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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
      SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
                     Pavol   R u s k o                                                                                             
                podpredseda vlády SR      
            a minister hospodárstva SR

  
 Bratislava  2. novembra 2004
            Číslo: 1868/2004-001

Smernica č. 8/2004 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o postupe, obsahu a forme zabezpečenia systému rýchlej výmeny informácií o výskyte 
nebezpečného nepotravinárskeho výrobku

Na  zabezpečenie  systému  rýchlej  výmeny  informácií  o výskyte  nebezpečného 
nepotravinárskeho výrobku (ďalej len „RAPEX“) podľa § 23 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 634/1992 
Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 451/2004 Z. z. vydávam túto smernicu:

Čl. I

(1) Povinnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
ako  notifikačného  orgánu  Slovenskej  republiky  pre  RAPEX  zabezpečuje  na  ministerstve 
kontaktná osoba, ktorou je určený štátny zamestnanec odboru ochrany spotrebiteľa.

(2)  Ak  Komisia  Európskych  spoločenstiev  (ďalej  len  „Komisia“)  oznámi  ministerstvu 
výskyt nebezpečného výrobku na trhu v niektorom z členských štátov, kontaktná osoba požiada 
Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný príslušný orgán dozoru a kontroly podľa osobitných 
predpisov1) (ďalej  len „orgány dozoru a kontroly“),  aby zistili,  či  sa výrobok predával  alebo 
predáva  v Slovenskej  republike,  zhromaždili  informácie  o nebezpečnom  výrobku,  vykonali 
hodnotenie rizika a prijali opatrenia, ak je to nevyhnutné v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti 
ľudí. 

____________________
1) Napríklad  zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.  272/1994  Z.  z.  o ochrane  zdravia  ľudí  v znení 

neskorších predpisov.

(3)  Kontaktná  osoba  po  doručení  informácií  od  orgánov  dozoru  a  kontroly  o výskyte 
nebezpečného výrobku v Slovenskej republike  
a) overí informácie od orgánov dozoru a kontroly, 
b) zaradí  informácie do príslušných formulárov určených Komisiou podľa prílohy č.  1 až 3 

a skontroluje, či sú informácie vo formulároch úplné,
c) bezodkladne,  najneskôr  v lehotách  podľa  prílohy  č.  4,  informuje  Komisiu  o výskyte 

nebezpečného výrobku v Slovenskej republike.
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(4) Ak orgán dozoru a kontroly oznámi výskyt nebezpečného výrobku na trhu v Slovenskej 
republike ministerstvu, kontaktná osoba postupuje podľa odseku 3. 

Čl. II

(1)  Kontaktná  osoba  zodpovedá  za  obsah  informácií  uvedených  v oznámení  Komisii 
o výskyte nebezpečného výrobku v Slovenskej republike.     

(2)  Ak  by  informácie  v oznámení  mohli  ovplyvniť  výsledky  súdneho  konania,  zmariť 
trestné stíhanie alebo porušiť obchodné tajomstvo, treba s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. 

Čl. III

(1)  Komunikačným prostriedkom pre  RAPEX sú  elektronické  komunikačné  zariadenia 
používajúce elektronickú poštu a mimo pracovného času, počas víkendov a sviatkov aj mobilné 
telefónne spojenie. 

(2)  Ak  komunikácia  prostredníctvom  elektronického  komunikačného  zariadenia  podľa 
odseku 1 zlyhá, na doručenie oznámenia možno použiť fax.

(3) Komunikačným jazykom pre RAPEX v Slovenskej republike je slovenský jazyk a vo 
vzťahu ku Komisii anglický jazyk.

Čl. IV

Táto smernica nadobúda účinnosť 15. novembra 2004. 

Pavol Rusko v. r.
minister

                                                    Príloha č. 1 k smernici
                                                    Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

                                                                                      republiky č. 8/2004
      

OZNÁMENIE 

A. podľa článku 11 Smernice 2001/95/EC o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
B. podľa článku 12 Smernice 2001/95/EC o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
C. prípadu, ktorý vyžaduje mimoriadnu akciu členských štátov 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

01.   Oznamujúca krajina a kontaktná osoba:
02.   Dátum oznámenia: 
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VÝROBOK

03.   Kategória výrobku a colný kód:
04.   Názov výrobku, značka, cena a krajina pôvodu:
05.   Typ, číslo modelu, čiarový kód, znakový kód:
06.   Popis, fotografia (formát jpg) výrobku a jeho obal:
07.   Platné normy alebo predpisy:
08.   Vyhlásenie o zhode:

VÝROBCA

09.   Názov, adresa a informácie o kontakte na výrobcu alebo jeho zástupcu:
10.   Názov, adresa a informácie o kontakte na vývozcu a dovozcu:

DISTRIBÚTOR A MALOOBCHODNÝ PREDAJCA

11.  Názov, adresa a informácie o kontakte na distribútorov alebo ich zástupcov:            
12.   Dodávateľské reťazce (obchody, supermarkety, cez e-mail, cez Internet) a
       krajiny určenia:

NEBEZPEČENSTVO

13.   Druh rizika:
14.   Súhrn výsledkov testov, analýz a závery:
15.   Popis nehôd ktoré sa stali:

PRIJATÉ  OPATRENIA

16.   Dobrovoľné opatrenia (rozsah, druh a trvanie):
17.   Povinné opatrenia (rozsah, druh a trvanie):

INÉ INFORNÁCIE      

18.   Doplnkové informácie:

                                        Príloha č. 2 k smernici 
                                                       Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

                                                                                           republiky č. 8/2004

REAKCIA NA OZNÁMENIE

podľa článku 12 Smernice 2001/95/EC o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 

01.   Reagujúca krajina a kontaktná osoba:

02.   Dátum reakcie:
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03.   Číslo oznámenia (oznamujúca krajina a názov výrobku):

04.   Výrobok nájdený: áno/nie

05.   Hodnotenie rizika:

06.   Dobrovoľné opatrenia (rozsah, druh, trvanie a odôvodnenie):

07.   Povinné opatrenia (rozsah, druh, trvanie a odôvodnenie):

08.   Trvanie:

09.   Iné informácie:

                                Príloha č. 3 k smernici 
                                                      Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

                                                                                   republiky č. 8/2004  

OZNAMOVACÍ FORMULÁR PRE HRAČKY

Označte príslušnú kolónku:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[ ]    Oznámenie podľa článku 7 Smernice
       88/378/EEC z 3. mája 1988 o 
        bezpečnosti hračiek – Klauzula    
        o ochrane             
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[ ]    Oznámenie podľa článku 12 Smernice
        2001/95/EC o všeobecnej bezpečnosti
        výrobkov a podľa článku 7 Smernice
        88/378/EEC o bezpečnosti hračiek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Časť 1

Klauzula o ochrane podľa článku 7
Smernice 88/378/EEC o bezpečnosti hračiek

Označte príslušnú kolónku a uveďte dôvody:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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       Nevyhovenie vyplýva z:          Dôvody
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                [ ]    Neschopnosti vyhovieť zásadným 

  požiadavkám uvedeným v článku 3,
  ak hračka nespĺňa normy (článok 7.1.a)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                [ ]    Nesprávnej aplikácie noriem (článok 7.1.b)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                [ ]    Nedostatkov v normách (článok 7.1.c)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priložené doplnkové informácie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Kópia správ testov, certifikátov, skúšok atď.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Kópia opatrenia na úrovni štátu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Časť 2

Oznámenie

A. podľa článku 12 Smernice 2001/95/EC o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
B. prípadu, ktorý vyžaduje mimoriadnu akciu členských štátov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

01.   Oznamujúca krajina a kontaktná osoba:
02.   Dátum oznámenia: 

VÝROBOK

03.   Kategória výrobkov a colný kód:
04.   Názov výrobku, značka, cena a krajina pôvodu:
05.   Typ, číslo modelu, čiarový kód, znakový kód:
06.   Popis, fotografia (formát jpg) výrobku a jeho obal:
07.   Platné normy alebo predpisy:
08.   Vyhlásenie o zhode:

VÝROBCA

09.   Názov, adresa a informácie o kontakte na výrobcu alebo jeho zástupcu:
10.   Názov, adresa a informácie o kontakte na vývozcu/dovozcu:

DISTRIBÚTOR A MALOOBCHODNÝ PREDAJCA

11.  Názov, adresa a informácie o kontakte na distribútorov alebo ich zástupcov:            
12.   Dodávateľské reťazce (obchody, supermarkety, cez e-mail, cez Internet) a
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       krajiny určenia:

NEBEZPEČENSTVO

13.   Druh rizika:
14.   Súhrn výsledkov testov, analýz a závery:
15.   Popis nehôd, ktoré sa stali:

PRIJATÉ  OPATRENIA

16.   Povinné opatrenia (rozsah, druh a trvanie):

INÉ INFORNÁCIE      

17.   Doplnkové informácie:
  

                                  Príloha č. 4 k smernici
                                                    Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

                                                                                     republiky č. 8/2004  

LEHOTY PRE KONTAKTNÉ MIESTO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Akcia      Lehota

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaslať komisii oznámenia týkajúce sa                                            najviac 3 dni
mimoriadnych situácií
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zaslať Komisii rozhodnutia a akcie, ktoré prijali                           najviac 10 dní
- orgány v prípade vážneho rizika
- orgány a výrobcovia a distribútori po dohode
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaslať Komisii dobrovoľné opatrenia                        najviac 10 dní
výrobcov a distribútorov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaslať Komisii informácie o vážnych rizikách, na                          najviac 10 dní
ktoré sa vzťahuje povinnosť výmeny podľa RAPEX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaslať Komisii rozhodnutia a akcie ktoré prijali                       najviac 15 dní
orgány v prípade výrobkov ktoré nepredstavujú
vážne riziko
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Potvrdiť alebo zmeniť informácie ktoré už boli                       najviac 45 dní
poskytnuté v etape predchádzajúcej rozhodnutiu
o prijatí opatrenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Oznámiť Komisii akúkoľvek zmenu alebo zrušenie                      najviac 5 dní
oznámeného opatrenia alebo akcie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reakcia na oznámenie vyžadujúce mimoriadnu                          najviac 20 dní
akciu členských štátov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reakcia na oznámenie o rozhodnutiach a akciách                      najviac 45 dní 
prijatých štátnymi orgánmi; opatrenia a akcie
prijaté po dohode medzi štátnymi orgánmi a 
výrobcami a distribútormi; dobrovoľné opatrenia
výrobcov a distribútorov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reakcia na oznámenia týkajúce sa výrobkov                              najviac 15 dní
vyrobených alebo poprvýkrát predávaných na 
jeho území
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výnos č. 3
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

z 28. októbra 2004, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 2/2002 na 

vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 8 zákona č. 163/2001 Z. z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č. 2/2002  na  vykonanie  zákona  
č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie: 
„§ 1a

Týmto výnosom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v 
prílohe č. 11“. 

