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ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa Ústava Slovenskej republiky
è. 460/1992 Zb. v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. I
Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 244/1998 Z. z., ústavného zákona è. 9/1999 Z. z., ústavného zákona è. 90/2001 Z. z.,
ústavného zákona è. 140/2004 Z. z., ústavného zákona è. 323/2004 Z. z., ústavného zákona è. 463/2005
Z. z., ústavného zákona è. 92/2006 Z. z., ústavného zákona è. 210/2006 Z. z., ústavného zákona è. 100/2010
Z. z., ústavného zákona è. 356/2011 Z. z. a ústavného
zákona è. 232/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V èl. 41 odsek 1 znie:
(1) Manelstvo je jedineèný zväzok medzi muom
a enou. Slovenská republika manelstvo vestranne
chráni a napomáha jeho dobru. Manelstvo, rodièovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaruèuje sa
osobitná ochrana detí a mladistvých..
2. V èl. 129 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ústavný súd rozhoduje o sanosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a èl. 154d
ods. 2..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
3. V èl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov pod¾a èl. 125
ods. 1 týkajúcich sa výkonu súdnictva,.
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená g) a j).
4. V èl. 131 ods. 1 sa slová èl. 129 ods. 2 a 6 nahrádzajú slovami èl. 129 ods. 2 a 7 a slová èl. 136 ods. 1
a 2 sa nahrádzajú slovami èl. 136 ods. 2 a 3.
5. Èl. 133 znie:
Èl. 133
Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemono poda
opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatòovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnos
v konaní pred ústavným súdom znovu preskúma u
prijaté rozhodnutie ústavného súdu..
6. Èlánok 136 znie:

Èl. 136
(1) Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemono
sudcu ústavného súdu trestne stíha, a to ani po zániku jeho funkcie.
(2) Ak bol sudca ústavného súdu pristihnutý
a zadraný pri páchaní trestného èinu, prísluný orgán
je povinný to ihneï oznámi predsedovi ústavného
súdu, a ak ide o predsedu ústavného súdu, podpredsedovi ústavného súdu. Sudcu ústavného súdu nemono
vzia do väzby bez súhlasu ústavného súdu.
(3) Ústavný súd dáva súhlas na vzatie do väzby sudcu
a generálneho prokurátora. Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voèi predsedovi Najvyieho súdu
Slovenskej republiky, podpredsedovi Najvyieho súdu
Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi..
7. Èlánok 141a vrátane nadpisu znie:
Èl. 141a
Súdna rada Slovenskej republiky
(1) Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí
a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich
èlenov. Èlenmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú
a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
b) traja èlenovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada
Slovenskej republiky,
c) traja èlenovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
d) traja èlenovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky.
(2) Za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
a za èlena Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a odseku 1 písm. b) a d) mono ustanovi osobu, ktorá je
bezúhonná, má vysokokolské právnické vzdelanie
a najmenej 15 rokov odbornej praxe.
(3) Výkon funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej
republiky je nezluèite¾ný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so tátnozamestnaneckým pomerom,
s pracovným pomerom, s obdobným pracovným
vzahom, s podnikate¾skou èinnosou, s èlenstvom
v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikate¾skú èinnos, ani s inou
hospodárskou alebo zárobkovou èinnosou okrem
správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej èinnosti.
(4) Funkèné obdobie èlenov Súdnej rady Slovenskej
republiky je pä rokov. Tú istú osobu mono zvoli za
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predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoli alebo vymenova za èlena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
(5) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí
a) zabezpeèova plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva,
b) prijíma stanovisko, èi kandidát na vymenovanie za
sudcu spåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,
ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne,
c) predklada prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na
odvolanie sudcov,
d) rozhodova o pridelení a preloení sudcov,
e) predklada prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyieho súdu
Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
f) predklada vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobi za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
g) voli a odvoláva èlenov disciplinárnych senátov
a voli a odvoláva predsedov disciplinárnych senátov,
h) vyjadrova sa o návrhu rozpoètu súdov Slovenskej
republiky pri zostavovaní návrhu tátneho rozpoètu
a predklada Národnej rade Slovenskej republiky
stanovisko k návrhu rozpoètu súdov,
i) dohliada, èi sudca spåòa predpoklady sudcovskej
spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu
bude vykonáva riadne po celý èas trvania funkcie
sudcu,
j) vydáva zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
k) ïalia pôsobnos, ak tak ustanoví zákon.
(6) Na prijatie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jej èlenov.
(7) Èinnos Súdnej rady Slovenskej republiky riadi
a organizuje jej predseda.
(8) Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
môe predloi ústavnému súdu návrh na zaèatie konania vo veciach súladu právnych predpisov pod¾a èl. 125
ods. 1 týkajúcich sa výkonu súdnictva.
(9) Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanovisko pod¾a odseku 5 písm. b) na základe podkladov od
tátneho orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných
skutoèností a vyjadrenia kandidáta na vymenovanie za
sudcu; podrobnosti ustanoví zákon.
(10) O strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva
riadne, poèas výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny senát; ustanovenia èl. 154d ods. 1 a 3 tým nie
sú dotknuté.
(11) Podrobnosti o vo¾be a odvolávaní predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, o spôsobe ustanovenia
èlenov Súdnej rady Slovenskej republiky, o jej pôsobnosti, o zastupovaní predsedu Súdnej rady Slovenskej
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republiky, o organizácii a o vzahoch k orgánom správy
súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy, ako aj
o spôsobe dohliadania, èi sudca spåòa predpoklady
sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne po celý èas výkonu
funkcie, ustanoví zákon..
8. V èl. 145 odsek 2 znie:
(2) Za sudcu môe by vymenovaný obèan Slovenskej republiky, ktorý je volite¾ný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 30 rokov, má vysokokolské právnické vzdelanie a spåòa predpoklady
sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne. Ïalie predpoklady
na vymenovanie za sudcu a jeho funkèný postup, ako
aj rozsah imunity sudcov ustanoví zákon..
9. V èl. 145a odsek 2 znie:
(2) Sudca vykonáva funkciu ako svoje povolanie.
Výkon funkcie sudcu je nezluèite¾ný s funkciou v inom
orgáne verejnej moci, vrátane funkcie predsedu Súdnej
rady Slovenskej republiky, so tátnozamestnaneckým
pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzahom, s podnikate¾skou èinnosou, s èlenstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej
osoby, ktorá vykonáva podnikate¾skú èinnos, ani
s inou hospodárskou alebo zárobkovou èinnosou
okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej èinnosti a èlenstva
v Súdnej rade Slovenskej republiky..
10. V èl. 147 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady
Slovenskej republiky odvolá aj sudcu, ktorý nespåòa
predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne, na základe právoplatného uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a èl. 154d ods. 1 alebo na základe
právoplatného rozhodnutia ústavného súdu, ktorým
sanos pod¾a èl. 154d ods. 2 zamietol..
11. V èl. 148 odsek 2 znie:
(2) Doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu nesmie zasahova do nezávislého výkonu súdnictva. Dôvody preruenia výkonu sudcovskej funkcie, podmienky na doèasné pridelenie sudcu a ïalie podmienky na
doèasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu ustanoví
zákon..
12. Èl. 148 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Za rozhodovanie nemono sudcu ani prísediaceho sudcu z radov obèanov stíha, a to ani po zániku ich
funkcie.
(5) Proti rozhodnutiu o zaèatí trestného stíhania
sudcu môe dotknutý sudca poda sanos, o ktorej
rozhoduje generálny prokurátor..
13. V èl. 151a ods. 6 sa slová èl. 130 ods. 1 písm. f)
nahrádzajú slovami èl. 130 ods. 1 písm. g).
14. Za èl. 154c sa vkladá èl. 154d, ktorý znie:
Èl. 154d
(1) Predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne, sa
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vzahujú aj na sudcu ustanoveného do funkcie pred
1. septembrom 2014. O prijatí stanoviska o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti pod¾a prvej vety
sudcu ustanoveného do funkcie pred 1. septembrom
2014 rozhoduje na základe podkladov od tátneho orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutoèností a vyjadrenia sudcu Súdna rada Slovenskej republiky
uznesením. Podrobnosti o rozhodovaní Súdnej rady
Slovenskej republiky o prijatí stanoviska o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú
záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne, vrátane spôsobu vyjadrenia sudcu k podkladom, ustanoví
zákon.
(2) Proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a odseku 1 mono poda sanos, o ktorej rozhodne ústavný súd; podrobnosti ustanoví zákon.
(3) Ak sudca ustanovený do funkcie pred 1. septembrom 2014 nespåòa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne, pod¾a právoplatného uznesenia
Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a odseku 1 alebo
pod¾a právoplatného rozhodnutia ústavného súdu,
ktorým sanos pod¾a odseku 2 zamietol, Súdna rada
Slovenskej republiky navrhne prezidentovi odvola
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sudcu. Nesplnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, e funkciu sudcu bude vykonáva riadne, je dôvodom na odvolanie sudcu.
(4) Funkcia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky ustanoveného pod¾a doterajích predpisov zaniká
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto ústavného zákona. Predseda Najvyieho súdu Slovenskej republiky je
èlenom Súdnej rady Slovenskej republiky do skonèenia
funkèného obdobia tých èlenov Súdnej rady Slovenskej
republiky, ktorí boli zvolení sudcami Slovenskej republiky pod¾a doterajích predpisov.
(5) Èlenovia Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení sudcami Slovenskej republiky, zvolení Národnou radou Slovenskej republiky, vymenovaní prezidentom
Slovenskej republiky a vymenovaní vládou Slovenskej
republiky pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za
èlenov Súdnej rady Slovenskej republiky pod¾a tohto
ústavného zákona; na ich èlenstvo sa vzahujú doterajie predpisy..
Èl. II
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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162
ZÁKON
z 27. mája 2014
o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky vykonávania verejnej zbierky (ïalej len
zbierka),
b) pôsobnos orgánov tátnej správy,
c) register zbierok,
d) spôsoby vykonávania zbierky,
e) správne delikty a sankcie za nesplnenie povinností
ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na zhromaïovanie
príspevkov a na iné zbierky uskutoèòované pod¾a osobitných predpisov.1)
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Zbierkou je získavanie a zhromaïovanie dobrovo¾ných peòaných príspevkov (ïalej len príspevok)
právnickými osobami oprávnenými vykonáva zbierku
pod¾a tohto zákona od vopred neurèeného okruhu prispievate¾ov na vopred urèený veobecne prospený
úèel alebo na individuálne urèenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb,
ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození ivota alebo potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí ivelnou pohromou.
(2) Veobecne prospeným úèelom je
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
ochrana ¾udských práv,
ochrana a tvorba ivotného prostredia,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
ochrana zdravia,
rozvoj sociálnych sluieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,
g) rozvoj dobrovo¾níckej èinnosti,
h) rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,
i) obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických
osôb,
j) podpora práce s demi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Hrubým výnosom zbierky sú príspevky získané
zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na oso1

bitnom úète na zhromaïovanie príspevkov získaných
zbierkou vedenom v banke alebo poboèke zahraniènej
banky2) (ïalej len osobitný úèet).
(4) Èistým výnosom zbierky je suma príspevkov po
odpoèítaní nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.
(5) Nákladmi zbierky sú skutoène vynaloené náklady spojené s materiálno-technickým a organizaèným
zabezpeèením zbierky, náklady spojené so správou
a zisovaním spôsobu pouitia èistého výnosu zbierky.
Náklady zbierky nesmú presiahnu 25 % z hrubého výnosu zbierky.
§3
Veobecné podmienky
(1) Zbierku môu vykonáva len právnické osoby
uvedené v odseku 2 a po právoplatnosti rozhodnutia
o zápise zbierky do registra zbierok. Vykonávanie zbierky na veobecne prospený úèel inými právnickými
osobami ako v odseku 2 a inými spôsobmi, ako ustanovuje tento zákon, je zakázané.
(2) Zbierku sú oprávnené vykonáva za podmienok
ustanovených týmto zákonom
a) obèianske zdruenie,
b) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,
c) neinvestièný fond,
d) nadácia,
e) Slovenský Èervený krí,
f) úèelové zariadenie cirkvi,
g) úèelové zariadenie náboenskej spoloènosti,
h) organizácia s medzinárodným prvkom,
i) záujmové zdruenie právnických osôb,
j) zdruenie obcí.
(3) Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadi osobitný úèet, na ktorom sa budú zhromaïova príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky
a prostredníctvom ktorého sa budú vykonáva úhrady
spojené s pouitím èistého výnosu zbierky.
(4) Zbierku pod¾a § 7 ods. 1 písm. c) a f) mono vykonáva na verejných priestranstvách a v priestoroch
právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu
alebo správcu nehnute¾nosti. Zbierku mono vykoná-

