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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky

 z  8. au gus ta 2003,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu Slo ven skej
re pub li ky č. 212/1991 Zb. o špe ciál nych ško lách v zne ní vy hláš ky

Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky č. 63/2000 Z. z.

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2
ods. 3, § 28 ods. 4, § 29 ods. 5 zá ko na č. 29/1984 Zb.
o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon)
v zne ní ne skor ších pred pi sov a pod ¾a § 6 ods. 4 písm. a), 
§ 11 ods. 4, § 16 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 542/1990 Zb. o štát nej sprá ve v škol stve a škol -
skej samo sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov usta no -
vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu
Slo ven skej re pub li ky č. 212/1991 Zb. o špe ciál nych
ško lách v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva Slo -
ven skej re pub li ky č. 63/2000 Z. z. sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. Slo vá „men tál ne pos tih nu tí žia ci“ a slo vá „men tál -
ne pos tih nu tí“ vo všet kých tva roch sa v ce lom tex te vy -
hláš ky na hrá dza jú slo va mi „žia ci s men tál nym pos tih -
nu tím“ v prí sluš nom tva re.

2. Slo vá „oso bit ná ško la“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te vy hláš ky na hrá dza jú slo va mi „špe ciál na zá -
klad ná ško la pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím“
v prí sluš nom tva re.

3. Slo vo „po moc ná ško la“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te vy hláš ky na hrá dza slo vom „prak tic ká
ško la“ v prí sluš nom tva re.

4. Slo vá „ús tav so ciál nej sta rost li vos ti“ vo všet kých
tva roch sa v ce lom tex te vy hláš ky na hrá dza jú slo va -
mi „do mov so ciál nych slu žieb pre deti“ v prí sluš nom
tva re.

5. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) § 6 ods. 3 písm. a) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady

č. 542/1990 Zb. o štát nej sprá ve v škol stve a škol -
skej samo sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

6. § 3 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Pre žia kov s au tiz mom sa zria ïu je špe ciál na zá -

klad ná ško la pre žia kov s au tiz mom.“

7. V § 5 od se ky 2 až 7 zne jú:
„(2) Pre cho rých ale bo zdra vot ne osla be ných žia kov

s men tálnym pos tih nu tím sa zria ïu je špe ciál na zá -
klad ná ško la pri ne moc ni ci, špe ciál na zá klad ná ško la

pri det skej lie čeb ni, špe ciál na zá klad ná ško la pri det -
skej kú pe¾ nej lie čeb ni, špe ciál na zá klad ná ško la pri
det skej ozdra vov ni, prí pad ne pri iných zdra vot níc kych
za ria de niach (ïa lej len „špe ciál na zá klad ná ško la pri
zdra vot níc kom za ria de ní“). 

(3) Pre deti s po ru cha mi sprá va nia sa pri re e du kač -
nom det skom do mo ve a pri dia gnos tic kom cen tre zria -
ïu je zá klad ná ško la, pri re e du kač nom do mo ve pre
mlá dež stred né od bor né uči liš te a uči liš te.

(4) Pre deti s po ru cha mi sprá va nia s men tál nym  po -
stihnutím sa pri re e du kač nom det skom do mo ve a pri
dia gnos tic kom cen tre zria ïu je špe ciál na zá klad ná ško -
la pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím, pri re e du kač -
nom do mo ve pre mlá dež od bor né uči liš te.

(5) Pre deti s po ru cha mi sprá va nia sa pri
liečebno-výchovných sa na tó riách zria ïu je zá klad ná
ško la, špe ciál na zá klad ná ško la pre žia kov s men tál -
nym pos tih nu tím, stred né od bor né uči liš te, uči liš te,
a od bor né uči liš te.

(6) Pre žia kov s �až kým men tál nym pos tih nu tím, žia -
kov s au tiz mom a žia kov s via ce rý mi chy ba mi, kto rí sa
ne mô žu vzde lá va� iným spô so bom, sa v špe ciál nych
ško lách zria ïu jú trie dy s in di vi du ál nym vzde lá va cím
prog ra mom. Žia ci s via ce rý mi chy ba mi sa do tých to
tried v jed not li vých ty poch škôl za ra ïu jú pod ¾a pri már -
ne ho pos tih nu tia.

(7) V špe ciál nych ško lách sa žia ci s �až kým men tál -
nym pos tih nu tím, žia ci s au tiz mom a žia ci s via ce rý mi
chy ba mi vzde lá va jú pod ¾a in di vi du ál nych vzde lá va cích 
prog ra mov.“.

