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474
ZÁKON
z 19. septembra 2007
o obchodovaní s tovarom, ktorý mono poui na vykonanie trestu smrti, muèenie
alebo iné kruté, ne¾udské alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje pôsobnos orgánov tátnej
správy vo veciach obchodovania s krajinami, ktoré nie
sú èlenskými tátmi Európskeho spoloèenstva (ïalej
len tretie krajiny), s tovarom, ktorý mono poui na
vykonanie trestu smrti, muèenie alebo iné kruté,
ne¾udské alebo poniujúce zaobchádzanie alebo
trestanie1) (ïalej len tovar), ako aj poskytovanie súvisiacej technickej pomoci a ukladanie sankcií za nedodriavanie povinností ustanovených týmto zákonom
a osobitným predpisom.1)
§2
Orgány tátnej správy vo veciach
obchodovania s tovarom
(1) Orgánom tátnej správy vo veciach obchodovania
s tovarom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(2) Inými orgánmi tátnej správy vo veciach obchodovania s tovarom sú:
a) Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných vecí),
b) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo kultúry),
c) Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky a colný úrad
(ïalej len colný orgán).
Zákaz vývozu a dovozu tovaru
§3
(1) Zakazuje sa vyviez alebo doviez tovar uvedený
v osobitnom predpise,2) ktorý nemá iné praktické poui1

tie ako na úèely vykonávania trestu smrti, muèenia
alebo iného krutého, ne¾udského alebo poniujúceho
zaobchádzania alebo trestania bez oh¾adu na jeho pôvod
a s ním súvisiacu technickú pomoc (ïalej len tovar na
výstavné úèely). Ministerstvo môe povoli pod¾a osobitného predpisu1) vývoz alebo dovoz tovaru na výstavné
úèely po súhlasnom vyjadrení ministerstva kultúry a po
predloení vyhlásenia od prijímate¾a, e tovar s oh¾adom
na jeho historickú hodnotu sa pouije na výstavné úèely
a bude zabezpeèený proti pouitiu na iné ako výstavné
úèely3) na základe písomnej iadosti iadate¾a.4)
(2) iadate¾ v iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 uvedie
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania iadate¾a a u fyzickej osoby trvalý alebo prechodný
pobyt5) na území Slovenskej republiky,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak mu bolo pridelené,
a u fyzickej osoby rodné èíslo,
c) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
zmluvného partnera z tretej krajiny alebo tuzemského zmluvného partnera,
d) podpoloku kombinovanej nomenklatúry spoloèného colného sadzobníka,6)
e) úèel pouitia tovaru,
f) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania koneèného uívate¾a tovaru,
g) názov a sídlo múzea, v ktorom bude tovar umiestnený.
(3) K iadosti pod¾a odseku 2 treba doloi
a) návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve7)
o kúpe tovaru, zmluvy o pôièke alebo zmluvy o výpoièke tovaru alebo u uzavretú zmluvu medzi vývozcom alebo dovozcom a jeho zmluvným partnerom
z tretej krajiny s presnou pecifikáciou tovaru vrátane uvedenia jeho mnostva a súvisiacej technickej
pomoci spojenej s uvedením tovaru do èinnosti,
b) potvrdenie o koneènom pouití tovaru vyhotovené
prijímate¾om tovaru, ktoré obsahuje vyhlásenie, e

