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50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. februára 2014,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 121/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 128/2010 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 230/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

§ 61b
(1) Ak iadate¾ zaradený do opatrenia pod¾a § 16
a § 35 písm. b), c), f) a g), ktorý plnil podmienky v päroènom záväzku v rokoch 2009 a 2013, chce v záväzku
pokraèova do 31. decembra 2014, podá Pôdohospodárskej platobnej agentúre iados o pokraèovanie vykonávania opatrenia v roku 2014.
(2) iados o pokraèovanie vykonávania opatrenia
v roku 2014 je povinný iadate¾ poda do 31. marca 2014 na formulári zverejnenom na webovom sídle
Pôdohospodárskej platobnej agentúry; na iadosti podané po tomto termíne sa neprihliada.

Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

(3) iados o platbu podá iadate¾ pod¾a odseku 1
v termíne urèenom vo výzve zverejnenej na webovom
sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na formulári s urèenými prílohami.

Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. marca 2014

(4) iadate¾ pod¾a odseku 1 je povinný naïalej dodriava podmienky jednotlivých opatrení pod¾a tohto nariadenia vlády do 31. decembra 2014.

§ 61a

(5) Na iadate¾a pod¾a odseku 1 sa nevzahuje ustanovenie § 40 ods. 1 druhá veta..

Na iadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku
pod¾a § 61b a na nové iadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podané v roku 2014 sa nevzahujú
ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) a ods. 5.

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Robert Fico v. r.
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51
VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 24. februára 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy,
koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpoètu výslednej hodnotiacej známky

Úrad pre verejné obstarávanie pod¾a § 154 ods. 4 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 95/2013 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje
§1

PUZip

(1) Dodranie povinností dodávate¾a dohodnutých
v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode
(ïalej len zmluva) vo vzahu k spôsobu a kvalite plnenia pod¾a § 9a ods. 4 písm. d) zákona (ïalej len hodnotenie kritéria kvality plnenia) sa uskutoèní slovným
hodnotením kritéria kvality plnenia a porovnaním skutoènej hodnoty znaku kvality s referenènou hodnotou
znaku kvality, ak mono povinnosti dodávate¾a dohodnuté v zmluve objektívne vyjadri alebo kvantifikova.
(2) Referenèná hodnota znaku kvality je poadovaná
hodnota dohodnutá v zmluve. Skutoèná hodnota znaku kvality predstavuje plnenie dodávate¾a poskytnuté
na základe zmluvy.
(3) Výsledkom porovnania je hodnota od 0 do 100 %,
ktorá sa dosiahne v závislosti od charakteru a poètu
posudzovaných znakov kvality.
§2

Va
Vb
Oc
Dp

alebo obstarávate¾om z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a (ïalej len podstatné poruenie), alebo sa rovná 1, ak dolo
k predèasnému ukonèeniu zmluvy z dôvodu
podstatného poruenia
 PUZip sa rovná 0, ak nedolo k predèasnému
ukonèeniu zmluvy verejným obstarávate¾om
alebo obstarávate¾om z dôvodu iného poruenia
povinností dodávate¾a, ako je podstatné poruenie (ïalej len iné poruenie), alebo sa rovná 1,
ak dolo k predèasnému ukonèeniu zmluvy z dôvodu iného poruenia
 váha kritéria kvality predèasné ukonèenie
zmluvy z dôvodu iného poruenia
 váha kritéria kvality celkové trvanie omekania
dodávate¾a, ku ktorému dolo z dôvodov na strane dodávate¾a (ïalej len celkové omekanie)
 celkové omekanie v dòoch; ide o èíslo z mnoiny celých kladných èísel a 0, ak je jeho hodnota
väèia ako hodnota Dp, rovná sa hodnote Dp
 plánovaná dodávka v dòoch pod¾a zmluvy; ide
o èíslo z mnoiny celých kladných èísel okrem 0.

(2) Váha kritéria kvality predèasné ukonèenie zmluvy
z dôvodu iného poruenia (Va) je 80 a váha kritéria kvality celkové omekanie (Vb) je 20.