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon è. 308/1991 Zb.
o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov, zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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va aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to
po ich predchádzajúcom súhlase.
§4
Pôsobnos orgánov tátnej správy
(1) Zbierku, ktorej výnos bude pouitý na území Slovenskej republiky, zapíe do registra zbierok prísluný
správny orgán, ktorým je
a) okresný úrad, ak sa má vykona v jeho územnom obvode,
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo), ak sa má vykona na území presahujúcom územný obvod okresného úradu.
(2) Zbierku, ktorej aspoò èas èistého výnosu bude
pouitá mimo územia Slovenskej republiky, ministerstvo zapíe do registra zbierok len po predchádzajúcom
súhlasnom stanovisku Ministerstva zahranièných vecí
a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
§5
Registrácia zbierky
(1) Konanie o registrácii zbierky sa zaèína dòom, keï
bol príslunému správnemu orgánu doruèený návrh
na registráciu zbierky (ïalej len návrh).
(2) Návrh musí obsahova
a) názov, sídlo, IÈO, meno a priezvisko tatutárneho
orgánu alebo mená a priezviská èlenov tatutárneho
orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej
osoby,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby
zodpovednej za vykonávanie zbierky,
c) územie, na ktorom sa zbierka bude vykonáva pod¾a § 4,
d) úèel zbierky a názov zbierky, ak sa má pouíva; názov zbierky sa musí líi od názvu zbierky, ktorá u je
zaregistrovaná,
e) dátum zaèatia a dátum ukonèenia zbierky pod¾a
spôsobov vykonávania zbierky,
f) názov banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo osobitného úètu,
g) urèenie výky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ prostredníctvom sluby krátkych správ SMS (ïalej len darcovská správa SMS) alebo volaní na skrátené èíslo
sluby so peciálnym oèíslovaním3) prostredníctvom
telekomunikaèného operátora (ïalej len skrátené
èíslo),
h) územie pouitia výnosu zbierky pod¾a § 4.
(3) Ak návrh obsahuje údaje pod¾a odseku 2, prísluný správny orgán vydá rozhodnutie o zápise zbierky do
registra zbierok do 15 dní odo dòa zaèatia konania, ak
nie je dôvod na postup pod¾a odseku 4 alebo odseku 5.
(4) Správny orgán rozhodne o odmietnutí zapísa
zbierku do registra zbierok, ak jej úèel je v rozpore s § 2
ods. 2 alebo ak Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky zaujalo zamietavé stanovisko pod¾a § 4 ods. 2.
3
4
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(5) Ak návrh podala právnická osoba, ktorej správny
orgán uloil pokutu pod¾a tohto zákona a táto nebola
uhradená pod¾a právoplatného rozhodnutia o uloení
pokuty, správny orgán nezapíe zbierku do registra
zbierok poèas 24 mesiacov odo dòa, do ktorého mala
by pokuta uhradená. V tom prípade správny orgán konanie zastaví a lehotu, po ktorú nemono zbierku zapísa do registra zbierok, vyznaèí v spise.
§6
Register zbierok
(1) Register zbierok je informaèný systém verejnej
správy, ktorého správcom je ministerstvo.
(2) Register zbierok je verejný zoznam, do ktorého
prísluný správny orgán zapisuje
a) názov, sídlo, IÈO a webové sídlo právnickej osoby
oprávnenej vykonáva zbierku,
b) èíslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do
registra zbierok s uvedením správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
c) dátum zápisu a registrové èíslo zbierky,
d) úèel zbierky a názov zbierky, ak bol uvedený v návrhu na registráciu zbierky pod¾a § 5 ods. 2 písm. d),
e) spôsob vykonávania zbierky pod¾a § 7 ods. 1,
f) telefónne èíslo na zasielanie darcovských správ SMS
alebo pre volanie na skrátené èíslo,
g) názov banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo osobitného úètu,
h) dátum zaèatia a dátum ukonèenia zbierky pod¾a
spôsobov vykonávania zbierky,
i) územie, na ktorom sa zbierka bude vykonáva,
j) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby
zodpovednej za vykonávanie zbierky,
k) obdobie predåenia lehoty na vykonávanie zbierky
pod¾a § 7 ods. 4,
l) predèasné ukonèenie zbierky pod¾a § 12,
m) dátum predloenia predbenej správy zbierky,
n) dátum predloenia závereènej správy zbierky,
o) hrubý výnos zbierky,
p) èistý výnos zbierky,
q) výsledok kontroly, ak bola kontrola vykonaná a
r) pokutu, ak bola uloená; dátum, kedy mala by pokuta uhradená pod¾a právoplatného rozhodnutia
o uloení pokuty, a dátum úhrady pokuty.
(3) Údaje zapísané v registri zbierok ministerstvo
zverejòuje na svojom webovom sídle.
§7
Spôsoby vykonávania zbierky a trvanie zbierky
(1) Zbierka sa môe vykonáva spôsobom alebo kombináciou týchto spôsobov:
a) zasielaním príspevkov na osobitný úèet,
b) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom
podniku poskytujúceho elektronické komunikaèné
siete alebo elektronické komunikaèné sluby 4) (ïalej
len podnik) alebo volaním na skrátené èíslo,
c) zbieraním do stacionárnych pokladnièiek,

