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

z 8. de cem bra 2004, 

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky č. 145/1996 Z. z.
o pri jí ma ní na štú dium na stred ných ško lách v zne ní ne skor ších pred pi sov

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky po do ho -
de s Mi nis ter stvom zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 zá ko na
č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl
(škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov usta no -
vu je: 

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky 
č. 145/1996 Z. z. o pri jí ma ní na štú dium na stred ných
ško lách v zne ní vy hláš ky č. 437/2001 Z. z., vy hláš ky
č. 725/2002 Z. z. a vy hláš ky č. 6/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 od sek 6 znie:
„(6) Ak na pri ja tie uchá dza ča tre ba ove ri� špe ciál ne

schop nos ti, zruč nos ti ale bo ta lent v od bo roch pod ¾a § 2
ods. 2 písm. a), ria di te¾ stred nej ško ly určí na toto ove -
re nie ter mín v čase od 20. mar ca do 10. ap rí la.“.

2. V § 6 od sek 5 znie:
„(5) Ria di te¾ stred nej ško ly pri roz ho do va ní o pri ja tí

pri hlia da na sku toč nos�, že uchá dzač je úspeš ným rie -
ši te ¾om pred me to vej olym piá dy ale bo ví �a zom sú �a že,
kto rá sú vi sí so štu dij ným od bo rom ale bo s učeb ným
od bo rom štú dia, o kto rý sa uchá dza.“.

3. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ria di te¾ stred nej ško ly ok rem škôl so štu dij ným

od bo rom a štú diom, kto ré vy ža du jú ove re nie špe ciál -
nych schop nos tí, zruč nos tí ale bo ta len tu uve de ných v § 2 
ods. 2 písm. a) ôs mom a de sia tom bode, pri hlia da na vý -
sled ky do siah nu té v ce lo slo ven skom tes to va ní žia kov
9. roč ní kov zá klad ných škôl.“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Mar tin Fronc v. r.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

z 8. de cem bra 2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ob sa hu pro jek tu a po dro bnos ti po stu pu vy ho to vo va nia
po tvr de nia o do dáv ke a ap li ká cii čis tia ren ské ho kalu a dno vých se di men tov

do po ¾no hos po dár skej pôdy ale bo les nej pô dy

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 spo lu prá ci s Mi nis ter -
stvom ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 11 ods. 2 zá ko na č.188/2003 Z. z. o ap li ká cii čis tia -
ren ské ho kalu a dno vých se di men tov do pô dy a o do pl -
ne ní zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov v zne ní zá ko na č. 364/2004 Z. z. (ïa lej len
„zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Pro jekt ap li ká cie čis tia ren ské ho kalu ale bo pro -
jekt ap li ká cie dno vých se di men tov do po ¾no hos po dár -
skej pôdy ale bo les nej pôdy (ïa lej len „pro jekt“) sa skla -
dá z dvoch čas tí, a to zo vše obec nej čas ti a z od bor nej
čas ti.

(2) Vše obec ná čas� pro jek tu ob sa hu je tie to úda je:
a) ná zov pro jek tu,
b) meno, priez vis ko, aka de mic ký ti tul,1) ad re su, IČO

spra co va te ¾a pro jek tu,
c) meno, priez vis ko, aka de mic ký ti tul, ad re su ale bo

ob chod né meno, ná zov, síd lo ale bo mies to pod ni ka -
nia, IČO pro du cen ta čis tia ren ské ho kalu a dno vých
se di men tov,

d) meno, priez vis ko, aka de mic ký ti tul, ad re su, ob -
chod né meno, ná zov, síd lo ale bo mies to pod ni ka nia,
IČO od be ra te ¾a čis tia ren ské ho kalu a dno vých se di -
men tov,

e) roz poč to vé ná kla dy na rea li zá ciu pro jek tu.