) Nariadenie Rady (ES) è. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s urèitým tovarom, ktorý mono poui na vykonanie trestu smrti,
muèenie alebo iné kruté, ne¾udské alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005).
2
) Príloha II nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
3
) § 2 ods. 1 a § 7 zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorích predpisov.
4
) Èl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
5
) § 17 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) § 289 a 292 Obchodného zákonníka.
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tovar sa nepouije na iný ako výstavný úèel v múzeu,3)
c) úradne osvedèenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak iadate¾om je právnická osoba, a úradne
osvedèenú kópiu ivnostenského listu alebo iného
oprávnenia na podnikanie, ak iadate¾om je fyzická
osoba-podnikate¾.
Povolenie na vývoz
§4
(1) Ministerstvo môe pod¾a osobitného predpisu1)
povoli vývoz tovaru, ktorý je uvedený v osobitnom predpise8) a ktorý môe by pouitý na obmedzenie pohybu
¾udí, potláèanie nepokojov alebo sebaobranu, a s ním súvisiacu technickú pomoc (ïalej len tovar na obmedzenie
pohybu ¾udí) po súhlasnom vyjadrení ministerstva zahranièných vecí na základe písomnej iadosti iadate¾a.4)
(2) iadate¾ v iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 uvedie
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania iadate¾a, u fyzickej osoby trvalý alebo prechodný pobyt5) na
území Slovenskej republiky vývozcu a miesto podnikania,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak mu bolo pridelené,
a u fyzickej osoby rodné èíslo,
c) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
zmluvného partnera z tretej krajiny, ktorý je prijímate¾om tovaru,
d) podpoloku kombinovanej nomenklatúry spoloèného colného sadzobníka,6)
e) úèel pouitia tovaru,
f) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania koneèného uívate¾a tovaru.
(3) K iadosti pod¾a odseku 2 treba doloi
a) návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve7)
o kúpe tovaru alebo u uzavretú zmluvu medzi vývozcom a jeho zahranièným zmluvným partnerom
s presnou pecifikáciou tovaru vrátane uvedenia
jeho mnostva,
b) potvrdenie o koneènom pouití tovaru vyhotovené
prísluným orgánom krajiny urèenia,
c) úradne osvedèenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak iadate¾om je právnická osoba, a úradne overenú kópiu ivnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie, ak iadate¾om je fyzická
osoba-podnikate¾.
(4) Pri ude¾ovaní povolenia pod¾a odseku 1 ministerstvo zoh¾adní podmienky ustanovené osobitným predpisom.9)
§5
Neudelenie, odòatie, zmena
povolenia a pozastavenie vývozu
(1) Ministerstvo pod¾a osobitného predpisu1) povole8

) Príloha è. III nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
) Èl. 6 nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
10
) Príloha è. I nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
9
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nie na vývoz alebo dovoz tovaru pod¾a § 3 ods. 1 alebo
povolenie na vývoz pod¾a § 4 ods. 1 neudelí, ak
a) nie sú splnené podmienky ustanovené v § 3 ods. 2
a 3 a v § 4 ods. 2 a 3 alebo vývozca nesplnil podmienky ustanovené v osobitnom predpise,9)
b) vývozca alebo dovozca poruil v súvislosti s vývozom
alebo dovozom osobitný predpis1) alebo
c) vývozom tovaru na obmedzenie pohybu ¾udí sa
ohrozia zahraniènopolitické a bezpeènostné záujmy
Slovenskej republiky alebo sa ohrozia ¾udské práva
v tretích krajinách.
(2) Ministerstvo povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru pod¾a § 3 ods. 1 alebo povolenie na vývoz pod¾a § 4
ods. 1 odníme, ak
a) dôjde k výmazu predmetu èinnosti iadate¾a z obchodného registra,
b) iadate¾ oznámi skonèenie výkonu èinnosti iadate¾a,
c) bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
d) je to odôvodnené zahraniènopolitickými a bezpeènostnými záujmami Slovenskej republiky,
e) neboli dodrané podmienky urèené v udelenom povolení.
(3) V prípadoch pod¾a odseku 2 písm. a), c) a e) tát
nezodpovedá drite¾ovi povolenia za kodu, ktorá mu
vznikla odòatím povolenia.
(4) Ministerstvo pozastaví vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ¾udí alebo zmení povolenie vydané pod¾a § 4
do doby, kým zahraniènopolitická situácia v krajine urèenia tovaru neumoní povolený tovar prija.
§6
Pôsobnos ministerstva
(1) Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona
a) informuje v lehote 30 dní od rozhodnutia o neudelení alebo odòatí udeleného povolenia na vývoz alebo
dovoz tovaru prísluné orgány10) a Európsku komisiu,
b) spolupracuje s príslunými orgánmi tátov uvedených v osobitnom predpise10) a Európskou komisiou
a na základe ich poiadania tieto informuje o prijatých opatreniach, najmä o udelených a zamietnutých povoleniach; informácie o udelených a zamietnutých povoleniach obsahujú
1. dôvody, na základe ktorých boli povolenia udelené alebo zamietnuté,
2. mená a priezviská príjemcov tovaru,
3. mená a adresy koneèných uívate¾ov tovaru,
4. pecifikáciu tovaru, ktorý sa vyváa alebo dováa,
c) vedie evidenciu iadate¾ov o vývozné a dovozné povolenie,
d) rozhoduje o udelení, neudelení, odòatí a zmene povolenia a pozastavení vývozu,
e) iada od ministerstva zahranièných vecí písomné
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Colná kontrola