8. Za § 5 sa vkla dá nový § 5a, kto rý znie:

„§ 5a

(1) Špe ciál ne zá klad né ško ly ok rem špe ciál nych zá -
klad ných škôl pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím
a špe ciál nych zá klad ných škôl pre žia kov s au tiz mom
sa ozna ču jú ná zvom zák lad ná ško la, za kto rým sa uve -
die jej typ pod ¾a § 3 a 4.

(2) Špe ciál ne zá klad né ško ly pre žia kov s men tál nym
pos tih nu tím sa ozna ču jú ná zvom špe ciál na zá klad ná
ško la, špe ciál ne zá klad né ško ly pre žia kov s au tiz mom
sa ozna ču jú ná zvom špe ciál na zá klad ná ško la pre žia -
kov s au tiz mom.
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(3) Špe ciál ne stred né ško ly a od bor né uči liš tia sa
ozna ču jú ná zvom pod ¾a § 3, 4 a 5.

(4) Ná zov špe ciál nej ško ly, kto rej sú čas �ou je in ter -
nát, ob sa hu je na kon ci ná zvu slo vo in ter ná tna.“.

 9. V § 6 ods. 3 prvá veta znie: „V špe ciál nej zá klad nej 
ško le pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím so vzde lá va -
cím va rian tom B (§ 8 ods. 8 až 10) môže by� v trie de 1. až 
3. roč ní ka naj viac osem žia kov a v trie de 4. až 10. roč ní -
ka naj viac de sa� žia kov.“.

10. V § 6 od sek 5 znie:
„(5) Po čet žia kov v trie de zá klad nej ško ly a špe ciál nej

zá klad nej ško ly pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím
pri re e du kač nom det skom do mo ve, det skom dia gnos -
tic kom cen tre a pri liečebno-výchovnom sa na tó riu je
rov na ký ako po čet cho van cov vo vý chov nej sku pi ne,
kto rý ur ču je oso bit ný pred pis.2)“.

11. § 6 sa do pĺ ňa od sek mi 7 a 8, kto ré zne jú:
„(7) V trie de pre žia kov pod ¾a § 5 ods. 6 môžu by� naj -

viac šies ti žia ci. 

 (8) V trie de prak tic kej ško ly môže by� naj viac de sa�
žia kov.“.

12. V § 7 ods. 2 sa slo vá „pri vý chov ných ús ta voch
pre mlá dež a ús ta voch s výchovno-liečebným re ži mom“ 
na hrá dza jú slo va mi „pri re e du kač ných do mo voch pre
mlá dež a liečebno-výchovných sa na tó riách“.

13. V § 8 ods. 1 sa v pr vej vete za slo vá „zá klad né ško -
ly pre zra ko vo pos tih nu tých“ vkla da jú slo vá „špe ciál ne
zá klad né ško ly pre žia kov s au tiz mom,“.

14. V § 8 od sek 3 znie:
„(3) V špe ciál nych ško lách sa môžu zria ïo va� trie dy

pre žia kov s via ce rý mi chy ba mi.“.

15. V § 8 od sek 5 znie:
„(5) Špe ciál ne zá klad né ško ly pre žia kov s men tál -

nym pos tih nu tím so vzde lá va cím va rian tom A  majú de -
vä� roč ní kov, špe ciál ne zá klad né ško ly pre žia kov
s men tál nym pos tih nu tím so vzde lá va cím va rian tom B
ale bo C majú de sa� roč ní kov. Prvý až štvr tý roč ník tvo -
ria prvý stu peň ško ly, pia ty až de sia ty roč ník tvo ria
dru hý stu peň ško ly.“.

16. V § 8 od sek 6 znie: 
„(6) Špe ciál ne zá klad né ško ly pre žia kov s men tál -

nym pos tih nu tím so vzde lá va cím va rian tom A môžu
ma� prí prav ný roč ník.“.

17. V § 8 od sek 7 znie: 
„(7) Vzde lá va nie žia kov v špe ciál nej zá klad nej ško le

pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím sa usku toč ňu je
di fe ren co va ne pod ¾a stup ňa pos tih nu tia žia kov v troch
vzde lá va cích va rian toch.“.

18. § 8 sa do pĺ ňa od sek mi 8 až 12, kto ré zne jú:
 „(8) Žia ci s ¾ah kým men tál nym pos tih nu tím sa vzde -

lá va jú pod ¾a učeb ných plá nov a učeb ných os nov vzde -
lá va cie ho va rian tu A.

