


                 


         
   


                   
            


                   
     




          



291

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

z 15. ap rí la 2004,

kto rou sa ur ču jú po dro bnos ti o spô so be usta no ve nia or gá nov škol skej samo sprá vy,
o ich zlo že ní, o ich or ga ni zač nom a fi nanč nom za bez pe če ní 

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 25 ods. 16 zá ko na č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve
v škol stve a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov usta no vu je: 

§ 1

(1) Rada ško ly ale bo rada škol ské ho za ria de nia (ïa lej
len „rada ško ly“) sa usta no vu je na svo jom usta no vu jú -
com za sad nu tí v zá klad ných ško lách, v stred ných ško -
lách, v uči liš tiach, v špe ciál nych ško lách, v zá klad ných 
ume lec kých ško lách a v škol ských za ria de niach pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.1)

(2) Vo¾ by čle nov ra dy ško ly z pe da go gic kých za mest -
nan cov, ne pe da go gic kých za mest nan cov, ro di čov žia -
kov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia a žia kov prí sluš -
ných stred ných škôl za bez pe čí ria di te¾ ško ly ale bo
ria di te¾ škol ské ho za ria de nia naj ne skôr 30 dní pred
ter mí nom ur če ným na usta no ve nie obec nej škol skej
rady ale bo územ nej škol skej rady ale bo naj ne skôr v ter -
mí ne skon če nia funk čné ho ob do bia rady ško ly. Zá ro -
veň de le gu je svo jich zá stup cov do rady ško ly zria ïo va -
te¾, iná práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá sa
po die¾a na vý cho ve a vzde lá va ní prí sluš nej ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia; do rady ško ly v ško le ale bo
v škol skom za ria de ní, kto ré ho zria ïo va te ¾om je samo -
správ ny kraj ale bo kraj ský škol ský úrad, de le gu je svoj -
ho zá stup cu aj obec, v kto rej má ško la ale bo škol ské za -
ria de nie síd lo.

(3) Vý zvu na vo¾ by čle nov rady ško ly a na de le go va nie
zá stup cov pod ¾a od se ku 2 vy ko ná a zve rej ní zria ïo va -
te¾.

(4) Čle nov rady ško ly zvo lia spo me dzi seba pe da go -
gic kí za mest nan ci ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia
rov na ko ako ne pe da go gic kí za mest nan ci ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia, ro di čia žia kov ško ly ale bo škol -
ské ho za ria de nia a žia ci prí sluš nej stred nej ško ly; vo¾ -
bu zá stup cu žia kov stred nej ško ly vy ko ná prí sluš ná
žiac ka škol ská rada;2) ak žiac ka škol ská rada nie je
usta no ve ná, vo¾ bu zá stup cu žia kov stred nej ško ly vy -
ko na jú žia ci stred nej ško ly v pria mych vo¾ bách.

(5) Ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ škol ské ho za ria de nia
zvy čaj ným spô so bom zvo lá pe da go gic kých za mest nan -
cov, oso bit ne ne pe da go gic kých za mest nan cov a v spo -
lu prá ci so zá stup ca mi ro di čov zvo lá ro di čov žia kov ško -

ly ale bo škol ské ho za ria de nia (ïa lej len „vo lič“); ta kis to
vy zve žiac ku škol skú ra du prí sluš nej stred nej ško ly na
usku toč ne nie vo¾ by zá stup cu žia kov do rady ško ly.

  (6) Vo¾ by do rady ško ly sa môžu usku toč ni�, ak je
prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na opráv ne ných vo li čov.
Ak sa ne ziš la nad po lo vič ná väč ši na opráv ne ných vo li -
čov, ria di te¾ vy hlá si opa ko va nú vo¾ bu, pri čom sa pri
opa ko va ných vo¾ bách pod mien ka účas ti nad po lo vič nej 
väč ši ny ne vy ža du je. 

  (7) Kan di dá ta na vo le né ho čle na rady ško ly môže po
jeho sú hla se na vrh nú� kto rý ko¾ vek z vo li čov. Vo¾ by sa
usku toč nia taj ným hla so va ním. Plat ný hla so va cí lís tok 
je ten, na kto rom je ozna če ný ur če ný ale bo niž ší po čet
kan di dá tov usta no ve ný pre túto sku pi nu vo li čov v rade
ško ly. 