vyjadrenia o bezpeènostnej situácii v krajinách, do
ktorých sa majú tovary vyviez, a správy o rozhodnutiach prísluných orgánov tátov uvedených v osobitnom predpise,11)
f) vypracúva v spolupráci s Európskou komisiou výroènú správu o èinnosti, ktorú uverejòuje na svojej
internetovej stránke, v ktorej sú uvedené informácie
o poète prijatých iadostí, o tovare a krajinách, ktorých sa tieto iadosti týkali, a o rozhodnutiach, ktoré
prijalo vo vzahu k týmto iadostiam.

(1) Ak má ministerstvo pochybnosti o tom, èi vyváaný alebo dováaný tovar na výstavné úèely a vyváaný
tovar na obmedzenie pohybu ¾udí sa skutoène vyváa
alebo dováa na úèel uvedený v § 3 ods. 2 písm. e) a v § 4
ods. 2 písm. e), poiada colný orgán o vykonanie kontroly.

(2) Ministerstvo pod¾a osobitného predpisu1) spolupracuje s Výborom pre spoloèné pravidlá na vývoz tovaru zriadeným osobitným predpisom.11)

(2) Colný orgán vykonávajúci kontrolu oznámi výsledky kontroly ministerstvu najneskôr v lehote 15 dní
odo dòa jej vykonania.

§7
Pôsobnos ministerstva zahranièných vecí
(1) Ministerstvo pred rozhodnutím o udelení povolenia na vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ¾udí poiada ministerstvo zahranièných vecí o súhlasné vyjadrenie. Ministerstvo zahranièných vecí pri výkone èinností
pod¾a osobitného predpisu12) poskytne vyjadrenie
ministerstvu do 30 dní odo dòa prijatia iadosti; ak ministerstvo poaduje aj vyjadrenia o rozhodnutiach prísluných orgánov tátov uvedených v osobitnom predpise,10) zale mu aj tieto, ak sú mu známe.
(2) Zamietavé vyjadrenie ministerstva zahranièných
vecí k udeleniu povolenia na vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ¾udí je pre ministerstvo záväzné.
§8
Pôsobnos ministerstva kultúry
(1) Ministerstvo kultúry sa pod¾a osobitného predpisu1)
písomne vyjadrí k vývozu alebo dovozu tovaru na výstavné úèely do 30 dní odo dòa prijatia iadosti ministerstva.
(2) Zamietavé vyjadrenie ministerstva kultúry k udeleniu povolenia na vývoz alebo dovoz tovaru uvedeného
v odseku 1 je pre ministerstvo záväzné.
§9
Poskytovanie technickej pomoci
Technická pomoc pod¾a osobitného predpisu13) sa na
úèely tohto zákona povauje za vývoz; ak sa na technickú pomoc vyaduje prekroèenie hraníc fyzickou osobou, ministerstvo na vydanie súhlasu nepouije povo¾ovací formulár uvedený v osobitnom predpise.14)
11

