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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 19. februára 2003 bola v Berlíne podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb.

Na základe článku 11 ods. 1 dohoda nadobudne platnos� 20. mája 2003.
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DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko

o readmisii a prevoze osôb

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej repub-
liky Nemecko (ïalej len „zmluvné strany“), 

vychádzajúc z priate¾ských vz�ahov medzi oboma
štátmi a ich národmi, 

želajúc si u¾ahči� prevzatie osôb, ktoré neoprávnene
vstúpili alebo sa neoprávnene zdržiavajú na území štátov
zmluvných strán, a prevoz osôb v súlade so všeobecnými
medzinárodnoprávnymi normami a v duchu spoluprá-
ce,

vedené želaním na základe reciprocity podporova�
dobrú spoluprácu medzi oboma zmluvnými stranami
v rámci medzinárodného úsilia zameraného na potlá-
čanie nelegálnej migrácie v duchu európskych snáh,

dohodli sa takto:

ČASŤ  I

READMISIA OBČANOV ŠTÁTOV
ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana prijme na žiados� druhej
zmluvnej strany každú osobu, ktorá na území štátu
žiadajúcej zmluvnej strany nespĺňa alebo prestala spĺ-
ňa� podmienky na vstup alebo pobyt a je dokázané
alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba má ob-
čianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany. Preukáza-
nie identity osoby nie je potrebné.

(2) To isté platí pre osoby, ktoré boli prepustené zo
štátneho zväzku požiadanej zmluvnej strany a nezís-
kali žiadne iné štátne občianstvo ani prís¾ub jeho
udelenia.

(3) Odsek 1 sa vz�ahuje aj na deti narodené v zahra-
ničí a na manželských partnerov iného štátneho ob-
čianstva, ako má odovzdávaná osoba, ak majú alebo
získajú právo na vstup alebo pobyt na území štátu
požiadanej zmluvnej strany.

(4) Žiadajúca zmluvná strana za rovnakých podmie-
nok prijme spä� odovzdanú osobu, ak sa do troch (3)
mesiacov po odovzdaní osoby preukáže, že prv uvede-
né podmienky na prevzatie neboli splnené na strane
požiadanej zmluvnej strany.

ČASŤ  I I

READMISIA OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV
A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana prijme na žiados� druhej

zmluvnej strany osobu, ktorá nemá občianstvo štátu
žiadnej zo zmluvných strán a nesplnila alebo nespĺňa
podmienky na vstup a pobyt platné na území štátu
žiadajúcej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo hod-
noverne preukázané, že táto osoba
a) má platné vízum alebo platné povolenie na pobyt

vydané požiadanou zmluvnou stranou, 
b) vstúpila priamo vzdušnou cestou z územia štátu

požiadanej zmluvnej strany na územie štátu žiada-
júcej zmluvnej strany alebo

c) na vstup použila falošné alebo pozmenené doklady
štátu požiadanej zmluvnej strany, ktoré ju opráv-
ňujú na prekročenie štátnej hranice. 

(2) Ak vízum alebo povolenie na pobyt na území
svojich štátov vydali obidve zmluvné strany, povinnos�
uvedenú v odseku 1 má tá zmluvná strana, ktorej
platnos� víza alebo povolenia sa skončí neskôr. Ak
platnos� udelených víz alebo povolenia na pobyt sa
skončí v ten istý deň, je povinná prija� osobu tá zmluv-
ná strana, ktorá udelila vízum alebo povolenie na
pobyt na dlhšie obdobie. 

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak bolo
vydané tranzitné vízum.

(4) Zmluvné strany sa prednostne budú usilova�
odovzda� do domovského štátu občana tretieho štátu,
ak tomu nebránia iné dôvody. 

(5) Žiadajúca zmluvná strana prevezme spä� osobu,
ktorá nemá občianstvo štátu žiadnej zo zmluvných
strán, ak požiadaná zmluvná strana dodatočne, do
tridsiatich (30) dní od jej prevzatia, zistí, že v čase
realizácie readmisie neboli splnené podmienky usta-
novené touto dohodou.

ČASŤ  I I I

PREVOZY OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV
A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana zabezpečí prevoz osoby,
ktorá nemá občianstvo štátu žiadnej zo zmluvných
strán, cez územie svojho štátu, ak o to druhá zmluvná
strana písomne požiada a žiadajúca zmluvná strana
zabezpečí prevzatie prevážanej osoby v cie¾ovom štáte
alebo v inom tranzitnom štáte. Pri prevoze po súši cez
územie štátu požiadanej zmluvnej strany zabezpečí
táto zmluvná strana sprievod svojím personálom.