  (8) Na pos tup pri vo¾ bách vo le ných zá stup cov do
rady ško ly sa vz�a hu je usta no ve nie § 6 ods. 5. 

  (9) Do rady ško ly sú zvo le ní vo vo¾ bách za čle nov
rady ško ly tí zá stup co via pe da go gic kých za mest nan -
cov, ne pe da go gic kých za mest nan cov, ro di čov žia kov
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia a zá stup ca žia kov
prí sluš nej stred nej ško ly, kto rí vo vo¾ bách zís ka li naj -
vy šší po čet hla sov prí tom ných vo li čov. Pri rov nos ti
hla sov sa o člen stve v rade ško ly roz hod ne žre bo va -
ním. 

(10) Ak sa na zve rej ne nú vý zvu zria ïo va te ¾a pod ¾a
od se ku 3 pri hlá si a de le gu je svoj ho zá stup cu viac práv -
nic kých osôb ale bo fy zic kých osôb, kto ré sa po die¾a jú
na vý cho ve a vzde lá va ní v prí sluš nej ško le ale bo v škol -
skom za ria de ní, o tom, kto rá z nich bude ma� za stú pe -
nie v rade ško ly, roz hod ne prí sluš né za stu pi te¾ stvo; ak
je zria ïo va te ¾om kraj ský škol ský úrad, roz hod ne jeho
pred nos ta. 

(11) Na čele rady ško ly je pred se da, kto ré ho zvo lí rada 
ško ly zo svo jich čle nov nad po lo vič nou väč ši nou čle nov
rady ško ly. 

(12) Čle nom rady ško ly ne mô že by� ria di te¾ ško ly, zá -
stup ca ria di te ¾a ško ly, ria di te¾ škol ské ho za ria de nia
ani zá stup ca ria di te ¾a škol ské ho za ria de nia. 

(13) Pred se dom rady ško ly ne mô že by� člen rady ško -
ly uve de ný v § 3 ods. 1 písm. d). 
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1) § 24 ods. 3 zá ko na č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
2) § 26 ods. 4 písm. d) zá ko na č. 596/2003 Z. z.



§ 2

(1) V zá klad ných ško lách, v zá klad ných ume lec kých
ško lách a v škol ských za ria de niach, kto rých zria ïo va -
te ¾om je obec, má rada ško ly naj viac 11 čle nov. Tvo ria
ju 
a) dva ja zá stup co via pe da go gic kých za mest nan cov

zvo le ní vo vo¾ bách pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, 

b) je den zá stup ca ne pe da go gic kých za mest nan cov zvo -
le ný vo vo¾ bách ne pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, 

c) šty ria zá stup co via ro di čov žia kov zvo le ní vo vo¾ bách
ro dič mi žia kov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, 

d) tra ja de le go va ní zá stup co via prí sluš nej obce, 
e) je den de le go va ný zá stup ca inej práv nic kej oso by

ale bo fy zic kej oso by, kto rá sa po die¾a na vý cho ve
a vzde lá va ní v tej to ško le ale bo v tom to škol skom za -
ria de ní.

(2) V zá klad ných ško lách, v zá klad ných ume lec kých
ško lách a v škol ských za ria de niach, v kto rých cel ko vý
po čet za mest nan cov je niž ší ako 25, a v zá klad ných
ško lách a v škol ských za ria de niach, v kto rých cel ko vý
po čet za mest nan cov nie je vyš ší ako 10, sa usta no ví
rada ško ly, kto rej zlo že nie a po čet čle nov určí zria ïo va -
te¾. 

(3) V zá klad nej ško le s ma ter skou ško lou, kto rej zria -
ïo va te ¾om je obec, sa usta no ví rada ško ly v zlo že ní  po -
d¾a od se ku 1 tak, že jed ným z čle nov rady ško ly pod ¾a
od se ku 1 písm. a) je zvo le ný zá stup ca pe da go gic kých
za mest nan cov ma ter skej ško ly a jed ným čle nom rady
ško ly pod ¾a od se ku 1 písm. c) je zvo le ný zá stup ca ro di -
čov detí ma ter skej ško ly.

