


                    


                   
   


                    


           



        



546

Z Á  K O N

z 10. sep tem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 30/1992 Zb.
o Slo ven skej po ¾no hos po dár skej a po tra vi nár skej ko mo re v zne ní zá ko na č. 448/2001 Z. z.

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 30/1992 Zb.
o Slo ven skej po ¾no hos po dár skej a po tra vi nár skej ko -
mo re v zne ní zá ko na č. 448/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa 
tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa slo vo „Nit re“ na hrá dza slo vom „Bra -
ti sla ve“.

2. § 2 znie:

„§ 2

(1) Člen mi ko mo ry sa môžu sta� fy zic ké oso by a práv -
nic ké oso by, kto ré vy ko ná va jú pod ni ka te¾ skú čin nos�
v po ¾no hos po dár stve, po tra vi nár stve a v bio lo gic kých,
tech nic kých a v ob chod ných služ bách pre po ¾no hos po -
dár stvo a po tra vi nár stvo.

(2) Člen mi ko mo ry sa môžu sta� aj samo správ ne or -
ga ni zá cie zdru žu jú ce fy zic ké oso by a práv nic ké oso by,
kto ré vy ko ná va jú pod ni ka te¾ skú čin nos� v ob las tiach
uve de ných v od se ku 1.

(3) Člen mi ko mo ry sa môžu sta� aj iné fy zic ké oso by
a práv nic ké oso by ako uve de né v od se koch 1 a 2.

(4) Člen stvo v ko mo re vzni ká na zá kla de pí som nej
pri hláš ky dňom pri ja tia za čle na ko mo ry. Člen stvo
v ko mo re za ni ká dňom do ru če nia pí som nej žia dos ti čle -
na ko mo ry o zru še nie člen stva v ko mo re. 

(5) Po dro bnos ti o vzni ku a zá ni ku člen stva v ko mo re
upra via sta no vy ko mo ry.“.

3. V § 3 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) vy u ží va jú od bor né sta no vi ská a ná vr hy ko mo ry pri

prí pra ve kon cep cií roz vo ja, vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov a opat re ní na ich vy ko ná va nie,
sprá vy o sta ve po ¾no hos po dár stva za prí sluš ný ka -
len dár ny rok a usta no vu jú zá stup cov ko mo ry do od -
bor ných a po rad ných or gá nov mi nis ter stva,“.

4. V § 3 ods. 1 sa vy púš �a pís me no c).

Do te raj šie pís me no d) sa ozna ču je ako pís me no c).

5. V § 4 ods. 1 sa za slo vo „čin nos�“ vkla da jú slo vá
„po ra den skú čin nos� a edič nú čin nos�“ a na kon ci sa
pri pá ja táto veta: „Ko mo ra spo lu pra cu je v ob las ti od -

bor né ho vzde lá va nia so vzde lá va cí mi in šti tú cia mi Mi -
nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.“.

 6. V § 5 od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Re gio nál na ko mo ra vzni ká roz hod nu tím usta no -

vu jú ce ho val né ho zhro maž de nia o jej za lo že ní, pri ja tím
sta nov a zvo le ním or gá nov. Spô sob zvo la nia a ïal šie
pod mien ky ko na nia usta no vu jú ce ho val né ho zhro maž -
de nia re gio nál nej ko mo ry a spô sob jej roz ho do va nia
upra via sta no vy ko mo ry.

(3) Re gio nál na ko mo ra plní úlo hy uve de né v § 3 vo
vz�a hu k dotk nu tým or gá nom miest nej štát nej správy2) 
a územ nej samo sprá vy v roz sa hu a spô so bom ur če ným
sta no va mi ko mo ry.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:
„2) Zá kon č. 518/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo -

ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra -
vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých
úra doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách 
v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
Zá kon č. 519/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch
a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor ších
pred pi sov a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov a o zme ne nie ktorých zá ko nov.“.

 7. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slo vo „ob do bie“ vkla dá
čiar ka a slo vá „jed né ho roka“ sa na hrá dza jú slo va mi
„kto ré ho dĺž ku upra via sta no vy ko mo ry“.

 8. V § 7 od sek 3 znie:
„(3) Val né zhro maž de nie sa skla dá z de le gá tov. Po čet

de le gá tov, spô sob ich vo¾ by a spô sob roz ho do va nia val -
né ho zhro maž de nia ur ču jú sta no vy ko mo ry.“.

