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Informácia - Európsky zoznam nových chemických látok
(ELINCS - návrh 6. a 7. publikácie)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa 33 písm. h) zákona č. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov aktualizuje
uverejnenú informáciu vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2003
týkajúcu sa Európskeho zoznamu nových chemických látok (ďalej len „ELINCS).
ELINCS uverejňuje Európska komisia na základe rozhodnutia Komisie 85/71/EHS. Tento
zoznam tvoria všetky chemické látky, ktoré boli na základe článku 7 smernice Rady 67/548/EHS
v rámci Európskeho spoločenstva oznámené (notifikované):
a) do 30. júna 1998 - Návrh 6. publikácie ELINCS,
b) do 30. júna 2001 - Návrh 7. publikácie ELINCS.
Obidva návrhy ELINCS sú uverejnené na internetovej adrese Generálneho riaditeľstva
Európskeho úradu pre chemikálie (DG ECB) v Ispre, Taliansko: http://ecb.jrc.it/new-chemicals/ v
časti: PUBLICATION ELINCS.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že dňom pristúpenia
Slovenskej republiky k Európskej únii t.j. od 1. mája 2004 jednotlivé názvy chemických látok,
ktoré sú uvedené v návrhoch 6. a 7. publikácie ELINCS-u sa v Slovenskej republike budú
používať len anglickom jazyku.
Každá položka uvedená v ELINCS zodpovedá jednej chemickej látke. V niektorých
položkách dokumentáciu predložil jeden alebo aj viacerí výrobcovia, resp. dovozcovia.
číslo EC

číslo, ktoré pridelila Komisia Európskych spoločenstiev

Číslo oznámenia

ako prvé sa uvádza číslo hlavného oznámenia (číslo prvého oznámenia
dokumentácie, ktoré pri použití článku 7 smernice prevzal ktorýkoľvek z
členských štátov), po ktorom nasledujú všetky ostatné čísla oznámenia.
Číslo oznámenia má túto štandardnú štruktúru: xx - xx - xxxx. Prvé dve
číslice predstavujú rok oznámenia, ďalšie dve označujú členský štát, v
ktorom bola látka oznámená a posledné štyri číslice predstavujú číslo
dokumentácie (dosieru) v chronologickom poradí, v ktorom bol v príslušnej
krajine prijatý.
Kódy jednotlivých členských štátov sú tieto:
01: Francúzsko (F); 02: Belgicko (B); 03: Holandsko (NL);
04: Nemecko (D); 05: Taliansko (I); 06: Spojené kráľovstvo (UK);
07: Írsko (IRL); 08: Dánsko (DK); 09: Luxemburgsko (L); 10: Grécko (EL);
11: Španielsko (E); 12: Portugalsko (P); 13: Fínsko (FIN);
14: Rakúsko (A); 15: Švédsko (S); 16:Nórsko (NOR); 17: Česká republika
(CZ); 18: Estónsko (EE); 19. Cyprus (CY); 20. Lotyšsko (LV); 21. Litva
(LT); 22. Maďarsko (HU); 23. Malta (MT);
24. Poľsko (PL); 25. Slovinsko (SI); 26. Slovenská republika (SK).
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Vypracoval: Ing. Jaroslav Šoltys
odbor priemyselnej politiky
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Zoznam vykonávacích predpisov k zákonu č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Stav k 5.januáru 2004
Stav zabezpečenia

Smernice EÚ

Názov vykonávacieho predpisu
1.

Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch ;

Zákon uverejnený v
Zbierke zákonov čiastka 70, dňa
5.5.2001
http://www.zbierka.sk
Účinnosť :1.6.2001

-

67/548/EEC , 92/32/EEC, 88/379/EEC,
1999/45/EC ,
(EEC) 793/93 , 93/112/EEC, 76/769/EEC,
73/404/EEC
Annex V (A,B,C) 67/548/EEC, 87/18/EEC,
88/320/EEC,
(EEC) 2455/92

Zákon uverejnený v Zbierke
zákonov čiastka 56 dňa21.3.2002

Zákon č. 163/2001 Z. z. novelizovaný zákonom č. 128/2002 Z. z.;
/pozri Článok VII/-

http://www.zbierka.sk
Účinnosť :1.4.2002
Zákon zverejnený v Zbierke
zákonov čiastka 104 dňa
25.6.2003-07

Zákon č. 163/2001 Z. z. novelizovaný zákonom č. 217/2003 Z. z.
/pozri Článok II/
-

http://www.zbierka.sk

2.

Účinnosť: 1.7.2003
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 330/2001 Z. z, podrobnosti Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 137, dňa:
o požiadavkách na aerosólové rozprašovače
24.08.2001
http://www.zbierka.sk

Smernica Rady 75/324/EEC a smernica
Komisie 94/1/EC.

Účinnosť: 1.9.2001

3. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 331/2001 Z. z podrobnosti Vyhláška uverejnená v Zbierke

zákonov čiastka 137, dňa:
24.08.2001
http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 1.9.2001

o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu
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Rozhodnutie Komisie č. 90/420/EHS

4. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 401/2001 Z. z
o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných
chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých
uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné
prostredie a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných
nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov,
ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

- Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2001 Zoznam vybraných
nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov,
ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na
životné prostredie a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných
nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po
predchádzajúcom ohlásení

Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 164
dňa:17.10.2001

Nariadenie Rady (EEC) 2455/92 nariadenie
Rady 3135/94/ES nariadenie Rady 1492/96/ES
a nariadenie Rady 2247/98/ES

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 1.11.2001
Oznámenie o vydaní výnosu
publikované v Zbierke
zákonov čiastka 164 číslo 402,
dňa: 17.10.2001
Výnos uverejnený vo Vestníku
MH SR čiastka 2/2001;
www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné a sieťové
odvetvia)
Účinnosť: dňom uverejnenia
oznámenia o vydaní výnosu v
Zbierke zákonov
(t.j. od: 17.10.2001)

5. Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 Zoznam chemických
látok nepodliehajúcich oznámeniu

Oznámenie o vydaní výnosu
uverejnené v Zbierke
zákonov čiastka 164 číslo 403,
dňa: 17.10.2001
Výnos uverejnený vo Vestníku
MH SR čiastka 2/2001
www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné a sieťové
odvetvia)
účinnosť: dňom uverejnenia
oznámenia o vydaní výnosu v
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Dokument EÚ:
INFORMÁCIA O NOVÝCH
CHEMICKÝCH LÁTKACH V SÚLADE SO
SMERNICOU 67/548/EEC O
KLASIFIKÁCII, BALENÍ A
OZNAČOVANÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
„Látky vylúčené zo zoznamu
polymérov“(NO LONGER POLYMERS
LIST),

Zbierke zákonov
(t.j. od: 17.10.2001)

6. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 423/2001 Z.z
o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych
látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a o požiadavkách pri ich
uvádzaní na trh

Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 173, dňa
25.10.2001

Smernice 73/404/EEC, 73/405/EEC,
82/242/EEC, 82/243/EEC, 86/94/EEC, 89/542/
EEC.

