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

zo 14. júna 2004,

kto rou sa usta no vu jú kri té riá na za ra de nie ob jektov ob ran nej in fra štruk tú ry
 do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti a do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov

Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 27
ods. 6 zá ko na č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re -
pub li ky v zne ní zá ko na č. 330/2003 Z. z. usta no vu je:

§ 1

Ob jekty ob ran nej in fra štruk tú ry (ïa lej len „ob jekt“)
sa za ra ïu jú do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti
a do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov pod ¾a vše -
obec ných kri té rií a pod ¾a oso bit ných kri té rií.

§ 2

(1) Ob jekty sa do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži -
tos ti a do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov za ra ïu -
jú naj mä pod ¾a
a) výz namu pre

1. ob ra nu štá tu,
2. čin nos� ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky (ïa -

lej len „ozbro je né sily“),
3. chod hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky,

b) ča so vej a fi nanč nej ná roč nos ti za bez pe če nia ich vý -
stav by ale bo ob no vy pri ich po ško de ní     ale bo zni če ní,

c) ich roz mies tne nia na úze mí Slo ven skej re pub li ky
s pri hliad nu tím na plá ny po u ži tia ozbro je ných síl.1)

(2) Pri za ra ïo va ní ob jektov do ka te gó rie ob jektov
oso bit nej dô le ži tos ti a do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých
ob jektov (ïa lej len „vy bra ný ob jekt“) sa po su dzu je po -
ze mok, po zem ná stav ba ale bo in ži nier ska stav ba
a s nimi sú vi sia ce po zem ky pod ¾a ich sku toč né ho sta -
vu.

§ 3

(1) Do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti sa za -
ra ïu jú vy bra né ob jekty, kto ré   v čase voj ny ale bo voj -
no vé ho stavu2) majú stra te gic ký výz nam pre za bez pe -
če nie ob ra ny štá tu.

(2) Do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti sa za -
ra ïu jú vy bra né ob jekty z h¾adiska
a) ne na hra di te¾ nos ti pre za bez pe če nie ob ra ny štá tu

v čase voj ny ale bo voj no vé ho sta vu,

b) ne ga tív ne ho do sa hu na za bez pe če nie ob ra ny štá tu
pri ich po ško de ní ale bo zni če ní,

c) stra te gic ké ho výz namu pre
1. ria de nie ob ra ny Slo ven skej re pub li ky,
2. ve le nie ozbro je ným si lám,

d) za bez pe če nia
1. vý ro by, usklad ne nia a od be ru ži vot ne dô le ži tých

vý rob kov ale bo ži vot ne dô le ži tých to va rov pot reb -
ných na za bez pe če nie ob ra ny štá tu,

2. le tec kej do pra vy,
3. vý ro by ener gií, pre pra vy stra te gic kých su ro vín

a pre no su úda jov pot reb ných na za bez pe če nie ob -
ra ny štá tu.

§ 4

(1) Do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov sa za ra -
ïu jú vy bra né ob jekty, kto ré     v čase voj ny ale bo voj no -
vé ho sta vu majú výz nam z h¾a di ska
a) za bez pe če nia

1. čin nos ti ozbro je ných síl,
2. cho du hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky,
3. vý ro by, usklad ne nia a od be ru ži vot ne dô le ži tých

vý rob kov, ži vot ne dô le ži tých to va rov a pos ky to va -
nia slu žieb pre čin nos� ozbro je ných síl,

4. pre pra vy na po zem ných ko mu ni ká ciách a že lez -
nič ných tra tiach,

5. vý ro by ener gií a ich roz vo du a pre pra vy stra te gic -
kých su ro vín,

6. pre no su úda jov pot reb ných pre ozbro je né sily,
7. pl ne nia opat re ní hos po dár skej mo bi li zá cie,3)
8. pit nej vody a jej roz vo du,
9. úloh, kto ré vy plý va jú pre Slo ven skú re pub li ku zo

zá väz kov z me dzi ná rod ných zmlúv  o spo loč nej
ob ra ne pro ti na pad nu tiu a z me dzi ná rod ných
zmlúv vo jen skej po va hy,

10. vý ro by ale bo usklad ne nia ko mo dít na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, ak ich vý ro ba ale bo usklad ne -
nie nie je za bez pe če né iným spô so bom,

b) ná sled kov ich zni če nia na ob jekty oso bit nej dô le ži -
tos ti.

