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353
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 14. júna 2004,
ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry
do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ïalších dôležitých objektov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 27
ods. 6 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Objekty obrannej infraštruktúry (ïalej len „objekt“)
sa zaraïujú do kategórie objektov osobitnej dôležitosti
a do kategórie ïalších dôležitých objektov pod¾a vše obecných kritérií a pod¾a osobitných kritérií.
§2
(1) Objekty sa do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ïalších dôležitých objektov zaraïujú najmä pod¾a
a) významu pre
1. obranu štátu,
2. èinnos• ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej len „ozbrojené sily“),
3. chod hospodárstva Slovenskej republiky,
b) èasovej a finanènej nároènosti zabezpeèenia ich výstavby alebo obnovy pri ich poškodení alebo znièení,
c) ich rozmiestnenia na území Slovenskej republiky
s prihliadnutím na plány použitia ozbrojených síl. 1)
(2) Pri zaraïovaní objektov do kategórie objektov
osobitnej dôležitosti a do kategórie ïalších dôležitých
objektov (ïalej len „vybraný objekt“) sa posudzuje pozemok, pozemná stavba alebo inžinierska stavba
a s nimi súvisiace pozemky pod¾a ich skutoèného stavu.
§3
(1) Do kategórie objektov osobitnej dôležitosti sa zaraïujú vybrané objekty, ktoré v èase vojny alebo vojnového stavu2) majú strategický význam pre zabezpeèenie obrany štátu.
(2) Do kategórie objektov osobitnej dôležitosti sa zaraïujú vybrané objekty z h¾adiska
a) nenahradite¾nosti pre zabezpeèenie obrany štátu
v èase vojny alebo vojnového stavu,
1

b) negatívneho dosahu na zabezpeèenie obrany štátu
pri ich poškodení alebo znièení,
c) strategického významu pre
1. riadenie obrany Slovenskej republiky,
2. velenie ozbrojeným silám,
d) zabezpeèenia
1. výroby, uskladnenia a odberu životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov potrebných na zabezpeèenie obrany štátu,
2. leteckej dopravy,
3. výroby energií, prepravy strategických surovín
a prenosu údajov potrebných na zabezpeèenie obrany štátu.
§4
(1) Do kategórie ïalších dôležitých objektov sa zaraïujú vybrané objekty, ktoré v èase vojny alebo vojnového stavu majú význam z h¾adiska
a) zabezpeèenia
1. èinnosti ozbrojených síl,
2. chodu hospodárstva Slovenskej republiky,
3. výroby, uskladnenia a odberu životne dôležitých
výrobkov, životne dôležitých tovarov a poskytovania služieb pre èinnos• ozbrojených síl,
4. prepravy na pozemných komunikáciách a železnièných tratiach,
5. výroby energií a ich rozvodu a prepravy strategických surovín,
6. prenosu údajov potrebných pre ozbrojené sily,
7. plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie,3)
8. pitnej vody a jej rozvodu,
9. úloh, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku zo
záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoloènej
obrane proti napadnutiu a z medzinárodných
zmlúv vojenskej povahy,
10. výroby alebo uskladnenia komodít na území Slovenskej republiky, ak ich výroba alebo uskladnenie nie je zabezpeèené iným spôsobom,
b) následkov ich znièenia na objekty osobitnej dôležitosti.
(2) Do kategórie ïalších dôležitých objektov sa zaraïujú aj vybrané objekty, v ktorých subjekty hospodár-

) § 6 ods. 3 písm. b) zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
) Èl. 2 a 3 ústavného zá kona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, vý nimoèného stavu a núdzového stavu.
3
) Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mo bilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov v znení zá kona è. 511/2003 Z. z.

2

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 353/2004

skej mobilizácie produkujú životne dôležité výrobky
alebo životne dôležité tovary zabezpeèujúce požiadavky
ozbrojených síl na dopåòanie strát a spotreby v èase
vojny alebo vojnového stavu.4)

§5
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Juraj Liška v. r.

4

) § 11 zákona è. 414/2002 Z. z.

Strana 3499








        


       
       
  
  
         
      


   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   









           
      


Zbierka zákonov è. 354/2004

Strana 5850

Príloha k èiastke 149

K oznámeniu è. 354/2004 Z. z.