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 1.11.2001

7. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z
o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok na život a
zdravie ľudí a na životné prostredie

Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 203, dňa
13.12.2001

Nariadenie (EC) 793/93, Nariadenie Komisie
(EC) 1488/94
Smernica 93/67/EEC

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 01.01.2002
Vyhláška uverejnená

8. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. podrobnosti v Zbierke zákonov čiastka
o obsahu karty bezpečnostných údajov

205 , dňa 15.12.2001

Smernice 91/155/EC, 93/112/EEC v znení
smernice Komisie č. 2001/58/EC

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 01.01.2002
Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka
27, dňa 13.2.2002

9. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z.
o postupe pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavanie,
podrobnosti o vydávaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postup
kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe;

-

http://www.zbierka.sk
Účinnosť ť: 15.2.2002
Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 159, dňa
25.7.2002

Vyhláška MH SR č. 406/2002 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MH SR
č. 65/2002 Z. z.

http://www.zbierka.sk

8

Smernica č. 87/18/EEC v znení smernice č.
1999/11/EC a smernica 88/320/EEC v znení
smernice 1999/12/EC

Účinnosť: 01.08.2002
-

Oznámenie uverejnené v Zbierke
zákonov čiastka 184 dňa
22.8.2002

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MH SR
č. 406/2002 Z. z.

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 22.8.2002
Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 28, dňa
15.2.2002.

10. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z, ktorou sa
vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov,
ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 15.2.2002

Smernice:
76/769/EEC, 79/663/EEC, 82/806/EEC,
82/828/EEC, 83/264/EEC, 83/478/EEC,
85/467/EEC, 85/610/EEC, 89/677EEC, 89/678/
EEC, 91/173/EEC, 91/338/EEC, 91/339/EEC,
91/659/EEC, 94/27/EC, 94/48/EC, 94/60/EC,
96/55/EC, 97/10/EC, 97/16/EC, 97/56/EC,
97/64/EC, 99/43/EC, 99/51/EC, 99/77/EC,
2001/41/EC, 2001/90/EC, 2001/91/EC

Vyhláška uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 85, dňa
30.5.2003.

Vyhláška MH SR č. 180/2003 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo
zakázané

http://www.zbierka.sk
Účinnosť 1.07 2003

Bod XX.

Arzén a jeho zlúčeniny - nahrádza pôvodné znenie

Bod XXI.

Organociničité zlúčeniny - nahrádza pôvodné znenie

Účinnosť:
Arzén a jeho zlúčeniny
-1.6.2004

Smernica Komisie 2003/2/ES

Smernica Komisie 2002/62/ES
Organociničité zlúčeniny Smernica 2002/45/ES Európskeho parlamentu a
1.6.2003
Alkány, C10-C13 chlóralkány, Rady
(chlórované parafíny s krátkym
reťazcom; SCCPs) 1.1.2004.

Bod XLIIB. Alkány, C10-C13 chlóralkány, (chlórované parafíny s krátkym reťazcom;
SCCPs) - uvádza sa po prvýkrát
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Bod XLIII. Azofarbivá a modré farbivo - uvádza sa po prvýkrát

Bod XLIV

-

- Difenyléter, pentabrómderivát -

Difenyléter, pentabrómderivát - uvádza sa po prvýkrát

Bod XLIVA Difenyléter, oktabrómderivát - uvádza sa po prvýkrát

11. Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona
-

-

-

č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Obsahuje:
Prílohu č.1:
ktorá obsahuje: Zoznam nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou,
označením a vymedzením koncentračných limitov.

Prílohu č.2:
ktorá obsahuje: Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické
látky a nebezpečné chemické prípravky.

Prílohu č.3:
ktorá obsahuje: Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné
vlastnosti chemickej látky alebo chemického prípravku (R-vety a ich kombinácie).

-

Prílohu č.4:
ktorá obsahuje: Zoznam označení pre bezpečné používanie chemickej látky alebo
chemického prípravku (S-vety a ich kombinácie).

-

Prílohu č.5:
ktorá obsahuje: Podrobnosti o testovacích metódach:
• časť A: metódy na určenie fyzikálno-chemických vlastností, (metódy A1. – A20.)
• časť B: metódy na určenie toxicity, (metódy B1. – B 41.)
• časť C: metódy na určenie ekotoxicity (metódy C1. – C20.).

-

Prílohu č.6:

Azofarbivá - 1.1.2004,
(modré farbivo) 1.7.2004.
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15.8.2004.
Difenyléter, oktabrómderivát 15.8.2004.
Oznámenie o vydaní výnosu MH
SR uverejnené v Zbierke zákonov
čiastka 155 číslo 384 dňa
13.7.2002

Smernica 2002/61/ES Európskeho parlamentu a
Rady; Smernica Komisie 2003/3/ES,;
Smernica 2003/11/ES Európskeho parlamentu a
Rady
Smernica 2003/11/ES Európskeho parlamentu a
Rady

-

Annex I. – smernice 67/548/EEC
pozmenený a doplnený smernicami
2000/32/EC, 2001/59/EC),

-

Annex II. – smernice 67/548/EEC vrátane
2001/59/EC

-

Annex III. – smernice 67/548/EEC
pozmenený a doplnený smernicami 96/54/
EC, 98/98/EC a 2001/59/EC),

-

Annex IV.- smernice 67/548/EEC
pozmenený a doplnený smernicami 96/54/
EC a 98/98/EC),

-

Annex V. – V.A, V.B, V.C – smernice
67/548/EEC pozmenený a doplnený
smernicami 2000/32/EC, 2000/33/EC,
2001/59/EC),

-

Annex VI. – smernice 67/548/EEC a

http://www.zbierka.sk
Účinnosť: 1.8.2002.
Výnos uverejnený vo Vestníku
MH SR čiastka 1/2002
/priložený CD nosič/
www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné a sieťové
odvetvia)
Účinnosť: 1.8.2002.

-

-

ktorá obsahuje: Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu
a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických
prípravkov a podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok
a nebezpečných chemických prípravkov.
(Ide o tzv. príručku pre klasifikáciu a označovanie chemických látok a chemických
prípravkov.)
Prílohu č.7:
ktorá obsahuje: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie
novej chemickej látky.

v znení smernice 2001/59/EC

Prílohu č.8:
ktorá obsahuje: Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené
oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie
potrebnej na úplné oznámenie novej chemickej látky a podrobnosti o dokumentácii
s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky.

-

Prílohu č.9:

-

Annex VII: A, B,C, D – smernice
67/548/EEC doplnený podľa smernice
2001/59/EC

-

Annex VIII – smernice 67/548/EEC
doplnený podľa smernice 2001/59/EC

-

Annex IX – smernice 67/548/EEC a
pozmenený a doplnený smernicami
1999/45/EC a 2000/32/EC

-

Smernica 1999/45/EC doplnená podľa
smernice 2001/60/EC

ktorá obsahuje: Podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia
nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov:
ide o:
• časť A: uzávery odolné voči otvoreniu deťmi;
• časť B: hmatové upozornenie pre ľudí s poruchou zraku na nebezpečenstvo látky
alebo prípravku).