2. Do  Prílohy  č.  10  k  výnosu  2/2002  podrobnosti  o  klasifikácií,  balení  a označovaní 
nebezpečných chemických prípravkov sa na konci štvrtej časti vkladá text, ktorý znie:

„Piata časť

UTAJENIE CHEMICKEJ IDENTITY LÁTKY
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ČASŤ A

Informácie uvádzané v žiadosti o utajenie

Úvodné poznámky

A. V § 22 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len 
„zákon“) sú ustanovené  podmienky,  pri  ktorých môže podnikateľ  (osoba  zodpovedná za 
uvedenie prípravku na trh) využiť utajenie.

B. Aby  sa  zabránilo  viacnásobným  žiadostiam  o  utajenie,  ktoré  sa  týkajú  tej  istej  látky 
používanej v rôznych prípravkoch, môže sa použiť jedna a tá istá žiadosť, ak určité množstvo 
chemických prípravkov má:
- rovnaké nebezpečné zložky prítomné v tom istom rozsahu koncentrácie, 
- rovnakú klasifikáciu a označenie,
- rovnaké predpokladané použitie.

Na utajenie chemickej identity rovnakej chemickej látky v chemických prípravkoch, ktorých 
sa to týka, sa musí použiť jediné alternatívne pomenovanie. Žiadosť o utajenie má obsahovať 
všetky informácie uvedené v žiadosti a nesmie sa v nej opomenúť uviesť názov alebo obchodný 
názov každého chemického prípravku.

C. Alternatívne pomenovanie použité na označení musí zodpovedať bodu 2 prílohy k vyhláške 
č. 515/2001 Z. z. „Zloženie alebo informácie o prísadách“.

To  znamená,  že  použité  alternatívne  pomenovanie  bude  obsahovať  také  informácie  
o chemickej látke, aby sa zabezpečilo bezrizikové nakladanie s chemickým prípravkom.

D. Pri  podaní  žiadosti  o  použitie  alternatívneho  názvu musí  osoba,  ktorá  je  zodpovedná  za 
uvedenie prípravku na trh,  zohľadniť nutnosť poskytnúť dostatočné množstvo informácií, 
aby  na  pracovisku,  na  ktorom  sa  s  prípravkom  nakladá,  bola  zabezpečená  zdravotná  a 
bezpečnostná prevencia a minimalizovali sa riziká pri nakladaní s prípravkom.

Žiadosť o utajenie

V súlade s § 22 zákona musí žiadosť o utajenie obsahovať tieto informácie:
1. Meno a úplnú adresu (vrátane telefónneho čísla) osoby, ktorá je v Európskom spoločenstve 

vymenovaná  ako  zodpovedná osoba  za  uvedenie  chemického  prípravku na  trh  (výrobca, 
dovozca alebo distribútor).

2. Presná  identifikácia  látky  (látok),  ktorá  je  navrhovaná  na  utajenie  a  alternatívne 
pomenovanie.

CAS číslo EINECS číslo

Chemický  názov  podľa  medzinárodnej 
nomenklatúry a klasifikácie  ((Prílohy I 
k smernici Rady 67/548/EHS 
(Príloha  č.  1  tohto  výnosu)  alebo 
dočasná klasifikácia)

Alternatívne 
pomenovanie

(a)
(b)
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(c)
Poznámka:  V prípade,  ak  sú  látky  predbežne  klasifikované,  je  nutné  dodať  sprievodné 

informácie (bibliografické odkazy) ako dôkaz, že dočasná klasifikácia zohľadňuje 
všetky príslušné dostupné informácie, ktoré sa týkajú vlastností látky.

3. Zdôvodnenie žiadosti o utajenie (vyšetrovanie – prijateľnosť)
4. Označenie (označenia) alebo obchodný názov (názvy) prípravku (prípravkov).
5. Je označenie alebo obchodný názov rovnaký pre celé spoločenstvo?

   áno     nie
V prípade ak nie, napíšte označenie  (označenia)  alebo obchodný názov (názvy), ako sa 
používajú v jednotlivých krajinách:
Belgicko:
Česká republika:
Dánsko:
Nemecko:
Estónsko:
Grécko:
Španielsko:
Francúzsko:
Írsko:
Taliansko:
Cyprus:
Lotyšsko:
Litva:
Luxembursko:
Maďarsko:
Malta:
Holandsko:
Rakúsko:
Poľsko:
Portugalsko:
Slovinsko:
Slovensko:
Fínsko:
Švédsko:
Spojené kráľovstvo:
6. Zloženie prípravku (prípravkov) definované v bode 2 prílohy k vyhláške č. 515/2001 Z. z.
7. Klasifikácia prípravku (prípravkov) podľa § 24 zákona.
8. Označenie prípravku (prípravkov) podľa § 25 zákona.
9. Predpokladané použitie prípravku (prípravkov).
10. Karta (karty) bezpečnostných údajov v súlade s vyhláškou č. 515/2001 Z. z. 

ČASŤ B

Slovník na vytvorenie alternatívnych pomenovaní (všeobecné názvy)

1. Úvodná poznámka
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Slovník  je  založený  na postupe  pre  klasifikáciu  nebezpečných  chemických  látok  (rozdelenie 
chemických látok podľa druhov), ktoré sú uvedené v prílohe 1 a 6 výnosu 2/2002.

Môžu sa používať alternatívne označenia k tým, ktoré sú uvedené v slovníku. V prípade 
všetkých vybraných názvov sa poskytuje dostatočné množstvo informácií, aby sa na pracovisku, 
na ktorom sa s prípravkom nakladá, zabezpečilo bezrizikové zaobchádzanie s chemickým 
prípravkom a potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri nakladaní s prípravkom.

Druhy chemických látok sú určené nasledovným spôsobom:
- anorganické alebo organické látky, ktorých vlastnosti určuje spoločný chemický prvok, ktorý 

je ich základnou charakteristikou.  Pomenovanie druhu je odvodené od názvu chemického 
prvku. Tieto druhy sú uvedené v dodatku podľa atómového čísla chemického prvku (001 až 
103).

- organické látky, ktorých vlastnosti určuje spoločná funkčná skupina, ktorá je ich základnou 
charakteristikou.

Pomenovanie druhu chemickej látky je odvodené od názvu funkčnej skupiny.

Tieto druhy sú uvedené podľa konvenčného čísla, ktoré sa uvádza v dodatku (601-650).

V niektorých prípadoch sa pridávajú podskupiny druhov, ktoré sústreďujú látky so spoločnými 
vlastnosťami.

2. Vytvorenie všeobecného názvu

Všeobecné zásady
Pre účely vytvorenia všeobecného názvu sa prijíma nasledovný všeobecný postup vrátane 
následných dvoch stupňov:

a) identifikácia funkčných skupín a chemických prvkov, ktoré sa nachádzajú v molekule,
b) stanovenie  rozsahu  v akom  sa  budú  zohľadňovať  najdôležitejšie  funkčné  skupiny  a 

chemické prvky.
Uvedené funkčné skupiny a prvky, ktoré sa berú do úvahy, sú pomenovania druhov  
a podskupín, ktoré sú uvedené v bode 3 vo forme neobmedzeného zoznamu.

3. Rozdelenie látok do druhov a podskupín 

Číslo druhu
Príloha  1  k  výnosu 
2/2002  (Príloha  I 
k smernici 
67/548/EHS)

Druhy

                                                                         Podskupiny

001 zlúčeniny vodíka
hydridy

002 zlúčeniny hélia
003 zlúčeniny lítia
004 zlúčeniny berýlia
005 zlúčeniny bóru

borány 
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boritany
006 zlúčeniny uhlíka

karbamáty
anorganické zlúčeniny uhlíka
soli kyanovodíka
močovina a deriváty

007 zlúčeniny dusíka
kvartérne amóniové zlúčeniny
kyslé zlúčeniny dusíka
dusičnany
dusitany

008 zlúčeniny kyslíka
009 zlúčeniny fluóru

anorganické fluoridy 
010 zlúčeniny neónu
011 zlúčeniny sodíka
012 zlúčeniny horčíka

organokovové deriváty horčíka
013 zlúčeniny hliníka

organokovové deriváty hliníka
014 zlúčeniny kremíka

silikóny
kremičitany

015 zlúčeniny fosforu
kyslé zlúčeniny fosforu
fosfóniové zlúčeniny
fosforečné estery
fosfáty
fosforitany
fosforoamidy a deriváty

016 zlúčeniny síry
kyslé zlúčeniny síry
merkaptány
sírany
siričitany

017 zlúčeniny chlóru
chlorečnany
chloristany

018 zlúčeniny argónu
019 zlúčeniny draslíka
020 zlúčeniny vápnika
021 zlúčeniny skandia
022 zlúčeniny titánu
023 zlúčeniny vanádu
024 zlúčeniny chrómu

zlúčeniny šesťmocného chrómu
025 zlúčeniny mangánu
026 zlúčeniny železa
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027 zlúčeniny kobaltu
028 zlúčeniny niklu
029 zlúčeniny medi
030 zlúčeniny zinku

organokovové deriváty zinku
031 zlúčeniny gália
032 zlúčeniny germánia
033 zlúčeniny arzénu
034 zlúčeniny selénu
035 zlúčeniny brómu
036 zlúčeniny kryptónu
037 zlúčeniny rubídia
038 zlúčeniny stroncia
039 zlúčeniny ytria
040 zlúčeniny zirkónu
041 zlúčeniny nióbu
042 zlúčeniny molybdénu
043 zlúčeniny technécia
044 zlúčeniny ruténia
045 zlúčeniny ródia
046 zlúčeniny paládia
047 zlúčeniny striebra
048 zlúčeniny kadmia
049 zlúčeniny india
050 zlúčeniny cínu