(2) Do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov sa za ra -
ïu jú aj vy bra né ob jekty, v kto rých sub jek ty hos po dár -
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1) § 6 ods. 3 písm. b) zá ko na č. 321/2002 Z. z. o ozbro je ných si lách Slo ven skej re pub li ky.
2) Čl. 2 a 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z.  z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho  sta vu a nú dzo vé ho sta vu.
3) Zá kon č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní 

pô sob nos ti or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 511/2003 Z. z.



skej mo bi li zá cie pro du ku jú ži vot ne dô le ži té vý rob ky
ale bo ži vot ne dô le ži té to va ry za bez pe ču jú ce po žia dav ky 
ozbro je ných síl na do pĺ ňa nie strát a spot re by v čase
voj ny ale bo voj no vé ho sta vu.4)

§ 5

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Ju raj Liš ka v. r.
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4) § 11 zá ko na č. 414/2002 Z. z.





        












  

















 











 









DO HO  DA

medzi

Slo ven skou re pub li kou

Por tu galskou re pub li kou
o spo lu prá ci v ob las ti vzde lá va nia, kul tú ry, vedy a tech ni ky, mlá de že, športu

a ma so vo ko mu ni kač ných pros tried kov

Slo ven ská re pub li ka a Por tu galská re pub li ka, 

be rúc do úva hy pria te¾ ské vz�a hy a vzá jom nú so li da -
ri tu me dzi obi dvo ma ná rod mi, ve de né spo loč ný mi zá uj -
ma mi o ich po sil ne nie a ïal ší roz voj,

so že la ním pod po ro va� pre hl bo va nie vz�a hov me dzi
obi dvoma kra ji na mi v ob las ti vzde lá va nia, kul tú ry,
vedy a tech ni ky, mlá de že, športu a ma so vo ko mu ni kač -
ných pros tried kov,

in špi ro va né spo loč nou túž bou pod po ro va� a roz ví ja�
vzá jom ne vý hod nú spo lu prá cu na zá kla de rov no práv -
nos ti a vzá jom né ho reš pek to va nia ná rod nej zvr cho va -
nos ti a ne zá vis los ti,

roz hod li sa pod pí sa� túto kul túr nu do ho du:

KA P I  TO  LA  I
Vzde lá va nie

Člá nok 1

Spo lu prá ca v ob las ti vzde lá va nia

S cie ¾om pod po ro va� spo lu prá cu v ob las ti vzde lá va -
nia kaž dá zo zmluv ných strán bude klás� oso bit ný dô -
raz na aka de mic kú vý me nu a re cip roč ný prí stup do
vzde lá va cích a ve dec kých in šti tú cií, ako aj do in šti tú cií
pri pra vu jú cich bu dú cich uči te ¾ov pros tred níc tvom
a) spo lu prá ce me dzi za ria de nia mi zá klad né ho vzde lá -

va nia, stred ných škôl, uni ver zít, ako aj ïal ších in šti -
tú cií vy so ko škol ské ho cha rak te ru,

b) za kla da nia lek to rá tov ale bo or ga ni zo va nia ja zy ko -
vých a li te rár nych kur zov ja zy kov pre obi dve kra ji ny
na uni ver zi tách ale bo v iných in šti tú ciách vy so ko -
škol ské ho cha rak te ru,

c) re cip roč ných náv štev uči te ¾ov na všet kých stup ňoch 
vzde lá va cie ho sys té mu,

d) účas ti na kon gre soch, ko lok viách, se mi ná roch
a kon fe ren ciách,

e) vý me ny špe cia li zo va nej do ku men tá cie a in for má cií.

Člá nok 2

Uzná va nie aka de mic kých hod nos tí, dip lo mov
a iných vy sved če ní

Obi dve zmluv né stra ny budú skú ma� mož nos ti pod -
pi su oso bit nej do ho dy, za me ra nej na usta no ve nie me -

tód a pod mie nok, za akých kaž dá z nich bude môc�
uzna� ve dec ké hod nos ti, dip lo my a iné vy sved če nia vy -
da né dru hou stra nou na aka de mic ké úče ly.