-

Prílohu č.10:
ktorá obsahuje: Podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných
chemických prípravkov.

12. Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam
existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinností ohlásenia
údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinností ohlásenia
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Oznámenie o vydaní výnosu MH
SR uverejnené v Zbierke zákonov
čiastka 5 číslo 403, dňa

Príloha k Nariadeniu (EC) 793/93

údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok
-

11.01.2003

http://www.zbierka.sk
Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 13/2002 z 11. decembra 2002 o existujúcich
chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinností ohlásenia údajov o veľkých
Výnos uverejnený vo Vestníku
objemoch existujúcich chemických látok a z povinností ohlásenia údajov o nižších
MH SR čiastka 2/2002
objemoch existujúcich chemických látok
www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné a sieťové
odvetvia)
Účinnosť: dňom uverejnenia
oznámenia o vydaní výnosu v
Zbierke zákonov
(t.j. od: 11.1.2003)
Oznámenie o vydaní výnosu MH
SR uverejnené v Zbierke zákonov
čiastka 229 číslo 559,
dňa 20.12.2003
http://www.zbierka.sk

13. Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní výnosu Európsky zoznam
existujúcich komerčných chemických látok (EINECS)

-

Výnos č. 8/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Európsky zoznam
existujúcich komerčných chemických látok (EINECS)

Výnos uverejnený vo Vestníku
MH SR čiastka 3/2003

www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné a sieťové
odvetvia)
Účinnosť: 1.1.2004)
14. Informácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní Európskeho Informácia uverejnená
zoznamu nových chemických látok (ELINCS - 5. publikácia)
- www.hospodarstvo.sk
(položka: Priemyselné
a sieťové odvetvia)
od dňa 16.september 2003;
- vo Vestníku MH SR
č. 3/2003
Poznámka:
Distribúciu a objednávky : Výnosu MH SR č. 2/2002 a Výnosu MH SR č. 8/2003 (EINECS) a Informácie o vydaní ELINCS (5.publikácie)
zabezpečuje:
SÚVAHA, spol. s r.o.
Prievozská 14/A
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821 09 Bratislava 2
tel.:
02/5341 4778
tel./ fax.: 02/5341 4135
e-mail: suvaha-sekretariat@netax.sk

Vypracoval: Ing. Jaroslav Šoltys
odbor priemyselnej politiky

Zoznam vykonávacích predpisov k zákonu č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Sstav k 5. januáru 2004
Názov vykonávacieho predpisu
1.

Stav zabezpečenia

Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon uverejnený v
Smernica 98/8/ES Európskeho
Zbierke zákonov, čiastka parlamentu a Rady zo 16. februára
104, dňa 25.06.2003
1998 týkajúca sa uvádzania biocídnych
výrobkov na trh
http://www.zbierka.sk

http:// www.cchlp.sk
Účinnosť:1.07.2003
s výnimkou § 5 ods. 5
druhej vety, § 7 ods. 4 a 12,
§ 8 ods. 2 až 5 ,§ 9 ods. 2,
§ 10 ods.1, 4 a 5, § 11 ods.
7 písm. d), § 12 ods. 3 až 7,
§ 13, § 15 ods. 3 písm. d) a
13

Smernice EÚ

§ 17, ktoré nadobúdajú
účinnosť dňom
nadobudnutia platnosti
zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky
k Európskej únii.

2. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 375/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu
biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu
biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov
predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu
údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom
na trh

Vyhláška uverejnená
v Zbierke zákonov čiastka
163, dňa: 10.09.2003

3. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácií zásad hodnotenia
biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Vyhláška
uverejnená Smernica 98/8/es európskeho
v Zbierke zákonov čiastka parlamentu a rady zo 16. februára 1998
163, dňa: 12.09.2003
týkajúca sa uvádzania biocídnych
HTTP://WWW.ZBIERKA.SK
výrobkov na trh
http:// www.cchlp.sk

HTTP://WWW.ZBIERKA.SK

http:// www.cchlp.sk
Účinnosť: 15.09.2003

Účinnosť: 15.09.2003

Vypracoval: Ing. Jaroslav Šoltys
odbor priemyselnej politiky
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Smernica 98/8/es európskeho
parlamentu a rady zo 16. februára 1998
týkajúca sa uvádzania biocídnych
výrobkov na trh