  (9) Žia ci so stred ným men tál nym pos tih nu tím sa
vzde lá va jú pod ¾a učeb ných plá nov a učeb ných os nov
vzde lá va cie ho va rian tu B.

(10) Žia ci, kto rých ne mož no vzde lá va� pod ¾a vzde lá -
va cie ho va rian tu A ale bo B, sa vzde lá va jú pod ¾a in di vi -
du ál nych vzde lá va cích prog ra mov — vzde lá va cí va -
riant C.

(11) Vnú tor ná di fe ren ciá cia špe ciál nej zá klad nej
ško ly pre žia kov s men tál nym pos tih nu tím sa na vy -
sved če ní vyznačí tak, že sa uve die pís me no vzde lá -
vacieho va riantu, pod ¾a kto ré ho bol žiak vzde lá va ný.

(12) Prak tic ké ško ly majú tri roč ní ky, prí pra va na vy -
ko ná va nie jed no du chých pra cov ných čin nos tí trvá je -
den až tri roky.“.

19. V § 9 ods. 2 sa slo vá „pri vý chov ných ús ta voch
pre mlá dež“ na hrá dza jú slo va mi „pri re e du kač ných do -
mo voch pre mlá dež“.

20. V § 11 od sek 5 znie: 
„(5) Te le sná vý cho va vo všet kých roč ní koch dru hé ho

stup ňa špe ciál nych zá klad ných škôl a vo všet kých roč -
ní koch prak tic kých škôl a od bor ných uči líš� sa vy u ču je 
od de le ne pre chlap cov a diev ča tá; mož no utvá ra� sku -
pi ny zo žia kov naj bliž ších roč ní kov.“.

21. V § 15 sa vy púš �a od sek 2. 

 Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 2 a 3.

22. V § 15 ods. 4 pís me no d) znie:
„d) osob ný list žia ka.“.

23. V § 16 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo od po vin -
nej škol skej do chádz ky“.

24. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10 znie: 
„10) § 3 ods. 7 písm. d) a ods. 8 písm. b) zá ko na Slo ven -

skej ná rod nej rady č. 542/1990 Zb.“.

25. § 18 znie:

„§ 18

Pri jí ma nie žia kov do od bor ných
uči líš� a prak tic kých škôl

(1) Do od bor né ho uči liš �a sa pri jí ma jú žia ci s men tál -
nym pos tih nu tím, kto rým pos tih nu tie umož ňu je zvlád -
nu� prí pra vu v od bor nom uči liš ti. Do prak tic kých škôl
sa pri jí ma jú žia ci s men tál nym pos tih nu tím, kto rí boli
vzde lá va ní pod ¾a vzde lá va cie ho va rian tu B ale bo C.

(2) Pri hláš ku do od bor né ho uči liš �a ale bo prak tic kej
ško ly po dá va zá kon ný zá stup ca žia ka ria di te ¾o vi ško ly,
kto rú žiak na všte vu je, do 20. ja nu ára.

(3) Ria di te¾ ško ly, kto rú žiak na všte vu je, odo šle pri -
hláš ku s vy jad re ním prak tic ké ho le ká ra pre deti a do -
rast o zdra vot nej spô so bi los ti žia ka spo lu s pe da go gic -
kou do ku men tá ciou ria di te ¾o vi ško ly, do kto rej sa žiak
hlá si, do 9. mar ca.

(4) Žia ka pri jí ma ria di te¾ od bor né ho uči liš �a ale bo
ria di te¾ prak tic kej ško ly na zá kla de ná vr hu pri jí ma cej
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ko mi sie. Ria di te¾ od bor né ho uči liš �a ale bo ria di te¾
prak tic kej ško ly zria ïu je pri jí ma ciu ko mi siu na po sú -
de nie pred po kla dov žia kov na prí pra vu na po vo la nie
v prí sluš nej ško le. Pri jí ma cia ko mi sia je zlo že ná z pe da -
go gic kých za mest nan cov od bor né ho uči liš �a ale bo
prak tic kej ško ly, psy cho ló ga a le ká ra. Pred se dom ko -
mi sie je ria di te¾ ško ly ale bo ním po ve re ný člen ko mi sie.

(5) Ne pri ja tie žia ka do učeb né ho od bo ru, do kto ré ho
sa hlá si, ale bo ná vrh na jeho pri ja tie do iné ho od bo ru
pre ro ku je ria di te¾ ško ly so zá kon ným zá stup com žia ka.