§ 10

(3) Colný orgán vykoná kontrolu aj vtedy, ak o to poiada prísluný orgán tátu dodávate¾a uvedený v osobitnom predpise10) prostredníctvom ministerstva a ministerstvo o výsledkoch kontroly informuje prísluný
orgán tátu dodávate¾a najneskôr v lehote 15 dní odo
dòa, keï mu colný orgán oznámil výsledky kontroly.
(4) Colný orgán vykonáva kontrolu plnenia podmienok urèených v udelenom povolení a povolenie porovná
s formulárom vydaným pod¾a osobitného predpisu14)
v mieste, kde sa kontrolovaný tovar nachádza alebo
môe nachádza.
(5) Ak colný orgán zistí, e na vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie, vo svojej èinnosti postupuje pod¾a
osobitného predpisu.15)
§ 11
Na zabezpeèenie kontrolnej èinnosti vedie Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezeného
tovaru na obmedzenie pohybu ¾udí a na poiadanie
poskytuje ministerstvu a iným orgánom tátnej správy
potrebné informácie o uskutoènenom vývoze tohto tovaru v lehote do 15 dní odo dòa prijatia iadosti o poskytnutie informácie, ak sa na poskytnutie informácie
nevzahuje povinnos mlèanlivosti.16)
§ 12
Priestupky a iné správne delikty
(1) Fyzická osoba, ktorá poruí povinnosti pod¾a osobitného predpisu1) a tohto zákona, dopustí sa priestupku, za ktorý jej ministerstvo uloí pokutu vo výke
500 000 Sk.
(2) Na priestupok pod¾a tohto zákona a jeho prejednávanie sa vzahuje osobitný predpis.17)
(3) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba,
ktorá poruí povinnosti pod¾a osobitného predpisu1)

) Èl. 15 a 16 nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
) Zákon è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný mier a bezpeènos v znení zákona
è. 127/2005 Z. z.
13
) Èl. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
14
) Príloha V nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
15
) Nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
Zákon è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 10 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 1236/2005.
16
) § 59 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17
) Zákon è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
12
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a tohto zákona, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý
jej ministerstvo uloí pokutu vo výke 1 000 000 Sk; na
uloenie pokuty ministerstvom sa vzahujú odseky 9
a 10.
(4) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba
sa dopustí colného deliktu, ak bez povolenia
a) vyviezla alebo doviezla tovar na výstavné úèely z územia Slovenskej republiky do tretích krajín alebo
z tretích krajín na územie Slovenskej republiky, alebo
b) vyviezla tovar na obmedzenie pohybu ¾udí, alebo
c) poskytla súvisiacu technickú pomoc pod¾a § 9 napriek tomu, e osobitný predpis1) alebo tento zákon
povolenie vyaduje.
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(10) Sankcia pod¾a odsekov 1 a 5 sa urèí s oh¾adom
na závanos deliktu, spôsob jeho spáchania, význam
a èas trvania ohrozenia zahraniènopolitických, bezpeènostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky a spôsobenú kodu a je príjmom tátneho rozpoètu.
Spoloèné ustanovenia
§ 13
(1) Povolenia pod¾a tohto zákona sú neprenosné, neprevodite¾né a nepodliehajú prechodu práv ani exekuènému konaniu, výkonu rozhodnutia, konkurznému
konaniu a dedièskému konaniu.19)

(5) Colný orgán uloí za colný delikt pod¾a odseku 4
a) pokutu do 1 000 000 Sk alebo do trojnásobku ceny
tovaru, ak je táto cena vyia ako 1 000 000 Sk,
b) prepadnutie tovaru; vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva Slovenská republika.

(2) Ministerstvo vydá dovozcovi spolu s povolením aj
medzinárodný dovozný certifikát v prípade, e o jeho
vydanie poiada dodávate¾ z tretej krajiny. Medzinárodný dovozný certifikát obsahuje údaje zhodné s dovozným povolením.

(6) Pokutu alebo prepadnutie tovaru pod¾a ods. 5
písm. a) a b) mono uloi samostatne alebo v súbehu.

(3) Colný orgán potvrdí dovozcovi po uskutoènenom
dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad poaduje dovozca z tretej krajiny. V prípade zistenia nedostatkov pri dovezenom tovare colný orgán informuje
o tejto skutoènosti prostredníctvom ministerstva prísluný tátny orgán krajiny vývozcu.