(1) Výsledná hodnotiaca známka pod¾a § 9a ods. 6 zákona sa vypoèíta pod¾a vzorca:

(3) Do kritéria celkové omekanie sa nezapoèítava
prípustné omekanie dohodnuté v zmluve.

⎡
⎤
Oc
VHZ = (1 − PUZ pp ) × ⎢(1 − PUZ ip ) × Va + Vb −
× Vb ⎥,
Dp
⎣
⎦
prièom:
VHZ  výsledná hodnotiaca známka
PUZpp PUZpp sa rovná 0, ak nedolo k predèasnému
ukonèeniu zmluvy verejným obstarávate¾om

(4) Výsledná hodnotiaca známka sa matematicky zaokrúhli na celé èíslo.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Zita Táborská v. r.
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52
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska è. 3 z 18. februára 2014, ktorým sa zruuje opatrenie Národnej banky
Slovenska è. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutoèòovaní platieb do zahranièia, zo zahranièia a voèi cudzozemcom.
Opatrením sa dosahuje súlad so skutoènosou, e opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce platobné tituly
je s úèinnosou od 1. januára 2014 zruené.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. apríla 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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53
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 40 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 5. februára 2014 è. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 è. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne tandardy pre
pecializaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre certifikaèné tudijné programy a minimálne tandardy pre tudijné programy sústavného vzdelávania a ich truktúra (oznámenie è. 399/2010 Z. z.) v znení výnosu z 23. augusta 2011 è. 07575-OL-2011 (oznámenie è. 282/2011 Z. z.), výnosu z 24. augusta 2012
è. S04983-OL-2012 (oznámenie è. 254/2012 Z. z.), výnosu z 5. októbra 2012 è. 07617-OL-2012 (oznámenie
è. 316/2012 Z. z.) a výnosu z 18. novembra 2013 è. S08305-OL-2013 (oznámenie è. 401/2013 Z. z.).
Týmto výnosom sa upravuje minimálny tandard pre pecializaèný tudijný program v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, ktorý obsahuje okrem teoretických vedomostí a praktických zruèností v odbore veobecné lekárstvo aj teoretické vedomosti a praktické zruènosti v súvisiacich odboroch. Dåka pecializaèného tudijného programu v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo sa skracuje na tri roky.
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2014.
Výnos je uverejnený v èiastkach è. 11 a 20/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e Slovenská republika
podpísala 29. novembra 2005 v Bruseli Dohodu o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigaèného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoloèenstvom a jeho èlenskými tátmi a Ukrajinou.
Za Európske spoloèenstvo bola dohoda podpísaná 1. decembra 2005 v Kyjeve.
Vláda Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením è. 928 z 23. novembra 2005.
Slovenská republika 23. januára 2006 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej
únie, e v Slovenskej republike boli splnené vnútrotátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.
Dohoda nadobudla platnos 1. decembra 2013 v súlade s èlánkom 17 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudla platnos v ten istý deò, t. j., 1. decembra 2013.
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K oznámeniu è. 54/2014 Z. z.

DOHODA
o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigaèného satelitného systému
(GNSS), medzi Európskym spoloèenstvom a jeho èlenskými tátmi a Ukrajinou
Európske spoloèenstvo, ïalej len Spoloèenstvo,
a
Belgické krá¾ovstvo,
Èeská republika,
Dánske krá¾ovstvo,
Spolková republika Nemecko,
Estónska republika,
Helénska republika,
panielske krá¾ovstvo,
Francúzska republika,
Írsko,
Talianska republika,
Cyperská republika,
Lotyská republika,
Litovská republika,
Luxemburské ve¾kovojvodstvo,
Maïarská republika,
Maltská republika,
Holandské krá¾ovstvo,
Rakúska republika,
Po¾ská republika,
Portugalská republika,
Slovinská republika,
Slovenská republika,
Fínska republika,
védske krá¾ovstvo,
Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej Británie a Severného Írska,
zmluvné strany Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva, ïalej len èlenské táty, na jednej strane a
UKRAJINA na strane druhej,
ïalej len strany,
BERÚC DO ÚVAHY spoloèné záujmy na rozvoji globálneho navigaèného satelitného systému na civilné pouitie,