DOHODA
medzi
Slovenskou republikou
a
Portugalskou republikou
o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu
a masovokomunikaèných prostriedkov
Slovenská republika a Portugalská republika,
berúc do úvahy priate¾ské vz•ahy a vzájomnú solidaritu medzi obidvoma národmi, vedené spoloènými záujmami o ich posilnenie a ïalší rozvoj,
so želaním podporova• prehlbovanie vz•ahov medzi
obidvoma krajinami v oblasti vzdelávania, kultúry,
vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikaèných prostriedkov,
inšpirované spoloènou túžbou podporova• a rozvíja•
vzájomne výhodnú spoluprácu na základe rovnoprávnosti a vzájomného rešpektovania národnej zvrchovanosti a nezávislosti,
rozhodli sa podpísa• túto kultúrnu dohodu:
KAPITOLA I
Vzdelávanie
Èlánok 1
Spolupráca v oblasti vzdelávania
S cie¾om podporova• spoluprácu v oblasti vzdelávania každá zo zmluvných strán bude klás• osobitný dôraz na akademickú výmenu a reciproèný prístup do
vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, ako aj do inštitúcií
pripravujúcich budúcich uèite¾ov prostredníctvom
a) spolupráce medzi zariadeniami základného vzdelávania, stredných škôl, univerzít, ako aj ïalších inštitúcií vysokoškolského charakteru,
b) zakladania lektorátov alebo organizovania jazykových a literárnych kurzov jazykov pre obidve krajiny
na univerzitách alebo v iných inštitúciách vysokoškolského charakteru,
c) reciproèných návštev uèite¾ov na všetkých stupòoch
vzdelávacieho systému,
d) úèasti na kongresoch, kolokviách, seminároch
a konferenciách,
e) výmeny špecializovanej dokumentácie a informácií.
Èlánok 2
Uznávanie akademických hodností, diplomov
a iných vysvedèení
Obidve zmluvné strany budú skúma• možnosti podpisu osobitnej dohody, zameranej na ustanovenie me-

tód a podmienok, za akých každá z nich bude môc•
uzna• vedecké hodnosti, diplomy a iné vysvedèenia vydané druhou stranou na akademické úèely.
KAPITOLA II
Kultúra
Èlánok 3
Spolupráca v oblasti kultúry
S cie¾om podporova• a rozvíja• lepšie vzájomné po znávanie sa v oblasti literatúry, vydávania a rozširovania kníh, tanca, folklóru, divadla, hudby, výtvarného
umenia, architektúry, kultúrneho a historického dedièstva, archeológie, fotografie, filmu a audiovizuálneho umenia, ako aj v iných oblastiach kultúrnej a umeleckej èinnosti zmluvné strany budú podporova•:
a) návštevy spisovate¾ov, umelcov, skladate¾ov, maliarov, sochárov, architektov, filmových tvorcov, ako aj
iných osobností z oblasti kultúry, realizáciu špecializovaných konferencií, úèas• na výstavách, koncertoch a festivaloch,
b) organizovanie umeleckých a kultúrnych výstav,
c) divadelné a taneèné predstavenia, koncerty a poèúvanie, a to tak umeleckých skupín, ako aj individuálnych umelcov,
d) filmové festivaly a týždne filmu,
e) preklady a vydávanie literárnych, umeleckých alebo
iných diel kultúrneho charakteru.
Èlánok 4
Spolupráca medzi múzeami, knižnicami
a archívmi
1. Zmluvné strany budú v rámci svojich možností
u¾ahèova• a podporova• rozvoj vz•ahov medzi múzeami,
knižnicami a archívmi oboch krajín.
2. Každá zmluvná strana u¾ahèí obèanom druhej
zmluvnej strany prístup do týchto inštitúcií v režime
reciprocity a v súlade s platnou legislatívou.
3. Zmluvné strany zvážia možnos• nadviazania priamych kontaktov medzi svojimi múzeami, knižnicami
a archívmi s cie¾om podpísa• dohodu, ktorá by priamo
upravovala vzájomnú výmenu informácií a špecialistov.
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Vytvorenie kultúrnych inštitúcií

mych dohôd medzi príslušnými mimovládnymi
organizáciami a mládežníckymi inštitúciami oboch
krajín.

1. Každá zo zmluvných strán môže zriadi• a udržiava•
na území druhej zmluvnej strany kultúrne inštitúcie.

Èlánok 10

Èlánok 5

2. Vytvorenie týchto inštitúcií bude vždy predmetom
dohôd alebo protokolov medzi obidvoma zmluvnými
stranami, prerokovaných diplomatickou cestou.
3. Na úèely predchádzajúcich odsekov sa za kultúrne
inštitúcie považujú kultúrne a jazykové centrá, knižnice a iné organizácie, ktorých úèel zodpovedá cie¾om tejto dohody.
Èlánok 6
Ochrana kultúrneho a historického dedièstva
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že prijme
opatrenia potrebné na zabezpeèenie a ochranu kultúrneho bohatstva, umeleckých diel alebo dokumentov
historickej hodnoty, patriacich druhej zmluvnej stra ne, pred importom, exportom a nelegálnym presunom
a že bude kontrolova• a ve¾mi pozorne bdie• nad bezpeènos•ou týchto predmetov, keï sa budú doèasne nachádza• na území druhej zmluvnej strany.
KAPITOLA III
Veda a technika
Èlánok 7
Spolupráca v oblasti vedy a techniky
Zmluvné strany budú podporova• vzájomnú výmenu
v oblasti vedy a techniky prostredníctvom
a) reciproèných návštev pedagógov, vedcov a expertov,
b) úèasti na kongresoch, schôdzach alebo seminároch,
ako aj realizácie špecializovaných konferencií,
c) vzájomnej výmeny publikácií, vedeckého materiálu
a skúseností.
Èlánok 8
Spolupráca medzi inštitúciami
Obidve zmluvné strany prispejú k vytvoreniu priamej
spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky a Kabinetom medzinárodných vedeckých
a vysokoškolských vz•ahov Ministerstva vedy a vysokých škôl Portugalskej republiky (GRICES).
KAPITOLA IV
Mládež a šport
Èlánok 9
Spolupráca v oblasti mládeže
Zmluvné strany budú podnecova• a podporova• spoluprácu v oblasti mládeže, a to predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií a dokumentácie, výmeny
skupín mládeže, ako aj realizáciou spoloèných podujatí
z iniciatívy mládežníckych organizácií, inštitútov a zväzov v každej z krajín zmluvných strán na základe pria-