KA P I  TO  LA  I I
Kul tú ra

Člá nok 3

 Spo lu prá ca v ob las ti kul tú ry

S cie ¾om pod po ro va� a roz ví ja� lep šie vzá jom né po -
zná va nie sa v ob las ti li te ra tú ry, vy dá va nia a roz ši ro va -
nia kníh, tan ca, fol kló ru, di vad la, hud by, vý tvar né ho
ume nia, ar chi tek tú ry, kul túr ne ho a his to ric ké ho de -
dič stva, ar che o ló gie, fo to gra fie, fil mu a au dio vi zu ál ne -
ho ume nia, ako aj v iných ob las tiach kul túr nej a ume -
lec kej čin nos ti zmluv né stra ny budú pod po ro va�:
a) náv šte vy spi so va te ¾ov, umel cov, skla da te ¾ov, ma lia -

rov, so chá rov, ar chi tek tov, fil mo vých tvor cov, ako aj
iných osob nos tí z ob las ti kul tú ry, rea li zá ciu špe cia -
li zo va ných kon fe ren cií, účas� na vý sta vách, kon cer -
toch a fes ti va loch,

b) or ga ni zo va nie ume lec kých a kul túr nych vý stav,
c) di va del né a ta neč né pred sta ve nia, kon cer ty a po čú -

va nie, a to tak ume lec kých sku pín, ako aj in di vi du -
ál nych umel cov,

d) fil mo vé fes ti va ly a týžd ne fil mu,
e) pre kla dy a vy dá va nie li te rár nych, ume lec kých ale bo

iných diel kul túr ne ho cha rak te ru.

Člá nok 4

Spo lu prá ca me dzi mú ze a mi, kniž ni ca mi
a ar chív mi

1. Zmluv né stra ny budú v rám ci svo jich mož nos tí
u¾ah čo va� a pod po ro va� roz voj vz�a hov me dzi mú ze a mi, 
kniž ni ca mi a ar chív mi oboch kra jín.

2. Kaž dá zmluv ná stra na u¾ah čí ob ča nom dru hej
zmluv nej stra ny prí stup do tých to in šti tú cií v re ži me
re cip ro ci ty a v sú la de s plat nou le gis la tí vou.

3. Zmluv né stra ny zvá žia mož nos� nad via za nia pria -
mych kon tak tov me dzi svo jimi mú ze a mi, kniž ni ca mi
a ar chív mi s cie ¾om pod pí sa� do ho du, kto rá by pria mo
upra vo va la vzá jom nú vý me nu in for má cií a špe cia lis -
tov.
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          K ozná me niu č. 354/2004 Z. z.
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 Člá nok 5

 Vy tvo re nie kul túr nych in šti tú cií

1. Kaž dá zo zmluv ných strán môže zria di� a udr žia va� 
na úze mí dru hej zmluv nej stra ny kul túr ne in šti tú cie.

2. Vy tvo re nie tých to in šti tú cií bude vždy pred me tom
do hôd ale bo pro to ko lov me dzi obi dvoma zmluv ný mi
stra na mi, pre ro ko va ných dip lo ma tic kou ces tou.

3. Na úče ly pred chá dza jú cich od se kov sa za kul túr ne 
in šti tú cie po va žu jú kul túr ne a ja zy ko vé cen trá, kniž ni -
ce a iné or ga ni zá cie, kto rých účel zod po ve dá cie ¾om tej -
to do ho dy.

Člá nok 6

 Ochra na kul túr ne ho a his to ric ké ho de dič stva

Kaž dá zo zmluv ných strán sa za vä zu je, že pri jme
opat re nia pot reb né na za bez pe če nie a ochra nu kul túr -
ne ho bo hat stva, ume lec kých diel ale bo do ku men tov
his to ric kej hod no ty, pat ria cich dru hej zmluv nej stra -
ne, pred im por tom, ex por tom a ne le gál nym pre su nom
a že bude kon tro lo va� a ve¾ mi po zor ne bdie� nad bez -
peč nos �ou tých to pred me tov, keï sa budú do čas ne na -
chá dza� na úze mí dru hej zmluv nej stra ny.