organokovové deriváty cínu
051 zlúčeniny antimónu
052 zlúčeniny telúria
053 zlúčeniny jódu
054 zlúčeniny xenónu
055 zlúčeniny cézia
056 zlúčeniny bária
057 zlúčeniny lantánu
058 zlúčeniny céru
059 zlúčeniny prazeodýmu
060 zlúčeniny neodýmu
061 zlúčeniny prométia
062 zlúčeniny samária
063 zlúčeniny európia
064 zlúčeniny gadolínia
065 zlúčeniny terbia
066 zlúčeniny dysprózia
067 zlúčeniny holmia
068 zlúčeniny erbia
069 zlúčeniny túlia
070 zlúčeniny yterbia
071 zlúčeniny lutécia
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072 zlúčeniny hafnia
073 zlúčeniny tantalu
074 zlúčeniny volfrámu
075 zlúčeniny rénia
076 zlúčeniny osmia
077 zlúčeniny irídia
078 zlúčeniny platiny
079 zlúčeniny zlata
080 zlúčeniny ortuti

organokovové deriváty ortuti
081 zlúčeniny tália
082 zlúčeniny olova

organokovové deriváty olova
083 zlúčeniny bizmutu
084 zlúčeniny polónia
085 zlúčeniny astátu
086 zlúčeniny radónu
087 zlúčeniny francia
088 zlúčeniny rádia
089 zlúčeniny aktínia
090 zlúčeniny tória
091 zlúčeniny protaktínia
092 zlúčeniny uránu
093 zlúčeniny neptúnia
094 zlúčeniny plutónia
095 zlúčeniny amerícia
096 zlúčeniny curia
097 zlúčeniny berkélia
098 zlúčeniny kalifornia
099 zlúčeniny einsteinia
100 zlúčeniny fermia
101 zlúčeniny mendelevia
102 zlúčeniny nobélia
103 zlúčeniny lawrencia
601 Uhľovodíky

alifatické uhľovodíky
aromatické uhľovodíky
alicyklické uhľovodíky
polycyklické uhľovodíky (PAH)

602 halogénové uhľovodíky(*)
halogénové alifatické uhľovodíky(*)
halogénové aromatické uhľovodíky(*)
halogénové alicyklické uhľovodíky(*)
_____________
(*) uviesť podľa druhu, ktorý prislúcha halogénu

603 alkoholy a deriváty
alifatické alkoholy
aromatické alkoholy
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alicyklické alkoholy
alkanolamíny
epoxy deriváty
étery
glykolétery
glykoly a polyoly

604 fenoly a deriváty
halogénové deriváty fenolu(*)
_____________
(*) uviesť podľa druhu, ktorý prislúcha halogénu

605 aldehydy a deriváty
alifatické aldehydy
aromatické aldehydy
alicyklické aldehydy
alifatické acetály
aromatické acetály
alicyklické acetály

606 ketóny a deriváty
alifatické ketóny(*)
alicyklické ketóny
_____________
(*) vrátane chinónov

607 organické kyseliny a deriváty
alifatické kyseliny
halogénové alifatické kyseliny(*)
aromatické kyseliny
halogénové aromatické kyseliny(*)
alicyklické kyseliny
halogénové alicyklické kyseliny(*)
alifatické kyslé anhydridy
halogénové alifatické kyslé anhydridy(*)
aromatické kyslé anhydridy
halogénové aromatické kyslé anhydridy(*)
alicyklické kyslé anhydridy
halogénové alicyklické kyslé anhydridy(*)
soli alifatických kyselín
soli halogénových alifatických kyselín(*)
soli aromatických kyselín
soli halogénových aromatických kyselín(*)
soli alicyklických kyselín
soli halogénových alicyklických kyselín(*)
estery alifatických kyselín
estery halogénových alicyklických kyselín(*)
estery aromatických kyselín
estery halogénových aromatických kyselín(*)
estery alicyklických kyselín
estery halogénových alicyklických kyselín(*)
estery glykoléteru
akryláty
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metakryláty
laktóny
acylhalogenidy
_____________
(*) uviesť podľa druhu, ktorý prislúcha halogénu

608 nitrily a deriváty
609 nitro-zlúčeniny
610 chlórdusičnanové zlúčeniny
611 azoxy a azo zlúčeniny
612 amínové zlúčeniny

alifatické amíny a deriváty
alicyklické amíny a deriváty
aromanické amíny a deriváty
anilíny a deriváty
benzidín a deriváty

613 heterocyklické zásady a deriváty
benzimidazol a deriváty
imidazol a deriváty
pyretrinoidy
chinolín a deriváty
triazín a deriváty
triazol a deriváty

614 glykozidy a alkaloidy
alkaloid a deriváty
glykozidy a deriváty

615 kyanáty a izokyanáty
kyanáty
izokyanáty

616 amidy a deriváty
acetamidy a deriváty
anilíny

617 organické peroxidy
647 enzýmy
648 Komplexné zlúčeniny získané zo spracovania uhlia

kyslý extrakt
alkalický extrakt
antracénový olej
rezíduum extrakcie antracénového oleja
antracénová olejová frakcia
fenolový olej
rezíduum extrakcie fenolového oleja
uhoľné kvapaliny, extrakcia kvapalnými rozpúšťadlami
uhoľné kvapaliny, kvapalné rozpúšťadlá získané extrakciou
uhoľný olej
uhoľný decht
extrakt uhoľného dechtu
rezíduum tuhých častíc uhoľného dechtu
koks (uhoľný decht), nízkoteplotný, vysokoteplotná smola
koks (uhoľný decht), vysokoteplotná smola

17



koks (uhoľný decht), zmiešaná uhoľná vysokoteplotná smola
surový benzol
surové fenoly
bázy surového dechtu
destilačné bázy
destilované fenoly
destiláty
destiláty (uhoľné), extrakcia kvapalnými rozpúšťadlami, primárna
destiláty (uhoľné), extrakcia rozpúšťadlami, hydrokrakovaná
destiláty  (uhoľné),  extrakcia  rozpúšťadlami,  hydrokrakovaná 
hydrogenovaná stredná
destiláty (uhoľné), extrakcia rozpúšťadlami, hydrokrakovaná stredná
extrakčné rezíduá (uhoľné), nízkoteplotný alkalický uhoľný decht
čerstvý olej
palivá,  dieselové,  uhoľná  extrakcia  kvapalnými  rozpúšťadlami, 
hydrokrakované, hydrogenované
palivá,  letecký  benzín,  uhoľná  extrakcia  rozpúšťadlami, 
hydrokrakované, hydrogenované
benzín, uhoľná extrakcia rozpúšťadlami, hydrokrakovaná ropa 
produkty tepelného spracovania
ťažký antracénový olej
redestilát ťažkého antracénového oleja
ľahký olej
rezíduá extrakcie ľahkého oleja, s vysokou teplotou varu
rezíduá extrakcie ľahkého oleja, so strednou teplotou varu
rezíduá extrakcie ľahkého oleja, s nízkou teplotou varu
redestilát ľahkého oleja, s vysokou teplotou varu
redestilát ľahkého oleja, so strednou teplotou varu
redestilát ľahkého oleja, s nízkou teplotou varu
metylnaftalénový olej
rezíduum extrakcie metynaftalénového oleja
naftový (koks),extrakcia rozpúšťadlami, hydrokrakovaná
naftalénový olej
rezíduum extrakcie naftalénového oleja
redestilát naftalénového oleja
smola
redestilát smoly
rezíduum smoly
rezíduum smoly, tepelne spracované
rezíduum smoly, okysličené
produkty pyrolýzy
redestiláty
rezíduá (uhoľné), extrakcie kvapalnými rozpúšťadlami
decht z hnedého uhlia
decht z hnedého uhlia, nízkoteplotný
dechtový olej, s vysokou teplotou varu, ťažký
dechtový olej, so strednou teplotou varu, stredný
prací (premývací) olej
výťažok pracieho (premývacieho) oleja
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redestilát pracieho (premývacieho) oleja
649 Komplexné zlúčeniny získané zo spracovania ropy

ropa
naftový plyn 
nafta s nízkou teplotou varu
modifikovaná nafta s nízkou teplotou varu
katalyticky krakovaná nafta s nízkou teplotou varu
katalyticky reformovaná nafta s nízkou teplotou varu
tepelne krakovaná nafta s nízkou teplotou varu
hydrogenovaná nafta s nízkou teplotou varu
nafta s nízkou teplotou varu – bližšie neurčená
priamo získaný kerozín (letecký benzín)
kerozín – bližšie neurčený
krakovaný plynový olej
plynový olej – bližšie neurčený
ťažký palivový olej
mazivá
nerafinovaný alebo mierne rafinovaný základný olej
základný olej – bližšie neurčený
destilovaný aromatický extrakt
destilovaný aromatický extrakt (spracovaný)
stopový olej
voľný vosk
petrolátum

650 Rôzne látky
Nepoužívajte  tento  druh.  Namiesto  toho  používajte  druhy  alebo 
podskupiny uvedené vyššie.

4. Praktické použitie:
Po zistení,  či látka spadá pod jeden alebo viac druhov alebo podskupín, ktoré sú uvedené 
v zozname, sa všeobecný názov vytvorí nasledovne:

4.1. Ak označenie druhu alebo podskupiny je dostatočné pre vyjadrenie vlastností chemického 
prvku  alebo  dôležitých  funkčných  skupín,  bude  toto  označenie  vybraté  ako  všeobecný 
názov.

Príklady:
- 1.4 dihydroxybenzén

druh 604: fenoly a deriváty
všeobecný názov: deriváty fenolu

- butanol
druh 603: alkoholy a deriváty
podskupina: alifatické alkoholy
všeobecný názov: alifatický alkohol

- 2-izopropyletanol
druh 603: alkoholy a deriváty
podskupina: glykolétery
všeobecný názov: glykoléter 
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- metakrylát
druh 607: organické kyseliny a deriváty
podskupina: akryláty
všeobecný názov: akrylát 

4.2. Ak  označenie  druhu  alebo  podskupiny  nie  je  dostatočné  pre  vyjadrenie  vlastností 
chemického prvku alebo dôležitých  funkčných skupín,  všeobecný názov bude vytvorený 
kombináciou príslušných rozdielnych označení druhov a podskupín:

Príklady:
- chlórbenzén

druh 602: halogénované uhľovodíky
podskupina: halogénované aromatické uhľovodíky
druh: 017: zlúčeniny chlóru
všeobecný názov: chlórovaný aromatický uhľovodík

- 2,3,6-trichlórfenyloctová kyselina
druh 607: organické kyseliny
podskupina: halogénované aromatické kyseliny
druh 017: zlúčeniny chlóru
všeobecný názov: chlórovaná aromatická kyselina

- 1-chlór-1-nitropropán
druh 610: chlórnitrátové deriváty
druh 601: uhľovodíky
podskupina: alifatické uhľovodíky
všeobecný názov: chlórovaný alifatický uhľovodík

- tetrapropylditiopyrofosfát
druh 015: zlúčeniny fosforu
podskupina: fosforečné estery
druh 016: zlúčeniny síry
všeobecný názov: tiofosforečný ester

Poznámka: 

V prípade určitých prvkov, hlavne kovov, označenie druhu alebo podskupiny môže byť uvedené 
slovami „organický“ alebo „anorganický“.