(3) Od bor ná čas� pro jek tu ob sa hu je tie to úda je:
a) kó piu z ka tas trál nej mapy s vy zna če ním mies ta ap li -

ká cie a s vy zna če ním ochran ných pá siem, zdro jov
po vrcho vej vody a pod zem nej vody,

b) vy hod no te nie vý sled kov ana lýz na ob sah ur če ných
ri zi ko vých lá tok v čis tia ren skom kale, dno vých se di -
men toch a v po ¾no hos po dár skej pôde ale bo les nej
pôde, do kto rej budú ap li ko va né,

c) in for má ciu o hla di ne pod zem nej vody v mies te ap li -
ká cie,

d) kto a akým spô so bom vy ko ná ap li ká ciu,

e) ter mín ap li ká cie s oh¾a dom na spra co va ný osev ný
pos tup, prí pad ne pos tup za les ňo va nia,

f) množ stvo čis tia ren ské ho kalu ale bo dno vých se di -
men tov, kto ré sa určí na zá kla de vý po čtu jeho op ti -
mál nych hek tá ro vých dá vok; pri vý po čte sa zoh ¾ad -
ňu je po žia dav ka ná sled ne pes to va nej plo di ny na
ži vi ny,2)

g) opat re nia na ochra nu zdra via pri prá ci s čis tia ren -
ským ka lom ale bo dno vý mi se di men tmi.

(4) K pro jek tu žia da te¾ pri kla dá
a) čest né vy hlá se nie fy zic kej oso by—pod ni ka te ¾a ale bo

práv nic kej oso by, kto rá bude od be ra te ¾om čis tia ren -
ské ho kalu ale bo dno vých se di men tov, že vlast ní
ale bo má za bez pe če nú vhod nú ap li kač nú tech ni ku,

b) sú hlas vlast ní ka ale bo správ cu po zem ku, na kto rom 
bude čis tia ren ský kal ale bo dno vé se di men ty ap li ko -
va né, ak uží va te¾ po zem ku nie je vlast ní kom po zem -
ku a na ta ké to roz ho do va nie nemá opráv ne nie,

c) do klad o do siah nu tom vzde la ní fy zic kej oso by, kto rá
vy ko ná ap li ká ciu čis tia ren ské ho kalu a dno vých se -
di men tov do pôdy.

§ 2

(1) Uží va te¾ pôdy, kto rý odob ral čis tia ren ský kal ale -
bo dno vé se di men ty, vy pl ní a pod pí še po tvr de nie o do -
dáv ke a ap li ká cii čis tia ren ské ho kalu ale bo dno vých
se di men tov pod ¾a prí lo hy č. 8 zá ko na a do ru čí ho pro -
du cen to vi čis tia ren ské ho kalu ale bo dno vých se di men -
tov bez od klad ne po ap li ká cii do hod nu té ho množ stva
čis tia ren ské ho kalu ale bo dno vých se di men tov pod ¾a
schvá le né ho pro jek tu.

(2) Po tvr de nie o do dáv ke a ap li ká cii čis tia ren ské ho
kalu ale bo dno vých se di men tov vy pl ne né v obi dvoch
čas tiach za šle pro du cent čis tia ren ské ho kalu ale -
bo dno vých se di men tov do siedmich dní po jeho do ru -
če ní Vý skumné mu ús ta vu vod né ho hos po dár stva,
Ústred né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu po ¾ -
no hos po dár ske mu a Vý skumné mu ús ta vu pô do zna -
lec tva a ochra ny pôdy, ak čis tia ren ský kal ale bo dno vé
se di men ty boli ap li ko va né do po ¾no hos po dár skej pôdy, 
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1) § 53 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 10 ods. 1 zá ko na č. 136/2000 Z. z. o hno ji vách v zne ní zá ko na č. 555/2004 Z. z.



ale bo Les níc ke mu vý skumné mu ús ta vu, ak čis tia ren -
ský kal ale bo dno vé se di men ty boli ap li ko va né do les nej 
pôdy.

§ 3

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Zsolt Si mon v. r.
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O P A T  R E  N I E
Ná rod nej ban ky Slo ven ska 

z 10. de cem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska č. 613/2003 Z. z., kto rým sa 
usta no vu je štruk tú ra, roz sah, ob sah, čle ne nie, ter mí ny, for ma, spô sob, pos tup a mies to

pred kla da nia nie ktorých ohla so va ných sku toč nos tí pod ¾a § 8 De ví zo vé ho zá ko na

Ná rod ná ban ka Slo ven ska pod ¾a § 8 ods. 8 zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 202/1995 Z. z.
De ví zo vý zá kon a zá kon, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá -
kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie -
stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na
č. 602/2003 Z. z. usta no vu je:

Čl. I

Opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska
č. 613/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu je štruk tú ra,
roz sah, ob sah, čle ne nie, ter mí ny, for ma, spô sob,  po -
stup a mies to pred kla da nia nie ktorých ohla so va ných
sku toč nos tí pod ¾a § 8 De ví zo vé ho zá ko na sa mení a do -
pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 2 sa slo vá „je den mi lión“ na hrá dza jú slo -
va mi „desa� mi lió nov“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 4 sa na kon ci pri -
pá ja jú tie to slo vá: „v zne ní ne skor ších pred pi sov“.

