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422
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2011
o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 10 ods. 5 zákona
è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Farmako-ekonomický rozbor lieku obsahuje
a) tieto epidemiologické údaje:
1. incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike, na ktorej lieèbu je liek urèený,
2. opis cie¾ovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika,
3. predpokladaný poèet lieèených pacientov v roku,
v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,
b) klinický prínos lieèby liekom preukázaný významným upravením merate¾ných parametrov, ktoré majú vzah k patogenéze choroby,
c) porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri pouití lieku s odhadovanými
nákladmi na doterajiu lieèbu
1. liekmi, ktoré obsahujú rovnaké lieèivo a majú rozdielnu liekovú formu, a to za jeden lieèebný cyklus, ak ide o lieky urèené na lieèbu akútnych chorôb, alebo za jeden mesiac alebo rok lieèby, ak ide
o lieky urèené na lieèbu chronických chorôb,
2. liekmi, ktoré obsahujú iné lieèivo, a to za jeden
lieèebný cyklus, ak ide o lieky urèené na lieèbu
akútnych chorôb, alebo za jeden mesiac alebo rok
lieèby, ak ide o lieky urèené na lieèbu chronických chorôb, alebo
3. inými medicínskymi intervenciami, a to za jeden
lieèebný cyklus, ak ide o lieky urèené na lieèbu
akútnych chorôb, alebo za jeden mesiac alebo rok
lieèby, ak ide o lieky urèené na lieèbu chronických chorôb,
d) typ farmako-ekonomickej analýzy, odôvodnenie výberu analýzy a jej výsledky,
e) výsledky analýzy vplyvu na rozpoèet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,
f) predpokladanú spotrebu lieku v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch vyjadrenú poètom a ve¾kosou
balení lieku,
g) diskontáciu; diskontná sadzba pre náklady verejné-

h)
i)
j)

k)

ho zdravotného poistenia aj prínosy spojené s pouitím lieku je 5 % roène,
analýzu citlivosti,
zdroje pouitých údajov pod¾a písmen a) a h) vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie,
výsledky klinických skúok realizovaných na princípoch medicíny zaloenej na dôkazoch preukazujúce
úèinnos a bezpeènos lieku; vyadujú sa najmä výsledky klinických skúok, ktoré porovnávajú dosiahnutie klinicky relevantných cie¾ových parametrov s iným liekom alebo inou medicínskou
intervenciou, ktoré môu by posudzovaným liekom
v podmienkach benej terapeutickej praxe plne alebo èiastoène nahradené a sú podkladom pre
farmako-ekonomický rozbor,
výku úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných èlenských tátoch Európskej
únie vyjadrenú v percentách.

(2) Pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného
zdravotného poistenia pod¾a odseku 1 písm. c) sa zvolí
liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia,
ktorá je tandardne pouívaná v podmienkach benej
terapeutickej praxe, môe by plne alebo èiastoène nahradená pouitím posudzovaného lieku a vo vzahu
k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejia. Na mechanizmus úèinku lieèiv sa neprihliada. Rozdiely v dåke lieèby a dávkovaní liekov sa
zoh¾adnia primerane.
(3) Pri výbere typu farmako-ekonomickej analýzy
pod¾a odseku 1 písm. d) sa vyaduje analýza
a) minimalizácie nákladov,
b) efektívnosti nákladov alebo
c) uitoènosti nákladov.
(4) Pri výpoète odhadovaných nákladov a vplyvov na
rozpoèet verejného zdravotného poistenia sa vychádza
z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín alebo zdravotných výkonov a sluieb, ktoré sú
regulované vecne prísluným orgánom, inak z objektívne overite¾ných cien; vychádza sa z cien platných v deò
podania farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.
(5) Analýza citlivosti pod¾a odseku 1 písm. h)
stáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov,
b) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov zníených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov zvýených najmenej o 30 %.

pozoparaparapara-
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§2

§3

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 343/2008 Z. z. o podrobnostiach
farmako-ekonomického rozboru lieku.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2011.