 9. V § 7 ods. 6 sa slo vo „dva krát“ na hrá dza slo vom
„je den krát“.

10. V § 8 ods. 3 sa slo vo „šes� krát“ na hrá dza slo vom
„šty rik rát“ a slo vá „je naj viac tri roky“ sa na hrá dza jú
slo va mi „upra via sta no vy ko mo ry“.

11. V § 10 ods. 2 sa slo vá „je tri roky“ na hrá dza jú slo -
va mi „upra via sta no vy ko mo ry“. 

12. V § 10 ods. 3 sa slo vo „šes� krát“ na hrá dza slo vom
„šty rik rát“ a slo vá „je naj viac tri roky“ sa na hrá dza jú
slo va mi „upra via sta no vy ko mo ry“.

13. V § 12 ods. 1 sa bod ka na hrá dza čiar kou a na
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kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „príj mov za rea li zá ciu
pod por ných prog ra mov, vzde lá va cích a po ra den ských
čin nos tí.“.

14. V § 14 ods. 2 sa slo vo „ok resu“ na hrá dza slo vom
„re gió nu“.

15. V § 14 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3 a od -
sek 4, kto ré zne jú:

„(3) Re gio nál na ko mo ra môže vznik nú� so sú hla som
ko mo ry aj na inom než územ nom prin cí pe. Mi ni mál ny
po čet čle nov tak to vznik nu tej ko mo ry upra via sta no vy
ko mo ry.

(4) Usta no vu jú ce val né zhro maž de nie re gio nál nej
ko mo ry, kto rá vznik la pod ¾a od se ku 3, sa môže uzná -
ša�, len ak sa na ňom zú čast nia as poň dve tre ti ny čle -
nov pod ¾a § 2 ods. 1 a 2, kto rí vznik ko mo ry ini cio va li.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 5.

16. Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý znie:

„§ 15a

(1) Ko mo ra je po vin ná do 30. júna 2005 uvies� svo je
sta no vy do sú la du s tým to zá ko nom. 

(2) Ak ko mo ra svo je sta no vy ne uve die do sú la du
s tým to zá ko nom v le ho te pod ¾a od se ku 1, uply nu tím
uve de nej le ho ty strá ca jú plat nos�.“.

Čl. II

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 zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z., zá ko -
na č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 23/2002 Z. z., zá ko na č. 450/2002 Z. z. a zá ko na
č. 472/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 od sek 4 znie:
„(4) Nové po tra vi ny,1b) zlož ky no vých potravín1b) a ge -

ne tic ky mo di fi ko va né potraviny1c) sú také po tra vi ny
a zlož ky, kto ré sa do te raz výz namnou mie rou na ¾ud -
skú spot re bu ne po u ží va li.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1b a 1c zne jú:
„1b) Na ria de nie Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 258/97

z 27. ja nu ára 1997 o no vých dru hoch po tra vín a po tra vi no -
vých prí sad (Ú. v. ES L 102, 19. 04. 1997).

1c) Na ria de nie (ES) č. 1829/2003 Eu róp ske ho par la men tu a Ra -
dy z 22. sep tem bra 2003 o ge ne tic ky mo di fi ko va ných po tra vi -
nách a kr mi vách (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003).“.

2. V § 6 ods. 2 písm. b) sa vy púš �a slo vo „po tra vi ny“
a v § 6 ods. 2 písm. b) pr vom bode sa slo vá „no vé ho  ty -
pu a“ na hrá dza jú slo va mi „nové po tra vi ny a“.

3. V § 6 ods. 2 sa pís me no b) do pĺ ňa tre tím bo dom,
kto rý znie:

„3. ge ne tic ky mo di fi ko va né po tra vi ny len so sú hla -
som a za pod mie nok usta no ve ných mi nis ter -
stvom a schvá le ných Eu róp skou ko mi siou.“.

4. Za § 7 sa vkla dá § 7a, kto rý znie:

„§ 7a

(1) Po tra vi na vy ro be ná ale bo uve de ná do obe hu
v člen skom štá te Eu róp ske ho spo lo čen stva ale bo kto rá
má pô vod v nie ktorom zo štá tov Eu róp ske ho zdru že nia
vo¾ né ho ob cho du, kto ré sú sú čas ne zmluv nou stra nou
Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru (ïa lej len „spo lo -
čen stvo“), ne smie by� od miet nu tá na uve de nie do obe -
hu v Slo ven skej re pub li ke za pred po kla du, že táto po -
tra vi na zod po ve dá
a) pred pi som, kto ré sú pre vý ro bu tej to po tra vi ny ale bo 

jej uve de nie na trh v nie ktorom z tých to štá tov zá väz -
né a kto ré sú zá ru kou ich zdra vot nej ne škod nos ti,
ale bo

b) vý rob ným po stu pom a pra vid lám správ nej vý rob nej
pra xe po u ží va ným v nie ktorých z tých to štá tov, pre
kto ré exis tu je dos ta toč ne po dro bná do ku men tá cia,
na zá kla de kto rej v prí pa de pot re by mož no vy ko na�
do da toč né zis �o va nie po dro bnos tí.