Analýza stavu problematických dovozov tovarov a návrh ochrany pred týmto druhom
dovozov
Jedným zo závažných pretrvávajúcich problémov v Slovenskej republike, i napriek
doterajším snahám o jeho riešenie, sú tzv. nelegálne dovozy takých druhov tovaru ako je textil,
odevy, obuv, kožené výrobky a tabakové výrobky. Dochádza tým k porušovaniu celého radu
právnych predpisov zo strany osôb zainteresovaných do realizácie nelegálnych dovozov, počnúc
predpismi o daniach, cez colný zákon, živnostenský zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa,
vyhlášku o vedení tržieb registračnou elektronickou pokladnicou, predpisov týkajúcich sa ochrany
duševného vlastníctva a ďalších. Následne dochádza k poškodzovaniu ekonomiky štátu, zhoršeniu
postavenia domácich výrobcov a s tým súvisiaci pokles domácej výroby, zvýšenie
nezamestnanosti, ohrozovanie zdravia obyvateľstva a poškodzovaniu spotrebiteľa vôbec.
Riešenie predmetnej problematiky zasahuje do rámca kompetencií viacerých rezortov, ako
sú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR a dotýka sa
aj ďalších orgánov štátnej správy v ich pôsobnosti, ako aj iných inštitúcií. Z uvedeného dôvodu,
ako aj s ohľadom na závažnosť problematiky je zámerom dotknutých rezortov oboznámiť vládu
s touto problematikou s cieľom riešiť ju na jej úrovni. S týmto zámerom sa pod gesciou
Ministerstva hospodárstva SR spracoval materiál týkajúci sa problematických dovozov tovarov,.
Jeho obsahom je analýza stavu nelegálnych dovozov tovarov, ich dopad na ekonomiku štátu,
podnikateľskú sféru a spotrebiteľskú verejnosť, ako aj návrh legislatívnych a nelegislatívnych
opatrení na zamedzenie týchto negatívnych obchodných praktík v SR. Materiál bude predložený
po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania vláde SR.
Konkrétne riešenia legislatívnych a nelegislatívnych opatrení budú známe až po schválení
materiálu vládou s jej odporúčaniami a uloženými úlohami príslušným rezortom a ďalším
orgánom štátnej správy a samosprávy. Do úvahy pripadajú novelizácie tých právnych predpisov,
ktorými je táto problematika najviac dotknutá napr. colný zákon, príslušné daňové predpisy, zákon
o ochrane spotrebiteľa, zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,
zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, prípadne
ďalšie. Postup ďalšej realizácie opatrení závisí. ako už bolo spomenuté, od rozhodnutia vlády. Je
potrebné citlivo pristupovať k riešeniu tohto problému so zreteľom na vstup Slovenskej republiky
do Európskej únie dňom 1.5.2004 a tým aj na vstup SR na jednotný európsky trh s nutnosťou
prispôsobiť sa predpisom a praktikám platným v EÚ.
Na základe informácií získaných z obchodných zastúpení Slovenskej republiky so sídlom
v krajinách Európskej únie bolo zistené, že s problémami tzv. nelegálnych dovozov sa krajiny
Európskej únie nepotýkajú v takom rozsahu ako Slovenská republika., nakoľko dovoz tovaru
v týchto krajinách rieši transparentná a prísna legislatíva vychádzajúca z legislatívy EÚ. Táto
skutočnosť však zaiste ovplyvňujú aj iné faktory - vyspela ekonomika, zamestnanosť, ohodnotenie
práce, dopyt po kvalite výrobkov a s tým súvisiaca náročnosť spotrebiteľa a pod.
Pre zamedzenie nelegálnych dovozov a nadmerných dovozov zväčša nekvalitného tovaru
s cieľom ochrany nášho domáceho trhu sa už spravilo dosť. Zaviedli sa rôzne opatrenia, ktoré sa
však ukázali ako málo účinné. V tomto smere bude potrebné vyvinúť ešte veľa úsilia všetkých
zainteresovaných, a to aj za pomoci verejnosti, občanov - spotrebiteľov. Vyriešenie problematiky
nelegálnych dovozov a následného predaja týchto tovarov je zložitý proces. Je nutné zosúladiť
jednotlivé postupy príslušných dotknutých orgánov štátnej správy,
ako i
ďalších
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zainteresovaných subjektov, hľadať a realizovať tie najoptimálnejšie riešenia pre elimináciu tohto
protispoločenského konania. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že kladný výsledok
pri riešení tejto problematiky nie je možné dosiahnuť izolovaným úsilím príslušných orgánov.
Úlohou štátnych orgánov pri riešení tejto problematiky je potláčať poškodzovanie záujmov
štátu, ekonomiky štátu, potláčať porušovanie práv spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva
prostredníctvom efektívnej vnútroštátnej legislatívy, v spolupráci s jednotlivými krajinami, v
súčinnosti so samosprávou, združeniami, profesijnými organizáciami a občanmi. Rozhodujúci
podiel na potláčaní nelegálnych dovozov tovarov a jeho následného predaja ostáva však
na colných orgánoch a daňových orgánoch. Na colných orgánoch z toho dôvodu, že vstupnou
bránou toku nelegálnych dovozov sú hraničné priechody a na daňových orgánoch preto, že ich
cieľom je zabezpečovať príjmy štátneho rozpočtu a to aj postihovaním zistených daňových únikov
prostredníctvom kontrolnej činnosti.
V súčasnosti sa ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu „Analýza
stavu nelegálnych dovozov tovarov a ochrana pred týmto druhom dovozov“ a vyhodnocujú sa
pripomienky vznesené k problematike. Po zapracovaní pripomienok bude materiál predložený na
prerokovanie vláde SR s očakávaným riešením tohto závažného problému v dohľadnom časovom
horizonte.
Vypracovala: Mgr. Iveta Letková
odbor vnútorného trhu
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

__________________________________________________________
Ročný výkaz
o tvorbe a použití zdrojov štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení,
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k: 31.12.2003
v tis. Sk
Druh príjmov a výdavkov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Tvorba
Poč.stav fondu k.1.1. 2003
8 511 672,- 8 511 672,Príspevky vlastníka JEZ (SE 2 673 614,- 2 673 614,a.s.)
Pokuty uložené ÚJD
0,0,Penále
0,0,Úroky z fin. prostr. ŠFL JEZ
500 000,500 000,Ostatné príjmy
0,0,Dotácia zo ŠR
0,0,Výnosy z fin. prostr. zo ŠR
0,0,Ďalšie zdroje, ak to
0,0,stanov.osob.predpis
Tvorba zdrojov fondu
spolu od 1.1. - 31.12.2003
11 685 286,- 11 685 286,Investičné výdavky (SE a.s.)
568 447,568 447,Investičné výdavky (ŠFL
18 878,18 878,JEZ)
Neinvestičné výdavky (SE
274 065,274 065,a.s.)
Transfér zo ŠR (SE a.s)
0,0,Neinvestičné výdavky (ŠFL
6 687,6 687,JEZ)
Výdavky spolu SE
842 512,842 512,Výdavky spolu ŠFL JEZ
25 565,25 565,Výdavky spolu SE a ŠFL
868 077,868 077,Zostatok fin. prostr. od
1.1. - 31.12.2003
10 817 209,- 10 817 209,Vystavené dňa: 30.1.2004
Telefón: 02/53413987, 53412772

Skutočnosť
8 552 795,2 616 340,0,0,524 038,6,0,0,0,11 693 179,513 079,148,258 995,0,4 545,772 074,4 693,776 767,10 916 412,-

Riaditeľ fondu: RNDr. Jozef Hrabina
Pečiatka:
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Výdavky na správu ŠFL JEZ od 1.1.2003 do 31.12.2003
v Sk
Výdavky

Schválený
Rozpočet
2 825 000,–

Upravený
rozpočet
2 825 000,–

1 057 000,–

Skutočnosť
2 300 897,–

%
81

1 057 000,–

772 436,–

73

320 000,–

313 000,–

55 837,86
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632 energia, voda a komunik

208 000,–

215 000,–

213 100,80

99

633 materiál a dodávky

395 000,–

395 000,–

199 506,80

51

634 dopravné

459 000,–

459 000,–

229 542,70

50

635 rutinná a štand.údržba

185 000,–

185 000,–

91 734,–

50

636 Služby za kancelárie

362.000,–

362.000,–

269.284,10

74

637 školenia, kurzy,seminare

701 000,–

701 000,–

409 244.14

58

642 bežne transféry

175 000,–

175 000,–

3 270,–

2

45 000,–

0,–

0,–

0

255 000,–

300 000,–

148 117,20

49

0,–

0,–

0,–

0

716 prípravná a proj.dokum.

2 000 000,–

2 000 000,–

0.–

0

716 rekonštr.a modernizácia

16 578 000,00

16 578 000,–

0,–

0

610 mzdy zamestnancom
620 poistné a prísp. zamest.
do poisťovní a do FZ
631 služby

711 software
713 nábytok a kancel.zariad.
714 dopravný prostriedok

SPOLU:

25 565 000,–

25 565 000,– 4 692 970,60
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Výdavky pre vlastníka JEZ - SE a.s.
od 1.1.2003 do 31.12.2003
v Sk.
Schválený
Rozpočet
274 065 000,–

Upravený
rozpočet
274 065 000,–

258 995 069,80

%
95

641 transfér zo ŠR SE a.s.