v z. Ján Porubský v. r.
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423
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2011
o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 32 ods. 5 zákona
è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky obsahuje
a) tieto epidemiologické údaje:
1. incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike, pri ktorej je zdravotnícka pomôcka pouívaná,
2. opis cie¾ovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika,
3. predpokladaný poèet pacientov pouívajúcich
zdravotnícku pomôcku v roku, v ktorom sa
medicínsko-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,
b) klinický prínos pouívania zdravotníckej pomôcky,
c) porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri pouití zdravotníckej pomôcky
s odhadovanými nákladmi na doterajiu lieèbu pri
pouívaní
1. zdravotníckych pomôcok, ktoré majú rovnaký
úèel urèenia,
2. zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnate¾ný úèel urèenia, alebo
3. iných medicínskych intervencií,
d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie
výberu analýzy a jej výsledky,
e) výsledky analýzy vplyvu na rozpoèet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
medicínsko-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch,
f) predpokladanú spotrebu zdravotníckej pomôcky
v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor
predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch vyjadrenú poètom a ve¾kosou balení zdravotníckej pomôcky,
g) diskontáciu; diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s pouitím zdravotníckej pomôcky je 5 % roène,
h) analýzu citlivosti,
i) zdroje pouitých údajov pod¾a písmen a) a h) vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie,
j) výku úhrady zdravotníckej pomôcky na základe ve-

rejného zdravotného poistenia v iných èlenských
tátoch Európskej únie vyjadrenú v percentách.
(2) Pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného
zdravotného poistenia pod¾a odseku 1 písm. c) sa zvolí
zdravotnícka pomôcka, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je tandardne pouívaná
v podmienkach benej terapeutickej praxe, môe by
plne alebo èiastoène nahradená pouitím posudzovanej zdravotníckej pomôcky a vo vzahu k verejnému
zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejia.
Rozdiely v dåke pouívania zdravotníckych pomôcok
sa zoh¾adnia primerane.
(3) Pri výbere medicínsko-ekonomickej analýzy pod¾a odseku 1 písm. d) sa vyaduje niektorý z týchto typov analýz:
a) analýza minimalizácie nákladov,
b) analýza efektívnosti nákladov alebo
c) analýza uitoènosti nákladov.
(4) Pri výpoète odhadovaných nákladov a vplyvov na
rozpoèet verejného zdravotného poistenia sa vychádza
z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín, zdravotných výkonov a sluieb, ktoré sú regulované vecne prísluným orgánom, inak z objektívne
overite¾ných cien; vychádza sa z cien platných v deò podania medicínsko-ekonomického rozboru ministerstvu.
(5) Analýza citlivosti pod¾a odseku 1 písm. h)
stáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov,
b) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov zníených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých
metrov zvýených najmenej o 30 %.

pozoparaparapara-

§2
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 210/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2011.

v z. Ján Porubský v. r.
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424
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2011
o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 60 ods. 5 zákona
è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

f)

g)

§1
(1) Medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny obsahuje
a) tieto epidemiologické údaje:
1. incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike, pri ktorej je dietetická potravina pouívaná,
2. opis cie¾ovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika,
3. predpokladaný poèet pacientov pouívajúcich
dietetickú potravinu v roku, v ktorom sa
medicínsko-ekonomický
rozbor
predkladá,
a v nasledujúcich piatich rokoch,
b) klinický prínos pouívania dietetickej potraviny preukázaný významným upravením merate¾ných parametrov, ktoré majú vzah k patogenéze choroby,
c) porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri pouití dietetickej potraviny
s odhadovanými nákladmi na doterajiu lieèbu pri
pouívaní
1. dietetických potravín, ktoré majú rovnaký úèel
urèenia a rovnaké alebo porovnate¾né kvalitatívne zloenie a kvantitatívne zloenie, a to za jeden
lieèebný cyklus alebo za jeden mesiac pouívania
dietetickej potraviny,
2. dietetických potravín, ktoré majú rovnaký úèel
urèenia a rozdielne kvalitatívne zloenie alebo
kvantitatívne zloenie, a to za jeden lieèebný cyklus alebo za jeden mesiac pouívania dietetickej
potraviny, alebo
3. iných medicínskych intervencií, pri ktorých sa
nepouívajú dietetické potraviny, a to za jeden lieèebný cyklus alebo za jeden mesiac pouívania
dietetickej potraviny,
d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie
výberu analýzy a jej výsledky,
e) výsledky analýzy vplyvu na rozpoèet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa medicínsko-

h)
i)
j)

-ekonomický rozbor predkladá, a v nasledujúcich
piatich rokoch,
predpokladanú spotrebu dietetickej potraviny v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor
predkladá, a v nasledujúcich piatich rokoch vyjadrenú poètom a ve¾kosou balení dietetickej potraviny,
diskontáciu; diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s pouitím dietetickej potraviny je 5 % roène,
analýzu citlivosti,
zdroje pouitých údajov pod¾a písmen a) a h) vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie,
výku úhrady dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v iných èlenských tátoch Európskej únie vyjadrenú v percentách.