) § 29 ods. 5 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
) § 5 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z.
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d) zbieraním do prenosných pokladnièiek,
e) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene,
f) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, portové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.
(2) Právnická osoba informuje na svojom webovom
sídle o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok.
(3) Zbierku pod¾a odseku 1 písm. a) a c), e) a f)
mono vykonáva najdlhie 12 mesiacov odo dòa zápisu zbierky do registra zbierok.
(4) Správny orgán môe povoli predåenie vykonávania zbierky pod¾a odseku 3 o ïalích 12 mesiacov na
návrh právnickej osoby o predåenie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného osobitného zrete¾a.
Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukonèením
zbierky zapísanej v registri zbierok a musí obsahova
dôvod predåenia lehoty na vykonávanie zbierky a predbenú správu zbierky u vykonanej zbierky k poslednému dòu predchádzajúceho mesiaca pod¾a § 13 ods. 2.
Ak nastali zmeny údajov zapísaných v registri zbierok,
návrh musí obsahova aj tieto zmeny. Správny orgán
vydá rozhodnutie o predåení vykonávania zbierky do
15 dní odo dòa podania návrhu o predåenie lehoty na
vykonávanie zbierky a vykoná zápis v registri zbierok.
(5) Ministerstvo povolí predåenie vykonávania zbierky
pod¾a odseku 3, ktorej aspoò èas èistého výnosu sa pouije
mimo územia Slovenskej republiky len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
(6) Zbierku pod¾a odseku 1 písm. d) mono vykonáva najdlhie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.
(7) Vykonávaním zbierky pod¾a odseku 1 písm. d)
mono písomne poveri fyzické osoby, v ktorých sprievode je aspoò jedna osoba, ktorá dovàila pätnásty rok
svojho veku. Právnická osoba zabezpeèí jednotné oznaèenie týchto osôb pri vykonávaní zbierky. Tieto osoby
nemono odmeni z výnosu zbierky.
§8
Darcovská správa SMS
a volanie na skrátené èíslo
Ak sa vykonáva zbierka zasielaním darcovských správ
SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené
èíslo, právnická osoba bezodkladne oznámi správnemu
orgánu telefónne èíslo na zasielanie darcovských správ
SMS alebo pre volanie na skrátené èíslo na úèely zápisu do
registra zbierok. Do hrubého výnosu zbierky sa zahàòa
výka príspevku z darcovskej správy SMS alebo z volania
na skrátené èíslo a tieto príspevky musia by odvedené na
osobitný úèet do 90 dní odo dòa ukonèenia zbierky.
§9
Stacionárne pokladnièky
a prenosné pokladnièky
(1) Ak sa vykonáva zbierka zbieraním do stacionárnych pokladnièiek alebo do prenosných pokladnièiek,
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je právnická osoba vykonávajúca zbierku povinná zabezpeèi pokladnièky proti násilnému otvoreniu a proti
odcudzeniu vloených príspevkov. Právnická osoba je
povinná pokladnièku oznaèi názvom právnickej osoby
vykonávajúcej zbierku, nápisom Verejná zbierka, registrovým èíslom zbierky a názvom správneho orgánu,
ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak je viac
pokladnièiek, uvedie sa aj evidenèné èíslo pokladnièky.
(2) Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí
pokladnièky do 15 dní odo dòa ukonèenia zbierky vykonávanej pod¾a § 7 ods. 1 písm. c) a d). O otvorení pokladnièky sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje názov
právnickej osoby, èíslo právoplatného rozhodnutia
o zápise zbierky do registra zbierok s uvedením správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vykonávania zbierky, názov obce, v ktorej sa zbierka vykonala,
celkovú sumu získaných príspevkov, meno, priezvisko
a podpis najmenej dvoch poverených fyzických osôb,
ktoré dovàili osemnásty rok svojho veku a majú spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu. Ak je viac
pokladnièiek, v zápisnici o otvorení pokladnièky sa
uvedie aj evidenèné èíslo pokladnièky. Právnická osoba
je povinná takto získané príspevky do piatich dní odo
dòa otvorenia pokladnièky vloi na osobitný úèet.
§ 10
Predaj predmetov
(1) Ak sa vykonáva zbierka predajom predmetov,
v cene ktorých je zapoèítaný príspevok, vyznaèí sa na
nich zrete¾ne výka tohto príspevku. Ak to nie je moné
alebo úèelné, oznámi právnická osoba ete pred vykonávaním zbierky výku príspevku na vidite¾nom mieste, kde sa takéto predmety predávajú. Právnická osoba
ïalej vyvesí v priestore, kde sa takéto predmety predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, èíslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do
registra zbierok, dátum zaèatia a dátum ukonèenia
zbierky, úèel zbierky a výku príspevku.
(2) Ak sa vykonáva zbierka predajom predmetov, vedie právnická osoba evidenciu o predmetoch urèených
na tento predaj. Do hrubého výnosu zbierky sa zapoèíta výka príspevku z predaja predmetu. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky za kadý kalendárny mesiac trvania zbierky vloi na osobitný úèet do
15. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 11
Predaj vstupeniek
(1) V prípade získavania príspevkov usporadúvaním
kultúrneho podujatia, portového podujatia alebo iného verejného podujatia uvedie právnická osoba na
vstupenkách výku príspevku a èíslo vstupenky. Právnická osoba ïalej vyvesí v priestore, kde sa takéto vstupenky predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto
zbierku vykonáva, èíslo právoplatného rozhodnutia
o zápise zbierky do registra zbierok, dátum zaèatia
a dátum ukonèenia zbierky a úèel zbierky.
(2) Ak sa vykonáva zbierka predajom vstupeniek na
kultúrne podujatie, portové podujatie alebo iné verej-
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né podujatie usporadúvané na úèel získavania príspevkov, vedie právnická osoba evidenciu o vstupenkách
urèených na predaj. Do hrubého výnosu zbierky sa zapoèíta výka príspevku z predaja vstupenky. Právnická
osoba je povinná takto získané príspevky za kadý kalendárny mesiac trvania zbierky vloi na osobitný úèet
do 15. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 12
Predèasné ukonèenie zbierky
Ak predèasne zanikol úèel zbierky, právnická osoba
je povinná ukonèi zbierku dòom zániku úèelu zbierky
a v lehote 15 dní odo dòa zániku úèelu zbierky oznámi
túto skutoènos správnemu orgánu. Právnická osoba
zale správnemu orgánu do 30 dní odo dòa zániku úèelu zbierky predbenú správu zbierky pod¾a § 13 ods. 2
a návrh na pouitie získaných prostriedkov. Ak sa
zbierka vykonávala darcovskými správami SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené èíslo,
právnická osoba zale správnemu orgánu do 90 dní odo
dòa zániku úèelu zbierky predbenú správu zbierky
pod¾a § 13 ods. 2 a návrh na pouitie získaných prostriedkov. Správny orgán rozhodne o návrhu na pouitie
takto získaných príspevkov v súlade s § 2 ods. 2.
§ 13
Predbená správa zbierky
a závereèná správa zbierky
(1) Právnická osoba je povinná do 90 dní odo dòa
ukonèenia zbierky predloi správnemu orgánu predbenú správu zbierky.
(2) Predbená správa zbierky obsahuje
a) preh¾ad vykonávania zbierky,
b) preh¾ad hrubého výnosu zbierky pod¾a spôsobov vykonávania zbierky,
c) bankové výpisy z osobitného úètu.
(3) Právnická osoba je povinná do 12 mesiacov odo
dòa ukonèenia zbierky predloi správnemu orgánu závereènú správu zbierky pod¾a odseku 4 písm. a) a b).
Závereènú správu zbierky pod¾a odseku 4 písm. a) a b),
ktorej èistý výnos sa pouije mimo územia Slovenskej
republiky, predloí právnická osoba do 24 mesiacov
odo dòa ukonèenia zbierky.
a)
b)
c)
d)