0,–

0,–

0,–

0

723 kapit.výdavky SE a.s.

568 447 000,–

568 447 000,–

513 078 650,–

90

SPOLU:

842 512 000,–

842 512 000,–

772 073 719,80

92

Výdavky
637 bežné výdavky SE a.s.

Výdavky

s p o l u:

4 692 970,60 Sk.
772 073 719,80 Sk.
776 766 690,40 Sk.
Vyúčtovanie
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Skutočnosť

Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa zúčtovaných príjmov a výdajov
za obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003 (v Sk.)
ZDROJE:
Počiatočný stav fondu k 1.1.2003

8 552 794 959,72 Sk

Príspevok vlastníkov jadrovoenergetických
zariadení (SE a.s.)
Dotácia zo štátneho rozpočtu
Úroky z vkladov

2 616 339 943,00 Sk
0,00 Sk
524 037 804,33 Sk

Výnosy z FP zo ŠR

0,00 Sk

Pokuty a penále

0,00 Sk

Ostatné príjmy

5 680,00 Sk

Príjmy spolu:

11 693 178 387,05 Sk

ZDROJE SPOLU:

11 693 178 387,05 Sk
VÝDAVKY:

Investičné spolu:

513 226 767,20 Sk

Z toho: - SE a.s.

513 078 650,00 Sk

- ŠFLJEZ

148 117,20 Sk

Neinvestičné spolu:

263 539 923,20 Sk

Z toho: - SE a.s.

258 995 069,80 Sk

- ŠFLJEZ

4 544 853,40 Sk

- Transfer zo ŠR pre SE a.s.

0,00 Sk

Výdavky spolu pre SE a.s.

772 073 719,80 Sk.

Výdavky spolu pre ŠFLJEZ

4 692 970,60

VÝDAVKY SPOLU:

776 766 690,40 Sk

ZOSTATOK FONDU K 31.12.2003

10 916 411 696,65 Sk

Správa o hospodárení
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi k 31.12.2003

_____________________________________________________________
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Správa o hospodárení za rok 2003 sa predkladá v zmysle zákona NR SR č. 254/1994
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MH SR č.14/1995 v znení neskorších predpisov a štatútu
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení, schváleného uznesením vlády SR číslo
34 z 24. januára 1995.
PRÍJMY:
Celková tvorba zdrojov ŠFLJEZ za rok 2003 bola nasledovná :
Počiatočný stav účtu k 1.1.2003 bol plánovaný vo finačnej výške 8 511 672 000,- Sk. a
skutočný stav na účte k 1.1.2003 predstavuje výšku 8 552 794 959,72 Sk.
Príspevok prevádzkovateľa jadrovoenergetických zariadení (ďalej len „JEZ“) bol
plánovaný vo finančnej výške 2 673 614 000,- Sk, a skutočne sme dostali na účet
fondu sumu 2 616 339 943,- Sk, čo predstavuje plnenie na 98 % oproti plánovanému
rozpočtu. Táto skutočnosť bola spôsobená vydaním rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).
Transfer zo štátneho rozpočtu na likvidáciu jadrovej elektrárne A - 1 Jaslovské Bohunice
na rok 2003 vláda pre našu organizáciu vládou neschválila.
Úroky z vkladov na účte boli schválené vo výške 500 000 000,- Sk. Skutočne prijaté
úroky z vkladov na účte (ŠF LJEZ) 7322-002/0720 sú vo výške 524 037 804,33 Sk. Výnos
z úrokov pred zdanením predstavoval 617 926 168,17 Sk a po zdanení 524 037 804,33 Sk. Daň
z úrokov tvorí čiastku 93 888 363,84 Sk.
Na samostatnom účte 887-7322-002/0720 sa z finančných prostriedkov zo ŠR (štátny
rozpočet) za rok 2003 nevytvorili žiadne výnosy, pretože sme nemali zo štátneho rozpočtu
odsúhlasenú žiadnu finančnú čiastku.
V roku 2003 nebol evidovaný žiaden príjem z pokút a penále.
Ostatné príjmy predstavujú 5 680,- Sk, čo je príjem z dobropisov za časopisy a služby.
Prehľad tvorby zdrojov ŠF LJEZ je nasledovný:
počiatočný stav fondu k 1.1.2003
príspevky vlastníkov JEZ
dotácia za štátneho rozpočtu
úroky z vkladov na účtoch (ŠF LJEZ)
výnosy z finančných prostriedkov zo ŠR
pokuty
ostatné príjmy

8 552 794 959,72 Sk
2 616 339 943,00 Sk
0,00 Sk
524 037 804,33 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
5 680,00 Sk
____________________
11 693 178 387,05 Sk

Zdroje spolu

Príjmy boli schválené vo výške 11 685 286 000 Sk, skutočné príjmy sú vo výške
11 693 178 387,05 Sk. Skutočnosť predstavuje plnenie na 100 % oproti schválenému rozpočtu.
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VÝDAVKY :
Boli schválené vo výške 868 077 000 Sk. Skutočné výdavky za rok 2003 sú vo výške
776 766 690,40 Sk. Čerpanie prostriedkov predstavuje 89 %.
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.
Finančné prostriedky - dotácie zo Štátneho fondu likvidácie JEZ boli poskytované vlastníkovi
JEZ - SE a.s. po jednotlivých štvrťrokoch nasledovne:
I. štvrťrok 2003
II. štvrťrok 2003
III. štvrťrok 2003
IV. štvrťrok 2003

0.– Sk
26 573 361,– Sk
212 687 176,80 Sk
532 813 182,– Sk
____________________________________________
Spolu
772 073 719,80- Sk

Dotácie zo ŠF LJEZ pre SE a.s.

772 073 719,80- Sk

Z celkových finančných prostriedkov použitých na likvidáciu JEZ, nebola dotácia na
likvidáciu JE A-1 zo štátneho rozpočtu žiadna.
Použité finančné prostriedky členíme podľa jednotlivých projektov
I. Vyraďovanie JE A-1, I. etapa
II. Vyraďovanie JE A-1, II. etapa
III. Vyraďovanie JE V-1
IV. Hlbinné úložisko II. a III. etapa
V. Nakladanie s RAO a IRAO
VI. Republikové úložisko RAO Mochovce
VII. Medzisklad vyhoreného paliva Bohunice
VIII. Ostatné projekty

Spolu:

(v Sk.)
233 701 745,–
0,–
2 499 690,–
0,–
148 127 887,80
42 684 907,–
202 473 396,–
142 586 094,–

772 073 719,80.-

Dotácie zo ŠFL JEZ vlastníkovi JEZ - SE a.s. boli poskytnuté na základe rozhodnutí
ministra hospodárstva SR a priorít schvaľovaných Radou štátneho fondu na nasledovné akcie:
1/SE/02 Vývoj hlbinného úložiska VP a RA odpadu v SR
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(v Sk.)
0,00