(2) Pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného
zdravotného poistenia pod¾a odseku 1 písm. c) sa zvolí
dietetická potravina, iná medicínska intervencia alebo
ich kombinácia, ktorá je tandardne pouívaná v podmienkach benej terapeutickej praxe, môe by plne
alebo èiastoène nahradená pouitím posudzovanej dietetickej potraviny a vo vzahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejia. Rozdiely
v dåke pouívania a dávkovaní dietetických potravín
sa zoh¾adnia primerane.
(3) Pri výbere medicínsko-ekonomickej analýzy pod¾a odseku 1 písm. d) sa vyaduje niektorý z týchto typov analýz:
a) analýza minimalizácie nákladov,
b) analýza efektívnosti nákladov alebo
c) analýza uitoènosti nákladov.
(4) Pri výpoète odhadovaných nákladov a vplyvov na
rozpoèet verejného zdravotného poistenia sa vychádza
z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín, zdravotných výkonov a sluieb, ktoré sú regulované vecne prísluným orgánom, inak z objektívne
overite¾ných cien; vychádza sa z cien platných v deò podania medicínsko-ekonomického rozboru ministerstvu.
(5) Analýza citlivosti pod¾a odseku 1 písm. h) pozostáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých parametrov,
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b) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých parametrov zníených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejích hodnôt neurèitých parametrov zvýených najmenej o 30 %.
§2
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slo-

Èiastka 130

venskej republiky è. 149/2009 Z. z. o podrobnostiach
medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2011.

v z. Ján Porubský v. r.

Èiastka 130

Zbierka zákonov è. 425/2011

Strana 3631

425
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 26 ods. 6 zákona è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 25. novembra 2011 è. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na
mieru.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené v èiastke è. 37  48 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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426
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 6. októbra 2010 bol v Kyjeve podpísaný Protokol
o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných slubách
(oznámenie è. 111/1995 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 432 z 19. mája 2011 a rozhodla
o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 9. septembra 2011.
Protokol nadobudne platnos 26. novembra 2011 v súlade s èlánkom 2 ods. 1.
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427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 20. októbra 2011 a 27. októbra
2011 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Lotyskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnos 1. decembra 2011.
Do textu dohody mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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428
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 161 ods. 4 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ïalej len
zákon)
opatrenie z 8. novembra 2011 è. 13/2011 o spôsobe urèenia hodnoty majetku v tandardnom podielovom
fonde a vo verejnom peciálnom podielovom fonde a spôsobe výpoètu hodnoty podielu emisie podielových listov
v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa ustanovuje spôsob urèenia hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde a vo verejnom peciálnom podielovom fonde a spôsob výpoètu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 25/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

v zákone è. 388/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

V èl. I esdesiatom piatom bode úvodná veta Za § 372s sa vkladá § 372t, ktorý vrátane nadpisu znie: má správne
znie: Za § 372t sa vkladá § 372u, ktorý vrátane nadpisu znie: a § 372t má by oznaèený ako § 372u.
V èl. V druhom bode úvodná veta Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý znie: má správne znie: Za § 14c sa vkladá § 14d,
ktorý znie: a § 14c má by oznaèený ako § 14d.
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K oznámeniu è. 426/2011 Z. z.