(4) Závereèná správa zbierky obsahuje
preh¾ad nákladov zbierky,
preh¾ad pouitia èistého výnosu zbierky na jej úèel,
doklady preukazujúce náklady zbierky,
doklady preukazujúce pouitie èistého výnosu
zbierky.

(5) Právnická osoba zverejní na svojom webovom sídle predbenú správu zbierky pod¾a odseku 2 písm. a)
a b) a závereènú správu zbierky pod¾a odseku 4 písm. a)
a b) v lehotách ustanovených v odsekoch 1 a 3, a to poèas aspoò 12 mesiacov.
(6) Správny orgán vyhodnotí predbenú správu
zbierky a závereènú správu zbierky do 30 dní od ich doruèenia. Ak predbená správa zbierky alebo závereèná
správa zbierky neobsahuje doklady pod¾a odseku 2 alebo odseku 4 písm. a) a b), správny orgán vyzve právnic-
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kú osobu, aby predbenú správu zbierky alebo závereènú správu zbierky doplnila do 15 dní od doruèenia výzvy.
§ 14
Kontrola
(1) Na kontrolu nad vykonávaním zbierok je prísluný správny orgán, ktorý preveruje, èi sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými
v registri zbierok a s týmto zákonom.
(2) Správny orgán môe vykona kontrolu dokladov
závereènej správy zbierky v sídle právnickej osoby.
Právnická osoba je povinná predloi doklady potrebné
na vykonanie kontroly na výzvu správneho orgánu. Ministerstvo môe poveri prísluný okresný úrad na vykonanie kontroly zbierky zapísanej do registra zbierok
pod¾a § 4 ods. 1 písm. b). Okresný úrad zale ministerstvu správu o výsledku kontroly do 15 dní od jej ukonèenia.
(3) Právnická osoba je povinná predloi správnemu
orgánu doklady závereènej správy zbierky pod¾a § 13
ods. 4 písm. c) a d) do 10 dní od doruèenia jeho iadosti.
§ 15
Správne delikty
(1) Správny orgán uloí právnickej osobe pokutu od
100 eur do 1 000 eur, ak právnická osoba
a) vykonáva zbierku bez zápisu do registra zbierok,
b) vykonáva zbierku bez predåenia jej zápisu v registri
zbierok pod¾a § 7 ods. 4,
c) nepoverí vykonávaním zbierky fyzické osoby pod¾a
§ 7 ods. 7,
d) neoznámi telefónne èíslo na zasielanie darcovských
správ SMS alebo skrátené èíslo pod¾a § 8,
e) nezabezpeèí a neoznaèí pokladnièky pod¾a § 9 ods. 1,
f) poruí niektorú z povinností ustanovených v § 10
alebo § 11,
g) pokraèuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej úèelu
v rozpore s § 12,
h) nepredloí predbenú správu zbierky a závereènú
správu zbierky v lehotách pod¾a § 13 ods. 1 a 3,
i) nezverejní na svojom webovom sídle predbenú
správu zbierky a závereènú správu zbierky pod¾a
§ 13 ods. 5,
j) nepouije èistý výnos zbierky na úèel zapísaný v registri zbierok,
k) nepredloí doklady potrebné ku kontrole pod¾a § 14,
l) nesplní povinnos pod¾a § 17 ods. 2.
(2) Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada na
povahu, závanos, spôsob, èas trvania, následky
a okolnosti spáchania správneho deliktu pod¾a odseku 1.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr do troch rokov
odo dòa poruenia povinnosti.
(4) Uloením pokuty pod¾a tohto zákona nezanikajú
povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
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Spoloèné, prechodné
a zruovacie ustanovenia
§ 16
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
(1) Vykonávanie zbierky povolenej pod¾a doterajích
predpisov musí by ukonèené do 31. júla 2014. Vykonávanie zbierky pod¾a prvej vety po 31. júli 2014 sa povauje
za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok.
(2) Vyúètovanie zbierky pod¾a odseku 1 predloí
právnická osoba, ktorá zbierku vykonávala, správnemu orgánu do 31. júla 2015.
(3) Konanie o zbierke zaèaté a právoplatne neskonèené pod¾a doterajích predpisov sa zastavuje.
§ 18
Zruujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady è. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení zákona è. 194/1990 Zb., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z. a zákona
è. 445/2008 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky è. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady è. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
5
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5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z.,
122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z.,
154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z.,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z. a zákona
152/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 18 sa na konci pripájajú tieto slová: ak tento
zákon neustanovuje inak..
2. Doterají text § 18 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ïalie oslobodenia,
ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznaèí v spise s uvedením dôvodu.
(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznaèí v spise s uvedením dôvodu, ak pod¾a sadzobníka
je splnomocnený
a) upusti od vybratia poplatku,
b) zníi poplatok alebo
c) zvýi poplatok..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II. Vnútorná správa poloka 36 znie:
Poloka 36
Zápis
a) verejnej zbierky do registra verejných
zbierok vykonávanej na celom území
Slovenskej republiky ................................... 20 eur
b) verejnej zbierky do registra verejných
zbierok vykonávanej v územnom obvode
okresného úradu .......................................... 5 eur
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c) predåenia vykonávania verejnej zbierky
do registra verejných zbierok ..................... 10 eur.
Èl. III
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z.,
zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.
a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 19 ods. 1 sa vypúa písmeno b) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 4.
Doterajie písmená c) a i) sa oznaèujú ako písmená b) a h).
2. § 20 sa vypúa.
3. V § 21 ods. 4 sa vypúajú slová na organizovanie
aktivít pod¾a § 20 ods. 1 zameraných na získanie
peòaných prostriedkov na financovanie úèelu fondu,
výdavky.
4. V § 23 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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163
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. júna 2014
o podmienkach pouívania dobrovo¾ného oznaèovania po¾nohospodárskych produktov
a potravín na úèely informovania spotrebite¾a