2/SE/02 Spracovanie a úprava kalov
4/SE/02 Sprac.a úprava kontam.zemín a betonovej sute
5/SE/02Metodológia hodnotenia výberu variantu vyraďovania
6/SE/02 Databanka pre potreby vyraďovania JZ
7/SE/02 Technol. a zariad. pre dekon.povrch.a techn.zariad.
9/SE/02 Monitor.RAO a radiačná bezpeč. a ochrana pracov
10/SE/02 Zvýšenie využiteľnosti RÚRAO
11a/SE/02 Hodnotenie bezpečnosti úložisk RAO Mochovce
11b/SE/02 Hodnotenie bezpečnosti úložisk RAO – VBK
12/SE/02 Rekognoskácia vzorkovanie a manipul.prostriedky
13/SE/02 Vývoj techn.a prostr.pre sprac.a úpr. RAO
17/SE/03 Zmena v užívaní stavby JE V-1
19/SE/03 Oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie
20/SE/03 Návrh záchytného systému pre mater.kont.rádion.
39/VYZ/02 Seizmické zodoľnenie a rozšírenie sklad. kapacity
41c/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – riad.uvoľnovanie do ŽP
41d/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – monitoring
41e/VYZ/02 Zaobchádzanie s RAO – spracovanie
42/VYZ/02 Vyraďovanie dlhodobého skladu JE A1-real.
44/VYZ/02 Monitorovacie pracovis.pre uvoľ-NAO do ŽP
46/VYZ/02 Zámer pre vyraďov. JE A1 2.etapa vyraďov.
47/VYZ/02 Monit.plošnej kontaminácie povrchov
53/VYZ/02 Spracov.kovových RAO z vyraď.JE A1
54/VYZ/02 Vyraďovanie zložiska pevných RAO
55/VYZ/02 Retenčné nádrže obj. 809
58/VYZ/02 Optimalizácia technol. rozvodov vyraďov. JEZ
60/VYZ/02 Zariadenie pre dekontamináciu JZ JE A-1
64/VYZ/02 Vyraďovanie technol. zariadení obj. 41 – I. etapa
65/VYZ/02 Rekonštrukcia APK a potrubných trás – I.etapa
67/VYZ/02 Digitálne riadený mobilný teleoper.MT 80.
68/VYZ/02 Zariad.pre bitum.organ.sorbentov PS44-II.etapa
70/VYZ/02 Monit.inform.a riadiaci syst./MIRS/pre vyr.JEA1
71b/VYZ/02 Zaobchádzanie so zachytenými RAM-PUŽ
72/VYZ/02 Zamedz.splach. kont. Zemín v okolí obj. 41 a 44
73/VYZ/02 Vyraďovanie technologických zariadení obj.44
75/VYZ/02 Vyraďovanie horúcej komory A-1
76/VYZ/02 Dekontaminácia miestností a zariadená JE A-1
77/VYZ/02 Skladovanie upravených RAO – VYZ
78/VYZ/02 Modifikácia spracovat.liniek a úprava CHRO
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0,00
2 668 943,00
0,00
4 499 957,00
8 363 503,00
4 999 507,00
6 971 224,00
5 998 899,00
7 089 000,00
6 067 000,00
6 337 040,00
2 499 690,00
29 980 885,00
2 400 000,00
202 473 396,00
85 498 953,10
7 946 907,00
55 623 300,00
9 867 893,00
0,00
0,00
0,00
15 504 570,00
7 853 305,00
1 869 378,00
0,00
0,00
30 333 000,00
8 855 088,00
2 856 695,00
37 927 192,00
3 499 991,00
0,00
2 280 576,00
5 096 017,00
14 072 018,00
17 486 700,00
6 693 372,00
18 681 000,00

79/VYZ/02 Modif.sprac.liniek, rozšir.využitia–sprac.a
upr.kalov
80/VYZ/02 Aktualiz.koncepčného plánu vyraď. JE V-1
83/VYZ/03 Prevádzka RÚRAO Mochovce
84/VYZ/02 Dokončenie ZÚNZ Trnava
87/VYZ/02 Sprac.nízkoaktívnych vôd z A-1
92/VYZ/02 Komplexná štúdia vyraďovania V-1
93/VYZ/02 Naloženie so ZRAM neznámeho pôvodu
95/VYZ/02 Rekonštrukcia objektu A –16

Celková suma za všetky faktúry:

10 800 000,00
0,00
29 714 784,00
96 000 000,00
8 008 318,00
0,00
4 605 634,70
649 984,00

772 073 719,80

Dotácia vo výške 772 073 719,80 Sk pre Slovenské elektrárne a.s. sa členila na:
- na investičné akcie pre SE a.s.

513 078 650,– Sk /hradené-ŠFL JEZ/

- na neinvestičné akcie pre SE a.s.
Spolu

258 995 069,80 Sk /hradené-ŠFL JEZ/
772 073 719,80 Sk

Na posúdenie predložených žiadostí zasadala Rada fondu v priebehu roka dvakrát. Na
základe návrhov Rady fondu schválených ministrom hospodárstva boli poskytnuté finančné
prostriedky prevádzkovateľovi JEZ - Slovenským elektrárňam a.s.
Z výdavkov na správu ŠF LJEZ sa uhradili náklady na opravu kancelárskej a výpočtovej
techniky, aktualizáciu softvéru, stravovanie zamestnancov, spotrebný materiál, poštovné, opravy
strojov, odvody, mzdy, pohonné hmoty, náhradné diely , školenia , služobné cesty a iné služby
v priebehu roka 2003.
Príjmy spolu
Výdavky pre SE a.s. - spolu
Výdavky na správu ŠF LJEZ - spolu

11 693 178 387,05 Sk
772 073 719,80 Sk.
4 692 970,60 Sk
________________________________
Zostatok
10 916 411 696,65 Sk

Pohľadávky voči Slovenským elektrárňam a.s. evidujeme za obdobie IV. štvrťroka 2003 vo
výške 720 186 881,- Sk.
Poskytnuté preddavky evidujeme vo výške 46 659,- Sk. (Služby spojené s užívaním
priestorov na Prievozskej č. 30 vo finančnej výške 35 000,- Sk, predplatné vo výške 8 659,- Sk
Zbierky zákonov , Finančný spravodajca a Ekonomické a právne informácie.
Záväzok voči inštitúciam sociálneho zabezpečenia 84 726,-Sk, zúčtovanie dane –20 494,Sk, záväzok voči zamestnancom v čiastke 126 413,- Sk a ostatné vo výške 1 080,- Sk.
Zostatok finančných prostriedkov Štátneho fondu likvidácie JEZ, ako saldo príjmov a
výdajov k 31.12.2003 vo výške 10 916 411 696,65 Sk, súhlasí s výpisom z účtu Fondu v NBS.
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Tieto prostriedky sú finančnými zdrojmi Fondu pre ďalšie obdobie.
Záverom konštatujeme, že finančné prostriedky ŠF LJEZ sa vynaložili účelovo podľa plánu a
odporúčaní Rady ŠF LJEZ na akcie, ktoré spĺňali podmienky zákona.
Vypracovala: Ing. Bieliková
V Bratislave, 30.1.2004
Schválil: RNDr. Jozef Hrabina
riaditeľ Štátny fond likvidácie JEZ