PROTOKOL
o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných slubách
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ïalej
len zmluvné strany)
s cie¾om zmeni a doplni Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných slubách podpísanú v Bratislave 23. mája
1994 (ïalej len dohoda)
dohodli sa takto:
Èlánok 1
1. Èlánok 1 ods. 1 tejto dohody sa dopåòa o tieto písmená:
f) osvedèenie leteckého prevádzkovate¾a  dokument
vydaný leteckej spoloènosti, ktorý potvrdzuje, e
daná letecká spoloènos má zodpovedajúcu truktúru a spôsobilos vykonáva leteckú èinnos uvedenú v osvedèení, zabezpeèujúc pritom potrebnú úroveò bezpeènej prevádzky lietadiel;
g) èlenský tát Európskej únie  tát, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
h) tandard  akéko¾vek poiadavky na fyzikálne
charakteristiky, konfiguráciu, materiálovú èas,
technické charakteristiky, personál alebo pravidlá,
ktorých rovnaké pouívanie sa povauje za nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti alebo regulárnosti
medzinárodnej leteckej navigácie, a ktoré zmluvné
strany dodriavajú v súlade s Dohovorom; v prípade, e nemono dodriava tandard, zmluvná strana je povinná zasla Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ïalej len ICAO) oznámenie pod¾a
èlánku 38 Dohovoru;
i) efektívna regulaèná kontrola
na základe uvedeného, neobmedzujúc sa len tým,
znamená e: letecká spoloènos má platnú licenciu
na vykonávanie prepráv vydanú vládnymi orgánmi
civilného letectva zmluvnej strany a spåòa kritériá
stanovené týmito orgánmi, pokia¾ ide o vykonávanie
medzinárodných leteckých dopravných sluieb,
ktoré sa týkajú preukázania finanèných moností vo
vzahu k spôsobilosti, v prípade potreby plni poiadavky súvisiace s ochranou verejných záujmov, dodriavaním záväzkov týkajúcich sa garantovania
sluieb a podobne a zároveò má a zavádza programy
na kontrolu bezpeènosti leteckej prevádzky a bezpeènostnej ochrany v súlade s normami stanovenými ICAO;
j) kapacita lietadla  komerèné vyuitie lietadla na
urèenej trase alebo èasti tejto trasy;
k) kapacita dohodnutých sluieb  kapacita lietadla,