§ 3

(1) V stred ných ško lách a v špe ciál nych stred ných
ško lách, kto rých zria ïo va te ¾om je samo správ ny kraj
ale bo kraj ský škol ský úrad, sa usta no vu je rada ško ly,
kto rá má naj viac 11 čle nov. Tvo ria ju
a) dva ja zá stup co via pe da go gic kých za mest nan cov

zvo le ní vo vo¾ bách pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, 

b) je den zá stup ca ne pe da go gic kých za mest nan cov zvo -
le ný vo vo¾ bách ne pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, 

c) tra ja zá stup co via ro di čov žia kov zvo le ní vo vo¾ bách
ro dič mi žia kov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia,

d) je den zá stup ca žia kov zvo le ný vo vo¾ bách žiak mi prí -
sluš nej stred nej ško ly, 

e) dva ja de le go va ní zá stup co via zria ïo va te ¾a, 
f) je den de le go va ný zá stup ca obce, v kto rej má ško la

ale bo škol ské za ria de nie síd lo,
g) je den de le go va ný zá stup ca inej práv nic kej oso by

ale bo fy zic kej oso by, kto rá sa po die¾a na vý cho ve
a vzde lá va ní tej to ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia.

(2) Na zlo že nie rád škôl v zá klad ných ško lách, v zá -
klad ných ško lách s ma ter skou ško lou, v zá klad ných
ume lec kých ško lách, v špe ciál nych zá klad ných ško -

lách, prak tic kých ško lách, od bor ných uči liš tiach,
uči liš tiach a v škol ských za ria de niach, kto rých zria ïo -
va te ¾om je samo správ ny kraj ale bo kraj ský škol ský
úrad, sa pri me ra ne vz�a hu je od sek 1 a usta no ve nie § 2;
v tých to ško lách a škol ských za ria de niach sa rada ško -
ly usta no vu je bez zvo le né ho zá stup cu žia kov ško ly ale -
bo škol ské ho za ria de nia.

(3) V ško lách a v škol ských za ria de niach pod ¾a od se -
kov 1 a 2, kto ré majú me nej ako 25 za mest nan cov, zlo -
že nie a po čet čle nov rady ško ly určí zria ïo va te¾.

§ 4

Rada ško ly v liečebno-výchovných sa na tó riách, dia -
gnos tic kých cen trách, re e du kač ných det ských do mo -
voch a v re e du kač ných do mo voch pre mlá dež, kto rých
zria ïo va te ¾om je kraj ský škol ský úrad, sa usta no vu je
bez zá stup cov ro di čov. Rada ško ly má naj viac 11 čle -
nov. Tvo ria ju
a) šty ria zá stup co via pe da go gic kých za mest nan cov

zvo le ní vo vo¾ bách pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
škol ské ho za ria de nia, 

b) je den zá stup ca ne pe da go gic kých za mest nan cov zvo -
le ný vo vo¾ bách ne pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
škol ské ho za ria de nia,

c) dva ja de le go va ní zá stup co via kraj ské ho škol ské ho
úra du,

d)  je den zá stup ca obce, v kto rej má škol ské za ria de nie
síd lo,

e) tra ja de le go va ní zá stup co via iných práv nic kých
osôb ale bo fy zic kých osôb, kto ré sa po die¾a jú na vý -
cho ve a vzde lá va ní v prí sluš nom škol skom za ria de -
ní. 

§ 5

(1) Usta no vu jú ce za sad nu tie rady ško ly v ško lách
a škol ských za ria de niach za bez pe ču je ich zria ïo va te¾
v spo lu prá ci s ria di te ¾om ško ly ale bo škol ské ho za ria -
de nia. 