(7) Sankciu pod¾a odseku 5 uloí colný orgán rozhodnutím; pri rozhodovaní o uloení sankcie a pri výkone
správy a nakladaní s prepadnutým tovarom urèeným
na výstavné úèely, ktorého vlastníkom je tát, postupuje pod¾a osobitného predpisu.18)
(8) Odvolanie proti rozhodnutiu colného orgánu
o uloení sankcie nemá odkladný úèinok. Colný orgán,
proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, môe odkladný úèinok povoli, ak sa tým nesaí výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni verejný záujem.
(9) Sankciu pod¾a odsekov 1 a 5 mono uloi do
troch rokov odo dòa, keï colný orgán zistil poruenie
zákona, najneskôr vak do piatich rokov odo dòa, keï
k porueniu dolo.

§ 14
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní20) okrem odkladného
úèinku odvolania proti rozhodnutiu colného orgánu
pod¾a § 12 ods. 8.
§ 15
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

18

) Zákon è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z.
§ 460 a 487 Obèianskeho zákonníka.
20
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
19
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475
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2007
o urèení limitov súm finanèných prostriedkov na zabezpeèenie
túdia v tudijných programoch v externej forme

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 89 ods. 5 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 363/2007
Z. z. nariaïuje:
§1
(1) Limity súm finanèných prostriedkov urèené Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky na zabezpeèenie túdia v tudijných programoch v externej forme
pre jednotlivé verejné vysoké koly na akademický rok
2008/2009 sú:
a) pre Univerzitu Komenského
v Bratislave
40 873 000 Sk,
b) pre Univerzitu Pavla Jozefa
afárika v Koiciach
10 003 000 Sk,
c) pre Preovskú univerzitu v Preove
8 302 000 Sk,
d) pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda
v Trnave
4 091 000 Sk,
e) pre Univerzitu veterinárskeho
lekárstva v Koiciach
4 919 000 Sk,
f) pre Univerzitu Kontantína Filozofa
v Nitre
9 915 000 Sk,
g) pre Univerzitu Mateja Bela
v Banskej Bystrici
10 832 000 Sk,
h) pre Trnavskú univerzitu v Trnave
6 005 000 Sk,

i) pre Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave
28 989 000 Sk,
j) pre Technickú univerzitu v Koiciach 17 101 000 Sk,
k) pre ilinskú univerzitu v iline
13 650 000 Sk,
l) pre Trenèiansku univerzitu
Alexandra Dubèeka v Trenèíne
4 355 000 Sk,
m) pre Ekonomickú univerzitu
v Bratislave
9 789 000 Sk,
n) pre Slovenskú po¾nohospodársku
univerzitu v Nitre
10 784 000 Sk,
o) pre Technickú univerzitu vo Zvolene 5 497 000 Sk,
p) pre Vysokú kolu múzických umení
v Bratislave
3 654 000 Sk,
q) pre Vysokú kolu výtvarných umení
v Bratislave
2 362 000 Sk,
r) pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici 1 662 000 Sk,
s) pre Katolícku univerzitu v Ruomberku 6 134 000 Sk,
t) pre Univerzitu J. Selyeho
1 091 000 Sk.
(2) Postup výpoètu jednotlivých limitov súm finanèných prostriedkov na zabezpeèenie túdia v tudijných
programoch v externej forme je ustanovený v prílohe.
§2
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 20. októbra 2007.