ktoré sa vyuíva na takéto sluby vynásobená frekvenciou letov uskutoèòovaných týmto lietadlom
poèas urèitého obdobia na urèenej trase alebo na
èasti tejto trasy.
2. Odseky 4 a 5 èlánku 3 tejto dohody sa vypúajú.
3. Èlánok 4 tejto dohody sa mení takto:
1. Kadá zmluvná strana má právo urèi jednu leteckú spoloènos alebo viac leteckých spoloèností na úèely poskytovania dohodnutých sluieb na urèených trasách, ako aj zrui alebo zmeni takéto urèenia.
Oznámenie o urèení leteckej spoloènosti sa vykoná
v písomnej forme a doruèí diplomatickou cestou druhej
zmluvnej strane.
2. Po prijatí oznámenia o urèení leteckej spoloènosti
a iadosti predloenej urèenou leteckou spoloènosou
druhá zmluvná strana s minimálnym zdraním udelí
urèenej leteckej spoloènosti prísluné povolenia na
prevádzkovanie dohodnutých sluieb a vykonávanie
letov, ak
a) letecká spoloènos urèená Ukrajinou
i) je zaloená na území Ukrajiny a má platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s jej platnými vnútrotátnymi právnymi
predpismi;
ii) Ukrajina priebene vykonáva efektívnu regulaènú kontrolu leteckej spoloènosti; a
iii) leteckú spoloènos alebo kontrolný balík jej akcií
vlastní a efektívne riadi Ukrajina a (alebo) tátni
obèania Ukrajiny;
b) letecká spoloènos urèená Slovenskou republikou
i) je zaloená na území Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a má
platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy
vydanú pod¾a právnych predpisov Európskej
únie;
ii) efektívnu regulaènú kontrolu leteckej spoloènosti priebene vykonáva èlenský tát Európskej
únie zodpovedný za vydanie osvedèenia leteckého
prevádzkovate¾a a v urèení sú uvedené prísluné
vládne orgány civilného letectva; a
iii) leteckú spoloènos úplne alebo kontrolný balík
jej akcií vlastnia a efektívne riadia èlenské táty
Európskej únie a (alebo) tátni obèania èlenských tátov Európskej únie a (alebo) iné táty,
ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode, a (alebo)
tátni obèania týchto iných tátov;
c) urèená letecká spoloènos dodriava platné zákony
a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej
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leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná strana,
ktorá prijala oznámenie o urèení leteckej spoloènosti.
3. Urèená letecká spoloènos, ktorej bolo udelené
povolenie na vykonávanie letov, môe zaèa poskytova
dohodnuté sluby pod podmienkou, e dodriava ustanovenia tejto dohody.
4. Odsek 1 èlánku 5 tejto dohody sa mení takto:
1. Kadá zmluvná strana môe odmietnu vyda,
zrui, pozastavi alebo obmedzi povolenie na poskytovanie dohodnutých sluieb alebo na vykonávanie letov leteckej spoloènosti urèenej druhou zmluvnou
stranou alebo pozastavi vyuívanie práv uvedených
v èlánku 3 tejto dohody, alebo poadova splnenie takých podmienok, aké povauje za nevyhnutné na vyuívanie týchto práv, ak
a) letecká spoloènos urèená Ukrajinou
i) nie je zaloená na území Ukrajiny alebo nevlastní
platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy
vydanú v súlade s jej platnými vnútrotátnymi
právnymi predpismi;
ii) Ukrajina priebene nevykonáva efektívnu regulaènú kontrolu leteckej spoloènosti; alebo
iii) leteckú spoloènos alebo kontrolný balík jej akcií
nevlastní alebo efektívne neriadi Ukrajina a (alebo) tátni obèania Ukrajiny;
b) letecká spoloènos urèená Slovenskou republikou
i) nie je zaloená na území Slovenskej republiky
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie
alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie
leteckej dopravy vydanú pod¾a právnych predpisov Európskej únie;
ii) efektívnu regulaènú kontrolu leteckej spoloènosti priebene nevykonáva èlenský tát Európskej
únie zodpovedný za vydanie osvedèenia leteckého
prevádzkovate¾a alebo v urèení nie sú uvedené
prísluné vládne orgány civilného letectva; alebo
iii) leteckú spoloènos nevlastnia úplne alebo kontrolný balík jej akcií a efektívne neriadia èlenské
táty Európskej únie a (alebo) tátni obèania
èlenských tátov Európskej únie a (alebo) iné táty, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode,
a (alebo) tátni obèania týchto iných tátov;
c) urèená letecká spoloènos nedodriava platné zákony a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná
strana, ktorá prijala oznámenie o urèení leteckej
spoloènosti;
d) urèená letecká spoloènos nie je schopná vykonáva
prepravu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
dohode; alebo
e) druhá zmluvná strana neprijíma opatrenia zamerané na zvýenie úrovne bezpeènosti letov v súlade
s odsekom 2 èlánku 16 bis tejto dohody.
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ných strán urèia kapacitu dohodnutých sluieb
vychádzajúc z prevádzkových podmienok uvedených
v prílohe k tejto dohode. Vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán nebudú jednostranne
obmedzova frekvenciu prepráv, kapacitu alebo typ lietadiel pouívaných urèenou leteckou spoloènosou
tátu druhej zmluvnej strany okrem prípadov, keï to
stanovujú colné, technické, prevádzkové poiadavky
alebo poiadavky na ochranu ivotného prostredia
v súlade s jednotnými podmienkami obsiahnutými
v èlánku 15 Dohovoru.
3. Urèená letecká spoloènos tátu jednej zmluvnej
strany predloí na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany letový poriadok
dohodnutých sluieb najneskôr tyridsapä (45) dní
pred predpokladaným dátumom zaèiatku vykonávania
dopravy. V osobitných prípadoch mono túto lehotu po
dohode s uvedenými orgánmi skráti.
4. Akáko¾vek zmena schváleného letového poriadku
urèenej leteckej spoloènosti tátu jednej zo zmluvných
strán sa predkladá na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.
6. Èlánok 11 tejto dohody sa mení takto:
1. Tarify za prepravu na ktorejko¾vek z dohodnutých
sluieb musia urèené letecké spoloènosti stanovi na
primeranej úrovni tak, aby zoh¾adòovali vetky prísluné faktory vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiku prepráv. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán budú povaova za
neakceptovate¾né tarify, ktoré sú diskriminaèné, neúmerne vysoké alebo obmedzujúce z dôvodu zneuitia
dominantného postavenia na trhu alebo umelo nízke
v dôsledku priamej alebo nepriamej podpory alebo
subvencií, alebo sú ekonomicky neodôvodnené.
2. Vládne orgány civilného letectva kadej zmluvnej
strany môu vyadova, aby im urèené letecké spoloènosti, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich medzi
bodmi na území Slovenskej republiky a bodmi na území Ukrajiny v súlade s touto dohodou, zasielali informácie o stanovení alebo zverejnení taríf na takéto prepravy. To sa netýka taríf pre nákladnú leteckú dopravu
alebo taríf, ktoré stanovuje urèená letecká spoloènos
tátu jednej zmluvnej strany na prepravu medzi územím tátu druhej zmluvnej strany a tretím tátom.