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 9b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 195/2007 Z. z. ustanovuje:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto vyhláka upravuje podmienky pouívania
dobrovo¾ných oznaèení a slov vyjadrujúcich pôvod po¾nohospodárskych produktov a potravín v Slovenskej
republike.
(2) Táto vyhláka sa vzahuje na po¾nohospodárske
produkty a potraviny, ktoré sú umiestnené na trh v Slovenskej republike.
(3) Pôvod po¾nohospodárskych produktov a potravín
v Slovenskej republike a ich regionálny pôvod mono
vyjadri slovami, prostredníctvom mapy alebo iného
symbolu len pri tých po¾nohospodárskych produktoch
a potravinách, ktoré spåòajú podmienky ustanovené
touto vyhlákou.
(4) Touto vyhlákou nie je dotknuté oznaèovanie po¾nohospodárskych produktov a potravín pod¾a osobitných predpisov.1)
§2
Pouívanie oznaèenia
Slovenský po¾nohospodársky produkt
a Slovenská potravina
(1) Po¾nohospodársky produkt mono oznaèi slovami Slovenský po¾nohospodársky produkt, ak bol
1

a) vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike
alebo
b) cielene získaný v Slovenskej republike od zvierat
znákou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z vo¾ne ijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu
zveri.
(2) Potravinu, ktorá nie je po¾nohospodárskym produktom pod¾a odseku 1, mono oznaèi slovami Slovenská potravina, ak
a) najmenej 75 % surovín a prísad z celkového mnostva pouitých na jej výrobu pochádza zo Slovenskej
republiky a
b) vetky fázy jej výrobného procesu sa uskutoèòujú
v Slovenskej republike.
§3
Pouívanie oznaèenia potraviny
vyrobenej v Slovenskej republike
Potravinu mono oznaèi slovami Vyrobené na Slovensku, ak vetky fázy jej výrobného procesu sa uskutoèòujú v Slovenskej republike.
§4
Pouívanie oznaèenia
po¾nohospodárskeho produktu pochádzajúceho
z regiónu a potraviny vyrobenej v regióne
(1) Po¾nohospodársky produkt mono oznaèi slovami Regionálny po¾nohospodársky produkt z..., v ktorých sa uvedie daný región Slovenskej republiky (ïalej
len región), ak bol

) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoloènej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4) v platnom znení, èl. 13 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1760/2000
zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o oznaèovaní hovädzieho mäsa a výrobkov
z hovädzieho mäsa a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení,
nariadenie Komisie (ES) è. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia (ES)
è. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre oznaèovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá
uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso (Ú. v. EÚ L 157, 17. 6. 2008) v platnom znení, èl. 1, 7 a 30 nariadenia Komisie (ES) è. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24. 6. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre po¾nohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343,
14. 12. 2012), § 5 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 41/2012 Z. z. o mede, èl. 75 a 77
a príloha VII èas V a VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoloèná organizácia trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 922/72, (EHS) è. 234/79, (ES)
è. 1037/2001 a (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1337/2013 z 13. decembra
2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatòovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1169/2011, pokia¾ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre èerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíò, oviec, kôz a hydiny (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).
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a) vypestovaný alebo zberaný v danom regióne uvedenom na oznaèení alebo
b) cielene získaný v danom regióne od zvierat znákou,
zo zabitých chovaných zvierat alebo z vo¾ne ijúcich
zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.
(2) Potravinu, ktorá nie je po¾nohospodárskym produktom pod¾a odseku 1, mono oznaèi slovami Regionálna potravina z..., v ktorých sa uvedie daný región,
ak obsahuje základnú zloku2) pochádzajúcu z daného
regiónu a pri jej výrobe sa vyuívajú postupy a metódy
charakteristické a typické pre daný región.
(3) Regiónom je historicky vymedzená zemepisná oblas alebo územie, ktoré sa vyznaèuje relatívne homogénnymi, najmä geograficko-prírodnými podmienkami. Názvy regiónov sú uvedené v prílohe.
(4) Po¾nohospodársky produkt pod¾a odseku 1 a potravina pod¾a odseku 2 sa vyrábajú tradièným výrobným procesom alebo z tradièných surovín alebo majú
tradièné zloenie typické pre daný región.
(5) Pouívanie tradièného výrobného procesu, tradiènej suroviny alebo tradièné zloenie pod¾a tejto
vyhláky musí by na trhu v Slovenskej republike
preukázané poèas obdobia trvajúceho najmenej 30
rokov.
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§5
Pouívanie oznaèenia
Farmársky po¾nohospodársky produkt
a Farmárska potravina
(1) Po¾nohospodársky produkt mono oznaèi slovami Farmársky po¾nohospodársky produkt, ak bol vypestovaný na farme alebo bol získaný od zvierat alebo
zo zvierat chovaných na farme v súlade s osobitnými
predpismi.3)
(2) Potravinu, ktorá nie je produktom pod¾a odseku 1, mono oznaèi slovami Farmárska potravina,
ak bola vyrobená na farme zo surovín vypestovaných
alebo získaných od zvierat alebo zo zvierat chovaných
na farme v súlade s osobitnými predpismi.3)
Spoloèné a závereèné ustanovenia
§6
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov4) a oznaèovania potravín.5)
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.