(2) Pri prevoze po súši sa nevyžaduje žiadne vízum.
To platí aj pre prevoz leteckou cestou, ak to nie je
v rozpore s právnymi úpravami Európskej únie.

(3) Prevoz leteckou cestou zabezpečí žiadajúca
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zmluvná strana až do cie¾ového štátu. V priestoroch
tranzitu na území štátu požiadanej zmluvnej strany
táto zmluvná strana poskytne potrebnú pomoc.

(4) Ak cie¾ový štát alebo ïalší tranzitný štát odmiet-
ne prevzia� osobu prevážanú pod¾a odseku 1, žiadajú-
ca zmluvná strana ju prijme spä�.

Článok 4

(1) Prevoz možno odmietnu�, ak
a) prevážanej osobe v cie¾ovom štáte alebo v tranzit-

nom štáte hrozí nebezpečenstvo ne¾udského alebo
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, alebo
trestu smrti alebo ak by jej život alebo sloboda boli
ohrozené z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti,
príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre jej
politické presvedčenie,

b) prevážanej osobe hrozí na území štátu požiadanej
zmluvnej strany trestné stíhanie alebo výkon tres-
tu.

(2) Požiadaná zmluvná strana je povinná oznámi�
žiadajúcej zmluvnej strane odmietnutie prevozu pod¾a
odseku 1 pred jeho uskutočnením.

(3) Ak požiadaná zmluvná strana dodatočne zistí
skutočnosti uvedené v odseku 1, môže prevážanú oso-
bu vráti� spä� žiadajúcej zmluvnej strane.

ČASŤ  IV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 5

(1) Osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania
tejto dohody sú chránené v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi zmluvných strán.

(2) Ak je medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní
tejto dohody potrebná výmena údajov o osobách, ktoré
majú by� readmitované alebo prevážané, môže sa týka�
iba
a) osobných údajov readmitovanej alebo prevážanej

osoby, alebo jej blízkych príbuzných (meno, prie-
zvisko, rodné priezvisko, ïalšie priezviská, prezýv-
ka, falošné meno, dátum a miesto narodenia, po-
hlavie, štátne občianstvo),

b) pasu, preukazu totožnosti, iných dokladov totož-
nosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (čís-
lo, doba platnosti, dátum a miesto vydania, vydá-
vajúci orgán),

c) iných údajov potrebných na identifikáciu readmi-
tovanej alebo prevážanej osoby,

d) miest pobytu a trasy cesty,
e) ostatných údajov na žiados� jednej zo zmluvných

strán, ktorá ich potrebuje na kontrolu predpokla-
dov na prevzatie pod¾a tejto dohody. 

(3) Ak sa osobné údaje poskytujú v rámci tejto do-
hody, platia pri zoh¾adnení právnych predpisov každej
zo zmluvných strán tieto ustanovenia:
a) používanie údajov príjemcom je prípustné iba na

uvedený účel a za podmienok predpísaných posky-
tujúcim orgánom,

b) príjemca informuje poskytujúci orgán na žiados�

o použití poskytnutých údajov a o výsledkoch, kto-
ré boli nimi dosiahnuté,

c) osobné údaje možno poskytnú� iba príslušným
subjektom; ïalšie poskytovanie iným subjektom sa
môže uskutočni� iba po predbežnom súhlase po-
skytujúceho orgánu,

d) poskytujúci orgán je povinný dba� na správnos�
údajov, ktoré majú by� poskytnuté, ako aj na
nutnos� a primeranos� účelu, ktorý sa poskytnu-
tím sleduje; pritom sa musí prihliada� na platné
zákazy poskytovania pod¾a zodpovedajúceho vnút-
roštátneho práva; ak sa ukáže, že boli poskytnuté
nesprávne údaje alebo údaje, ktoré nesmeli by�
poskytnuté, musí sa to bezodkladne oznámi� prí-
jemcovi, ktorý je povinný vykona� ich opravu alebo
zničenie,

e) poskytujúci orgán a prijímajúci orgán sú povinné
poskytnutie a prijatie osobných údajov písomne
zaznamena�,

f) poskytujúci orgán a prijímajúci orgán sú povinné
účinne chráni� osobné údaje pred neoprávneným
prístupom, neoprávneným pozmeňovaním a ne-
oprávneným zverejňovaním. 

ČASŤ  V

HRADENIE NÁKLADOV

Článok 6

(1) Náklady potrebné na odovzdávanie osôb pod¾a
článku 1 ods. 1 až 3 a článku 2 ods. 1 až po hranicu
štátu požiadanej zmluvnej strany idú na �archu žiada-
júcej zmluvnej strany. V prípade prijatia spä� pod¾a
článku 1 ods. 4 a článku 2 ods. 5 idú nevyhnutné
náklady na cestu spä� na �archu žiadajúcej zmluvnej
strany.