1. Urèené letecké spoloènosti tátov oboch zmluvných strán budú ma spravodlivé a rovnaké podmienky
na poskytovanie dohodnutých sluieb na urèených
trasách.

3. Neobmedzujúc pouitie právnych predpisov z oblasti ochrany hospodárskej súae a právnych predpisov tátu kadej zmluvnej strany z oblasti ochrany
práv spotrebite¾ov zasahovanie vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán sa obmedzuje na
a) upozornenie na stanovenie neoprávnene nízkych
alebo diskriminaèných taríf;
b) ochranu spotrebite¾ov pred pouitím neoprávnene
vysokých taríf alebo neoprávnene obmedzujúcich
taríf z dôvodu zneuitia dominantného postavenia
na trhu alebo dojednania sa leteckých spoloèností;
alebo
c) ochranu leteckých spoloèností pred stanovením taríf, ktoré sú umelo nízke z dôvodu priamej alebo nepriamej vládnej podpory alebo subvencie.

2. Urèené letecké spoloènosti tátov oboch zmluv-

4. Ak sa vládne orgány civilného letectva jednej zo

5. Èlánok 10 tejto dohody sa mení takto:
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zmluvných strán domnievajú, e predloená tarifa nie
je zluèite¾ná s ustanoveniami odseku 1 tohto èlánku,
zalú tejto urèenej leteckej spoloènosti prísluné upozornenie. Zasielajúc také upozornenie môu vládne
orgány civilného letectva poiada o uskutoènenie konzultácií s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej
zmluvnej strany. Také konzultácie sa musia zaèa najneskôr trnás (14) dní odo dòa prijatia príslunej iadosti. Ak nemono dospie k dohode, bude ma prednos rozhodnutie vládnych orgánov civilného letectva
zmluvnej strany, na ktorej území tátu sa preprava zaèína.
5. Bez oh¾adu na ustanovenia tohto èlánku tarify na
prepravy, ktoré sú úplne vykonávané len v rámci Európskej únie, stanovia urèené letecké spoloènosti tátov oboch zmluvných strán v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.
7. Èlánok 12 tejto dohody sa dopåòa o tento odsek:
7. iadne z ustanovení tejto dohody nebráni kadej
zmluvnej strane uklada na nediskriminaènom základe dane, poplatky, clo alebo iné platby za pohonné látky, ktoré sa dováajú na územie jej tátu na pouitie
lietadlami
a) urèenej leteckej spoloènosti Ukrajiny, ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území Slovenskej
republiky do druhého bodu na jej území alebo na
území druhého èlenského tátu Európskej únie;
b) urèenej leteckej spoloènosti Slovenskej republiky,
ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území
Ukrajiny do druhého bodu na jej území.
8. Odsek 2 èlánku 15 tejto dohody sa vypúa.
9. Odsek 4 èlánku 16 tejto dohody sa dopåòa o toto
ustanovenie:
Pri odlete z územia Slovenskej republiky alebo poèas
pobytu na jej území urèené letecké spoloènosti tátov
oboch zmluvných strán musia dodriava ustanovenia
o bezpeènosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené
právnymi predpismi Európskej únie. Pri odlete z územia Ukrajiny alebo poèas pobytu na jej území urèené
letecké spoloènosti tátov oboch zmluvných strán musia dodriava ustanovenia o bezpeènosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené jej platnými vnútrotátnymi právnymi predpismi.
10. Táto dohoda sa dopåòa o èlánok 16 bis v tomto
znení:
Èlánok 16 bis
1. Kadá zmluvná strana môe kedyko¾vek zasla
druhej zmluvnej strane iados o uskutoènenie konzultácií k normám oh¾adom bezpeènosti leteckej prevádzky, posádky, lietadla alebo jeho prevádzky, ktoré
sú uplatòované druhou zmluvnou stranou. Konzultácie sa zaènú v lehote tridsiatich (30) dní odo dòa prijatia iadosti.
2. Ak v dôsledku uskutoènenia takých konzultácií
jedna zmluvná strana zistí, e druhá zmluvná strana
nedodriava a náleite neuplatòuje minimálne tandardy stanovené v tom èase pod¾a Dohovoru, tak táto