2

) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebite¾om, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1924/2006 a (ES) è. 1925/2006 a ktorým sa zruuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011)
v platnom znení.
3
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne
a na malé mnostvá.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické poiadavky na priamy predaj a dodávanie
malého mnostva prvotných produktov rastlinného a ivoèíneho pôvodu a dodávanie mlieka a mlieènych výrobkov koneènému spotrebite¾ovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
4
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
5
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 2000/13/ES o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov, týkajúcich sa oznaèovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 05) v platnom znení.
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Príloha
k vyhláke è. 163/2014 Z. z.

Názvy regiónov
Názov regiónu
Bratislava
Záhorie
Trnavsko
Podunajsko
Ponitrie
Stredné Povaie
Horné Povaie
Dolné Pohronie a Poiplie
Tekov
Pohronie
Hont
Novohrad
Podpo¾anie
Horehronie
Kysuce
Turiec
Orava
Liptov
Gemer
ari
Spi
Abov
Horný Zemplín
Dolný Zemplín

Prísluné okresy
Malacky, Senica Skalica
Pezinok, Trnava, Hlohovec
Dunajská Streda, Senec, Galanta, a¾a,
Nové Zámky (severozápadná èas), Komárno
Topo¾èany, Nitra, Zlaté Moravce, Bánovce nad
Bebravou, Partizánske, Prievidza
Pieany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenèín,
Ilava
Povaská Bystrica, Púchov, Bytèa, ilina
Levice (juná èas), Nové Zámky (juná èas)
Levice (severná èas)
arnovica, iar nad Hronom, Zvolen (severozápadná
èas), Banská Bystrica (okrem juhovýchodnej èasti)
Banská tiavnica, Krupina, Ve¾ký Krtí (západná
èas)
Ve¾ký Krtí (východná èas), Luèenec, Poltár
Detva, Banská Bystrica (juhovýchodná èas), Zvolen
(východná a juhovýchodná èas)
Brezno
Èadca, Kysucké Nové Mesto
Martin, Turèianske Teplice
Trstená, Námestovo, Dolný Kubín
Ruomberok, Liptovský Mikulá
Rimavská Sobota, Roòava, Revúca
Stará ¼ubovòa (juhovýchodná èas), Sabinov, Preov,
Bardejov
Spiská Nová Ves, Poprad, Kemarok, Gelnica,
Levoèa, Stará ¼ubovòa (severozápadná èas)
Koice, Koice vidiek
Vranov nad Top¾ou, Humenné, Medzilaborce,
Svidník, Stropkov, Snina
Trebiov, Michalovce, Sobrance
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164
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 11. júna 2014
o podmienkach pouívania dobrovo¾ného oznaèovania potravín obsahujúcich glykozidy
steviolu a ich pouitie na reklamné a marketingové úèely a ich propagáciu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje podmienky dobrovo¾ného
oznaèovania potravín obsahujúcich prídavnú látku E
960 glykozidy steviolu1) a ich pouitie na reklamné
a marketingové úèely a ich propagáciu; tým nie sú
dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.2)
§2
Na úèely tejto vyhláky sa glykozidmi steviolu rozumie látka obsahujúca najmenej 95 % hmot. steviozidu,
rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v suine.
§3
(1) Ak sa na výrobu potraviny pouijú glykozidy steviolu, v oznaèení potraviny sa uvedú slová pod¾a osobitných predpisov,3) prièom na informovanie spotrebite¾a, oznaèenie tejto potraviny na jej reklamné
a marketingové úèely a propagáciu mono pouíva len
tieto slová:
a) s glykozidmi steviolu, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov
A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu
a dulkozidu v suine,

b) s rebaudiozidom A, ak glykozidy steviolu obsahujú
najmenej 95 % hmot. rebaudiozidu v suine,
c) so steviozidom, ak glykozidy steviolu obsahujú
najmenej 95 % hmot. steviozidu v suine,
d) s glykozidmi steviolu získanými zo stévie, prièom
slová zo stévie mono nahradi slovami zo stévioveho extraktu alebo z extraktu z listov stévie,
e) s glykozidmi steviolu rastlinného pôvodu alebo
s glykozidmi steviolu z rastlinného zdroja,
f) s glykozidmi steviolu prirodzene sa vyskytujúcimi
v listoch stévie.
(2) V oznaèení zloenia potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu nemono pouíva slová pod¾a odseku 1
písm. a) a f).
(3) V oznaèení potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu a na jej reklamné a marketingové úèely a jej propagáciu mono graficky alebo obrazom stvárni rastlinu stévie alebo jej èasti, len ak v blízkosti tohto
stvárnenia budú uvedené slová so sladidlom spolu so
slovami pod¾a odseku 1 písm. a) a f).
§4
Potravina obsahujúca glykozidy steviolu sa môe
umiestòova na trh v obale, ktorého oznaèenie nespåòa
poiadavky tejto vyhláky, a do vyèerpania zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.

1

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokia¾ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295,
12. 11. 2011).
2
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokia¾ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2011) v platnom znení, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 127/2012 Z. z. o oznaèovaní potravín.
3
) § 10 ods. 5 vyhláky è. 127/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1333/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008)
v platnom znení.
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165
VYHLÁKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 13. júna 2014
o filmovom projekte

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 22a
ods. 2 zákona è. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 374/2013 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Minimálny èasový rozsah filmového projektu
Pod¾a § 22a ods. 1 zákona mono poskytnú finanèné
prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu urèené na realizáciu filmového projektu, ktorý
a) pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných
kinematografických diel1) s èasovým rozsahom kadého
z nich najmenej 70 minút alebo
b) je audiovizuálnym dielom primárne urèeným pre televízne vysielanie a je
1. samostatným audiovizuálnym dielom s èasovým rozsahom najmenej 40 minút alebo
2. viacdielnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 èastí a s èasovým rozsahom kadej jeho èasti
najmenej 40 minút.

a) základné,
b) kultúrne,
c) realizaèné.
(2) Filmový projekt, na realizáciu ktorého mono
poskytnú pod¾a § 22a ods. 1 zákona finanèné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, spåòa kritériá kultúrneho testu, ak audiovizuálne dielo
spåòa základné kritérium a z celkového poètu bodov
kultúrneho testu dosiahlo najmenej 24 bodov, z toho
najmenej 9 bodov za kultúrne kritériá.
(3) Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlaèiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.
§3
Minimálna suma oprávnených výdavkov

§2

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu
pod¾a § 22a ods. 1 zákona je 2 000 000 eur; táto minimálna suma nemôe presiahnu 50 % celkového rozpoètu na produkciu filmového projektu.