3. Prí lo ha č. 1 sa na hrá dza prí lo hou k to mu to opat re -
niu.

4. V prí lo he č. 3 pr vej čas ti sa v tex te pod ná zvom hlá -
se nia slo vá „je den mi lión“ na hrá dza jú slo va mi „desa�
mi lió nov“.

Čl. II

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ma rián Jus ko v. r.
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Prí lo ha
k opatreniu č. 708/2004 Z. z.
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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Predkladá sa

Zostavil – názov spracovateľskej jednotky a meno:

Ohlasuje sa vykazujúcou jednotkou (označí sa X):

Priama investícia (vznik a zmena podielu na základnom imaní) – vypĺňa sa časť A a C

a) v zahraničí b) v tuzemsku

Finančný úver majúci charakter priamej investície – vypĺňa sa časť A a C

a) poskytnutý b) prijatý

Finančný úver (okrem finančného úveru majúceho charakter priamej investície) – vypĺňa sa časť A a C

a) poskytnutý b) prijatý

Tuzemské cenné papiere (akcie), ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka – vypĺňa sa časť A, B a C

a) kúpa od cudzozemca b) predaj cudzozemcovi

Časť A:

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

10.

11. 12. z toho doteraz uhradené:

Časť C:

13. 14.

15.

16. 17.

18.

19. 20. 21.

Banka (kód): Odtlačok pečiatky:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej  za správnosť údajov:
Telefón / fax: Podpis osoby zodpovednej za správnosť údajov:
Dátum odoslania:

Hlásenie doručené banke sa po kontrole podľa § 11 a 12 zákona doručuje

Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho predložení banke.

IČO:

Kúpa a predaj tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi, ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca 
jednotka

Dátum inkasa:

Obec:Ulica: PSČ:

Celková hodnota kúpy / predaja CP v Sk:

Kúpna cena za akciu v Sk:Počet kusov akcií:

Cudzozemec / tuzemec v zahraničí

Obchodné meno / meno a priezvisko:

Kód krajiny:

Štatutárny orgán:

Telefón:

v tis. Sk:

Hodnota inkasa v jedn. cudzej meny:

Podiel na základnom imaní emitenta (v %) po realizácii obchodu:

Časť B:

Odtlačok pečiatky:

Inkasá a platby

Obchodné meno emitenta:

OKEČ

Hlásenie sa vzťahuje na tuzemca alebo organizačnú zložku cudzozemca v tuzemsku (ďalej len
„vykazujúca jednotka").

a) pri platbe voči cudzozemcovi alebo tuzemcovi v zahraničí banke alebo pobočke zahraničnej
    banky (ďalej len „banka") s príkazom na prevod peňažných prostriedkov,

V Z O R

OHP (NBS) 1-99

IČO / rodné číslo vykazujúcej jednotky

Hlásenie o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, finančných úverov
a tuzemských cenných papierov

b) pri inkase od cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí banke do 15 dní od pripísania 
    peňažných  prostriedkov na účet.

Okres

Dátum platby:

Platobný titul:Kód krajiny:Kód meny:

v tis. Sk:

Hodnota platby v jedn. cudzej meny:

Obec: PSČ: Fax:
Okres: E-mail:

Názov vykazujúcej 
jednotky:

Ulica:

Príloha č. 1 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Telefón:
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IČO/rodné č íslo vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa
uvádza identifikačné číslo organizácie, pri fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo.

OKEČ – uvádza sa kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Vypĺňa sa pri právnickej osobe

a fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitného predpisu.2)

Okres – uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka. Vypĺňa

sa podľa osobitného predpisu.3)

Názov vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza presný
názov, sídlo, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
telefón, pri fyzickej osobe sa uvádza meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefón.

Názov spracovate ľskej jednotky – presný názov, meno, telefón, fax. Spracovateľskou jednotkou sa
rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie. 

Časť A:
r. 1 Pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza obchodné meno, pri fyzickej osobe sa

uvádza meno a priezvisko cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí.
r. 2 Kódom krajiny sa rozumie  číselník kódov krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedenej

v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.