zmluvná strana upozorní druhú zmluvnú stranu na
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zistené nedostatky a na opatrenia, ktoré treba prija
s cie¾om dosiahnu súlad s uvedenými tandardmi.
Druhá zmluvná strana musí zistené nedostatky odstráni. Ak druhá zmluvná strana nemôe nedostatky
odstráni v lehote pätnástich (15) dní alebo v inej dohodnutej lehote, bude to dôvodom na pouitie èlánku 5
tejto dohody.
3. V súlade s èlánkom 16 Dohovoru lietadlá pouívané leteckou spoloènosou tátu jednej zmluvnej strany
na vykonávanie leteckej dopravy na územie alebo
z územia tátu druhej zmluvnej strany môu by poèas
pobytu na území tátu druhej zmluvnej strany predmetom kontroly oprávnenými zástupcami vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany (ïalej
len  inpekcia na ploche) za predpokladu, e to nespôsobí neodôvodnené mekanie letu. Uznávajúc platnos dokumentov týkajúcich sa lietadla, osvedèení èlenov posádky v súlade s èlánkom 33 Dohovoru poèas
vykonávania inpekcie na ploche mono overova uvedené dokumenty a osvedèenia, stav lietadla a jeho zariadení, èi zodpovedajú bezpeènostným normám stanoveným v èase vykonania inpekcie pod¾a Dohovoru.
4. Ak pri inpekcii alebo sérii inpekcií na ploche
vzniknú váne dôvody domnieva sa, e
a) lietadlo alebo jeho prevádzka nezodpovedá minimálnym tandardom stanoveným v tom èase pod¾a Dohovoru; alebo
b) sa efektívne nepouívajú a nedodriavajú tandardy
pre bezpeènos leteckej prevádzky stanovené v tom
èase pod¾a Dohovoru;
môe zmluvná strana, ktorá uskutoènila inpekciu na
ploche, pod¾a èlánku 33 Dohovoru skontatova, e poiadavky, pod¾a ktorých boli vydané alebo uznané za
platné dokumenty alebo osvedèenia týkajúce sa lietadla alebo jeho posádky, alebo poiadavky týkajúce sa
prevádzky lietadla, nezodpovedajú minimálnym tandardom stanoveným pod¾a Dohovoru.
5. V prípade, e zástupca leteckej spoloènosti tátu
jednej zmluvnej strany nepovolí vykona inpekciu na
ploche pod¾a odseku 3 tohto èlánku, môe si druhá
zmluvná strana urobi závery uvedené v odseku 4 tohto
èlánku.
6. Kadá zmluvná strana si vyhradzuje právo pozastavi platnos prevádzkového povolenia leteckej spoloènosti tátu druhej zmluvnej strany alebo zmeni
jeho podmienky, ak na základe výsledkov inpekcie
alebo série inpekcií na ploche, po zamietnutí uskutoènenia takejto inpekcie na ploche, po uskutoènení
konzultácií alebo v iných prípadoch rozhodne, e takéto opatrenia sú nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti
leteckej prevádzky.
7. Akéko¾vek opatrenia jednej zmluvnej strany vo
vzahu k leteckým spoloènostiam tátu druhej zmluvnej strany pod¾a odseku 2 alebo 6 tohto èlánku budú
odvolané, len èo sa odstráni dôvod ich prijatia.
8. Ak sa s oh¾adom na opatrenia uvedené v odseku 2
tohto èlánku skontatuje, e jedna zmluvná strana pokraèuje v nedodriavaní tandardov ICAO po skonèení
dohodnutého obdobia, druhá zmluvná strana o tom zale prísluné oznámenie generálnemu tajomníkovi
ICAO a následne oznámenie o prijatí opatrení prvou
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zmluvnou stranou zabezpeèujúcich dodriavanie tandardov ICAO.
9. V prípade, e Slovenská republika urèila leteckú
spoloènos, nad ktorou priebene vykonáva efektívnu
regulaènú kontrolu iný èlenský tátu Európskej únie,
práva poskytnuté Ukrajine pod¾a tohto èlánku sa òou
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rovnako uplatòujú vo vzahu k prijatiu, zavedeniu alebo dodriavaniu tandardov pre bezpeènos leteckej
prevádzky týmto druhým èlenským tátom Európskej
únie aj pokia¾ ide o prevádzkové povolenie tejto leteckej
spoloènosti.
11. Príloha k tejto dohode sa mení takto:

èas I. Plán trás
Trasy prevádzkované urèenými leteckými spoloènosami Ukrajiny:
Body na území Ukrajiny

Medzi¾ahlé body

Akéko¾vek body

Vo¾ný výber bodov

Body na území
Slovenskej republiky

Body za

Akéko¾vek body

Vo¾ný výber bodov

Poznámka: V medzi¾ahlom bode nemono vzia na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cie¾om ich prepravy na
územie Slovenskej republiky alebo ich nemono vzia na palubu lietadla na území Slovenskej republiky s cie¾om ich
prepravy do bodu za, a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to urèia vládne orgány civilného letectva zmluvných
strán.
Trasy prevádzkované urèenými leteckými spoloènosami Slovenskej republiky:
Body na území Slovenskej republiky

Medzi¾ahlé body

Body na území
Ukrajiny

Body za

Akéko¾vek body

Vo¾ný výber bodov

Akéko¾vek body

Vo¾ný výber bodov

Poznámka: V medzi¾ahlom bode nemono vzia na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cie¾om ich prepravy na
územie Ukrajiny alebo ich nemono vzia na palubu lietadla na území Ukrajiny s cie¾om ich prepravy do bodu za,
a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to urèia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
èas II. Prevádzkové podmienky
1. Frekvencia letov
Urèené letecké spoloènosti tátu kadej zmluvnej strany môu vykonáva leteckú dopravu na urèených trasách
s maximálnou frekvenciou, ktorú odsúhlasia vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.
2. Medzi¾ahlé body a (alebo) body za
Medzi¾ahlý bod a (alebo) bod za môe urèená letecká spoloènos tátu kadej zmluvnej strany vyuíva v akejko¾vek
kombinácii, ako aj v akomko¾vek poradí (èo môe zahàòa obsluhu medzi¾ahlých bodov ako bodov za a bodov za ako
medzi¾ahlých bodov).
3. Spoloèné vyuívanie kódov
Pri vykonávaní alebo navrhovaní leteckej dopravy na urèených trasách môe ktoráko¾vek urèená letecká spoloènos tátu jednej zmluvnej strany uzavrie dohodu o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoloènom vyuívaní kódov
s urèenou leteckou spoloènosou alebo leteckými spoloènosami tátu ktorejko¾vek zmluvnej strany. Dohody urèenej leteckej spoloènosti tátu jednej zmluvnej strany o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoloènom vyuívaní kódov
s leteckou spoloènosou tretej strany podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných
strán.
Kadá letecká spoloènos, ktorá uzavrela dohodu o spoloènom vyuívaní kódov na základe tohto odseku, musí pri
predaji letenky informova kupujúceho o leteckej spoloènosti, ktorá bude bezprostredne vykonáva prepravu na kadom z úsekov a s ktorou leteckou spoloènosou bude ma kupujúci zmluvný vzah.
èas III. Zoznam iných tátov, na ktoré sa odvolávajú èlánok 4 a èlánok 5 tejto dohody:
a)
b)
c)
d)

Islandská republika (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
Lichtentajnské knieatstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
Nórske krá¾ovstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
vajèiarska konfederácia (v súlade so Zmluvou medzi Európskym spoloèenstvom a vajèiarskou konfederáciou
o leteckej doprave).
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Èlánok 2
1. Tento protokol je neoddelite¾nou súèasou dohody
a nadobudne platnos esdesiatym (60.) dòom odo
dòa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútrotátnych
podmienok potrebných na nadobudnutie jeho platnosti.
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2. Platnos tohto protokolu sa skonèí so skonèením
platnosti dohody.
Dané v Kyjeve 6. októbra 2010 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé v slovenskom, ukrajinskom
a ruskom jazyku, prièom vetky texty sú autentické.
V prípade rozdielnosti výkladu tohto protokolu je rozhodujúci text v ruskom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Ukrajiny:

Pavol Hamík v. r.

Kosantyn Jefymenko v. r.
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