Kritériá kultúrneho testu
a vzor tlaèiva kultúrneho testu

§4

(1) Kritériá kultúrneho testu sa èlenia na

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Marek Maïariè v. r.

1

) § 2 ods. 2 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych
diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
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Príloha
k vyhláke è. 165/2014 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
KULTÚRNY TEST
Názov audiovizuálneho diela:
Základné kritérium:
áno/nie

Dielo nemá pornografický charakter.
Kultúrne kritériá:
bodovanie

è.

kritérium

1

Dielo zobrazuje, vyuíva alebo prezentuje
skutoèné alebo fiktívne udalosti, osobnosti
alebo lokality, ktoré sú významnou súèasou
slovenskej alebo európskej kultúry, histórie
alebo prírodného dedièstva, alebo ktoré súvisia
s univerzálne významnou udalosou alebo
námetom filmu je literárne alebo iné umelecké
dielo s výraznou kultúrnou hodnotou.

áno  5
nie  0

Téma diela je zaloená na zobrazení
významnej spoloèenskej hodnoty
v európskom kontexte, ako napríklad
kultúrna rozmanitos, sloboda,
spravodlivos, solidarita, tolerancia, rovnos,
ochrana práv detí, ochrana menín alebo
¾udských práv, ochrana ivotného prostredia,
repektovanie tradícií kultúry alebo rodiny.

áno  5
nie  0

3

Väèina diela je nakrútená v pôvodnom
jazyku, ktorý je niektorým z jazykov
európskych krajín, národov alebo etnických
skupín ijúcich v Európe.

áno  4
nie  0

4

Dielo významnou mierou prispieva k rozvoju
niektorého z audiovizuálnych ánrov alebo
k rozvoju kreativity a originality audiovizuálneho
spôsobu zobrazovania skutoènosti.

áno  4
nie  0

5

Na vytvorení diela sa podie¾ajú reisér,
scenárista, kameraman, architekt,
kostýmový výtvarník, autor hudby
komponovanej pre dielo alebo herec v hlavnej
úlohe, ktorí za svoju predchádzajúcu tvorbu
získali ocenenia na významných svetových
kultúrnych podujatiach alebo nominácie na
významné ceny v oblasti kinematografie
a audiovizuálnej kultúry.

áno  4
nie  0

Dielo efektívne prispieva k rozvoju
audiovizuálnej výchovy alebo hodnotovej
orientácie detí a mládee.

áno  2
nie  0

2

6

Poèet bodov

Maximálny
24

body

Dosiahnutý
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Realizaèné kritériá:
è.

kritérium

1

Osoby zúèastnené na tvorbe a výrobe filmu
sú obèania niektorého zo tátov Európskeho
hospodárskeho priestoru:

1.1

hlavný reisér alebo druhý reisér,

1.2

producent, koproducent alebo výkonný
producent,

1.3

scenárista, autor námetu alebo autor
dialógov,

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

hlavný kameraman alebo druhý kameraman,
herec v hlavnej úlohe,
herec vo ved¾ajej úlohe,
autor alebo interpret hudby komponovanej
pre dielo,
architekt alebo výtvarník,
kostýmový návrhár,
strihaè,
vedúci výroby rekvizít,
umelecký maskér,

bodovanie

áno  1
nie  0
áno  1
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0
áno  0,5
nie  0

1.13

vedúci produkcie, postprodukcie alebo
vizuálnych efektov,

1.14

asistent niektorej z profesií  architekt alebo
výtvarník, kostýmový návrhár, strihaè,
vedúci výroby rekvizít, umelecký maskér.

áno  0,1 a 0,5
nie  0

2

Predpokladané zabezpeèenie distribúcie diela
v tátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru.

áno  1 a 4
nie  0

3

Nakrúcanie diela v lokalitách alebo
v túdiách v Slovenskej republike.

4

Vyuitie dodávate¾ských sluieb na území
Slovenskej republiky.

5

Vyuitie zvukovej alebo obrazovej
postprodukcie v Slovenskej republike.

áno  1 a 4
nie  0
áno  4
nie  0
áno  1 a 4
nie  0
Maximálny
24

Poèet bodov

body

Vysvetlivky:
1. Za kritériá 1.1 a 1.2 sa ude¾uje maximálne 1 bod za kadé kritérium.
2. Za kritériá 1.3 a 1.8 a 1.13 sa ude¾uje maximálne 0,5 bodu za kadé kritérium.
3. Za kritérium 1.14 sa ude¾uje 0,1 bodu za kadú profesiu, najviac vak 0,5 bodu.

Dosiahnutý
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4. Za kritérium 2 sa ude¾uje za kadý tát 1 bod, najviac vak 4 body.
5. Za kritérium 3 sa ude¾ujú body nasledovne:
a) 1 bod, ak poèet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového poètu dní nakrúcania,
b) 2 body, ak poèet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového poètu dní nakrúcania,
c) 3 body, ak poèet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového poètu dní nakrúcania,
d) 4 body, ak poèet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového poètu dní nakrúcania.
6. Za kritérium 5 sa ude¾ujú body nasledovne:
a) 1 bod, ak poèet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového
postprodukcie,
b) 2 body, ak poèet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového
postprodukcie,
c) 3 body, ak poèet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového
postprodukcie,
d) 4 body, ak poèet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového
postprodukcie.

poètu dní
poètu dní
poètu dní
poètu dní
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166
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót zo 4. marca
2014 a 24. apríla 2014 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Portugalskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudla platnos 1. júna 2014.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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167
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 26. mája
2014 a 12. júna 2014 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí védskeho krá¾ovstva o zastupovaní vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudla platnos 15. júna 2014.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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168
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 26. mája
2014 a 3. júna 2014 bola ukonèená platnos Dohody medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Maïarska o zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie
è. 387/2012 Z. z.) dòom 15. júna 2014.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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