(2) Usta no ve nia od se ku 1 sa ne up lat nia vte dy, ak
vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy Slo ven skej re pub -
li ky sme ru jú k ob me dze niu vo¾ né ho po hy bu to va ru po -
tra vín z dô vo dov ochra ny opráv ne ných ná rod ných zá -
uj mov.8ba) Ob me dzu jú ce ochran né opat re nia pri jí ma né
prí sluš ný mi or gán mi po tra vi no vé ho do zo ru mu sia by�
v sú la de s práv ny mi pred pis mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev a mu sia v ne vy hnut nom a pri me ra nom roz sa hu
zoh ¾ad ňo va� i ná rod né zá uj my kra ji ny pô vo du.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8ba znie:
„8ba) Čl. 30 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva — ni ce ské

zne nie (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).“.

 5. V § 9 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) ob chod ným me nom a ad re sou vý rob cu, ba liar ne,

dis tri bú to ra ale bo do voz cu so síd lom v rám ci spo lo -
čen stva,“.

 6. V § 9 od sek 6 znie:
„(6) Nové po tra vi ny a ge ne tic ky mo di fi ko va né po tra -

vi ny sa na spot re bi te¾ skom oba le ozna ču jú ok rem úda -
jov pod ¾a od se ku 1 aj údaj mi pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov.1b), 1c)“.

 7. V § 9a ods. 1 sa za slo vá „po ¾no hos po dár ske ho vý -
rob ku“ vkla da jú slo vá „ale bo po tra vi ny“.

 8. V § 9a ods. 3 sa za slo vá „Kon tro lu špe ci fi ká cie
po ¾no hos po dár skych vý rob kov ale bo po tra vín“ vkla da -
jú slo vá „schvá le ných pod ¾a oso bit ných predpisov9aaa)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9aaa znie: 
„9aaa) Napríklad na ria de nie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája

1989 usta no vu jú ce vše obec né pra vid lá na de fi no va nie, opis
a uvá dza nie lie ho vín na trh v zne ní ne skor ších zmien (Ú. v.
ES L 160, 12. 06. 1989), na ria de nie Rady (EHS) č. 2081/92
zo 14. júla 1992 o ochra ne ze me pis ných označení a ozna če ní 
pô vo du po ¾no hos po dár skych výrobkov a po tra vín (Ú. v. ES
L 208, 24. 07. 1992), na ria de nie Rady (EHS) č. 2082/92 zo
14. júla 1992 o osved če niach špe ci fic ké ho cha rak te ru na
po ¾no hos po dárske vý robky a po traviny (Ú. v. ES L 208,
24. 07. 1992).“.

 9. V § 12 ods. 1 písm. h) sa slo vá „po tra vi ny no vé ho
typu“ na hrá dza jú slo va mi „nové po tra vi ny a ge ne tic ky
mo di fi ko va né po tra vi ny“.
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10. V § 18 ods. 2 sa za slo vá „s po žia dav ka mi usta no -
ve ný mi“ vkla da jú slo vá „oso bit ný mi pred pis mi,9ac)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9ac znie: 
„9ac) Napríklad na ria de nie (ES) č. 178/2002 Eu róp ske ho par la -

men tu a Rady z 28. ja nu ára 2002 sta no vu jú ce vše obec né zá -
sa dy a po žia dav ky zá ko na o po tra vi nách, usta no vu jú ce Eu -
róp sky úrad pre bez peč nos� po tra vín a sta no vu jú ce po stu py
v zá le ži tos tiach bez peč nos ti po tra vín (Ú. v. ES L 31,
01. 02. 2002), naria de nie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. de cem -
bra 1994, kto rým sa usta no vu jú nor my pre roz tie ra te¾ né
tuky (Ú. v. ES L 316, 09. 12. 1994), na ria de nie (ES)
č. 1829/2003 z 22. 9. 2003 Eu róp ske ho par la men tu a Rady
o ge ne tic ky mo di fi ko va ných po tra vi nách a kr mi vách (Ú. v. ES 
L 268, 18. 10. 2003), na ria de nie (ES) č. 1830/2003 z 22. 9.
2003 Eu róp ske ho par la men tu a Rady o vy sle do va te¾ nos ti
a ozna čo va ní ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz mov a vy sle -
do va te¾ nos ti po tra vín a kr mív vy ro be ných z ge ne tic ky mo di fi -
ko va ných or ga niz mov a kto rým sa mení a do pĺ ňa smer ni ca
2001/18/ES (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003), roz hod nu tie Ko -
mi sie 2003/867/ES z 1. de cem bra 2003, kto rým sa po vo ¾u je
umiest ni� na trh sa lat rimy ako nové zložky po tra vín pod ¾a
naria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 258/97
(Ú. v. ES L 326, 13. 12. 2003).“.