BERÚC DO ÚVAHY narastajúci rozvoj aplikácií
GNSS na Ukrajine, v Európskom spoloèenstve a iných
oblastiach sveta,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Cie¾ dohody
Cie¾om dohody je podpori, u¾ahèi a posilni spoluprácu medzi stranami v civilnej globálnej satelitnej navigácii.
Èlánok 2
Definície
Na úèely tejto dohody:
Rozirujúce prostriedky znamená regionálne alebo
miestne mechanizmy, ako napríklad Európsky prekryvný systém geostacionárnej navigácie (EGNOS).
Tieto mechanizmy umoòujú uívate¾om dosiahnu
vyiu výkonnos, ako napríklad väèiu presnos, dostupnos, integritu a spo¾ahlivos.
GALILEO znamená autonómny civilný európsky
globálny systém satelitnej navigácie a èasového riadenia pod civilnou kontrolou pre poskytovanie sluieb
GNSS navrhnutých a vyvinutých Spoloèenstvom a jeho
èlenskými tátmi. Prevádzkovanie systému GALILEO
môe by prevedené na súkromný subjekt. Okrem zabezpeèenej verejnej regulovanej sluby s obmedzeným
prístupom urèeným na potreby oprávnených uívate¾ov vo verejnom sektore, GALILEO plánuje poskytova
verejne prístupné sluby, komerèné sluby, sluby
ochrany ivota a pátracie a záchranné sluby.
Verejne prístupná sluba GALILEO znamená
slubu prístupnú irokej verejnosti s bezplatným poskytovaním.
Sluba ochrany ivota GALILEO znamená slubu
zaloenú na verejne prístupnej slube, ktorá poskytuje
ïalie informácie o integrite, autentifikáciu signálu, záruky sluby a iné parametre potrebné pre aplikácie
ochrany ivota, napríklad v leteckej a námornej doprave.

UZNÁVAJÚC dôleitos systému GALILEO ako prínosu k navigácii a informaènej infratruktúre v Európskom spoloèenstve a na Ukrajine,

Komerèná sluba GALILEO znamená slubu, ktorá
u¾ahèuje rozvoj profesionálnych aplikácií a v porovnaní s verejne prístupnou slubou ponúka vyí výkon,
najmä pokia¾ ide o vyiu rýchlos prenosu dát, záruky
a presnos sluby.