Spolupráca v oblasti športu
1. Zmluvné strany budú podnecova• športovú spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania ¾udských zdrojov,
ako aj realizáciu vzájomnej výmeny v oblasti športu, výmenu dokumentácie a informácií z tejto oblasti.
2. Zmluvné strany na konkretizáciu týchto cie¾ov
budú podporova• priamu spoluprácu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Úradom štátneho tajomníka pre mládež a šport Portugalskej republiky, ktorá túto oblas• zastrešuje.
KAPITOLA V
Oblas• masovokomunikaèných prostriedkov
Èlánok 11
Spolupráca v oblasti masovokomunikaèných
prostriedkov
1. Zmluvné strany deklarujú svoj záujem posilni• bilaterálne vz•ahy v oblasti masovokomunikaèných
prostriedkov prostredníctvom priamej spolupráce medzi organizáciami tohto sektora, predovšetkým tými,
ktoré poskytujú verejné služby v oblasti rozhlasového
a televízneho vysielania.
2. Zmluvné strany budú podporova• spoluprácu
a vzájomnú výmenu medzi novinármi a reportérmi
oboch krajín.
KAPITOLA VI
Rozlièné ustanovenia
Èlánok 12
Dovoz na nekomerèné úèely
Každá zo zmluvných strán v potrebnej miere bude
u¾ahèova• vstup materiálov a zariadení v rámci programov alebo výmen realizovaných na základe tejto dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej
krajine.
Èlánok 13
Víza
Zmluvné strany, rešpektujúc právne normy platné
na svojom území, sa zaväzujú poskytnú• obèanom krajiny druhej zmluvnej strany, ktorí budú vykonáva• èinnos• vyplývajúcu z ustanovení tejto dohody, všetky výhody, pokia¾ ide o vstup na svoje územie, jeho
opustenie a povolenie na pobyt.
Èlánok 14
Študijné štipendiá
1. Každá zo zmluvných strán každoroène poskytne
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druhej zmluvnej strane študijné štipendiá v režime reciprocity s cie¾om umožni•, aby na jej území obèania
druhej zmluvnej strany mohli zaèa• alebo pokraèova•
v štúdiu a výskumnej práci v oblastiach uvedených
v tejto dohode.
2. Oblasti, na ktoré sa vz•ahujú štipendiá, ako aj príslušné podmienky, trvanie a spôsob financovania budú
definované v programe spolupráce, ktorý bude vypracovaný v zmysle èlánku 16 tejto dohody.
KAPITOLA VII
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Èlánok 17
Riešenie sporov
Prípady odlišného výkladu alebo vykonávania tejto
dohody sa budú rieši• prostredníctvom konzultácií
a/alebo rokovaní diplomatickou cestou.
Èlánok 18
Zaèiatok platnosti dohody

Èlánok 15

Táto dohoda nadobudne platnos• 30-tym dòom odo
dòa neskoršieho písomného oznámenia diplomatickou
cestou o splnení vnútroštátnych právnych podmienok
potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Dodatkové dohody

Èlánok 19

Zmluvné strany môžu podpísa• doplòujúce dohody
v špecifických oblastiach, ako aj programy spolupráce,
všeobecné alebo špecifické, jednoroèné alebo viacroèné,
s cie¾om úplne naplni• túto dohodu.

Platnos• a výpoveï

Závereèné ustanovenia

Èlánok 16

Táto dohoda sa uzatvára na pä• rokov, prièom sa
bude automaticky predlžova• na rovnako dlhé obdobia,
ak ju ani jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie
najneskôr šes• mesiacov pred obnovením jej platnosti.

Zmiešaná komisia

Èlánok 20

1. Zmluvné strany sa rozhodli vytvori• na prerokovanie tejto dohody zmiešanú komisiu, ktorá stanoví trojroèné programy spolupráce v kultúrnej oblasti a definuje finanèné podmienky èinností v nich uvedených.

Zrušovacie ustanovenie

2. Táto zmiešaná komisia paritného zloženia bude
striedavo zasada• v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vz•ahu
medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou skonèí platnos• Kultúrnej dohody medzi vládou
Èeskoslovenskej socialistickej republiky a Portugalskej republiky, ktorá bola podpísaná v Lisabone
12. júla 1976.
S vierou, že podpísaní majú príslušné splnomocnenie svojej vlády, podpísali túto dohodu.
V Bratislave 1. júla 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, jedno v slovenskom a druhé v portugalskom
jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú platnos•.

Za Slovenskú republiku:

Za Portugalskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Carlos Costa Neves v. r.