Príklady:
- chlorid ortuťnatý 

druh 080: zlúčeniny ortuti
všeobecný názov: anorganické zlúčeniny ortuti

- octan bárnatý
druh 056: zlúčeniny bária
všeobecný názov: organická zlúčenina bária
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- dusitan etylnatý
druh: 007: zlúčeniny dusíka
podskupina: dusitany
všeobecný názov: organický dusitan

- hydrogénsiričitan sodný
skupina 016: zlúčeniny síry
všeobecný názov: anorganické zlúčeniny síry

(Uvedené príklady sú chemické látky z prílohy č. 1 k výnosu 2/2002 vzhľadom na chemické 
látky, pre ktoré sa môže požadovať utajenie)“.“

3. Za Prílohu č. 10 sa vkladá Príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 11
k výnosu 2/2002

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES zo dňa 31. mája 1999 týkajúca sa 
aproximácie zákonov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných prípravkov, Príloha VI ((Official Journal L)

2. Smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Českej 
republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a 
Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 
2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 
2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastiach voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania 
služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Official Journal L 168, 01/05/2004 
P. 0035 - 0067). 

Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005. 

Pavol Rusko v. r.
minister 
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                                                 DOPLNOK číslo 1
k Rozhodnutiu č. 84/2004

ministra hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR  schválený 
rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 84/2004 sa mení a dopĺňa takto : 

1. V por. čísle 13 v stĺpci „Utajovaná skutočnosť “ sa za slová „ pre posudzovanie žiadosti" 
vkladajú slová „ o udelenie licencií “.   

2. V por. čísle 14 v stĺpci „Utajovaná skutočnosť “ sa za slová „  pre posudzovanie žiadosti" 
vkladajú slová „ o udelenie licencií “ a za 1. vetu sa vkladá veta  „ Záznam z rokovania  
Stálej  expertnej  skupiny  pre  posudzovanie  žiadosti  o udelenie  licencií  na 
zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom a zoznam  členov Stálej expertnej  
skupiny pre posudzovanie žiadostí  o udelenie  licencií  na zahraničnoobchodnú činnosť  
s vojenským materiálom.“.  

3. V por. čísle 15 v stĺpci „Utajovaná skutočnosť “ sa za slová „ pre posudzovanie žiadosti" 
vkladajú slová „ o udelenie licencií “.

4. V por. čísle 17 v stĺpci „ Utajovaná skutočnosť “ sa za slová „ rokovania Rady “ vkladajú 
slová „  a zoznam členov Rady ministra hospodárstva pre problematiku obchodovania  
s vojenským materiálom.“.

Kontaktná osoba : Mikuláš Moško
                              bezpečnostný odbor
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    MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                
                     

                                                                                                 Číslo:   2816/2004-001

      S P R Á V A     O    H O S P O D Á R E N Í

  Štátneho   fondu   likvidácie   jadrovoenergetických  zariadení  a  nakladania   s 
vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi k 30.06.2004     

 
Materiál sa predkladá:                                                      Materiál obsahuje:

Na základe uznesenie vlády                                            1. Správu o hospodárení 
SR č. 80/1995 v nadväznosti                                           2. Výkazy
na úlohu B.12.
ministrovi financií SR

Predkladá:

Pavol   R U S K O
podpredseda vlády SR
minister hospodárstva SR 

                                                Bratislava,  august  2004
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S P R Á V A     O    H O S P O D Á R E N Í

Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi k 30.06.2004

____________________________________________________________________________

                
               Správa o hospodárení za I. polrok 2004 sa predkladá v zmysle zákona  NR SR č.  
254/1994 v znení  neskorších predpisov,  vyhlášky MH SR   č.  690 a štatútu Štátneho fondu 
likvidácie  jadrovoenergetických  zariadení,  schváleného  uznesením  vlády  SR  číslo  34  z  24. 
januára 1995.   
                
             PRÍJMY:
             
             Celková tvorba zdrojov ŠFLJEZ za rok 2004 bola nasledovná :
                  
               Počiatočný  stav  účtu  k  1.1.2004   bol  plánovaný  vo  finančnej    výške
10  817  209  000,-  Sk.  a  skutočný  stav  na  účte  k 1.1.2004  predstavuje   výšku  
10  916  411  696,65  Sk.  Skutočné  plnenie  je  na  101  %  a predstavuje  finančnú  čiastku  o
99  202  696,65  Sk  vyššiu  oproti  plánu,  z dôvodu  nižšieho  čerpania  výdavkov  vlastníkom 
jadrovoergetických  zariadení  -  Slovenských  elektrárni  a.s.  a vyššieho  príjmu  z vkladov  na 
účtoch. 

               Príspevok prevádzkovateľa jadrovoenergetických zariadení (ďalej len „JEZ“) sa 
plánoval vo výške 2 621 476 000,- Sk,  a  skutočne na účet fondu prišla suma 1 405 775 913,- 
Sk,  čo predstavuje plnenie na  54 % oproti plánovanému celoročnému rozpočtu.   
                                                   
             Transfer zo štátneho rozpočtu na likvidáciu jadrovej  elektrárne  A - 1 Jaslovské 
Bohunice na rok 2004 vláda pre našu organizáciu neschválila. .

             Úroky z vkladov na účte boli pre rok 2004 schválené vo výške 450 000 000,- Sk. 
Skutočne prijaté úroky z vkladov na účtoch sú  vo výške  296 881 005,49 Sk.  Výnos  z   úrokov 
pred      zdanením    predstavoval  353  288  396,53  Sk,  po  zdanení  predstavuje  výšku  
296 881 005,49 Sk.   Daň  z   úrokov tvorí čiastku 56 407 391,04 Sk.

            Výnosy z finančných prostriedkov zo ŠR (štátny rozpočet)  na samostatnom účte 
7000062449/8180  za rok 2004 sa nevytvorili žiadne, pretože sme nemali zo štátneho rozpočtu 
odsúhlasenú žiadnu finančnú čiastku.

         V prvom polroku 2004 nebol evidovaný žiaden príjem z pokút  a penále.

         Ostatné príjmy predstavujú 213,- Sk, čo príjem z dobropisov za časopisy a služby.
          
         Prehľad tvorby zdrojov ŠF LJEZ je nasledovný:

počiatočný stav fondu k 1.1.2004                         10 916 411 696,65  Sk
príspevky vlastníkov JEZ                                        1 405 775 913,00  Sk
dotácia za štátneho rozpočtu                                                        0,00  Sk
úroky z vkladov na účtoch (ŠF LJEZ)                        296 881 005,49  Sk
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výnosy  z finančných  prostriedkov zo ŠR                                    0,00  Sk
pokuty                                                                                           0,00  Sk
ostatné príjmy                                                                           213,00  Sk
                                                                            ____________________
               Z d r o j e   s p o l u                               12 619 068 828,14 Sk

Príjmy boli schválené vo výške 13 888 685 000 Sk,  skutočné príjmy sú vo finančnej výške 
12 619 068 828,14 Sk. Skutočnosť predstavuje plnenie na 91 % oproti schválenému rozpočtu 
pre rok 2004.  

            VÝDAVKY : 

            Boli schválené vo výške 1 172 208 000 Sk, a skutočné výdavky za prvý polrok 2004 
sú vo finančnej  výške 1 573 957 519,40 Sk. Čerpanie  prostriedkov predstavuje   134 %. 
Z finančnej  čiastky 1 573 857 519,40 Sk predstavujú výdavky na Správu fondu čiastku  
2 419 223,- Sk, výdavky pre Slovenské elektrárne a.s.: 205 538 296, 30 Sk a najväčšiu časť 
výdavkov tvorí pohľadávka voči štátnej pokladnici ( ďalej len ŠP)    vo  finančnej výške
1 366 000 000,- Sk,  prevod z bežného účtu (ďalej len BÚ) v Štátnej pokladnici (ďalej len 
ŠP)  na  termínovaný  účet   (ďalej  len  TÚ)  v štátnej  pokladnici,  potvrdený  konfirmáciou. 
Finančná čiastka 1 366 000 000,- je viazaná na termínovanom účte v dňoch (30.6.2004 – 
7.7.2004). Tieto peniaze na ceste zaevidujeme bankovým výpisom dňom 7.7.2004, ale sú na 
termínovanom účte.   

            Finančné prostriedky Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení  sa 
poskytujú na vopred určené akcie.  Ide o akcie súvisiace s likvidáciou jadrovoenergetických 
zariadení  v súlade s § 4, zákona 254/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky - dotácie zo Štátneho fondu likvidácie JEZ sa poskytovali vlastníkovi 
JEZ  -  SE a.s. v  jednotlivých štvrťrokoch nasledovne:

I.   štvrťrok 2004                                                                     0.–    Sk
II.  štvrťrok 2004                                                   205 538 296,30  Sk
                                       ____________________________________________
                                        S p o l u                        205 538 296,30  Sk                        
        
Dotácie zo ŠF LJEZ pre  SE a.s.                         205 538 296,30 Sk 

          Z celkových finančných prostriedkov  použitých  na likvidáciu  JEZ, nebola na 
likvidáciu JE A-1 žiadna dotácia zo štátneho.

             Použité finančné prostriedky sa členia podľa jednotlivých projektov
                                                                                                            (v Sk.)

I. Vyraďovanie JE A-1, I. etapa 26 574 232,10

II. Vyraďovanie JE A-1, II. etapa                                     0,–

III. Vyraďovanie JE V-1 0,–

IV. Hlbinné úložisko II. a III. etapa 0,–

V. Nakladanie s RAO a IRAO 0,–
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VI. Republikové úložisko RAO Mochovce 3 215 520,–

VII. Medzisklad vyhoreného paliva Bohunice 135 485 350,–

VIII. Ostatné projekty 40 263 194,20

S p o l u :  205 538 296,30.-

                      

  Dotácie  zo  ŠFL  JEZ  vlastníkovi  JEZ  -  SE  a.s.  boli  poskytnuté  na  základe  priorít 
schvaľovaných  Radou  štátneho  fondu  na  nasledovné  akcie  rozhodnutím  ministra 
hospodárstva SR: 

            
                                                                                                                                         (v Sk.)