(2) Rada ško ly na usta no vu jú com za sad nu tí môže
na vrh nú� kan di dá tov zo zvo le ných zá stup cov ro di čov
do prí sluš nej obec nej škol skej rady ale bo územ nej
škol skej rady pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3)

(3) Kan di dá tov pod ¾a od se ku 2 do obec nej škol skej
ra dy na vr hu jú rady škôl a škol ských za ria de ní všet -
kých škôl a škol ských za ria de ní zria de ných na úze mí
obce. Kan di dá tov pod ¾a od se ku 2 do územ nej škol skej
rady na vr hu jú rady škôl a škol ských za ria de ní, kto rých 
zria ïo va te ¾om je samo správ ny kraj ale bo kraj ský škol -
ský úrad. 

(4) Z usta no vu jú ce ho za sad nu tia rady ško ly sa vy ho -
to ví zá pis ni ca, kto rá ob sa hu je naj mä opis prie be hu
a vý sled ky vo lieb do rady ško ly, mená a priez vis ká čle -
nov rady ško ly, meno a priez vis ko zvo le né ho pred se du
rady ško ly, mená a priez vis ká kan di dá tov na vrh nu tých 
do prí sluš nej obec nej škol skej rady ale bo územ nej
škol skej rady a ïal šie sku toč nos ti tý ka jú ce sa za sad -
nu tia. Zá pis ni cu pod pi su je zvo le ný pred se da rady ško -
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3) § 25 ods. 10 a 11 zá ko na č. 596/2003 Z. z.



ly; vy ho to ve nie zá pis ni ce za bez pe čí ria di te¾ ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia. Prí lo hou k zá pis ni ci sú pre zenč -
né lis ti ny vo li čov a do ku men tá cia o vo¾ be a de le go va ní
čle nov do rady ško ly. 

(5) Zá pis ni cu z usta no vu jú ce ho za sad nu tia rady ško -
ly za sie la pred se da rady ško ly prí sluš né mu zria ïo va te -
¾o vi, a to naj ne skôr do troch dní od skon če nia usta no -
vu jú ce ho za sad nu tia rady ško ly. Rada ško ly je zria de ná 
dňom pod pí sa nia zá pis ni ce z usta no vu jú ce ho za sad -
nu tia rady ško ly zria ïo va te ¾om ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia. 

§ 6

(1) Čle nov obec nej škol skej rady z kan di dá tov na vrh -
nu tých ra da mi škôl v územ nej pô sob nos ti obce pod ¾a
§ 5 ods. 2, z pred se dov rád škôl a z ria di te ¾ov škôl a škol -
ských za ria de ní zria de ných na úze mí obce zvo lia pred -
se do via rád škôl vo vo¾ bách taj ným hla so va ním. 

(2) Vo¾ by pod ¾a od se ku 3 za bez pe ču je obec. Ak sú
v územ nej pô sob nos ti obce zria de né me nej ako tri rady
škôl, zvy šu je sa po čet de le go va ných zá stup cov obce.
V prí pa de rov nos ti poč tu hla sov pre vo le ných čle nov
obec nej škol skej rady sa roz hod ne žre bo va ním.

(3) Naj ne skôr 30 dní pred usku toč ne ním vo lieb do
obec nej škol skej rady po žia da obec prí sluš né rady škôl
o ná vrh kan di dá tov do obec nej škol skej rady.

(4) Obec zvo lá všet kých pred se dov rád škôl na usku -
toč ne nie vo lieb. Vo¾ by čle nov obec nej škol skej rady sa
usku toč nia samo stat ne pre kaž dú sku pi nu kan di dá tov 
tak, že vo li či ozna čia po čet kan di dá tov ur če ných pod ¾a
oso bit né ho predpisu4) na hla so va com líst ku. 

(5) Po vy ko na ní vo lieb vo leb ná ko mi sia zrá ta odo -
vzda né hla so va cie líst ky a zrá ta hla sy na plat ných hla -
so va cích líst koch. Plat né sú len hla so va cie líst ky, na
kto rých je ozna če ný ur če ný ale bo niž ší po čet kan di dá -
tov pod ¾a od se ku 4. 

(6) Do obec nej škol skej rady sú zvo le ní kan di dá ti,
kto rí vo vo¾ bách zís ka li naj vy šší po čet hla sov. Pri rov -
nos ti hla sov roz hod ne o zvo le ní čle na obec nej škol skej
rady za prí sluš né sku pi ny vo leb ná ko mi sia žre bom. 