Bilancia príjmov a výdavkov
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi za rok 2003
v tis. Sk.
Ukazovateľ

Rozpočet 2003

Skutočnosť 2003

%

1

2

3 =2/1x100

Zdroje

Počiatočný stav prostriedkov k 1.1.2003

8 511 672,-

8 552 795,-

0,-

0,-

0

0,-

0,-

0

500 000,-

524 038,-

- príspevok zo štátneho rozpočtu

0,-

0,-

0

- prijaté úvery

0,-

0,-

0

2 673 614,-

2 616 345,-

98

Príjmy s p o l u

11 685 286,-

11 693 178,-

100

Zdroje celkom

11 685 286,-

11 693 178,-

100

- Neinvestičné dotácie

274 065,-

258 995,-

95

- Investičné dotácie

568 447,-

513 078,-

90

- Poskytnuté pôžičky

0,-

0,-

0

- Splátky úverov

0,-

0,-

0

- Ostatné výdavky

0,-

0,-

0

25 565,-

4 694,-

18

868 077,-

776 767,-

89

Príjmy: - náhrad a odvodov
- splátky pôžičiek
- úroky z vkladov a pôžičiek

- ostatné príjmy

100

105

Potreby

- z toho na správu fondu
Výdavky s p o l u
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Konečný stav prostriedkov 31.12.2003

10 817 209,-

10 916 412,-

100

6. zasadnutie Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou
Na základe článku 9. Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej
republiky o vzájomnom obchode a platbách uzatvorenej 28. júla 1994 v Záhrebe sa 6. zasadnutie
Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a
Chorvátskou republikou (v ďalšom texte „Komisia“) uskutočnilo v Záhrebe v dňoch 10. a 11.
februára 2004.
Slovenskú delegáciu viedla Eva Šimková, štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky a predsedkyňa slovenskej časti Komisie.
Chorvátsku delegáciu viedol Vladimir Vranković, štátny tajomník ministerstva hospodárstva,
práce a podnikania Chorvátskej republiky a predseda chorvátskej časti Komisie.
Obidve strany sa vzájomne informovali o súčasnej hospodárskej situácii vo svojich krajinách,
o rozvoji ich národných ekonomík a o inštitucionálnom a právnom rámci v Slovenskej republike a
Chorvátskej republike v súvislosti s prístupovým procesom do EÚ a o rozvoji vzájomnej
hospodárskej a obchodnej spolupráci.
Počas zasadnutia obidve strany rokovali o možnosti spolupráce v nasledovných konkrétnych
oblastiach hospodárstva.
1.

Priemysel a energetika
V rámci rozhovorov boli prerokované nasledovné námety:
- správa o realizácii záverov pracovnej skupiny z 5. zasadnutia Medzivládnej komisie
pre hospodársku spoluprácu
- vzájomná informácia o stave vývoja v oblastiach priemyslu a energetiky
- návrhy na zlepšenie hospodárskej spolupráce v oblastiach priemyslu a energetiky

