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Ú S T A V N Ý  Z Á K O N

z 24. júna 2004

o spo lu prá ci Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky a vlá dy Slo ven skej re pub li ky
v zá le ži tos tiach Eu róp skej únie 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to ústav nom zá ko ne:

Čl. 1

(1) Vlá da Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da“) ale -
bo po ve re ný člen vlá dy pred kla dá Ná rod nej rade Slo -
ven skej re pub li ky ná vr hy práv ne zá väz ných ak tov
a iných ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej
únie, o kto rých budú ro ko va� zá stup co via vlád člen -
ských štá tov Eu róp skej únie, a in for mu je ju o ostat -
ných zá le ži tos tiach sú vi sia cich s člen stvom Slo ven skej
re pub li ky v Eu róp skych spo lo čen stvách a Eu róp skej
únii. 

(2) Vlá da ale bo po ve re ný člen vlá dy pred kla dá Ná rod -
nej rade Slo ven skej re pub li ky v dos ta toč nom ča so vom
pred sti hu ná vrh sta no vi ska Slo ven skej re pub li ky k ná -
vr hom ak tov pod ¾a od se ku 1, kto ré ho sú čas �ou je naj -
mä od had ich vply vu a do sa hu na Slo ven skú re pub li -
ku.

Čl. 2

(1) Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky môže schva ¾o -
va� sta no vi ská Slo ven skej re pub li ky k ná vr hom práv ne
zá väz ných ak tov a iných ak tov Eu róp skych spo lo čen -
stiev a Eu róp skej únie, o kto rých sa roz ho du je na úrov -
ni zá stup cov vlád člen ských štá tov Eu róp skej únie. 

(2) Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky môže zá ko -
nom po ve ri� vý ko nom pô sob nos ti pod ¾a od se ku 1 jej vý -
bor.

(3) Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky môže schva ¾o -
va� sta no vi ská Slo ven skej re pub li ky aj k ïal ším zá le ži -
tos tiam Eu róp skej únie, ak ju o to po žia da vlá da ale bo
naj me nej pä ti na pos lan cov Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky.

(4) Ak Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky schvá li ná -
vrh sta no vi ska Slo ven skej re pub li ky, člen vlá dy je tým to
sta no vi skom via za ný pri za stu po va ní Slo ven skej re pub -
li ky v prí sluš nom or gá ne Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie. Ak sa Ná rod ná rada Slo ven skej re -
pub li ky ne vy jad rí k ná vr hu sta no vi ska Slo ven skej re -
pub li ky do dvoch týž dňov od jeho pred lo že nia ale bo ak
Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky ne schvá li ná vrh sta -
no vi ska Slo ven skej re pub li ky a zá ro veň ne schvá li v da -
nej ve ci iné sta no vi sko, člen vlá dy je via za ný ná vr hom
sta no vi ska Slo ven skej re pub li ky. 

(5) Člen vlá dy sa môže od sta no vi ska Slo ven skej re -
pub li ky ale bo od ná vr hu sta no vi ska pod ¾a od se ku 4 od -
chý li� len v ne vy hnut nom prí pa de a so zre te ¾om na zá -
uj my Slo ven skej re pub li ky; v ta kom prí pa de je po vin ný
o tom bez od klad ne in for mo va� Ná rod nú radu Slo ven -
skej re pub li ky a ta ký to pos tup odô vod ni�. Člen vlá dy
môže po žia da� Ná rod nú radu Slo ven skej re pub li ky
o zme nu sta no vi ska Slo ven skej re pub li ky.

(6) Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky naj me nej raz
za rok, na zá kla de sprá vy po da nej vlá dou, ro ku je o zá -
le ži tos tiach sú vi sia cich s člen stvom Slo ven skej re pub -
li ky v Eu róp skych spo lo čen stvách a Eu róp skej únii
a schva ¾u je od po rú ča nia pre vlá du v na sle du jú com ob -
do bí. 

Čl. 3

Pra vid lá spo lu prá ce Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky a vlá dy v zá le ži tos tiach Eu róp skej únie usta no -
ví zá kon. 

Čl. 4

Ten to ústav ný zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta
2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y  
Slovenskej republiky

z 30. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní

čerstvého hydinového mäsa na trh

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri -
nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov na -
ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z. 
o po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk -
cii a uvá dza ní čer stvé ho hy di no vé ho mäsa na trh sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa slo vo „trans po nu je“ na hrá dza slo -
vom „pre be rá“. 

2. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6 znie:
„6) § 2 písm. l) až n) a písm. r) a s) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re -

pub li ky č. 286/2003 Z. z. o po žia dav kách v zá uj me ochra ny
zdra via ¾udí pri vý ro be a uvá dza ní na trh mä so vých vý rob kov
a ur či tých ostat ných pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du.“.

3. V § 2 ods. 1 písm. h) sa slo vá „prí sluš ným or gá nom
ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš nou
re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou“.

4. V § 3 ods. 1 písm. a) sied mom bode sa na kon ci pri -
pá ja jú tie to slo vá: „a ak je to pot reb né, môže Mi nis ter -
stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo“) v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie do pl ni� po žia dav ky
uve de né v čas ti N prí lo hy č. 2, naj mä po dro bnos ti o po -
žia dav kách na rôz ne spô so by uve de nia, či sú ta ké to
spô so by v sú la de s hy gie nic ký mi po žia dav ka mi,“.

5. V § 3 ods. 3 písm. a) pr vom bode sa slo vá „prí sluš ný 
or gán, kto rý je zod po ved ný za“ na hrá dza jú slo va mi
„prí sluš nú re gio nál nu ve te ri nár nu a po tra vi no vú sprá -
vu, kto rá vy ko ná va“.

6. V § 3 ods. 3 písm. a) dru hom bode sa nad slo vo „or -
gá nu“ umies tňu je od kaz 9a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:
„9a) § 6 a 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

7. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Od chýl ky uve de né v od se ku 1 pre iné lát ky, ako

sú lát ky uve de né v oso bit nom predpise12) budú usta no -
ve né v sú la de s oso bit ným pred pi som.13a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:

„13a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z.
o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

8. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18 znie:
„18) § 6 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 317/2003 Z. z.“.

9. V § 6 ods. 9 sa slo vá „Mi nis ter stvom pô do hos po -
dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter -
stvo“)“ na hrá dza jú slo vom „mi nis ter stvom“.

10. V § 7 ods. 1 písm. d) sa slo vá „prí sluš né ho or gá nu
ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš nej
re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy“.

11. V § 7 ods. 1 písm. i) sa za slo vá „prí lo hy č. 2“ vkla -
da jú slo vá „v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo -
lo čen stiev a Eu róp skej únie“.

12. V § 8 sa vy púš �a od sek 6.

13. V § 9 od sek 3 znie: 
„(3) In for má cie o cho ro bách pre nos ných na ¾udí pred -

kla dá štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Eu róp -
skej ko mi sii. Pra vi del nos� pred kla da nia tých to in for má -
cií, druh in for má cií, cho ro by, na kto ré sa vz�a hu je
zhro maž ïo va nie in for má cií, ako aj spô sob zhro maž ïo -
va nia a po u ží va nia tých to in for má cií ur ču je Eu róp ska
ko mi sia.“.

14. Za § 18 sa vkla dá § 18a, kto rý znie:

„§ 18a

(1) Čer stvé hy di no vé mäso zís ka né pred 1. má jom
2004 mož no uvá dza� len na do má ci trh v Slo ven skej re -
pub li ke do 31. de cem bra 2004, ak je ozna če né ná rod -
nou znač kou pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred
na do bud nu tím plat nos ti Zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven -
skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

(2) Čer stvé hy di no vé mäso pod ¾a od se ku 1 musí  zo -
sta� len na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(3) S čer stvým hy di no vým mä som zís ka ným pred
1. má jom 2004 v pre vádz kar niach schvá le ných na vý -
voz do Eu róp skej únie, ozna če ným ex port nou zdra vot -
nou znač kou Eu róp skej únie schvá le nej pre vádz kar ne
v Slo ven skej re pub li ke mož no ob cho do va� s člen ský mi
štát mi do 31. au gus ta 2004.

(4) Ob chod ný do klad pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a), kto rý
musí spre vá dza� kaž dú zá siel ku čer stvé ho hy di no vé ho
mäsa uve de né ho v od se ku 3, musí ob sa ho va� túto po -
znám ku: „Zís ka né pred 1. má jom 2004“ pod pí sa nú
úrad ným ve te ri nár nym le ká rom prí sluš nej re gio nál nej
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ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy zod po ved ným za
pre vádz ka reň pô vo du.