 1/SE/02 Vývoj hlbinného úložiska VP a RA odpadu v SR              0,00

 2/SE/02 Spracovanie a úprava kalov      1 037 960,00

 4/SE/02 Sprac.a úprava kontam.zemín a betónovej sute      121 660,00

 5/SE/02 Metodológia hodnotenia výberu variantu vyraďovania 0,00

 6/SE/02 Databanka pre potreby vyraďovania JZ 754 600,00

 7/SE/02 Technol. a zariad. pre dekon.povrch.a techn.zariad. 1 304 380,00

 9/SE/02  Monitor.RAO a radiačná bezpeč. a ochrana pracov 930 930,00

10/SE/02 Zvýšenie využiteľnosti RÚRAO  886 270,00

11a/SE/02 Hodnotenie bezpečnosti úložísk  RAO Mochovce 2 329 250,00

11b/SE/02 Hodnotenie bezpečnosti úložísk RAO – VBK 0,00

12/SE/02 Rekognoskácia vzorkovanie a manipul.prostriedky   0,00

13/SE/02 Vývoj techn.a prostr.pre sprac.a úpr. RAO 374 935,00

16/SE/02 Databanka pre vyraďovanie JE typu VVER 440 0,00

17/SE/03 Zmena v užívaní stavby JE V-1 0,00

19/SE/03 Oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie 10 152 661,10

20/SE/03  Návrh záchytného systému pre mater.kont.rádion. 0,00

39/VYZ/02 Seizmické zodoľnenie a rozšírenie sklad. kapacity 135 485 350,00

41c/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – riad.uvoľnovanie do ŽP 0,00

41d/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – monitoring 0,00

41e/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – spracovanie 0,00

42/VYZ/02 Vyraďovanie dlhodobého skladu JE A1-real.   0,00

 44/VYZ/02 Monitorovacie pracovis.pre uvoľ-NAO do ŽP 0,00

 46/VYZ/02 Zámer pre vyraďov. JE A1  2.etapa vyraďov. 0,00

 47/VYZ/02 Monit.plošnej kontaminácie povrchov 0,00

53/VYZ/02 Spracov.kovových RAO z vyraď.JE A1 0,00

54/VYZ/02 Vyraďovanie zložiska pevných RAO 3 639 692,00

55/VYZ/02 Retenčné nádrže obj. 809 0,00
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58/VYZ/02   Optimalizácia technol. rozvodov vyraďov. JEZ 0,00

60/VYZ/02 Zariadenie pre dekontamináciu  JZ JE A-1 0,00

64/VYZ/02   Vyraďovanie technol. zariadení obj. 41 – I. etapa 1 932 613,00

65/VYZ/02   Rekonštrukcia APK a potrubných trás – I.etapa             2 892 449,00

67/VYZ/02  Digitálne riadený mobilný teleoper.MT 80. 0,00

68/VYZ/02  Zariad.pre bitum.organ.sorbentov PS44-II.etapa 0,00

70/VYZ/02  Monit.inform.a riadiaci syst./MIRS/pre vyr.JEA1 463 577,00

71b/VYZ/02 Zaobchádzanie so zachytenými RAM-PUŽ 0,00

72/VYZ/02 Zamedz.splach. kont. zemín v okolí obj. 41 a 44 53 900,00

73/VYZ/02 Vyraďovanie technologických zariadení obj.44 2 463 655,00

75/VYZ/02 Vyraďovanie horúcej komory A-1 451 220,00

76/VYZ/02 Dekontaminácia miestností a zariadenia JE A-1 0,00

77/VYZ/02 Skladovanie upravených  RAO – VYZ 0,00

78/VYZ/02 Modifikácia spracovat.liniek a úprava CHRO 0,00

79/VYZ/02 Modif.sprac.liniek, rozšir.využitia–sprac.a upr. kalov 0,00 

80/VYZ/02 Aktualiz. koncepčného plánu vyraď. JE V-1 0,00

83/VYZ/03 Prevádzka RÚRAO Mochovce 0,00

84/VYZ/02 Dokončenie ZÚNZ Trnava 40 263 194,20

87/VYZ/02 Sprac. nízkoaktívnych vôd z A-1 0,00

92/VYZ/02 Komplexná štúdia vyraďovania V-1 0,00

93/VYZ/02 Naloženie so ZRAM neznámeho pôvodu 0,00

95/VYZ/02 Rekonštrukcia objektu A –16 0,00

Celková suma za všetky faktúry: 205 538 296,30

                                                               

Dotácia vo výške 205 538 296,30 Sk  pre Slovenské elektrárne a.s. sa členila na:

- investičné akcie  pre SE a.s.    189 228 388,30 Sk /hradené-ŠFL JEZ/                      
-   neinvestičné akcie pre SE a.s.                         16 309 908,–    Sk    /hradené-ŠFL JEZ/
                                     S p o l u                   205 538 296,30 Sk

              Na posúdenie predložených žiadostí zasadala Rada fondu. Na základe jej návrhov 
schválených ministrom hospodárstva SR sa poskytli finančné prostriedky prevádzkovateľovi 
JEZ  - Slovenským elektrárniam a.s. 

          Z výdavkov na Správu ŠF LJEZ  sa  hradili náklady na  opravu kancelárskej a 
výpočtovej techniky, aktualizáciu softwaru, stravovanie zamestnancov, spotrebný materiál, 
poštovné, opravy strojov, odvody, mzdy, pohonné hmoty, náhradné diely, školenia , služobné 
cesty a iné služby v priebehu prvého polroka 2004. 

         Príjmy spolu                                                   12 619 068 828,14  Sk
         Výdavky pre SE a.s. -  spolu                               205 538 908,–   Sk.           
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         Výdavky ŠF LJEZ  spolu :                                1 368 418 611,30  Sk
                   Z toho Správa fondu                                      2 418 611,30  Sk 
                   Z toho prevod z BÚ na TÚ – ŠP             1 366 000 000,–    Sk
                                                               _____________________________
                                                         Zostatok         11 045 111 308,84  Sk
           

           Štátny fond likvidácie JEZ eviduje pohľadávky a záväzky:
         
           Voči Štátnej pokladnici evidujeme pohľadávku vo výške 1 366 000 000,- Sk. Je to 
prevod z bežného účtu v štátnej pokladnici na termínovaný účet taktiež v štátnej pokladnici 
potvrdený konfirmáciou k 7.7.2004.  Je to vklad na termínovaný účet v štátnej pokladnici, 
ide  o peniaze  na  ceste  a tieto  prostriedky  budú  zaúčtované  bankovým  výpisom  zo  dňa 
7.7.2004. 
        
           Pohľadávky voči Slovenským elektrárniam a.s. sa evidujú za obdobie prvého polroka 
2004 vo výške 596 900 050,- Sk. 

           Poskytnuté preddavky sa evidujú vo výške 142 800,- Sk. (Služby spojené s  užívaním 
priestorov na  Prievozskej   č. 30  vo  finančnej výške 140 000,- Sk, predplatné vo výške 2 
800,- Sk  Zbierky zákonov, Finančný spravodajca a  Ekonomické a právne informácie.
                                                                                              
           Záväzok voči inštitúciam sociálneho zabezpečenia 133 944,-Sk, zúčtovanie  dane 
59 051,- Sk,  záväzok  voči  zamestnancom  v  čiastke 298.163,- Sk. 

         Zostatok finančných prostriedkov Štátneho fondu likvidácie JEZ ako saldo príjmov a 
výdajov k 30.06.2004 vo výške 11 045 111 308,84 Sk súhlasí  s výpisom z účtov.

        Tieto prostriedky sú finančnými zdrojmi Fondu pre ďalšie obdobie.

       Záverom konštatujeme, že finančné prostriedky ŠF LJEZ boli vynaložené účelovo podľa 
plánu a odporúčaní Rady ŠF LJEZ na akcie, ktoré spĺňali podmienky zákona.

Vypracovala: Ing. Bieliková
V Bratislave 2. 8. 2004

    

Schválil: RNDr. Jozef Hrabina
                         riaditeľ
              Štátny fond likvidácie JEZ
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MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 
_________________________________________________________________

P O L R O Č N Ý      V Ý K A Z

O   TVORBE  A  POUŽITÍ   ZDROJOV  ŠTÁTNEHO  FONDU  LIKVIDÁCIE 
JADROVOENERGETICKÝCH  ZARIADENÍ,  NAKLADANIA  S  VYHORETÝM 

JADROVÝM  PALIVOM  A  RÁDIOAKTÍVNYMI  ODPADMI
                                                           k:   30.06.2004

  v  tis. Sk

Druh príjmov a výdavkov Schválený 
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Tvorba
Poč.stav fondu k.1.1. 2004 10 817 209,- 10 817 209,- 10 916 412,-
Príspevky vlastníka JEZ  (SE 
a.s.)

2 621 476,- 2 621 476,- 1 405 776,-

Pokuty uložené ÚJD 0,- 0,- 0,-
Penále 0,- 0,- 0,-
Úroky z fin. prostr. ŠFL JEZ 450 000,- 450 000,- 296 881,-
Ostatné príjmy 0,- 0,- 0,-
Dotácia zo ŠR 0,- 0,- 0,-
Výnosy z fin. prostr. zo ŠR 0,- 0,- 0,-
Ďalšie zdroje, ak to 
stanov.osob.predpis

0,- 0,- 0,-

Tvorba zdrojov fondu spolu 
od 1.1. - 30.06.2004 13 888 685,- 13 888 685,- 12 619 069,-
Investičné výdavky  (SE a.s.) 705 361,- 705 361,- 189 228,-
Investičné výdavky  (ŠFL 
JEZ)

30 300,- 30 300,- 5,-

Neinvestičné výdavky  (SE 
a.s.)