(7) Usta no vu jú ce za sad nu tie obec nej škol skej rady
zvo lá prí sluš ná obec naj ne skôr do 14 dní od usku toč -
ne nia vo lieb. 

(8) Na čele obec nej škol skej rady je pred se da, kto ré ho 
zvo lí obec ná škol ská rada zo svo jich čle nov na svo jom
usta no vu jú com za sad nu tí nad po lo vič nou väč ši nou
hla sov všet kých čle nov obec nej škol skej rady.

(9) Z usta no vu jú ce ho za sad nu tia obec nej škol skej
rady sa vy ho to ví zá pis ni ca, kto rá ob sa hu je naj mä opis
prie be hu a vý sled ky vo lieb do obec nej škol skej rady,
mená a priez vis ká čle nov obec nej škol skej rady, meno
a priez vis ko zvo le né ho pred se du obec nej škol skej rady
a ïal šie sku toč nos ti tý ka jú ce sa za sad nu tia. Zá pis ni cu 
pod pi su je zvo le ný pred se da obec nej škol skej rady
a sta ros ta obce. Vy ho to ve nie zá pis ni ce za bez pe čí obec.

Prí lo hou k zá pis ni ci je pre zenč ná lis ti na a do ku men tá -
cia o vo¾ be a de le go va ní čle nov do obec nej škol skej
rady. 

§ 7

(1) Čle nov územ nej škol skej rady z kan di dá tov pod ¾a
§ 5 ods. 2 na vrh nu tých ra da mi škôl v územ nom ob vo de
samo správ ne ho kra ja, z pred se dov rád škôl a ria di te ¾ov
škôl ale bo škol ských za ria de ní zvo lia vo vo¾ bách pred -
se do via rád škôl taj ným hla so va ním. Vo¾ by za bez pe čí
prí sluš ný samo správ ny kraj.

(2) Usta no vu jú ce za sad nu tie územ nej škol skej rady
zvo lá samo správ ny kraj.

(3) Na prie beh vo lieb a usta no vo va nie územ nej škol -
skej rady sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 6.

(4) Z usta no vu jú ce ho za sad nu tia územ nej škol skej
rady sa vy ho to ví zá pis ni ca, kto rá ob sa hu je naj mä opis
prie be hu a vý sled ky vo lieb do územ nej škol skej rady,
mená a priez vis ká čle nov územ nej škol skej rady, meno
a priez vis ko zvo le né ho pred se du územ nej škol skej rady 
a ïal šie sku toč nos ti tý ka jú ce sa za sad nu tia. Zá pis ni cu 
pod pi su je zvo le ný pred se da územ nej škol skej rady
a pred se da samo správ ne ho kra ja. Vy ho to ve nie zá pis -
ni ce za bez pe čí samo správ ny kraj. Prí lo hou k zá pis ni ci
je pre zenč ná lis ti na a do ku men tá cia o vo¾ be a de le go va -
ní čle nov do územ nej škol skej rady. 

§ 8

(1) Rada ško ly sa zria ïu je aj v zá klad nej ško le a ma -
ter skej ško le, kto ré nie sú práv nic ký mi oso ba mi, ak nie
sú sú čas �ou inej ško ly.

(2) Pri spo je nej ško le pod ¾a oso bit né ho predpisu5) sa
usta no vu je len jed na rada ško ly. Jej zlo že nie zoh ¾ad ní
dru hy a typy škôl, kto ré sú or ga ni zač ný mi zlož ka mi
spo je nej ško ly.

(3) Pred se du or gá nu škol skej samo sprá vy mô že prí -
sluš ný or gán škol skej samo sprá vy od vo la� nad po lo vič -
nou väč ši nou hla sov všet kých čle nov, ak si ne pl ní po -
vin nos ti, kto ré mu vy plý va jú zo šta tú tu. 

(4) Pri vo¾ be zá stup cu ro di čov do or gá nu škol skej
samo sprá vy môžu ro di čia uplat ni� len je den hlas bez
roz die lu poč tu ich detí v ško le ale bo v škol skom za ria -
de ní.