(6) Pro ti roz hod nu tiu o ne pri ja tí žia ka môže zá kon ný
zá stup ca poda� od vo la nie do ôs mich dní odo dňa jeho
do ru če nia pros tred níc tvom ria di te ¾a od bor né ho uči liš -
�a ale bo prak tic kej ško ly na prí sluš ný kraj ský úrad.10a)
Prí sluš ný kraj ský úrad o od vo la ní roz hod ne do 15 dní
po jeho do ru če ní.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) § 2 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -

li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej 
sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

26. V § 19 od sek 1 znie:
„(1) Vy u čo va nie v jed nom dni v prí prav nom roč ní ku

a v pr vom až štvr tom roč ní ku špe ciál nych zá klad ných
škôl trvá naj viac pä� vy u čo va cích ho dín, v pia tom až de -

via tom roč ní ku naj viac šes� vy u čo va cích ho dín. Vy u čo -
va nie v jed nom dni v stred ných špe ciál nych ško lách,
od bor ných uči liš tiach a prak tic kých ško lách vrá ta ne
ne po vin ných pred me tov trvá naj viac se dem vy u čo va -
cích ho dín, bez po lud ňaj šej pre stáv ky naj viac šes� vy u -
čo va cích ho dín.“.

27. V § 19 ods. 3 sa vo štvr tej vete slo vo „pra cov ní -
kov“ na hrá dza slo vom „za mest nan cov“.

28. V § 19 ods. 4 sa slo vo „ús ta vov“ na hrá dza slo va mi 
„do mo vov so ciál nych slu žieb“. 

29. V § 20 ods. 4 sa slo vá „Pe da go gic kí pra cov ní ci“
na hrá dza jú slo va mi „Pe da go gic kí za mest nan ci“.

30. V § 22 ods. 1 sa v dru hej vete za slo vá „špe ciál -
nych stred ných od bor ných uči líš�“ vkla da jú slo vá
„prak tic kých škôl“.

31. V § 22 ods. 4 sa v po sled nej vete slo vá „prí sluš ná
škol ská sprá va“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš ný kraj ský 
úrad“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003.

Mar tin Fronc v. r.
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365

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 29. júna 2001 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 Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky o me dzi ná rod ných zmlu -
vách uzav re tých me dzi bý va lým Čes ko slo ven skom a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou bol po tvr de ný stav
zmluv nej zá klad ne me dzi Slo ven skou re pub li kou a  Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou 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.

Vo vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou zos ta li v plat nos ti tie to
zmluv né do ku men ty:

 1. Do ho da o pos kyt nu tí hos po dár skej a tech nic kej po mo ci Čes ko slo ven skou re pub li kou Kó rej skej  ¾udovodemo -
kratickej re pub li ke v ro koch 1954 — 1960
(Pra ha 21. de cem bra 1954)

 2. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky o vzá jom -
nom pos kyt nu tí úve ru na pla ty ne ob chod nej po va hy a o spô so be vy ko ná va nia tých to pla tov
(Pra ha 21. de cem bra 1954)

 3. Úve ro vá do ho da me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou
(Pra ha 21. de cem bra 1954)

 4. Do ho da o te le gra fic kej a te le fo nic kej služ be me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra -
tic kou re pub li kou
(Pra ha 20. mája 1955)

 5. Do ho da uza tvo re ná vý me nou nót o zru še ní ví zo vej po vin nos ti na dip lo ma tic ké, slu žob né a zvlášt ne pasy me dzi
vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky (11./24.5.1956)
(Pra ha 24. mája 1956)

 6. Do ho da o kul túr nej spo lu prá ci me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic -
kej re pub li ky
(Pra ha 23. júna 1956)

 7. Do dat ko vý pro to kol me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou k Úve -
ro vej do ho de me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou z 21. de cem bra
1954
(Pra ha 23. júna 1956)

 8. Do dat ko vý pro to kol me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou k Do -
ho de o pos kyt nu tí hos po dár skej a tech nic kej po mo ci Čes ko slo ven skou re pub li kou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej
re pub li ke v ro koch 1954 — 1960 z 21. de cem bra 1954
(Pra ha 23. júna 1956)

 9. II. Do dat ko vý pro to kol me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky k Do ho de o pos kyt nu tí hos po dár skej a tech nic kej po mo ci Čes ko slo ven skou re pub li kou Kó rej skej ¾u do vo de -
mok ra tic kej re pub li ke v ro koch 1954 — 1960
(Pra ha 27. feb ru ára 1959)