UZNÁVAJÚC vyspelos èinnosti Ukrajiny v oblasti
satelitnej navigácie,

Pátracia a záchranná sluba GALILEO znamená
slubu, ktorá zdokona¾uje pátracie a záchranné operá-
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cie poskytnutím rýchlejej a presnejej lokalizácie tiesòových rádiomajákov a umonením spätných správ.
Verejná regulovaná sluba GALILEO znamená zabezpeèenú slubu urèovania polohy a èasového riadenia s obmedzeným prístupom, ktorá je osobitne urèená na plnenie potrieb oprávnených uívate¾ov vo verejnom sektore.
Miestne prvky GALILEO znamenajú miestne mechanizmy, ktoré uívate¾om signálov satelitnej navigácie a èasového riadenia GALILEO poskytujú vstupné
informácie nad rámec informácií získaných z hlavnej
kontalácie. Miestne prvky môu by nasadené s cie¾om zvýi výkonnos v blízkosti letísk, námorných prístavov a v mestskom alebo inom geograficky nároènom
prostredí. GALILEO poskytne veobecný model rozvoja
miestnych prvkov s cie¾om podpori rozmach trhu
a u¾ahèi tandardizáciu.
Zariadenie globálnej navigácie, urèovania polohy
a èasového riadenia znamená akéko¾vek zariadenie civilného koncového uívate¾a urèené na vysielanie, príjem alebo spracovanie signálov satelitnej navigácie alebo èasového riadenia s cie¾om poskytnú slubu alebo
umoni prevádzku s regionálnymi rozirujúcimi prostriedkami systému.
Regulaèné opatrenie znamená akýko¾vek zákon,
právny predpis, pravidlo, postup, rozhodnutie, alebo
podobný administratívny úkon prijatý stranou.
Interoperabilita na úrovni uívate¾a znamená situáciu, keï prijímaè s duálnym systémom môe súèasne
vyuíva signály z dvoch systémov a dosiahnu tak rovnaký alebo lepí výkon, ako len pomocou jedného systému. Interoperabilita globálnych a regionálnych satelitných navigaèných systémov zvyuje kvalitu sluieb
dostupných uívate¾om.
Duevné vlastníctvo má význam uvedený v èlánku 2
Dohovoru o zaloení Svetovej organizácie duevného
vlastníctva podpísaného 14. júla 1967 v tokholme.
Zodpovednos znamená právnu zodpovednos fyzickej alebo právnickej osoby nahradi kodu spôsobenú
inej fyzickej alebo právnickej osobe v súvislosti s osobitnými právnymi zásadami a pravidlami. Táto povinnos
môe by stanovená v dohode (zmluvná zodpovednos)
alebo v právnej norme (mimozmluvná zodpovednos).
Utajované skutoènosti znamenajú skutoènosti
v akejko¾vek forme, ktoré si vyadujú ochranu pred neoprávneným zverejnením, ktoré by mohlo rôznou mierou pokodi základné záujmy strán alebo jednotlivých
èlenských tátov vrátane národnej bezpeènosti. Ich
utajenie sa oznaèuje stupòom utajenia. Takéto skutoènosti sú utajované stranami v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi a musia by chránené pred stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.
Èlánok 3
Zásady spolupráce
Strany sa dohodli, e pri spolupráci, na ktorú sa
vzahuje táto dohoda, budú uplatòova tieto zásady:
1. Vzájomný prospech zaloený na celkovej vyváenosti práv a povinností vrátane príspevkov.
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2. Partnerstvo v programe GALILEO v súlade s postupmi a pravidlami upravujúcimi riadenie systému GALILEO.
3. Vzájomné príleitosti zapoji sa do spolupráce na
projektoch Európskeho spoloèenstva a ukrajinských projektoch GNSS pre civilné vyuitie.
4. Vèasná výmena informácii, ktoré môu ovplyvni
spoluprácu.
5. Náleitá ochrana práv duevného vlastníctva pod¾a
èlánku 8 ods. 2 tejto dohody.
Èlánok 4
Rozsah spolupráce
1. Odvetvia spolupráce v satelitnej navigácii a èasovom
riadení sú: rádiové spektrum, vedecký výskum a odborné vzdelávanie, priemyselná spolupráca, rozvoj
obchodu a trhu, normy, certifikácia a regulaèné
opatrenia, rozvoj globálnych a regionálnych pozemných rozirujúcich prostriedkov systémov GNSS,
bezpeènos, zodpovednos a náhrada nákladov.
Strany môu tento zoznam otázok upravi po spoloènej dohode.
2. Rozírenie spolupráce, ak o to strany poiadajú, na:
2.1. citlivé technológie a prvky GALILEO, na ktoré
sa vzahuje reim kontroly vývozu v rámci EÚ,
èlenských tátov EÚ a Európskej vesmírnej
agentúry (ESA), kontrolný reim technológie
riadených striel (MTCR) a dohody z WASSENAARU, ako aj na kryptografiu a významné technológie a prvky informaènej bezpeènosti,
2.2. bezpeènostnú architektúru systému GALILEO
(vesmírne, pozemné a uívate¾ské segmenty),
2.3. bezpeènostno-kontrolné vlastnosti globálnych
segmentov GALILEO,
2.4. verejné regulované sluby vo fáze ich definovania, vývoja, implementácie, skúok a hodnotenia a prevádzky (riadenie a pouívanie), ako aj
2.5. výmenu utajovaných skutoèností týkajúcich sa
satelitnej navigácie a Galileo
by sa upravilo v príslunej samostatnej dohode uzatvorenej stranami.
3. Táto dohoda neovplyvní intitucionálnu truktúru
ustanovenú v právnych predpisoch Európskeho
spoloèenstva na úèely prevádzky programu GALILEO. Táto dohoda neovplyvní ani platné zákony,
právne predpisy a politiky, ktorými sa vykonávajú
záväzky neírenia a pravidlá kontroly vývozu
poloiek dvojitého pouitia, ani vnútrotátne opatrenia týkajúce sa bezpeènosti a kontroly nehmotných prenosov technológií.
Èlánok 5
Formy spolupráce
1. S výhradou svojich platných regulaèných opatrení
budú strany v najvyej monej miere podporova
spoluprácu pod¾a tejto dohody s cie¾om poskytnú
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porovnate¾né príleitosti pre úèas na svojich aktivitách v odvetviach uvedených v èlánku 4.