429 495,- 429 495,- 16 310,-

Transfér zo ŠR (SE a.s) 0,- 0,- 0,-
Neinv.výdavky ŠFL JEZ spolu 
Z toho Správa fondu:

7 052,- 7 052,- 1 368 415,-
           2 415,-

Výdavky spolu SE 1 134 856,- 1 134 856,- 205 538,-
Výdavky spolu ŠFL JEZ: 
z toho Správa fondu : 

37 352,- 37 352,- 1 573 958,-
2 420,-

Výdavky spolu SE a ŠFL 1 172 208,- 1 172 208,- 1 573 958,-
Zostatok finančných 
prostriedkov od 1.1. – 
30.06.2004 

12 716 477,- 12 716 477,- 11 045 111,-

         Vystavené dňa:    2.8.2004 Riaditeľ fondu: RNDr. Jozef Hrabina       
         Telefón:    02/53413987, 53412772 Pečiatka:
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VÝDAVKY  NA  SPRÁVU ŠFL JEZ OD 1.1. 2004  DO  30.06. 2004  
                                                                     v Sk 

Výdavky
Schválený
Rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť
%

610  mzdy zamestnancom 3  000 000,– 3 000 000,– 1 008 514,– 34

620  poistné a prísp. zamest. 
do poisťovní a do FZ

1 110 000,– 1 110 000,– 365 052,– 33

631  služby 300 000,– 300 000,– 3 505,20 1

632  energia, voda a komunik 250 000,– 250 000,– 124 742,50 50

633  materiál a dodávky 430 000,– 540 000,– 217 716,– 40

634  dopravné 440 000,– 440 000,– 92 978,10 21

635  rutinná a štand.údržba 200 000,– 90 000,–          35 286,40 39

636  Služby za kancelárie 370 000,– 370 000,– 105 000,– 28

637  školenia, kurzy, semináre 710 000,– 710 000,– 458 767,80 65

637  bankové prevody z BÚ 
v štátnej pokladnici na TÚ 

1 366 000 000,-

642  bežné transfery 242 000,– 242 000,– 3 270,–  1

711  software 50 000,– 50 000,–         0,– 0

713  nábytok a kancel.zariad.     250 000,– 250 000,– 4 391,– 2

714  dopravný prostriedok      0,– 0,–                     0,– 0

716  prípravná a proj.dokum. 2 000 000,– 2 000 000,– 0.– 0

716  rekonštr.a modernizácia 28 000 000,00 28 000 000,– 0,– 0

VŠETKO SPOLU:
Z toho Správa fondu

37 352 000,–
 37 352 000,-

37 352 000,–
37 352 000,-

1 368 419 223,- 
       2 419 223,- 6

VÝDAVKY  PRE  VLASTNÍKA  JEZ - SE a.s. OD 1.1.2004 -30.06.2004       
           

Výdavky
Schválený
Rozpočet

Upravený rozpočet
Skutočnosť

V Sk %
644 bežné výdavky 
SE a.s.

429 495 000,– 429 495 000,– 16 309 908,10 4

641 transfer zo ŠR 
SE a.s.

0,– 0,– 0,– 0

723 kapit.výdavky SE 
a.s. 

705 361 000,– 705 361 000,– 189 228 388,20 27

SPOLU: 1 134 856 000,– 1 134 856 000,– 205 538 296,30 18

V ý d a v k y     s p o l u:                   1 366 000 000,–   Sk
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                                                                   2 419 223,–   Sk
                                                               205 538 296,30 Sk 
                                                            1 573 957 519,30 Sk      

V Y Ú Č T O V A N I E

Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa zúčtovaných príjmov a výdajov

za obdobie od 1.1.2004 do 30.06.2004 (v Sk.)

ZDROJE:

Počiatočný stav fondu k 1.1.2004 10 916 411 696,65 Sk  

Príspevok vlastníkov jadrovoenergetických 
zariadení  (SE a.s.)

1 405 775 913,00 Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu 0,00 Sk

Úroky z vkladov   296 881 005,49 Sk

Výnosy z FP zo ŠR 0,00 Sk

Pokuty a penále 0,00 Sk 

Ostatné príjmy 213,00 Sk

Príjmy spolu:           12 619 068 828,14 Sk

ZDROJE  SPOLU:     12 619 068 828,14 Sk

VÝDAVKY:

Investičné spolu: 189 232 779,20 Sk

Z toho: - SE a.s. 189 228 388,20 Sk

- ŠFLJEZ spolu:
- Z toho Správa fondu

4 391,– Sk
4 391,– Sk

Neinvestičné  spolu: 1 384 724 740,10 Sk

Z toho: - SE a.s. 16 309 908,10 Sk

- ŠFLJEZ spolu:
- Z toho Správa fondu

1 368 414 832,– Sk
2 414 832,– Sk

            -     Transfer zo ŠR pre SE a.s. 0,– Sk

Výdavky spolu   pre  SE a.s. 205 538 296,30 Sk.

Výdavky  spolu  pre ŠFLJEZ spolu:
Z toho pre Správu fondu:

1 368 419 223,– Sk
2 419 223,– Sk

VÝDAVKY  SPOLU: 1 573 957 519,30 Sk

ZOSTATOK  FONDU  K  30.06.2004 11 045 111 308,84 Sk

VÝDAVKY  NA  SPRÁVU ŠFL JEZ          
v Sk

Výdavky Schválený Skutočné Schválený Návrh 
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rozpočet 2003
čerpanie 

2003
 Rozpočet

2004
rozpočtu 

2005
%

610  mzdy zamestnancom 2 825 000,– 2 300 897,– 3 000 000,– 3 300 000,– 110

620  poistné a prísp. 
zamest.  do poisťovní 

  1 057 000,– 772 436,– 1 110 000,– 1 275  000,– 115

631  služby 320 000,– 55 837,86 300 000,– 310 000,– 103

632  energia, voda 
a komunik

208 000,– 213 100,80 250 000,– 360 000,– 144

633  materiál a dodávky 395 000,– 199 506,80 430 000,– 480 000,– 89

634  dopravné 459 000,– 229 542,70 440 000,– 470 000,– 107

635 rutinná a štandardná 
údržba

185 000,– 91 734,– 200 000,–  280 000,– 311

636  služby za kancelárie 362 000,– 269 284,10 370 000,– 600 000,– 162

637  školenia, kurzy, 
semináre 

701 000,– 409 244,14 710 000,– 1000000,– 141

642  bežne transfery 175 000,– 3 270,– 242 000,– 246 000,–  102

711  software 45 000,– 0,– 50 000,–       60 000,– 120

713  nábytok 
a kancel.zariad.

    255 000,– 148 117,20 250 000,– 197 000,– 79

714  dopr. prostriedok  0,– 0,– 0,–      650 000,- 100

716  prípravná 
a proj.dokum.

2 000 000,– 0,– 2 000 000,– 0.– 100

717  rekonštr.a 
modernizácia

16 578 000,– 0,– 28 000 000,– 0,– 100

VŠETKO SPOLU:
Z toho Správa fondu

25 565 000,–
    6 687 000,–

4 692 970,60 37 352 000,–
7 352 000,-

9 228 000,- 
9 228 000,-
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VÝDAVKY  PRE  VLASTNÍKA  JEZ - SE a.s. OD 1.1.2004 -30.06.2004    
           

Výdavky
Schválený 

rozpočet 2003
Skutočné 
čerpanie 

2003

Schválený 
rozpočet

2004

Návrh 
rozpočtu 

2005
%

644 bežné výdavky SE 
a.s.

274 065 000,– 258 995 069,80 429 495 000,– 708 218 000,– 165

641 transfer zo ŠR SE 
a.s.

0,– 0,– 0,– 0,– 0

723 kapit.výdavky SE 
a.s. 

568 447 000,– 513 078 650,– 705 361 000,– 646 723 000,– 92

SPOLU:     842 512 000,– 772 073 719,80 1134856000,– 1354941000,– 119

V ý d a v k y     s p o l u:                   1 366 000 000,–   Sk
                                                                   2 419 223,–   Sk
                                                               205 538 296,30 Sk 
                                                            1 573 957 519,30 Sk         
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V Y Ú Č T O V A N I E

Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa zúčtovaných príjmov a výdajov

za obdobie od 1.1.2004 do 30.06.2004 (v Sk.)

ZDROJE:

Počiatočný stav fondu k 1.1.2004 10 916 411 696,65 Sk  

Príspevok vlastníkov jadrovoenergetických 
zariadení  (SE a.s.)

1 405 775 913,00 Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu 0,00 Sk

Úroky z vkladov   296 881 005,49 Sk

Výnosy z FP zo ŠR 0,00 Sk

Pokuty a penále 0,00 Sk 

Ostatné príjmy 213,00 Sk

Príjmy spolu:           12 619 068 828,14 Sk

ZDROJE  SPOLU:     12 619 068 828,14 Sk

                                                  VÝDAVKY

Investičné spolu: 189 232 779,20 Sk

Z toho: - SE a.s. 189 228 388,20 Sk

- ŠFLJEZ spolu:
- Z toho Správa fondu

4 391,– Sk
4 391,– Sk

Neinvestičné  spolu: 1 384 724 740,10 Sk

Z toho: - SE a.s. 16 309 908,10 Sk

- ŠFLJEZ spolu:
- Z toho Správa fondu

1 368 414 832,– Sk
2 414 832,– Sk

            -    Transfer zo ŠR pre SE a.s. 0,– Sk

Výdavky spolu   pre  SE a.s. 205 538 296,30 Sk.

Výdavky  spolu  pre ŠFLJEZ spolu:
Z toho pre Správu fondu:

1 368 419 223,– Sk
2 419 223,– Sk

VÝDAVKY  SPOLU: 1 573 957 519,30 Sk

ZOSTATOK  FONDU  K  30.06.2004 11 045 111 308,84 Sk

Bilancia príjmov a výdavkov
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi  za  prvý polrok 2004

                                                                                                     v tis. Sk.
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Ukazovateľ

Rozpočet 
2004

Skutočnosť 
2004

%

1 2
3 

=2/1x100

Z d r o     j e  

Počiatočný stav prostriedkov k 1.1.2004 10 817 209,- 10 916 412,- 101

Príjmy: - náhrad a odvodov 0,- 0,- 0

             - splátky pôžičiek 0,- 0,- 0

             - úroky z vkladov a pôžičiek 450 000,- 296 881,- 66

- príspevok zo štátneho rozpočtu 0,-          0,- 0

             - prijaté úvery 0,- 0,- 0

             - ostatné príjmy 2 621 476,- 1 405 776,- 54

Príjmy s p o l u 13 888 685,- 12 619 069,- 91

Zdroje celkom 13 888 685,- 12 619 069,- 91

P o     t r e b y  

- Neinvestičné dotácie 429 495,- 16 310,- 4

- Investičné dotácie 705 361,- 189 228,- 27

- Poskytnuté pôžičky 0,- 0,- 0

- Splátky úverov 0,- 0,- 0

- Ostatné výdavky 37 352,- 1 368 420,-

   - z toho na správu fondu 37 352,- 2 420,- 6

Výdavky  s p o l u 1 172 208,- 1 573 958,- 134

Konečný stav prostriedkov  30.06.2004 12 716 477,- 11 045 111,- 87

Implementácia Sektorového operačného programu Priemysel a služby v roku 2004

         MH SR ako Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len 
SOP PS) v období apríl – august 2004 postupne zverejnilo výzvy na predkladanie projektov. 
Nasledovné  informácie  o implementácii  jednotlivých  opatrení  SOP PS,  zaslané  jednotlivými 
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sprostredkovateľskými  orgánmi  pod  Riadiacim  orgánom  po  uzávierke  prvých  výziev  na 
predkladanie projektov sú aktuálne k 15.11.2004:

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) v rámci Schémy podpory malých 
a stredných  podnikateľov  (schéma  štátnej  pomoci)  a  Schémy  podpory  existujúcich 
a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis). Na skrátené programovacie  obdobie 
2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných za obidve schémy 1 206,60 mil. Sk vrátane 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v rámci  Schémy  podpory  malých  a     stredných   
podnikateľov (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená 15.6.2004 a jej uzávierka bola 30.9.2004. 
V rámci výzvy bolo predložených 416 projektov a na základe získaných údajov od NARMSP 
predstavuje objem požadovaných prostriedkov 8 269,64 mil. Sk.