Priemysel
Strany si vymenili informácie o súčasnom stave v oblasti priemyslu v Slovenskej republike
a Chorvátskej republike.
Slovenská strana oboznámila chorvátsku stranu o podniknutých aktivitách spojených
s návrhmi chorvátskej strany o možnej hospodárskej spolupráci z 5. zasadnutia Medzivládnej
zmiešanej komisie.
Delegácie vyvodili záver, že je potrebné zintenzívniť hospodársku spoluprácu v oblasti
priemyslu. S cieľom zintenzívnenia spolupráce sa navrhlo uskutočniť aktivity s cieľom lepšieho
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informovania hospodárskych subjektov o možnostiach vstupu investícií a aktivít na zlepšenie
prezentácie priemyselnej a technologickej spolupráce.
Chorvátska strana prejavila záujem o prenos skúseností slovenskej strany spojených so
zosúlaďovaním technickej legislatívy s legislatívou Európskej únie.
S cieľom realizácie vyššie uvedených záverov sa dohodlo rokovanie predstaviteľov
hospodárskych združení, agentúr pre podporu investícií a exportu a predstaviteľov ministerstiev
z oblasti priemyslu. Slovenská strana navrhla a chorvátska strana akceptovala, že sa prvé
rokovanie uskutoční v Bratislave do konca septembra 2004.
Energetika
Strany si vymenili podrobné informácie o najnovšom stavu v energetických odvetviach,
s dôrazom na prebiehajúci proces reštrukturalizácie a privatizácie.
Navrhla sa konkrétnejšia spolupráca prostredníctvom výmeny skúseností najmä z oblasti
využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti. Chorvátska
strana má záujem o slovenskú skúsenosť z rokovaní po získaní statusu kandidáta.
Slovenská strana navrhla a chorvátska strana súhlasila s tým, že sa uskutoční rokovanie
v Bratislave. Bolo dohodnuté, že chorvátska strana doručí slovenskej strane návrh podrobného
programu nadchádzajúceho rokovania a následne sa dohodne presný dátum rokovania.
2. Privatizácia
Členovia delegácií si vymenili skúsenosti z procesu privatizácie na Slovensku a v Chorvátsku
v oblasti telekomunikácií a oblasti energetiky. Zároveň sa informovali o zákonodarstve obidvoch
strán, ktoré upravuje oblasť privatizácie.
Slovenská a chorvátska strana prediskutovali úlohy a činnosti Fondu národného majetku SR
a Chorvátskeho fondu pre privatizáciu v procese privatizácie.
Strany si vzájomne vymenili informácie o spôsobe zabezpečenia záujmov štátu v obchodných
spoločnostiach vo vlastníctve Chorvátskej republiky a v slovenských spoločnostiach s majetkovou
účasťou Fondu národného majetku SR, resp. štátu.
Obidve strany sa dohodli, že budú pokračovať v započatej spolupráci a výmene skúseností
v oblasti privatizácie.
3. Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Zhodnotilo sa plnenie záverov z 5. zasadnutia zmiešanej komisie a ocenilo sa úspešné
nadviazanie kontaktov medzi výskumnými ústavmi rezortov oboch republík. Obidve strany
odporučili naďalej pokračovať v tejto spolupráci v oblastiach obojstranného záujmu, ktoré
navrhnú národní koordinátori.
Delegácie skonštatovali, že na základe stretnutia ministra pôdohospodárstva Slovenskej
republiky p. Simona s podštátnym tajomníkom Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva
a vodného hospodárstva Chorvátskej republiky p. Božičom v decembri 2003 počas 32. zasadnutia
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konferencie FAO v Ríme sa v oboch republikách pripravuje návrh národných kontaktných
expertov pre spoluprácu v oblastiach lesníctva a výstavníctva.
V oblasti lesníctva sa v súčasnosti pripravuje dohoda o spolupráci vo vedecko-výskumnej
oblasti medzi zainteresovanými inštitúciami oboch krajín.
V oblasti výstavníctva strany podporili vzájomnú spoluprácu aj na regionálnej úrovni.
Chorvátska strana zašle pre Agrokomplex – Výstavníctvo a.s. Nitra ďalšie kontaktné adresy
s cieľom nadviazania spolupráce aj na regionálnej úrovni.
Zdôraznil sa význam podpísania Dohody o pristúpení Chorvátskej republiky k CEFTA,
ktorá vstúpila do platnosti k 1.3.2003 a vytvorila širší rámec pre vzájomnú obchodnú výmenu
s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Svedčí o tom aj rast vzájomného obratu
medzi SR a ChR v roku 2000 z 9,2 mil. USD na 17,8 mil. USD v roku 2003.
Chorvátska strana ocenila informovanosť slovenskej strany o prístupovom procese do EÚ.
Slovenská strana aj v súvislosti so stretnutím predsedov vlád krajín CEFTA v roku 2003
v Slovinsku je pripravená aj po vstupe SR do EÚ rozvíjať spoluprácu Slovenskej republiky
s Chorvátskou republikou a napomáhať chorvátskej strane v prístupovom procese do EÚ.
Prerokovali sa aj otázky spolupráce vo veterinárnej oblasti. Slovenská strana sa zaviazala
zaslať chorvátskej strane legislatívu ako aj sprievodné informácie týkajúce sa zákazu skrmovania
živočíšnych proteínov hospodárskym zvieratám. Následne chorvátska strana na základe
predložených informácií prehodnotí zákaz dovozu niektorých živých zvierat a produktov z nich
vydaného Nariadením ministra poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Chorvátskej
republiky č. 7/2004 z 19.1.2004 a stanoví nové veterinárne podmienky pre ich dovoz zo
Slovenskej republiky s termínom od 1.3.2004.
Obe strany sa vzájomne dohodli na spolupráci v oblasti notifikácie nákaz, veterinárnych
podmienok na dovoz resp. vývoz a schválených prevádzkarní na vývoz.
4. Stavebníctvo a stavebné výrobky
Obe strany si vzájomne poskytli informácie o stave zákonných predpisov. Chorvátska
strana informovala, že v súčasnosti platia v CHR nasledujúce právne akty
- Zákon o akreditácii od 7. okt. 2003,
- Zákon o technických podmienkach pre výrobky a posudzovanie zhody od 7. okt. 2003
- Zákon o normalizácii od 16. okt. 2003,
- Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov od 7. okt. 2003,
- Zákon o metrológii od 16. okt. 2003 a
- Zákon o stavebníctve od 4. novembra 2003 a
- Súpis stavebných výrobkov a systémy preukázania zhody
Slovenská strana informovala, že 3. februára 2004 Národná rada SR schválila novelu zákona
č. 90/1998 Z. z. a nadväzne aj novú vyhlášku MVRR SR, ktorou sa stanovujú skupiny stavebných
výrobkov s určenými systémami preukazovania ich zhody a podrobnosti o používaní značiek
zhody CE alebo C . Tento zákon a vyhláška potvrdili predstaviteľmi EK ako identické prevzatie
smernice Rady 89/106/EHS v znení smernice Rady 93/68/EHS. Anglickú verziu zákona
a vyhlášky odovzdala Slovenská delegácia Chorvátskej strane s doplnením, že podrobnosti sú
vystavené na web stránke MVRR SR – www.build.gov.sk Ďalej predložila zoznam svojich
SK
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autorizovaných osôb a jedného osvedčovacieho miesta, ktoré je dnes pozorovateľom v European
organization of Approwal bodies (EOTA) pre pridelenie notifikačných uznaní (NB EC).
Slovenská strana konštatovala, že vstupom SR do EÚ od 1. mája 2004 v súlade s právom EÚ
nebude možno uzatvárať dohody o vzájomnom uznávaní skúšok pre stavebné výrobky.
Slovenská strana poskytne Chorvátskej strane z databáz Slovenského registra stavebných
výrobkov zoznam dovozcov stavebných výrobkov na trhu v SR. Zároveň odovzdala katalóg
slovenských stavebných firiem organizovaných vo Zväze stavebných podnikateľov
Slovenska.Dohodlo sa , že obidve strany sa budú navzájom porstredníctvom zastupiteľských
úradov v oboch krajinách informovať o vypísaných tendroch na väčšie investičné celky.
Chorvátska delegácia poskytla slovenskej delegácii zákon o stavebníctve zo 4. 11. 2003
a predpis o skupinách stavebných výrobkov s určenými systémami preukázania ich zhody
v angličtine.
Rokovanie Medzivládnej komisie sa viedlo v konštruktívnom duchu a obidve strany
vyjadrili spokojnosť s jej závermi.

Vypracovala: Ing. Jozefa Čaplová
referát krajiny OECD

Prvé výzva na prekladanie projektov v rámci
Sektorového operačného programu Priemysel a služby
7. apríla 2004 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Sektorový
operačný program Priemysel a služby výzvu na podávanie projektov v rámci Priority 1: Rast
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu,
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.
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Za oblasť budovania inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov
uvedeného opatrenia zodpovedá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Bližšie informácie o tejto problematike je možné získať priamo v agentúre alebo sú dostupné na
internetovej stránke www.nadsme.sk, kde je zverejnené úplné znenie výzvy na podávanie
projektov, príručka pre žiadateľov, príslušné formuláre a ďalšie súvisiace dokumenty. Uzávierka
pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v uvedenej oblasti je
31. augusta 2004 o 16.00 hod.
Problematika Opatrenia 1.2 zameraná na budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu
výrobných hál je v kompetencii Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, kde sa budú
pripravené projekty v uvedených oblastiach predkladať. Agentúra zároveň poskytuje súvisiace
informácie priamo vo svojom sídle ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.sario.sk.
Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre tieto oblasti
je 1. októbra 2004 o 16.00 hod.
6. mája 2004 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR aj výzvu pre verejný sektor na
podávanie projektov v rámci Priority 2: Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 2.1 Podpora
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu. Za toto opatrenie zodpovedá
Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v oblasti
podpory budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, príručka pre žiadateľov a
príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.sacr.sk resp.
www.slovakiatourism.sk. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre túto oblasť je 6. septembra 2004 o 16.00 hod.
Všetky relevantné informácie o výzvach sú publikované aj na internetovej stránke
Ministerstva hospodárstva SR www.hospodarstvo.sk v časti Európska únia a jej fondy.
Termín zverejnenia výziev na predkladanie projektov v rámci schém štátnej pomoci
vypracovaných pre Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb,
Opatrenie 1.5 Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR a Opatrenie 2.2 Podpora
podnikateľských aktivít cestovného ruchu, na základe ktorých budú môcť čerpať finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie subjekty súkromného sektora, je predbežne
stanovený na mesiac jún 2004.

Vypracovala: PhDr. Ivana Kubáňová
odbor riadenia SOP
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