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

„§ 18a

Ná rod ným or gá nom pre ad mi nis tro va nie oso bit ných
predpisov1c) a styk s Eu róp skym úra dom pre bez peč -
nos� po tra vín je mi nis ter stvo.“.

12. V § 22 ods. 4 písm. a ) sa slo vá „vý rob ky a po tra vi -
ny“ na hrá dza jú slo va mi „vý rob ky ale bo po tra vi ny“.

13. V § 22 ods. 4 písm. b) sa slo vá „pô vo du a ze me pis -
ným“ na hrá dza jú slo va mi „pô vo du ale bo ze me pis ným“.

14. V § 23 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) ge ne tic ky mo di fi ko va ných po tra vín.“.

15. V § 23 ods. 7 pís me no b) znie:
„b) nad vý ro bou no vých po tra vín, ma ni pu lá ciou s nimi

a ich uvá dza ním do obe hu,“.

16. V § 25 od sek 1 znie:
„(1) Skú ša nie vy ko ná va jú la bo ra tó riá po ve re né mi -

nis ter stvom ale bo mi nis ter stvom zdra vot níc tva. Spô -
so bi los� na vy ko ná va nie skú ša nia sa pre u ka zu je
osved če ním o akre di tá cii. Ostat né akre di to va né la bo -
ra tó riá môžu vy ko ná va� skú ša nie na zá kla de po ve re nia 
mi nis ter stvom ale bo mi nis ter stvom zdra vot níc tva
v roz sa hu pred me tu akre di tá cie.“.

Čl. III

Zá kon č. 491/2001 Z. z. o or ga ni zo va ní trhu s vy bra -
ný mi po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi v zne ní zá ko na
č. 473/2003 Z. z. a zá ko na č. 520/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 4 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) ulo že ním po vin nos ti od strá ni� z trhu ur če né množ -

stvo vý rob kov.“.

2. V § 10 ods. 1 sa za slo vá „ry bie vý rob ky“ vkla dá
čiar ka a slo vá „ta bak, chme¾ a re za né kve ty“. 

3. V § 10 ods. 3 sa vy púš �a po sled ná veta. 

4. § 10 sa do pĺ ňa od sek mi 5 až 9, kto ré zne jú: 
„(5) Kon tro lu kva li ty rast lin ných a ži vo číš nych pro -

duk tov pod ¾a od se ku 1 pod lie ha jú cich spo loč nej or ga -
ni zá cii trhu16a) vy ko ná va Štát na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „štát na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“) pod ¾a pred pi sov Eu -
róp skej únie.16a) V prí pa de zis te nia me nej zá važ né ho
po ru še nia pred pi sov Eu róp skej únie16a) tý ka jú ce ho sa
kva li ty rast lin ných a ži vo číš nych pro duk tov ulo ží štát -
na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pod ni ka te ¾o vi
opat re nie na ná pra vu, v prí pa de zis te nia zá važ né ho po -
ru še nia po stu pu je pod ¾a § 10a. 

(6) Na zá kla de žia dos ti pod ni ka te ¾a pri do vo ze
a vývoze16b) vy ko ná štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va kon tro lu kva li ty rast lin ných a ži vo číš nych pro -
duk tov. Žia da te¾ o vy ko na nie kon tro ly kva li ty rast lin -
ných a ži vo číš nych pro duk tov je po vin ný uhra di� štát -
nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve eko no mic ky
opráv ne né ná kla dy, kto ré jej vznik nú pri vý ko ne tej to
kon tro ly. 

(7) Na vý kon kon tro ly kva li ty rast lin ných a ži vo číš -
nych produktov16a) vy me nú va štát na ve te ri nár na a po -
tra vi no vá sprá va auto ri zo va né ho in špek to ra.16b)

(8) Za auto ri zo va né ho in špek to ra mož no vy me no va�
oso bu, kto rá 
a) má ukon če né stre do škol ské vzde la nie po ¾no hos po -

dár ske ho ale bo prí buz né ho sme ru, 
b) po kva li fi kač nej skúš ke zís ka la osved če nie o auto ri -

zá cii na vý kon kon tro ly kva li ty. 