(5) Zá so by pred tla če ných ma te riá lov na ba le nie do
pria me ho oba lu a dru hé ho oba lu a eti ke ty, kto ré sú už
ozna če né pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred
1. má jom 2004, mož no po u ží va� na čer stvé hy di no vé
mäso zís ka né po 1. máji 2004 do 31. de cem bra 2004.
Tak to ozna če né čer stvé hy di no vé mäso musí zos ta� len
na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.“.

15. V § 19 sa čiar ka za slo va mi „1. ja nu ára 2004“ na -
hrá dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „a s vý nim kou § 6
ods. 8 a 9, kto rý na do bú da účin nos� 15. júla 2004.“.

16. Ná zov prí lo hy č. 1 znie: „Zoz nam pre be ra ných
práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej 
únie“. 

17. V prí lo he č. 1 bode 1 sa na kon ci vy púš �a bod ka
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „Aktu o pri stú pe ní Slo ven skej 
re pub li ky (Úrad ný ves tník EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.

18. V prí lo he č. 2 čas ti A bode 1.1.1. sa slo vo „vy ža du -
je“ na hrá dza slo vom „ne vy ža du je“.

19. V prí lo he č. 2 čas ti C písm. b) bode b.2. sa slo vá
„bode 3“ na hrá dza jú slo va mi „bode 5“.

20. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 1.a. sa za slo vo „cer ti fi -
kát“ vkla da jú slo vá „pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5a znie:
„5a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z.

o zdra vot ných pod mien kach pri vý me nách hy di ny a ná sa do -
vých va jec s člen ský mi štát mi, pri ich pre mies tňo va ní a do vo -
ze z tre tích kra jín.“.

21. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 3.d. sa slo vá „úpra vou
pod ¾a § 20“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.7a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie:
„7a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 306/2003 Z. z., kto -

rým sa usta no vu jú opat re nia na ochra nu pro ti ur či tým zo o -
nó zam a ur či tým pô vod com zo o nóz u zvie rat a v pro duk toch
ži vo číš ne ho pô vo du na úče ly za brá ne nia ohnis kám ná kaz
a in to xi ká cii pre ná ša ných po tra vi na mi.“.

22. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 v prí lo he č. 2 znie: 
„8) Prí lo ha č. 2 ka pi to la II na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky

č. 302/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o ochra -
ne zvie rat pri pre pra ve.“. 

23. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 7.3. sa slo vá „prí sluš -
ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi 

„prí sluš nou re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou
sprá vou“.

24. V prí lo he č. 2 čas ti H bode 4 sa slo vá „bodu 1“ na -
hrá dza jú slo va mi „bodov 1 až 3“. 

25. V prí lo he č. 2 čas ti H bode 5 písm. a) sa slo vá „bodu 1“
na hrá dza jú slo va mi „bo dov 1 až 3“.

26. V prí lo he č. 2 čas ti H bode 5 písm. c) sa slo vá
„v čas ti L“ na hrá dza jú slo va mi „v čas ti L bode 2“.

27. V prí lo he č. 2 čas ti H bode 6 sa slo vá „upra ve né
pod ¾a § 20.“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.10a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 320/2003 Z. z.

o mo ni to ro va ní ur či tých lá tok a ich re zí duí v ži vých zvie ra -
tách a v pro duk toch ži vo číš ne ho pô vo du v zne ní na ria de nia
vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 483/2003 Z. z.“.

28. V prí lo he č. 2 čas ti H bode 10 sa slo vá „prí sluš né mu ve -
te ri nár ne mu or gá nu zod po ved né mu“ na hrá dza jú slo va mi
„prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve
zod po ved nej“.

29. V prí lo he č. 2 čas ti L bode 2 písm. aa) sa vy púš �a jú
slo vá „skrat ku ná zvu odo sie la jú cej kra ji ny ve¾ ký mi pís -
me na mi (t. j. člen ské ho štá tu Eu róp skej únie a Eu róp -
skych spo lo čen stiev)“ a bod ko čiar ka sa na hrá dza čiar -
kou.

30. V prí lo he č. 2 čas ti L bode 2 písm. ac) sa vy púš �a jú
slo vá „na sle du jú ce skrat ky: „CEE, EØF, EWG, EOK,
EEC, EEG CE—RSM, (zmlu va o pri stú pe ní) ETY“ a bod -
ko čiar ka sa na hrá dza čiar kou.