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie projektov v rámci Schémy podpory existujúcich 
a     začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis)   zatiaľ nebol bližšie stanovený nakoľko 
závisí od počtu schválených projektov a výšky požadovaných finančných prostriedkov v rámci 
Schémy podpory malých a stredných podnikateľov (schéma štátnej pomoci).

Opatrenie 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Uvedené  opatrenie  zamerané  na  podporu  verejného  sektora  implementujú  NARMSP 
a Slovenská  agentúra  pre  rozvoj  investícií  a obchodu  (ďalej  len  „SARIO“).  Pre  skrátené 
programovacie obdobie 2004–2006 je na celé opatrenie alokovaných 1 646,00 mil. Sk vrátane 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

V oblasti  týkajúcej  sa  budovania  inkubátorov,  výskumno-vývojových  centier  a 
technologických parkov opatrenie  implementuje  NARMSP. Výzva na predkladanie  projektov 
bola zverejnená 7.4.2004 a jej uzávierka bola 31.8.2004. V rámci výzvy bolo predložených 17 
projektov. Na základe  údajov získaných od NARMSP je  objem požadovaných prostriedkov 
1 289,30 mil. Sk.

V oblasti  budovania  priemyselných  parkov a  rekonštrukcie  výrobných hál je  opatrenie 
implementované  SARIO.  Výzva  na  predkladanie  projektov  bola  zverejnená  7.4.2004  a jej 
uzávierka  bola  1.10.2004.  V rámci  výzvy bolo predložených  7 projektov a podľa zaslaných 
údajov od SARIO predstavuje objem požadovaných prostriedkov 1 105,89 mil. Sk.

Opatrenie 1.3 – Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje Slovenská energetická 
agentúra  (ďalej  len  „SEA“)  v  rámci  Schémy  na  podporu  priemyselného  výskumu  a 
predsúťažného  vývoja  (schéma  štátnej  pomoci)  a  Schémy  na  podporu  výskumu  a  vývoja, 
zavádzania  systémov  manažérstva  kvality,  ochrany  priemyselných  práv  a  zavádzania 
technických noriem do výrobnej praxe a do služieb (schéma pomoci  de minimis). Na skrátené 
programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných za obidve schémy 
603,20 mil. Sk vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v  rámci  Schémy  na  podporu  výskumu  a  vývoja, 
zavádzania  systémov  manažérstva  kvality,  ochrany  priemyselných  práv  a  zavádzania 
technických noriem do výrobnej praxe a do služieb (schéma pomoci   de minimis  )   bola zverejnená 
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1.6.2004 a  jej  uzávierka  bola  31.8.2004.  V rámci  výzvy bolo predložených  63 projektov  a 
objem požadovaných prostriedkov na základe informácií od SEA je 38,31 mil. Sk.

Výzva na predkladanie projektov v rámci  Schémy na podporu priemyselného výskumu a 
predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená 3.8.2004 a jej  uzávierka bola 
15.10.2004. V rámci výzvy bolo predložených 28 projektov objem požadovaných prostriedkov 
je 352,70 mil. Sk.

Opatrenie 1.4 – Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje SEA v rámci Schémy 
na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov (schéma štátnej pomoci) a Schémy 
na  podporu  trvalo  udržateľného  rozvoja  (schéma  pomoci  de  minimis).  Na  skrátené 
programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných za obidve schémy 
905,00 mil. Sk vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

Výzva na predkladanie projektov v rámci Schémy na podporu trvalo udržateľného rozvoja 
(schéma pomoci de minimis) bola zverejnená 1.6.2004 a jej uzávierka bola 31.8.2004. V rámci 
výzvy  bolo  predložených  23  projektov  a v súlade  s údajmi  SEA  predstavuje  objem 
požadovaných prostriedkov  54,12 mil. Sk.

Výzva na predkladanie projektov v rámci  Schémy na podporu úspor energie a využitia 
obnoviteľných zdrojov (schéma štátnej pomoci) bola vyhlásená 23.8.2004, termín uzávierky bol 
stanovený  na  15.11.2004.  Počet  projektov  a  výška  požadovaných  prostriedkov  všetkých 
predložených projektov sa určí až po uzávierke výzvy na predkladanie projektov.

Opatrenie 1.5 – Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje SARIO v rámci Schémy 
podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci) a Schémy podpory medzinárodnej 
spolupráce (schéma pomoci de minimis). Na skrátené programovacie obdobie 2004–2006 je na 
túto oblasť SOP PS alokovaných 905,00 mil. Sk vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 
SR.

Výzvy  na  predkladanie  projektov  pre  obidve  schémy  boli  zverejnené  15.6.2004  a  ich 
uzávierky boli 16.9.2004. 

V rámci  výzvy na  Schému podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej  pomoci) 
bolo  predložených  9  projektov.  Na  základe  získaných  údajov  od  SARIO  je  objem 
požadovaných prostriedkov 25,51 mil. Sk.

V rámci  výzvy  na  Schému  podpory  medzinárodnej  spolupráce (schéma  pomoci  de 
minimis) bolo predložených 15 projektov a objem požadovaných prostriedkov je 17,47 mil. Sk.

Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Uvedené  opatrenie  zamerané  na  podporu  verejného  sektora  implementuje  Slovenská 
agentúra pre cestovný ruch (ďalej  len „SACR“). Na skrátené programovacie obdobie 2004 – 
2006  je  na  túto  časť  SOP PS  alokovaných  1  683,30  mil.  Sk  vrátane  spolufinancovania  zo 
štátneho rozpočtu SR.

Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená 6.5.2004 a jej uzávierka bola 6.9.2004. 
V  rámci  výzvy  bolo  predložených  132  projektov a  na  základe  informácií  SACR  objem 
požadovaných prostriedkov predstavuje 7 848,00 mil. Sk.
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Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje SACR v rámci Schémy 
podpory  podnikateľských  aktivít  cestovného  ruchu  (schéma  štátnej  pomoci).  Na  skrátené 
programovacie  obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných  1 480,70 mil.  Sk 
vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v  rámci  Schémy  podpory  podnikateľských  aktivít 
cestovného  ruchu  (schéma  štátnej  pomoci) bola  zverejnená  15.6.2004  a  jej  uzávierka  bola 
17.9.2004.  V  rámci  výzvy  bolo  predložených  336  projektov  a  objem  požadovaných 
prostriedkov je 16 160,00 mil. Sk.

Harmonogram zverejňovania výziev na predkladanie projektov pre rok 2005 zatiaľ nie je 
definitívne  stanovený  pretože  jeho  naplánovanie  v súčasnej  dobe  závisí  najmä  od  počtu 
schválených projektov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS a od výšky pridelených finančných 
prostriedkov schválených projektov.

Kontaktná osoba : Ing. Katarína Kurucová
                              PhDr. Ivana Kubáňová
                              odbor riadenia Sektorového operačného programu                               

                                  
3. zasadnutie Medzivládnej  komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-     

        technickú  spoluprácu  medzi  Slovenskou republikou a Republikou  Uzbekistan

Ministerstvo  hospodárstva  SR  oznamuje,  že   29. septembra  2004  sa v Taškente 
uskutočnilo   3.  zasadnutie  Medzivládnej   komisie  pre  obchodno-hospodársku  a vedecko-
technickú  spoluprácu  medzi  Slovenskou republikou a Republikou  Uzbekistan.

Komisia  prerokovala  aktuálne  otázky  vzájomnej  spolupráce  medzi  Slovenskou 
republikou a Uzbekistanom. Vyhodnotila plnenie záverov z  druhého zasadnutia, vyplývajúcich 
z   protokolu,   prerokovala   otázky  zmluvno-právnej  základne  medzi  Slovenskou  republikou 
a Republikou Uzbekistan, otázky spolupráce v jednotlivých oblastiach hospodárstva a  navrhla 
ďalšie možnosti obojstrannej spolupráce. Strany sa dohodli na nevyhnutnosti rozvoja investičnej 
spolupráce,  zabezpečenia  návratnosti  projektov  rozvoja  exportu  do  tretích  krajín,   rozvoja 
spolupráce  v oblasti  vedy a techniky. Ďalej sa dohodli preveriť možnosti realizácie spoločných 
projektov za účasti slovenských a uzbeckých firiem. 

Závery  z rokovania  boli  zapracované   do  „Protokolu   z  3.  zasadnutia  Medzivládnej 
komisie  pre  obchodno-hospodársku  a vedecko-technickú   spoluprácu   medzi   Slovenskou 
republikou  a Republikou   Uzbekistan“.   Do  textu   Protokolu   možno  nazrieť   na  Odbore 
medzinárodného obchodu  MH SR.

Kontaktná osoba:  Ing. Jozefa Čaplová
                               odbor medzinárodného obchodu

5. zasadnutie Medzivládnej slovensko-indickej komisie pre obchodnú a ekonomickú 
spoluprácu
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Ministerstvo  hospodárstva  SR  oznamuje,  že  v  dňoch  18.  a 19.  októbra  2004  sa 
v Bratislave uskutočnilo 5. zasadnutie Medzivládnej slovensko-indickej komisie pre obchodnú 
a ekonomickú spoluprácu. 