10. III. Do dat ko vý pro to kol k Do ho de o pos kyt nu tí hos po dár skej a tech nic kej po mo ci Čes ko slo ven skou re pub li kou 
Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ke v ro koch l954 — l960 z 21. de cem bra 1954
(Pra ha 5. ap rí la 1961)

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 Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky o pos kyt nu tí lik vi dač né ho úve ru
(Pra ha 20. au gus ta 1962)

12. II. Do dat ko vý pro to kol k Úve ro vej do ho de me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic -
kou re pub li kou z 21. de cem bra 1954 po zme ne nej Do dat ko vým pro to ko lom me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó -
rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou z 23. júna 1956
(Pra ha 20. au gus ta 1962)
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13. Pro to kol o Vše obec ných pod mien kach na do dáv ky to va ru z Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky do Kó rej -
skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky a z Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky do Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej
re pub li ky
(Pchjon gjang 27. no vem bra 1962)

14. Do dat ko vý pro to kol k Do ho de o pos kyt nu tí hos po dár skej a tech nic kej po mo ci Čes ko slo ven skou re pub li kou
Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ke v ro koch 1954 — l960 z 21. de cem bra 1954
(Pra ha 22. júna 1973)

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 Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky o pos kyt nu tí úve ru Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ke
(Pra ha 22. júna 1973)

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 Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky o zria de ní Me dzi vlád ne ho československo-kórejského po rad né ho vý bo ru pre hos po dár stvo, vedu a tech ni ku
(Pra ha 2. no vem bra 1973)

17. Do da tok 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 Kó rej skej ¾u do vo de mok ra -
tic kej re pub li ky o pos kyt nu tí úve ru Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou republikou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ke z 22. júna 1973
(Pra ha 7. ap rí la 1978)

18. Zmlu va me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou
o vzá jom nej práv nej po mo ci v ob čian skych, ro din ných a trest ných ve ciach
(Pchjon gjang 11. sep tem bra 1988, vy hláš ka č. 93/1989 Zb.)

19. Kon zu lár ny dohovor me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re -
pub li kou
(Pchjon gjang 11. sep tem bra 1988, vy hláš ka č. 96/1989 Zb.)

20. Do ho da me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky o spo lu prá ci v ob las ti zdra vot níc tva a le kár skych vied
(Pra ha 20. mar ca 1989)

21. Ob chod 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 Kó rej skej  ¾udovodemo -
kratickej re pub li ky
(Pra ha 1. no vem bra 1990, oznámenie č. 467/1991 Zb.)

22. Pro to kol me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re -
pub li ky o vý me ne to va ru, slu žieb a pla toch na rok 1991
(Pchjon gjang 19. marca 1991)

23. Do da tok k Ob chod nej do ho de me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a vlá dou Kó rej skej ¾u -
do vo de mok ra tic kej re pub li ky
(Pra ha 18. mája 1992)

Vo vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou skon či la 29. júna 2001
plat nos� tých to zmluv ných do ku men tov:

Do ho da o poš to vej služ be me dzi Čes ko slo ven skou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou
(Pra ha 20. mája 1955)

Do ho da o spo lu prá ci me dzi Fe de rál nym mi nis ter stvom za hra nič ných vecí Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky 
a Mi nis ter stvom za hra nič ných vecí Kó rej skej ¾u do vo de mok ra tic kej re pub li ky
(Pra ha 22. ja nu ára 1988)

Zmlu va me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Kó rej skou ¾u do vo de mok ra tic kou re pub li kou o pria -
te¾ stve a spo lu prá ci
(Pchjon gjang 11. sep tem bra 1988)

Po tvr de nie sta vu zmluv nej zá klad ne sa ne do tý ka zmlúv uzav re tých po 1. ja nu ári 1993.
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366

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

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 11, 20 a 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov 

opat re nie z 12. au gus ta 2003 č. 04/Z/2003, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, kto rým sa usta no vu je roz sah re gu lá cie cien v ob las ti zdra vot -
níc tva (ozná me nie č. 479/2002 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Opat re ním sa ur ču jú ma xi mál ne ceny lie kov, zdra vot níc kych po mô cok a den tál nych vý rob kov, vy ko ná va jú sa zme -
ny kó dov a ná zvov nie ktorých lie kov a  de re gu lu jú sa ceny far ma ce u tic kých vý rob kov — ho me o pa tík.

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 15/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky.
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