KA P I  TO  LA  I I I
 Veda a tech ni ka

Člá nok 7

 Spo lu prá ca v ob las ti vedy a tech ni ky

Zmluv né stra ny budú pod po ro va� vzá jom nú vý me nu
v ob las ti vedy a tech ni ky pros tred níc tvom
a) re cip roč ných náv štev pe da gó gov, ved cov a ex per tov,
b) účas ti na kon gre soch, schô dzach ale bo se mi ná roch, 

ako aj rea li zá cie špe cia li zo va ných kon fe ren cií,
c) vzá jom nej vý me ny pub li ká cií, ve dec ké ho ma te riá lu

a skú se nos tí.

Člá nok 8

Spo lu prá ca me dzi in šti tú cia mi

Obi dve zmluv né stra ny pri spe jú k vy tvo re niu pria mej 
spo lu prá ce me dzi Mi nis ter stvom škol stva Slo ven skej
re pub li ky a Ka bi ne tom me dzi ná rod ných ve dec kých
a vy so ko škol ských vz�a hov Mi nis ter stva vedy a vy so -
kých škôl Por tu galskej re pub li ky (GRI CES).

KA P I  TO  LA  IV
Mlá dež a šport

Člá nok 9

 Spo lu prá ca v ob las ti mlá de že

Zmluv né stra ny budú pod ne co va� a pod po ro va� spo -
lu prá cu v ob las ti mlá de že, a to pre do všet kým pros tred -
níc tvom vý me ny in for má cií a do ku men tá cie, vý me ny
sku pín mlá de že, ako aj rea li zá ciou spo loč ných pod u ja tí 
z ini cia tí vy mlá dež níc kych or ga ni zá cií, in šti tú tov a zvä -
zov v kaž dej z kra jín zmluv ných strán na zá kla de pria -

mych do hôd me dzi prí sluš ný mi mi mo vlád ny mi
or ga ni zá cia mi a mlá dež níc ky mi in šti tú cia mi oboch
kra jín.

Člá nok 10

 Spo lu prá ca v ob las ti športu

1. Zmluv né stra ny budú pod ne co va� špor to vú spo lu -
prá cu v ob las ti roz vo ja a vzde lá va nia ¾ud ských zdro jov,
ako aj rea li zá ciu vzá jom nej vý me ny v ob las ti športu, vý -
me nu do ku men tá cie a in for má cií z tej to ob las ti.

2. Zmluv né stra ny na kon kre ti zá ciu tých to cie ¾ov
budú pod po ro va� pria mu spo lu prá cu me dzi Mi nis ter -
stvom škol stva Slo ven skej re pub li ky a Úra dom štát ne -
ho ta jom ní ka pre mlá dež a šport Por tu galskej re pub li -
ky, kto rá túto ob las� za stre šu je.

KA P I  TO  LA  V

Ob las� ma so vo ko mu ni kač ných pros tried kov

Člá nok 11

 Spo lu prá ca v ob las ti ma so vo ko mu ni kač ných
pros tried kov

1. Zmluv né stra ny de kla ru jú svoj zá u jem po sil ni� bi -
la te rál ne vz�a hy v ob las ti ma so vo ko mu ni kač ných
pros tried kov pros tred níc tvom pria mej spo lu prá ce me -
dzi or ga ni zá cia mi toh to sek to ra, pre do všet kým tými,
kto ré pos ky tu jú ve rej né služ by v ob las ti roz hla so vé ho
a te le víz ne ho vy sie la nia.

2. Zmluv né stra ny budú pod po ro va� spo lu prá cu
a vzá jom nú vý me nu me dzi no vi nár mi a re por tér mi
oboch kra jín.

KA P I  TO  LA  V I

Roz lič né usta no ve nia

Člá nok 12

 Do voz na ne ko merč né úče ly

Kaž dá zo zmluv ných strán v pot reb nej mie re bude
u¾ah čo va� vstup ma te riá lov a za ria de ní v rám ci prog ra -
mov ale bo vý men rea li zo va ných na zá kla de tej to do ho -
dy v sú la de so zá kon mi a pred pis mi plat ný mi v da nej
kra ji ne.