Robert Fico v. r.
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k nariadeniu vlády è. 475/2007 Z. z.
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Pri urèení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké koly sa vychádza z rozpisu finanèných prostriedkov pre verejné vysoké koly zo tátneho rozpoètu v roku 2007 poskytnutých v rámci dotácie na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov okrem èasti týkajúcej sa doktorandských
tipendií a zálohy na úhradu praxí tudentov v zdravotníckych pracoviskách (ståpec A tabu¾ky). Pri urèení finanèných prostriedkov v rámci uvedenej
dotácie sa zoh¾adòuje poèet tudentov, ekonomická nároènos poskytovaných tudijných programov (pouívajú sa koeficienty personálnej nároènosti, koeficienty ekonomickej nároènosti a koeficienty pre stupeò a formu túdia, èím sa zoh¾adòujú rozdielne finanèné nároky na uskutoèòovanie
prísluného tudijného programu) a kvalita (zoh¾adòujú sa kvalifikaèná truktúra vysokokolských uèite¾ov z poh¾adu získaných
pedagogicko-vedeckých titulov, dosiahnuté výsledky vo vede a v umení, najmä poèet publikácií, projekty, úspenos doktorandského túdia) v súlade
s metodikou pod¾a § 89 ods. 8 zákona. Uvedené kritériá sa zoh¾adòujú aj pri urèení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké koly. Podiel verejných
vysokých kôl na získaní dotácie na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov tak sèasti zodpovedá podmienkam na urèenie limitov súm
jednotlivým verejným vysokým kolám na bezplatné tudijné programy v externej forme túdia. Podiel jednotlivých verejných vysokých kôl, ktorým
získali dotáciu na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov v roku 2007, je v percentách vyjadrený v ståpci B tabu¾ky.

Súèinom podielu vysokej koly na dotácii na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov (ståpec B tabu¾ky) a miery zamestnanosti absolventov vysokej koly urèenej ako doplnok k miere nezamestnanosti absolventov vysokej koly (ståpec G tabu¾ky) sa urèil v percentách základ podielu vysokej koly na limite sumy finanèných prostriedkov urèených na zabezpeèenie bezplatných tudijných programov v externej forme (ståpec H
tabu¾ky). Hodnoty v ståpci H tabu¾ky boli predelené ich súètom, aby v sume dávali 100 %. Výsledný podiel vysokej koly na limite sumy finanèných
prostriedkov urèených na zabezpeèenie tudijných programov v externej forme je uvedený v percentách v ståpci I tabu¾ky.
Limit sumy finanèných prostriedkov na zabezpeèenie tudijných programov v externej forme pre konkrétnu vysokú kolu je tak vypoèítaný ako súèin podielu uvedeného v ståpci I tabu¾ky a rozde¾ovanej sumy, teda 200 mil. Sk. Výsledok po zaokrúhlení na celé tisícky je uvedený v ståpci J tabu¾ky
a v § 1 nariadenia vlády.
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Okrem uvedených kritérií sa pri urèení limitov súm zoh¾adòuje aj uplatnenie absolventov v praxi. V ståpci C tabu¾ky je uvedený poèet evidovaných
nezamestnaných absolventov zo septembra 2006, v ståpci D tabu¾ky je poèet evidovaných nezamestnaných absolventov z mája 2007 a v ståpci E tabu¾ky je uvedený priemer týchto hodnôt. V ståpci F tabu¾ky je uvedený poèet absolventov vysokej koly za rok 2006. Z údajov v ståpcoch E a F tabu¾ky
bola odvodená ako ich podiel miera nezamestnanosti absolventov, ktorá je vyjadrená v percentách v ståpci G tabu¾ky.
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476
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. septembra 2007,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 623/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výka úhrady za uívanie vymedzených úsekov
dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 24 ods. 1 zákona
è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení zákona è. 639/2004 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 623/2006
Z. z., ktorým sa ustanovuje výka úhrady za uívanie
vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa dopåòa takto:
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

§ 1a
Zo spoplatnenia pre rok 2008 sa vyluèujú úseky ciest
pre motorové vozidlá R2 Oïany  preloka a R2 Torna¾a  preloka..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2008.

Robert Fico v. r.
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477
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z.
vydalo
výnos z 11. októbra 2007 è. 2621/M-2007, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. januára 2005 è. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva (oznámenie è. 22/2005 Z. z.).
Výnos ustanovuje monos poskytovania dotácií z rozpoètovej kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám v oblasti civilného letectva.
Výnos nadobúda úèinnos 1. novembra 2007.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 9/2007.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
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