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V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 29. apríla 2003

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk
pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje: 

§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia narodenia správcu
Matice slovenskej, jazykovedca a literárneho historika
a kritika Jozefa Škultétyho sa vydávajú do obehu pa-
mätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ïalej len
„dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnos�
je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,9 mm. Pri razbe
dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená
horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu strieb-
ra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového po-
¾a je vyobrazená druhá budova Matice slovenskej

v Martine, nad ktorou je štátny znak Slovenskej re-
publiky. Názov štátu „Slovenská republika“ je v dvoch
riadkoch pod budovou Matice slovenskej a pod ná-
zvom štátu je letopočet razby „2003“.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét
Jozefa Škultétyho, pod ktorým je umiestnené meno
a priezvisko „Jozef Škultéty“ a pod nimi sú letopočty
„1853 • 1948“ označujúce rok jeho narodenia a  rok
jeho úmrtia. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch
označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka
„200 Sk“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarné-
ho návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia
„MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik,
„MK“ medzi dvoma razidlami sú pri ¾avej spodnej časti
portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky
„VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“.
Začiatok a koniec nápisu je oddelený ornamentom.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. novembra
2003.

Marián Jusko v. r.
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R O Z H O D N U T I E
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 11. júna 2003

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom
rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky po-
d¾a § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomuniká-
ciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.  a pod¾a § 4
ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnu-
tie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných slu-
žieb poskytovaných prostredníctvom rádiových za-
riadení.

Do 30. júna 2004 budú plati� maximálne ceny za
rádiokomunikačné služby poskytované prostredníc-

tvom rádiových zariadení, platné k 30. júnu 2003, a to
pod¾a výmeru Ministerstva financií Slovenskej repub-
liky z 8. decembra 1997 č. R-13/1997 uverejneného
vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe
č. 3 v znení rozhodnutia Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky č. 714/2002 Z. z.

Cenová regulácia sa nevz�ahuje na príležitostné po-
skytovanie služieb v oblasti mobilných prenosov a prí-
spevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznos� 1. júla 2003.

Milan Luknár v. r.
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