Člá nok 13

Víza

Zmluv né stra ny, reš pek tu júc práv ne nor my plat né
na svo jom úze mí, sa za vä zu jú pos kyt nú� ob ča nom kra -
ji ny dru hej zmluv nej stra ny, kto rí budú vy ko ná va� čin -
nos� vy plý va jú cu z usta no ve ní tej to do ho dy, všet ky vý -
ho dy, po kia¾ ide o vstup na svo je úze mie, jeho
opus te nie a po vo le nie na po byt.

Člá nok 14

 Štu dij né šti pen diá

1. Kaž dá zo zmluv ných strán kaž do roč ne pos kyt ne
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dru hej zmluv nej stra ne štu dij né šti pen diá v re ži me re -
cip ro ci ty s cie ¾om umož ni�, aby na jej úze mí ob ča nia
dru hej zmluv nej stra ny moh li za ča� ale bo po kra čo va�
v štú diu a vý skumnej prá ci v ob las tiach uve de ných
v tej to do ho de.

2. Ob las ti, na kto ré sa vz�a hu jú šti pen diá, ako aj prí -
sluš né pod mien ky, tr va nie a spô sob fi nan co va nia budú 
de fi no va né v prog ra me spo lu prá ce, kto rý bude vy pra -
co va ný v zmys le člán ku 16 tej to do ho dy.

KA P I  TO  LA  V I I
 Zá ve reč né usta no ve nia

Člá nok 15

 Do dat ko vé do ho dy

Zmluv né stra ny môžu pod pí sa� do pl ňu jú ce do ho dy
v špe ci fic kých ob las tiach, ako aj prog ra my spo lu prá ce,
vše obec né ale bo špe ci fic ké, jed no roč né ale bo viac roč né,
s cie ¾om úpl ne na pl ni� túto do ho du.

Člá nok 16

 Zmie ša ná ko mi sia

1.  Zmluv né stra ny sa roz hod li vy tvo ri� na pre ro ko va -
nie tej to do ho dy zmie ša nú ko mi siu, kto rá sta no ví troj -
roč né prog ra my spo lu prá ce v kul túr nej ob las ti a de fi -
nu je fi nanč né pod mien ky čin nos tí v nich uve de ných.

2. Táto zmie ša ná ko mi sia pa rit né ho zlo že nia bude
strie da vo za sa da� v Slo ven skej re pub li ke a v Por tu -
galskej re pub li ke.

Člá nok 17

 Rie še nie spo rov

Prí pa dy od liš né ho vý kla du ale bo vy ko ná va nia tej to
do ho dy sa budú rie ši� pros tred níc tvom kon zul tá cií
a/ale bo ro ko va ní dip lo ma tic kou ces tou.

Člá nok 18

Za čia tok plat nos ti do ho dy

Táto do ho da na do bud ne plat nos� 30-tym dňom odo
dňa ne skor šie ho pí som né ho ozná me nia dip lo ma tic kou 
ces tou o spl ne ní vnút ro štát nych práv nych pod mie nok
pot reb ných na na do bud nu tie plat nos ti tej to do ho dy.

Člá nok 19

Plat nos� a vý po veï

Táto do ho da sa uzat vá ra na pä� ro kov, pri čom sa
bude auto ma tic ky pre dl žo va� na rov na ko dlhé ob do bia, 
ak ju ani jed na zo zmluv ných strán pí som ne ne vy po vie
naj ne skôr šes� me sia cov pred ob no ve ním jej plat nos ti.

Člá nok 20

Zru šo va cie usta no ve nie

Na do bud nu tím plat nos ti tej to do ho dy sa vo vz�a hu
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Por tu galskou re pub li -
kou skon čí plat nos� Kul túr nej do ho dy me dzi vlá dou
Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a Por tu -
galskej re pub li ky, kto rá bola pod pí sa ná v Li sa bo ne
12. júla 1976.

S vie rou, že pod pí sa ní majú prí sluš né spl no moc ne -
nie svo jej vlá dy, pod pí sa li túto do ho du.

V Bra ti sla ve 1. júla 2003 v dvoch pô vod ných vy ho to -
ve niach, jed no v slo ven skom a dru hé v por tu galskom
ja zy ku, pri čom obe zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Eduard Kukan v. r.

Za Por tu galskú republiku:

Carlos Costa Neves v. r.
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