31. V prí lo he č. 2 čas ti L bode 5.2.4. sa slo vá „prí sluš né ho 
or gá nu ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš -
nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy“.

32. V prí lo he č. 2 čas ti L bode 6 sa slo vá „prí sluš ným
or gá nom ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí -
sluš nou re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou
sprá vou“.

33. V prí lo he č. 9 čas ti B bode 5 sa slo vá „prí sluš né mu
or gá nu ve te ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí -
sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. júla 2004.

v z. Pál Csáky v. r.
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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 30. jú na 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 272/2003 Z. z.
o hy gie nic kých po žia dav kách a po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí

pri vý ro be a uvá dza ní va ječ ných vý rob kov na trh

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k) zá -
ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky
vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na vy ko na nie
§ 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost -
li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 272/2003
Z. z. o hy gie nic kých po žia dav kách a po žia dav kách v zá -
uj me ochra ny zdra via ¾udí pri vý ro be a uvá dza ní va ječ -
ných vý rob kov na trh sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa slo vo „trans po nu je“ na hrá dza slo -
vom „pre be rá“.

2. V § 2 písm. g) sa za slo vo „re pub li ka,“ vkla dá slo vo
„iný“.

3. V § 2 písm. h) sa za slo vá „re pub li ka ale bo“ vkla dá
slo vo „iný“.

4. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slo vá „prí lo he č. 3“ na hrá -
dza jú slo va mi „prí lo he č. 2“.

5. V § 3 ods. 2 sa za slo vo „or gán“ vkla da jú slo vá
„v sú la de s roz hod nu tím Eu róp skej ko mi sie“.

6. § 10 znie:

„§ 10

(1) Va ječ né vý rob ky zís ka né pred 1. má jom 2004
mož no uvá dza� len na do má ci trh v Slo ven skej re pub li -
ke do 31. de cem bra 2004, ak sú ozna če né ná rod nou
znač kou pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred na -
do bud nu tím plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k Eu róp skej únii.

(2) Va ječ né vý rob ky pod ¾a od se ku 1 mu sia zos ta� len
na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(3) S  va ječ ný mi vý rob ka mi zís ka ný mi pred 1. má jom
2004 v pre vádz kar niach schvá le ných na vý voz do Eu -
róp skej únie, ozna če ný mi ex port nou zdra vot nou znač -
kou Eu róp skej únie schvá le nej pre vádz kar ne v Slo ven -
skej re pub li ke mož no ob cho do va� s člen ský mi štát mi
do 31. au gus ta 2004.

(4) Ob chod ný do klad, kto rý musí spre vá dza� kaž dú
zá siel ku va ječ ných vý rob kov uve de ných v od se ku 3,

musí ob sa ho va� túto po znám ku: „Zís ka né pred 1. má -
jom 2004“, pod pí sa nú úrad ným ve te ri nár nym le ká rom
prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá -
vy zod po ved ným za pre vádz ka reň pô vo du.

(5) Zá so by pred tla če ných ma te riá lov na ba le nie do
pria me ho oba lu a dru hé ho oba lu a eti ke ty, kto ré sú už
ozna če né pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred
1. má jom 2004, mož no po u ží va� na va ječ né vý rob ky
zís ka né po 1. máji 2004 do 31. de cem bra 2004. Tak to
ozna če né va ječ né vý rob ky mu sia zos ta� len na do má -
com trhu v Slo ven skej re pub li ke.“.

 7. Ná zov prí lo hy č. 1 znie:
„Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie“.

 8. V prí lo he č. 2 čas ti A bode 4 sa vy púš �a jú slo vá
„uve de ným v prí lo he č. 3 bode 3“.

 9. V prí lo he č. 2 čas ti B bode 7 sa vy púš �a jú slo vá
„a zos ta vo va nie“.

10. V prí lo he č. 2 čas ti E bode 7 sa slo vá „kaž dý va ječ -
ný vý ro bok“ na hrá dza jú slo va mi „kaž dá čas� va ječ né ho
vý rob ku“.

11. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 1 písm. a) sa slo vá „ne -
smú by� prí tom né“ na hrá dza jú slo va mi „sa ne na chá -
dza jú“.

12. V  prí lo he č. 2 čas ti F bode 1 písm. b) pr vom bode
sa slo vá „M = 104“ na hrá dza jú slo va mi „M = 105“ a slo vá
„m = 10“ sa na hrá dza jú slo va mi „m = 104“.

13. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 1 písm. b) dru hom bode 
sa slo vá „M = 102“ na hrá dza jú slo va mi „M = 102“.

14. V prí lo he č. 2 čas ti F bode 2 písm. d) sa slo vá
„v § 5 ods. 4 toh to na ria de nia“ na hrá dza jú slo va mi
„v oso bit nom predpise6a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6a znie:
„6a) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 13. feb ru ára
2003 č. 414/2003-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho
kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky
v po tra vi nách (ozná me nie č. 101/2003 Z. z.).
Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 15. mar ca
2004 č. 608/4/2004-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho 
kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca re zí duá prí prav kov na
ochra nu rast lín (ozná me nie č. 195/2004 Z. z.).“.
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15. V  prí lo he č. 2 čas ti H bode 7 písm. f) sa za slo vá
„člen ský mi štát mi“ vkla da jú slo vá „v sú la de s práv ny -
mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej
únie“.

16. V prí lo he č. 2 čas ti K bode 1 písm. c) sa vy púš �a -
jú slo vá „so skrat kou ná zvu Eu róp skych hos po dár -
skych spo lo čen stiev ale bo skrat kou „EFTA“ ale bo
„ETY““.

17. V prí lo he č. 2 čas ti K bode 1 písm. f) sa vy púš �a jú
slo vá „so skrat kou ná zvu Eu róp skych hos po dár skych
spo lo čen stiev ale bo skrat kou „EFTA“ ale bo „ETY““.

18. Vy púš �a sa prí lo ha č. 3.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. júla 2004.

v z. Pál Csáky v. r.
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400

V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 30. júna 2004

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk 
s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO — Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“

Ná rod ná ban ka Slo ven ska pod ¾a § 17h písm. a) zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992
Zb. o Ná rod nej ban ke Slo ven ska v zne ní zá ko na
č. 149/2001 Z. z. usta no vu je: 

§ 1

(1) Na pri po me nu tie ochra ny sve to vé ho kul túr ne ho
a prí rod né ho de dič stva sa vy dá va jú do obe hu pa mät né 
strie bor né min ce v no mi nál nej hod no te 200 Sk s te ma -
ti kou „Sve to vé de dič stvo UNES CO — Bar de jov, mest -
ská pa miat ko vá re zer vá cia“ (ïa lej len „dve sto ko ru -
nák“).

(2) Dve sto ko ru nák sa razí zo zlia ti ny ob sa hu jú cej
750 die lov strieb ra a 250 die lov medi; jeho hmot nos� je
20 g, prie mer 34 mm a hrúb ka 2,85 mm. Pri raz be dve -
sto ko ru ná ka je po vo le ná hor ná a dol ná od chýl ka v prie -
me re 0,1 mm a v hrúb ke 0,15 mm; po vo le ná hor ná od -
chýl ka je v hmot nos ti 0,4 g a v ob sa hu strieb ra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dve sto ko ru ná ka sú upros tred min co vé ho
po¾a vy ob ra ze né his to ric ké do mi nan ty bar de jov ské ho
ná mes tia; v¾a vo Kos tol svä té ho Egí dia a vpra vo mest -
ská rad ni ca. Nad nimi je umies tne ný štát ny znak Slo -
ven skej re pub li ky. Ná zov štá tu „SLO VEN SKÁ RE PUB -

LI KA“ je v opi se z¾a va do pra va v pol kru hu pri hor nom
ok ra ji min ce. Ozna če nie no mi nál nej hod no ty dve sto ko -
ru ná ka je pod vy ob ra ze ním his to ric kých do mi nánt bar -
de jov ské ho ná mes tia tak, že čís lo „200“ je v riad ku
a ozna če nie pe ňaž nej jed not ky Slo ven skej re pub li ky
„SLO VEN SKÝCH KO RÚN“ je v opi se z¾a va do pra va pri
spod nom ok ra ji min ce. Pri ¾a vej spod nej čas ti Kos to la
svä té ho Egí dia je umies tne ná znač ka Min cov ne Krem -
ni ca, štát ny pod nik, „MK“ me dzi dvo ma ra zid la mi a pod 
ňou sú šty li zo va né ini ciál ky auto ra vý tvar né ho ná vr hu
dve sto ko ru ná ka so chá ra Jána Čer na ja „JČ“.