(9) Po dro bnos ti o kva li fi kač nej skúš ke a o osved če ní
o auto ri zá cii na vý kon kon tro ly kva li ty usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter -
stvo.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 16a a 16b zne jú: 
„16a) Na prí klad na ria de nie Rady (ES) č. 22001/1996 z 28. ok tób ra

1996 o spo loč nej or ga ni zá cii trhu s ovo cím a ze le ni nou (Ú. v.
ES L 297, 21. 11. 1996), na ria de nie Rady (EHS) č. 2075/1992
z 30. júna 1992 o spo loč nej or ga ni zá cii trhu so su ro vým ta ba -
kom (Ú. v. ES L 215, 30. 07. 1992), na ria de nie Rady (ES)
č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o sys té me or ga ni zo va nia spo -
loč né ho trhu v sek to re cuk ru (Ú. v. ES L 178, 30. 06. 2001).

16b) Na prí klad na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna
2001 o kon tro le zho dy čer stvé ho ovo cia a ze le ni ny s ob chod -
ný mi nor ma mi (Ú. v. ES L 156, 13. 06. 2001).“.

5. Do te raj ší od kaz 16a a po znám ka pod čia rou
k nemu sa ozna ču jú ako 16c.

Čl. IV

Zá kon č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob -
nej agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár -
stve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 20 ods. 1 sa za slo vo „tomu“ vkla dá čiar ka a slo -
vá „žia da te ¾o vi o pod po ru, kto rý“ sa na hrá dza jú slo vom
„kto“. 
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2. V § 20 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a § 8
a 9“. 

3. V § 20 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie: 
„e) ne od strá ni z trhu ur če né množ stvo vý rob kov.28a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 28a znie: 
„28a) Na prí klad na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 60/2004 zo 14. ja nu ára 

2004, kto ré sta no vu je do čas né opat re nia v sek to re cuk ru
z dô vo du pri stú pe nia Čes kej re pub li ky, Es tón ska, Cyp ru, Lo -
tyš ska, Lit vy, Ma ïar ska, Mal ty, Po¾ ska, Slo vin ska a Slo ven -
ska (Ú. v. ES L 009, 15. 01. 2004).“. 

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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547

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 11. mája 2004 Slo ven ská re pub li ka ozná mi la
svo je vy hlá se nia k člán kom 23, 26 a 52 Do ho vo ru o prá vo mo ci, roz hod nom prá ve, uzná va ní a vý ko ne a spo lu prá ci
v ob las ti ro di čov ských práv a po vin ností a opat re ní na ochra nu die �a �a.

V dô sled ku toho sa Zoz nam zmluv ných strán do ho vo ru k 1. ja nu áru 2002 a pre h¾ad ich vý hrad a vy hlá se ní uve rej -
ne ný ako prí lo ha k ozná me niu č. 344/2002 Z. z. do pĺ ňa tak to:

Slo ven ská re pub li ka
„Člán ky 23, 26 a 52 do ho vo ru umož ňu jú zmluv ným stra nám ur či tý stu peň fle xi bi li ty na uplat ne nie jed no du ché ho

a rých le ho po stu pu uzná va nia a vý ko nu roz hod nu tí. Prá vo Eu róp ske ho spo lo čen stva za bez pe ču je sys tém uzná va nia
a vý ko nu, kto rý je as poň taký vý hod ný ako pra vid lá uve de né v do ho vo re. Pod ¾a uve de né ho roz hod nu tie vy da né sú -
dom člen ské ho štá tu Eu róp skej únie vo ve ciach upra ve ných do ho vo rom je uzna te¾ né a vy ko na te¾ né v Slo ven skej re -
pub li ke po u ži tím prí sluš ných vnú tor ných pra vi diel prá va Eu róp ske ho spo lo čen stva.“.
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548

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 19. ja nu ára 2004 bol v Pra he pod pí sa ný Pro to -
kol k Zmlu ve me dzi Slo ven skou re pub li kou a Čes kou re pub li kou o spo lu prá ci a vzá jom nej po mo ci v ob las ti col níc tva
(ozná me nie č. 198/1996 Z. z.).

V sú la de s člán kom 5 ods. 3 pro to kol na do bu dol plat nos� 1. mája 2004. 

Do tex tu pro to ko lu mož no na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven skej re pub li ky ale bo na jeho in ter ne to vej strán ke
www.fi nan ce.gov.sk.
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