Počas zasadnutia Komisie strany rokovali o vývoji vzájomných hospodárskych vzťahov 
a o možnostiach ďalšieho rozširovania bilaterálnej spolupráce s dôrazom na podporu obchodnej 
výmeny  a rast  investícií,  rozvoj  kooperácie  v oblasti  priemyslu  (chémia  a farmácia, 
elektrotechnika  a elektronika,  energetika,  telekomunikácie,  automobilový  priemysel,  textilný 
a obuvnícky priemysel),  ako aj  rozvoj  spolupráce  v oblasti  poľnohospodárstva, potravinárstva 
a cestovného ruchu. 

Výsledky rokovania  sú uvedené  v Protokole  z  5.  zasadnutia  Medzivládnej  slovensko-
indickej komisie pre obchodnú a ekonomickú spoluprácu. Do textu protokolu možno nahliadnuť 
na odbore medzinárodného obchodu MH SR.

Kontaktná osoba:  Ing. Jozefa Čaplová
                               odbor medzinárodného obchodu

6. zasadnutie Medzivládnej slovensko-rumunskej zmiešanej komisie pre hospodársku a 
vedecko-technickú spoluprácu

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že v dňoch 7. a 8. októbra 2004 sa v Bukurešti 
uskutočnilo  6.  zasadnutie  Medzivládnej  slovensko-rumunskej  zmiešanej  komisie  pre 
hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Počas zasadnutia Komisie strany rokovali o vývoji vzájomných hospodárskych vzťahov 
a o možnostiach ďalšieho rozširovania bilaterálnej spolupráce s dôrazom na podporu obchodnej 
výmeny  a rast  investícií  a  oblasť  integrácie,  poľnohospodárstva  a potravinárstva,  cestovného 
ruchu  a skúšobníctva.  Boli  špecifikované  konkrétne  oblasti  spolupráce  podnikateľských 
subjektov v priemysle a energetike. 

Výsledky  rokovania  jednotlivých  pracovných  skupín  sú  uvedené  v Protokole  zo    
6. zasadnutia Medzivládnej slovensko-rumunskej zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-
technickú spoluprácu a zároveň boli rozpracované do Opatrení na plnenie úloh zo 6. zasadnutia 
Komisie. Do uvedených materiálov možno nazrieť na odbore medzinárodného obchodu MH SR.

Kontaktná osoba:  Ing. Jozefa Čaplová
                               odbor medzinárodného obchodu

9. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú,  
            kultúrnu a humanitárnu spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
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         republiky a vládou mesta Sankt-Peterburg Ruskej federácie

Ministerstvo  hospodárstva  SR  oznamuje,  že   7. -  9. septembra  2004 sa v Sankt-
Peterburgu   uskutočnilo   9.  zasadnutie  Zmiešanej   komisie  pre  obchodno-hospodársku 
a vedecko-technickú   spoluprácu   medzi   Ministerstvom  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
a vládou  mesta  Sankt-Peterburg.  Cieľom  Zmiešanej  komisie  je  v súčasnosti  predovšetkým 
hľadať  oblasti  vzájomnej  ekonomickej  spolupráce,  uľahčovať  získavanie  kontaktov  medzi 
podnikateľskými  subjektami,  zmierňovať  byrokratické  prekážky  a informovať  o možných 
problémoch  s nečestnými  podnikateľskými  subjektami.  Zasadnutia  Zmiešanej  komisie  sa 
zúčastnili,  okrem oficiálnych predstaviteľov,  aj  zástupcovia podnikateľskej  sféry,  ktorí  podľa 
dostupných údajov uzatvorili kontrakty v celkovej hodnote cca 300.000 USD, pričom   plnenie 
týchto kontraktov naďalej pokračuje. Závery z rokovania boli zapracované  do „Protokolu  z 9. 
zasadnutia  Zmiešanej   komisie  pre  obchodno-hospodársku  a vedecko-technickú   spoluprácu 
medzi   Ministerstvom  hospodárstva  Slovenskej  republiky  a vládou  mesta  Sankt-Peterburg 
Ruskej federácie“.  Do textu  Protokolu  možno nazrieť  na Odbore medzinárodného obchodu 
MH SR.

Kontaktná osoba:  Ing. Jozefa Čaplová
                               odbor medzinárodného obchodu

Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPCW

Zoznam  členských  štátov  OPCW,  ktoré  podpísali  a ratifikovali  Dohovor  o zákaze 
chemických zbraní k 19. 11. 2004.

Zoznam  členských  štátov  sa  uverejňuje  vo  Vestníku  MH  SR  v súlade  so  zákonom 
č. 129 / 1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento 
zoznam slúži pre orientáciu podnikateľskej verejnosti,  pretože pre vývoz a dovoz chemických 
látok, ktoré podliehajú kontrolnému režimu Dohovoru o zákaze chemických zbraní sa vzťahujú 
v zmysle zákona č. 129 / 1998 Z. z. a zákona č. 26 / 2002 Z. z. určité obmedzenia i v závislosti 
na tom,  či štát je alebo nie je členským štátom OPCW.

1. Afganistan
2. Albánsko
3. Alžírsko 
4. Andora 
5. Argentína
6. Arménsko 
7. Austrália 
8. Azerbajdžan 
9. Bahrajn 
10. Bangladéš 
11. Belgicko 
12. Belize 
13. Benin 
14. Bielorusko 

15. Bolívia
16. Bosna a Hercegovina 
17. Botswana 
18. Brazília 
19. Brunei Darussalam
20. Bulharsko
21. Burkina Faso 
22. Burundi 
23. Cookové ostrovy 
24. Cyprus 
25. Čad 
26. Česká republika 
27. Čile 
28. Čína 

29. Dánsko 
30. Dominikánska 

republika 
31. Ekvádor 
32. Eritrea 
33. Estónsko 
34. Etiópia 
35. Fidži 
36. Filipíny 
37. Fínsko 
38. Francúzsko 
39. Gabon 
40. Gambia 
41. Ghana 
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42. Grécko 
43. Gruzínsko 
44. Guatemala 
45. Guinea 
46. Guyana 
47. Holandsko 
48. Chorvátsko 
49. Island 
50. India 
51. Indonézia 
52. Irán 
53. Írsko 
54. Jamajka 
55. Japonsko 
56. Jemen 
57. Jordánsko 
58. Južná Afrika 
59. Južná Kórea 
60. Kamerun 
61. Kanada 
62. Kapvedy
63. Kazachstan 
64. Keňa 
65. Kiribati 
66. Kolumbia 
67. Kostarika 
68. Kuba 
69. Kuvajt 
70. Kirgistan 
71. Laos 
72. Lesotho 
73. Lichtenšteinsko 
74. Litva 
75. Líbya
76. Lotyšsko 
77. Luxembursko 
78. Macedónia 
79. Maďarsko
80. Madagaskar 
81. Malawi 
82. Malajzia 
83. Maledivy 
84. Mali 
85. Malta 

86. Maršalské ostrovy
87. Mauretánia 
88. Maurítius 
89. Mexiko 
90. Mikronézia 
91. Moldavsko 
92. Monako 
93. Mongolsko 
94. Maroko 
95. Mozambik 
96. Namíbia 
97. Nauru 
98. Nemecko 
99. Nepál 
100. Nový Zéland 
101. Nikaragua 
102. Niger 
103. Nigéria 
104. Nórsko 
105. Omán 
106. Pakistan 
107. Palau 
108. Panama 
109. Papua Nová Guinea 
110. Paraguaj 
111. Peru 
112. Pobrežie Slonoviny 
113. Poľsko
114. Portugalsko 
115. Qatar 
116. Rakúsko
117. Rovníková Guinea 
118. Rumunsko
119. Ruská federácia 
120. Rwanda
121. Salvádor
122. Samoa
123. San Marino 
124. Saudská Arábia 
125. Senegal 
126. Seychely 
127. Siera Leone
128. Singapur 
129. Slovenská republika 

130. Slovinsko
131. Solomonské ostrovy
132. Spojené Arabské

      Emiráty
133. Spojené štáty 

      Americké
134. Srbsko a Čierna hora
135. Srí Lanka 
136. Sudán 
137. Surinam 
138. Svazijsko 
139. Svätý Kitts a Nevis
140. Svätá Lucia 
141. Svätý Tomáš 
142. Svätý Vincent 

a Grenadiny 
143. Španielsko 
144. Švajčiarsko 
145. Švédsko 
146. Tadžikistan 
147. Taliansko 
148. Tanzánia 
149. Timor 
150. Thajsko 
151. Togo
152. Tonga 
153. Trinidad a Tobago 
154. Tunisko 
155. Turecko 
156. Turkménsko 
157. Tuvalu
158. Uganda
159. Ukrajina
160. Uruguaj 
161. Uzbekistan 
162. Vatikán 
163. Veľká Británia 

a Severné Írsko
164. Venezuela 
165. Vietnam 
166. Zambia 
167. Zimbabwe

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čermák
                             odbor kontroly

40



____________________________________________________________________________
Vydavateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, 
tel. ústredňa 4854 1111,  fax - podateľňa: 4333 7827. 
Redakcia: predseda JUDr. František  Michvocík  ,  tajomník  PhDr.  Pavol  Richtarčík,  právna 
ochrana JUDr. Milan Orsáry,  redaktorka Viera Remayová, grafik Stanislav Pálka.
Členovia redakčnej rady:  Ing. Ján Mitaľ, Ing. Tomáš Hlavatý, PaedDr. Helena Bačikovská, 
Ing. Eva Szabóová, Mgr. Dagmar Hlavatá, Ing. Miroslav Marenčík, Ing. Michal Duranko, Ing. 
Ľubica Nejezchlebová, Ing. Ján Ježo, Ing. Mária Suranová, Ing. Mária Valovičová, JUDr. Boris 
Balog, Ing. Stanislav Péli.
Vychádza: podľa potreby ministerstva,  3 až 5 čiastok  do roka.  
Tlač: SÚVAHA, spol. s r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 26. 
Objednávky na predplatné, priamy predaj a distribúciu  zabezpečuje SÚVAHA, spol. s r. 
o., tel. č. 02/534 14 778, tel./fax: 02/534 14 135.  Cena predplatného na rok 2004 je 700,− Sk. 
Vyúčtovanie  sa  uskutoční  na  konci  roka,  k cene  dodaných  čiastok  bude  dofakturované 
poštovné a balné.  Registračné číslo MK SR: 1514/1996 zo dňa 2. 8.1998, uvádzací náklad: 
200 ks.

41


	Informácie uvádzané v žiadosti o utajenie
	Ukazovateľ
	Z d r o j e
	P o t r e b y
	- Neinvestičné dotácie 

