Bra ti sla va 19. mája 1985)

29. Pro to kol z XVIII. za sad nu tia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie (STK) o vo do hos po dár -
skych otáz kach na hra nič ných vo dách
(Už ho rod 20. sep tem bra 1986)

30. Pro to kol z XIX. za sad nu tia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie vy tvo re nej pod ¾a Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vo do -
hos po dár skych otáz kach na hra nič ných vo dách pod pí sa nej v Bra ti sla ve 26. no vem bra 1968
(Bra ti sla va 14. júna 1987)
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31. Pro to kol z XXI. za sad nu tia Spo loč nej československo-sovietskej tech nic kej ko mi sie o vo do hos po dár skych
otáz kach na hra nič ných vo dách
(Bra ti sla va 21. mája 1989)

32. Pla tob ná do ho da me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a vlá dou Ukra ji ny
(Ky jev 15. no vem bra 1991)

Vo vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ukra ji nou sa skon či la  3. mar ca 2000 plat nos� tých to zmluv ných do ku -
men tov:

 1. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o vzá -
jom nej vý me ne štu den tov a aš pi ran tov na štú dium na vy so kých ško lách a ve dec ko výs kum ných ús ta voch
(Mos kva 17. ok tób ra 1957)

 2. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych  so cia lis tic kých re pub lík o pod -
mien kach vy sie la nia čes ko slo ven ských od bor ní kov do ZSSR a so viet skych od bor ní kov do ČSR za úče lom pos kyt nu -
tia tech nic kej po mo ci a iných slu žieb
(Mos kva 5. sep tem bra 1958)

 3. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o pod -
mien kach výrobno-technického za ško ¾o va nia čes ko slo venských a so viet skych od bor ní kov a ro bot ní kov
(Mos kva 5. sep tem bra 1958)

 4. Pro to kol o or ga ni zá cii jed no stran nej col nej kon tro ly ob chod né ho to va ru pre pra vo va né ho me dzi ČSSR a ZSSR
(Mos kva 6. ja nu ára 1966)

 5. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o do dáv kach kom plet né ho za ria de nia a o tech nic kej spo lu prá ci pri vý stav be ob jektov che mic ké ho prie mys lu
a prie mys lu na spra co va nie ropy v Čes ko slo ven sku
(Mos kva 7. sep tem bra 1966)

 6. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v spo joch
(Pra ha 23. no vem bra 1967)

 7. Do ho da o nad via za ní pria mej vedecko-technickej spo lu prá ce me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li -
kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík v ob las ti me lio rá cie a vod né ho hos po dár stva
(Bra ti sla va 6. mája 1971)

 8. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri bu do va ní jed not né ho sys té mu pros tried kov elek tro nic kej vý po čto vej tech ni ky
(Mos kva 15. júla 1971)

 9. Pro to kol o rov no cen nos ti do ku men tov o vzde la ní, ve dec kých hod nos tiach a ti tu loch, kto ré sa vy dá va jú ale bo
udie ¾a jú v Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ke a vo Zvä ze so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
(Pra ha 6. júna 1972)

10. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v ob las ti ces tov né ho ru chu
(Mos kva 8. júna 1972)

11. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri roz vo ji nie ktorých dru hov fe roz lia tin zo ZSSR do ČSSR
(Mos kva 4. de cem bra 1974)

12. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri roz vo ji vý ro by su ro vín ob sa hu jú cich že le zo na úze mí ZSSR a s tým sú vi sia cich do dá vok su ro -
vín ob sa hu jú cich že le zo zo ZSSR do ČSSR
(Mos kva 4. de cem bra 1974)

13. Do ho da o špe cia li zá cii a ko o pe rá cii vý ro by uni fi ko va nej rady elek tro mo to rov (ČSSR-ZSSR)
(Pra ha 25. feb ru ára 1977)

14. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o vy ko ná va ní špe ciál ne ho tech nic ké ho pre be ra nia za ria de nia vy rá ba né ho v pod ni koch ČSSR pre jad ro vé
elek trár ne
(Mos kva 2. feb ru ára 1978)

15. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri vý stav be vod né ho die la „Gab čí ko vo”, kto ré je sú čas �ou sús ta vy vod ných diel „Gab čí ko vo — Na -
gy ma ros“ na rie ke Du na ji
(Mos kva 15. júna 1978)
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16. Zmlu va me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík o za -
me dze ní vzni ku dvo ja ké ho štát ne ho ob čian stva
(Mos kva 6. júna 1980)

17. Do ho da o špe cia li zá cii a ko o pe rá cii vý ro by za ria de ní pre hut níc tvo
(Riga 15. mája 1981)

18. Do ho da o špe cia li zá cii a ko o pe rá cii vý ro by za ria de ní že lez nič ných ko ¾a jo vých vo zi diel
(Riga 15. mája 1981)

19. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v ob las ti špe cia li zá cie a ko o pe rá cie pri vý ro be jed not li vých dru hov che mic kých prí sad a syn te tic -
kých ka u ču kov na vý ro bu pne u ma tík a tech nic kej gumy
(Pra ha 4. de cem bra 1984)

20. Pro to kol k Do ho de me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub -
lík o pod mien kach výrobno-technického za ško ¾o va nia čes ko slo ven ských a so viet skych od borníkov z 5. sep tem bra
1958
(Pra ha 21. de cem bra 1984)

21. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v ob las ti tech nic kej nor ma li zá cie, met ro ló gie a sta rost li vos ti o akos�
(Sve to za rev 25. júna 1986)

22. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o zá klad ných prin cí poch vy tvá ra nia a čin nos ti spo loč ných pod ni kov, me dzi ná rod ných zdru že ní a or ga ni zá cií
(Bu ku reš� 4. no vem bra 1986)

23. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o pria mych vý rob ných a vedecko-technických vz�a hoch me dzi zdru že nia mi, pod nik mi a or ga ni zá cia mi ČSSR
a ZSSR
(Bu ku reš� 4. no vem bra 1986)

24. Do ho da o spo lu prá ci, špe cia li zá cii a ko o pe rá cii pri vý ro be ka ta ly zá to rov
(Mos kva 11. sep tem bra 1987)

25. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o pos kyt nu tí ČSSR tech nic kej po mo ci pri vý vo ji a or ga ni zá cii vý ro by špe ciál nej tech ni ky
(Pra ha 18. de cem bra 1987)

26. Pro to kol o zria de ní Me dzi vlád nej ko mi sie pre spo lu prá cu v ob las ti kul tú ry, škol stva a vedy me dzi Čes ko slo ven -
skou so cia lis tic kou re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic kých re pub lík
(Mos kva 11. ap rí la 1988)

27. Do ho da o col ných ú¾a vách pre ob ča nov ČSSR a Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re pub lík, kto rí pra cu jú ale bo 
štu du jú na úze mí dru hé ho štá tu
(Pra ha 16. feb ru ára 1989)

28. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci v ob las ti ochra ny ži vot né ho pros tre dia
(Mos kva 17. feb ru ára 1989)

Zoz nam zmlúv uzav re tých me dzi Čes kou a Slo ven skou Fe de ra tív nou Re pub li kou a Zvä zom so viet skych so cia lis tic -
kých re pub lík, kto ré si vy ža du jú od de le né po sú de nie:

1. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri vý stav be a pre vádz ke lin ky elek tric ké ho ve de nia 750 kV Vin ni ca — Zá pa do uk ra jin ská
(ZSSR) — Al ber tir ša (M¼R) a roz vo dom Vin ni ca, Zá pa do uk ra jin ská a Al ber tir ša
(Mos kva 26. mája 1976)

2. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri vý stav be Chmel nic kej ató mo vej elek trár ne na úze mí Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík a s tým spo je ných do dá vok elek tric kej ener gie do Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky
(Mos kva 29. mar ca 1979)

3. Pro to kol k Do ho de me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis -
tic kých re pub lík o spo lu prá ci pri vý stav be Kri vo rož ské ho �a žob né ho a úpra vá ren ské ho kom bi ná tu okys li če ných rúd
na úze mí ZSSR
(Mos kva 24. sep tem bra 1986)
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4. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o spo lu prá ci pri vý stav be Kri vo rož ské ho �a žob né ho a úpra vá ren ské ho kom bi ná tu okys li če ných rúd na úze mí
ZSSR
(Mos kva 24. sep tem bra 1986)

5. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o pod mien kach po by tu a čin nos ti do dá va te¾ ských or ga ni zá cií ČSSR na úze mí ZSSR pri vý stav be Kri vo rož ské -
ho �a žob né ho a úpra vá ren ské ho kom bi ná tu okys li če ných rúd na úze mí ZSSR
(Pra ha 27. ok tób ra 1986)

6. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých re -
pub lík o pos kyt nu tí úve ru vlá de ZSSR
(Mos kva 10. no vem bra 1989)

Po tvr de nie sta vu zmluv nej zá klad ne sa ne tý ka zmlúv uzav re tých po 1. ja nu ári 1993.
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383

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. a 14. septembra 2000 výmenou diploma-
tických nót bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou po sukcesii
Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vz�ahu medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou zostala v platnosti Dohoda medzi vládou Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti uzatvorená v Prahe 12. apríla 1991.
S účinnos�ou od 19. októbra 1998 Írska republika dočasne prerušila vykonávanie uvedenej dohody pre občanov
Slovenskej republiky, ktorí hodlajú navštívi� Írsku republiku.

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka Dohody medzi Československom a Írskom o leteckých službách
medzi ich územiami podpísanej v Dubline 29. januára 1947 a zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
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384

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

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8
ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických
látkach a chemických prípravkoch

výnos z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označe-
ním a vymedzením koncentračných limitov, o výstražných symboloch pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné
chemické látky, o označení špecifického rizika upozorňujúceho na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a che-
mického prípravku, o označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku, o metódach na
určenie fyzikálno-chemických vlastností chemických látok, o metódach na určenie ich toxikologických vlastností
a o metódach na určenie ich ekotoxikologických vlastností, o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označo-
vanie nebezpečných chemických látok, o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na úplné oznámenie novej
chemickej látky, o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené oznámenie chemickej látky a o obsahu
a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie novej chemickej látky a o dokumentácii s dodatkovými údajmi
I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky, o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných
chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných che-
mických prípravkov a o požiadavkách na označovanie nebezpečných chemických látok a označovanie nebezpeč-
ných chemických prípravkov, o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemic-
kých prípravkov.

Výnos nadobúda účinnos� 1. augusta 2002.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2002 a možno doň nazrie�
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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385

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 30 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách

výnos z 3. júla 2002 č. 125.495/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu.

Výnosom sa s účinnos�ou od 15. júla 2002 ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu vedúceho diploma-
tickej misie a rozsah štandardného vybavenia bytu ostatných štátnych zamestnancov a zamestnancov. Výnos je
záväzný pre štátnych zamestnancov a zamestnancov s miestom výkonu práce v zahraničí.

Do textu výnosu možno nazrie� na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
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