(2) Na rube dve sto ko ru ná ka je upros tred min co vé ho
po¾a vy ob ra ze ný re liéf ny pre pis do bo vé ho plá nu mes ta
Bar de jov so stre do ve kým opev ne ním; vpra vo od neho je 
erb mes ta Bar de jov. Ná pis „SVE TO VÉ DE DIČ STVO
UNES CO“ je v opi se z¾a va do pra va v pol kru hu pri hor -
nom ok ra ji min ce a pod ním je le to po čet raz by „2004“.
Ná zov mes ta „BAR DE JOV“ je z¾a va do pra va pri spod -
nom ok ra ji min ce.

(3) Na hra ne dve sto ko ru ná ka sú ná pi sy do hĺb ky
v ang lic kom ja zy ku „WO RLD HE RI TA GE“ a vo fran cúz -
skom ja zy ku „PAT RI MO I NE MON DIAL“. Me dzi ná pis mi
sú po mlč ky.

§ 3

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004.

Marián Jusko v. r.
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401

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

z 13. júla 2004,

kto rou sa mení vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
č. 44/2004 Z. z., kto rou sa vy ko ná va § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z.

 o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní vy hláš ky
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 192/2004 Z. z.

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny Slo ven skej re pub li ky č. 44/2004 Z. z., kto rou sa vy -
ko ná va § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z. o služ bách
za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych
vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 192/2004 Z. z. sa
mení tak to:

1. V § 9 ods. 2 pís me ná a) a b) zne jú:
„a) 42 % z cel ko vej ceny prá ce me sač ne pod ¾a § 50

ods. 1 zá ko na na jed né ho zne vý hod ne né ho uchá -
dza ča o za mest na nie po čas pr vých 6 me sia cov a vo
výš ke 26 % z cel ko vej ceny prá ce me sač ne pod ¾a
§ 50 ods. 1 zá ko na na jed né ho zne vý hod ne né ho

uchá dza ča o za mest na nie po čas na sle du jú cich 9 me -
sia cov,

b)  55 % z cel ko vej ceny prá ce me sač ne pod ¾a § 50
ods. 1 zá ko na na jed né ho zne vý hod ne né ho uchá -
dza ča o za mest na nie po čas pr vých 6 me sia cov a vo
výš ke 26 % z cel ko vej ceny prá ce me sač ne pod ¾a
§ 50 ods. 1 zá ko na na jed né ho zne vý hod ne né ho
uchá dza ča o za mest na nie po čas na sle du jú cich
12 me sia cov, ak za mest ná va te¾ ale bo jeho or ga ni -
zač ná jed not ka pre vádz ku je ale bo vy ko ná va čin nos�
v ok rese s prie mer nou mie rou evi do va nej ne za mest -
na nos ti vyš šou, ako je ce lo slo ven ský prie mer v ka len -
dár nom roku pred chá dza jú com ka len dár ne mu roku,
v kto rom sa prí spe vok na za mest ná va nie zne vý hod ne -
né ho uchá dza ča o za mest na nie pos ky tu je.“.

2. V § 9 ods. 3 sa slo vá „vo výš ke 13 %“ na hrá dza jú
slo va mi „vo výš ke 26 %“.

Čl. II

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

¼u do vít Ka ník v. r.
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402

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 23. júna 2004 č. 1773/2004-100, kto rým sa mení vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej 
re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky zo 17. ap rí la 2002 č. 811/3/2002-100, kto rým
sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca mä so vé vý rob ky a jed lé tuky ži vo číš -
ne ho pô vo du (ozná me nie č. 310/2002 Z. z.).

Tým to vý no som sa usta no vu jú po žia dav ky na vý ro bu a na do voz mä so vých vý rob kov a jed lých tu kov ži vo číš ne ho
pô vo du ur če ných na pria mu ¾ud skú spot re bu a na vý ro bu po tra vín z nich, na ma ni pu lá ciu s nimi a na ich uvá dza nie
do obe hu.

Vý nos na do bú da účin nos� 15. júla 2004. 

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 19/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z au gus ta 2004  a mož no doň na zrie� na Mi -
nis ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 279/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu jú
pra vid lá na or ga ni zo va nie štát nych od bor ných kon trol kr mív

      V § 6 majú by� na mies to slov „Col né or gá ny vy ko na jú“ správ ne uve de né slová „Kon trol ný ús tav vy ko ná va“.
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