(5) Zria ïo va te¾ ško ly, zria ïo va te¾ škol ské ho za ria de -
nia, obec, samo správ ny kraj ale bo kraj ský škol ský
úrad pred skon če ním funk čné ho ob do bia or gá nov škol -
skej samo sprá vy pod ¾a tej to vy hláš ky usta no via or gá ny 
škol skej samo sprá vy na ïal šie funk čné ob do bie naj ne -
skôr v deň skon če nia funk čné ho ob do bia or gá nov škol -
skej samo sprá vy. 

(6) Po dro bnos ti o zlo že ní žiac kej škol skej rady, o spô -
so be jej usta no ve nia vrá ta ne vý me ny jej čle nov, o vo¾ be
čle na rady ško ly a o spô so be ro ko va nia určí šta tút žiac -
kej škol skej rady.6)
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4) § 25 ods. 10 zá ko na č. 596/2003 Z. z.
5) § 20 zá ko na č. 596/2003 Z. z.
6) § 26 ods. 7 zá ko na č. 596/2003 Z. z.



§ 9

(1) Or gán škol skej samo sprá vy sa vo svo jej čin nos ti
spra vu je šta tú tom, kto rý ob sa hu je naj mä 
a) úlo hy or gá nu škol skej samo sprá vy, 
b) prá va, po vin nos ti a zod po ved nos� čle nov or gá nu

škol skej samo sprá vy, 
c) pra vid lá vo lieb, spô sob do pl ňo va nia čle nov a ro ko -

va nia or gá nu škol skej samo sprá vy, 
d) vz�ah or gá nu škol skej samo sprá vy k or gá nom

miest nej štát nej sprá vy. 

(2) Or gán škol skej samo sprá vy schva ¾u je svoj šta tút
na svo jom naj bliž šom za sad nu tí po jeho usta no ve ní.

§ 10

Fi nanč né za bez pe če nie or gá nov
 škol skej samo sprá vy

(1) Fi nanč nú úhra du ná kla dov na usta no ve nie a čin -
nos� rady ško ly usta no ve nej v ško le ale bo v škol skom
za ria de ní, kto ré sú práv nic kou oso bou, za bez pe ču je
ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ škol ské ho za ria de nia.7)

(2) Fi nanč nú úhra du ná kla dov na usta no ve nie a čin -
nos� rady ško ly usta no ve nej v ško le ale bo v škol skom
za ria de ní, kto ré nie sú práv nic kou oso bou, za bez pe ču -
je zria ïo va te¾ ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia.

§ 11

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven -
skej re pub li ky č. 51/2000 Z. z.  o škol skej samo sprá ve
v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re -
pub li ky č. 587/2002 Z. z.

§ 12

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. mája 2004. 

Mar tin Fronc v. r.
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7) § 24 ods. 14 zá ko na č. 596/2003 Z. z.
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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 vlá da Slo ven skej re pub li ky svo jím uzne se ním
z 22. ok tób ra 2003 č. 992 schvá li la ukon če nie plat nos ti 

Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Slo vin skej re pub li ky o spo lu prá ci v ob las ti ve te ri nár nej me di -
cí ny pod pí sa nej v Ra den ci 25. au gus ta 1995 (ozná me nie č. 2/1997 Z. z.) a

Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Slo vin skej re pub li ky o spo lu prá ci v ob las ti ka ran té ny rast lín
a ochra ny rast lín pod pí sa nej v Ra den ci 25. au gus ta 1995 (ozná me nie č. 91/2000 Z. z.).

Plat nos� uve de ných do hôd sa skončila 30. ap rí la 2004 na zá kla de vzá jom nej do ho dy zmluv ných strán.
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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 5. mája 2003 bolo v Bra ti sla ve pod pí sa né Me -
mo ran dum o po ro zu me ní me dzi Slo ven skou re pub li kou a Eu róp skym spo lo čen stvom o účas ti Slo ven skej re pub li ky
na prog ra me Spo lo čen stva Fis ca lis 2003 — 2007.

Me mo ran dum na do bud lo plat nos� dňom pod pi su, t. j. 5. mája 2003.

Do tex tu me mo ran da mož no na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven skej re pub li ky.
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