(2) Náklady potrebné na prevoz osoby pod¾a člán-
ku 3 ods. 1 až po hranice cie¾ového štátu, ako i nákla-
dy na prevoz spä� osoby pod¾a článku 3 ods. 4 idú na
�archu žiadajúcej zmluvnej strany. 

ČASŤ  V I

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Spolko-
vé ministerstvo vnútra Spolkovej republiky Nemecko
určia vo vykonávacom protokole k tejto dohode
a) dokumenty a iné prostriedky dokazujúce alebo

hodnoverne preukazujúce občianstvo štátov zmluv-
ných strán, 

b) obsah žiadostí o readmisiu a prevoz, ich vzory, spô-
sob ich podávania a vybavovania,

c) prostriedky dokazujúce alebo hodnoverne preuka-
zujúce vstup na územie štátu zmluvnej strany alebo
pobyt na ňom,

d) príslušné orgány, ktoré budú vykonáva� túto doho-
du,

e) hraničné priechody využívané na vykonávanie tejto
dohody,

f) nevyhnutné náklady.
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Článok 8

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú vykonáva� readmi-
siu osôb a prevoz riadnym spôsobom v súlade s me-
dzinárodným právom a zvyklos�ami, ako aj s oh¾adom
na práva a dôstojnos� týchto osôb.

(2) Záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných
dvojstranných alebo mnohostranných medzinárod-
ných zmlúv, najmä záväzky vyplývajúce
a) z Dohovoru o právnom postavení utečencov podpí-

saného v Ženeve 28. júla 1951 a z Protokolu týka-
júceho sa právneho postavenia utečencov podpísa-
ného v New Yorku 31. januára 1967,

b) z Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných
slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950, na-
posledy zmeneného protokolom č. 11 z 11. mája
1994 meniacom kontrolný systém založený doho-
vorom vrátane protokolov platiacich pre obe zmluv-
né strany, 

c) z Európskeho Dohovoru na zabránenie mučenia
a ne¾udského či ponižujúceho zaobchádzania alebo
trestania podpísaného v Štrasburgu 26. novembra
1987 a z Dohovoru proti mučeniu a inému kruté-
mu, ne¾udskému alebo ponižujúcemu zaobchádza-
niu alebo trestaniu podpísaného v New Yorku
10. decembra 1984, 

zostávajú nedotknuté.

Článok 9

(1) Príslušné orgány zmluvných strán v záujme vy-
konávania tejto dohody spolupracujú a pod¾a potreby
konzultujú priamo.

(2) Každá zmluvná strana určí dvoch expertov, ktorí
sa v prípade potreby na pozvanie jednej zo zmluvných
strán stretnú na rozhovoroch o vykonávaní tejto doho-

dy a predložia návrhy na riešenie �ažkostí spojených
s jej vykonávaním. Na stretnutia môžu by� prizvaní aj
ïalší experti. 

Článok 10

Registráciu tejto dohody na Sekretariáte Organizá-
cie Spojených národov pod¾a článku 102 Charty Orga-
nizácie Spojených národov zabezpečí vláda Slovenskej
republiky bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto
dohody. Druhá zmluvná strana bude informovaná
o pridelenom registračnom čísle Organizácie Spoje-
ných národov, len čo ho potvrdí Sekretariát Organizá-
cie Spojených národov.

Článok 11

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Dohoda
nadobudne platnos� v devä�desiaty (90.) deň po jej
podpise.

(2) Každá zo zmluvných strán môže z dôvodu bez-
pečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo
zdravia obyvate¾ov úplne alebo čiastočne pozastavi�
vykonávanie tejto dohody s výnimkou článku 1. Pred
prijatím alebo zrušením týchto opatrení sa zmluvné
strany včas informujú diplomatickou cestou.

(3) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypove-
da� písomne diplomatickou cestou. Platnos� dohody
sa skončí v devä�desiaty (90.) deň po doručení nóty
o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Berlíne 19. februára 2003 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a ne-
meckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú
platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu
Spolkovej republiky Nemecko:

Matthias von Krummer v. r.
Otto Schily v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 12. marca 2003 č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kva-
lity potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov alebo
surovín určených na ich výrobu a používanie analytických metód skúšania ukazovate¾ov ich zdravotnej neškod-
nosti a kvality pri výkone potravinového dozoru.

Výnos nadobúda účinnos� 15. apríla 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiast-
ke 10/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrie� na Ministerstve pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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