Časť B:
r. 3 – 7 Vyplnia sa údaje o emitentovi.
r. 8, 9 Uvádzajú sa údaje o kúpe tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) od cudzozemca alebo

o predaji tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) cudzozemcovi, pričom emitentom
týchto cenných papierov je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka.

r. 10 Uvádza sa percentuálny podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní emitenta.
r. 11 CP sa rozumie cenný papier. Uvádza sa údaj podľa kúpnej zmluvy. 
r. 12 Uvádza sa hodnota skutočne uhradenej sumy ku dňu hlásenia.

Časť C:
r. 13, 14, 16, 17 Uvádza sa hodnota oznamovaného inkasa alebo platby a dátum ich uskutočnenia.
r. 15, 18 Uvádza sa prepočet oznamovaného inkasa alebo platby v tisícoch slovenských korún, ktorý sa určuje

kurzom platným v deň realizácie platby alebo pripísania inkasa.
r. 19 Kódom meny sa rozumie číselník kódov peňažných mien podľa medzinárodnej normy ISO 4217 uvedenej

v prílohe č. 9 druhej časti. Použije sa trojmiestny alfabetický kód.
r. 20 Kódom  krajiny  sa  rozumie  číselník kódov krajín podľa medzinárodnej  normy  ISO 3166 uvedenej 

v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.

r. 21 Uvádza sa platobný titul podľa osobitného predpisu.4)

Použité skratky:

jedn.  –  jednotky      
tis.     –  tisíc

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne.

Metodika na vypracúvanie Hlásenia o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, 
finančných úverov a tuzemských cenných papierov
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O Z N Á  M E  N I E  
Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 24 ods. 8 zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic kých
lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní ne skor ších pred pi sov 

vý nos z 28. októbra 2004 č. 3/2004, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky z 27. mar ca 2002 č. 2/2002 na vy ko na nie zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých
prí prav koch (ozná me nie č. 384/2002 Z. z.).

Vý no som sa usta no vu jú po dro bnos ti o uta je ní iden ti ty che mic kej lát ky ob siah nu tej v che mic kom prí prav ku. Pod -
ni ka te¾ ale bo oso ba, kto rá je zod po ved ná za uve de nie ta ké ho  che mic ké ho prí prav ku na trh, môže ozna či� nie ktoré
úda je o ur či tých che mic kých lát kach za uta jo va né. Ďalej sa po dro bnej šie usta no vu je sys tém, kto rý umož ní pod ni ka -
te ¾o vi po ža do va� uta je nie in for má cií o che mic kých lát kach ob siah nu tých v che mic kom prí prav ku.

Tým to vý no som sa do práv ne ho po riad ku SR trans po nu jú smer ni ce:
1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 tý ka jú ca sa ap ro xi má cie zá ko nov, na -

ria de ní a ad mi nis tra tív nych opat re ní člen ských štá tov o kla si fi ká cii, ba le ní a ozna čo va ní ne bez peč ných prí -
prav kov, Prí lo ha č. VI (Ú. v. EÚ, L 200, 30. 07. 1999, s. 1 — 68).

2. Smer ni ca Rady 2004/66/ES z 26. ap rí la 2004, kto rou sa 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 upra vu jú smer ni ce Eu róp ske ho par la -
men tu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smer ni ce Rady 77/388/EHS,
91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v ob las tiach vo¾ né ho po hy bu to va ru, slo bo dy pos ky to -
va nia slu žieb, po ¾no hos po dár stva, do prav nej po li ti ky a daní (Ú. v. EÚ, L 168, 1. 05. 2004, s. 35 — 67). 

Vý nos na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Vý nos je uve rej ne ný vo Ves tní ku Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 4/2004 a v elek tro nic kej for -
me na in ter ne to vej strán ke www.eco no my.gov.sk.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní
zá ko na č. 561/2004 Z. z.

opat re nie z 8. de cem bra 2004 č. MF/10551/2004-74, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi -
nan cií Slo ven skej re pub li ky z 3. de cem bra 2002 č. 22 212/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po -
stu poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre po is �ov ne, po boč ky za hra nič ných po is �ov ní, za is �ov ne, po -
boč ky za hra nič ných za is �ov ní a Slo ven skú ko mo ru po is �o va te ¾ov (ozná me nie č. 693/2002 Z. z.).

Tým to opat re ním sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 3. de cem bra 2002
č. 22 212/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po stu poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre po is -
�ov ne, po boč ky za hra nič ných po is �ov ní, za is �ov ne, po boč ky za hra nič ných za is �ov ní a Slo ven skú kan ce lá riu po is �o -
va te ¾ov.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 15/2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky.
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