úèinných prostriedkov na uplatòovanie takých noriem.

2. Strany súhlasia realizova spoluprácu uvedenú
v èlánkoch 6 a 13 tejto dohody.

3. Vývoz citlivých prvkov a technológií, peciálne vyvinutých a financovaných programom GALILEO, zo
strany Ukrajiny do tretích krajín sa musí vopred
predloi na schválenie príslunému bezpeènostnému orgánu GALILEO, ak tento orgán odporuèil, aby
tieto prvky a technológie podliehali vývoznému povoleniu v súlade s platnými regulaènými opatreniami. Kadá osobitná dohoda uvedená v èlánku 4 ods.
2 rozpracuje vhodný mechanizmus, ktorý umoní
Ukrajine odporuèi urèité prvky, ktoré budú podlieha vývoznému schva¾ovaniu.

Èlánok 6
Rádiové spektrum
1. Strany sa na základe predchádzajúcich úspechov
v rámci Medzinárodnej telekomunikaènej únie dohodli pokraèova v spolupráci a vzájomnej podpore
v záleitostiach týkajúcich sa rádiového spektra.
2. V tejto súvislosti strany podporujú primerané pride¾ovanie frekvencií pre GALILEO s cie¾om zaisti dostupnos sluieb GALILEO v prospech uívate¾ov na
celom svete a predovetkým na Ukrajine a v Spoloèenstve.
3. Strany naviac uznávajú dôleitos ochrany rádiového navigaèného spektra pred naruením a interferenciou. Na tento úèel identifikujú zdroje interferencie a budú h¾ada vzájomne priate¾né rieenia na
potláèanie takejto interferencie.
4. Niè v tejto dohode sa nevykladá ako odchýlka od
platných ustanovení Medzinárodnej telekomunikaènej únie vrátane Rádiokomunikaèného poriadku ITU.
Èlánok 7
Vedecký výskum a odborné vzdelávanie
Strany podporujú spoloèné výskumné èinnosti a odborné vzdelávanie v oblasti GNSS prostredníctvom výskumných programov Spoloèenstva a Ukrajiny vrátane
Rámcového programu Európskeho spoloèenstva pre
výskum a rozvoj a výskumných programov Európskej
vesmírnej agentúry a ïalích prísluných programov
orgánov Spoloèenstva a Ukrajiny.
Spoloèné výskumné èinnosti by mali prispie k plánovaniu budúceho vývoja GNSS pre civilné vyuitie.
Strany sa dohodli, e vymedzia vhodný mechanizmus zameraný na zabezpeèenie úèinných kontaktov
a úèasti v rámci programov výskumu a odborného
vzdelávania.
Èlánok 8
Priemyselná spolupráca
1. Strany povzbudzujú a podporujú spoluprácu medzi
priemyselnými odvetviami obidvoch strán aj prostredníctvom spoloèných podnikov a vzájomnej úèasti v prísluných priemyselných zdrueniach s cie¾om vybudova systém GALILEO, ako aj podpori pouívanie
a rozvoj aplikácií a sluieb GALILEO.
2. S cie¾om u¾ahèi priemyselnú spoluprácu strany
udelia a zabezpeèia primeranú a úèinnú ochranu
práv duevného, priemyselného a obchodného
vlastníctva v oblastiach a odvetviach, ktoré sa týkajú rozvoja a prevádzky Galileo/EGNOS v súlade
s najvyími medzinárodnými normami vrátane

4. V rámci priemyselnej spolupráce strany podporia
posilnenie väzieb medzi rôznymi zúèastnenými stranami v programe GALILEO na Ukrajine a v Spoloèenstve.
Èlánok 9
Rozvoj obchodu a trhu
1. Strany podporujú obchod a investície do satelitnej
navigaènej infratruktúry Spoloèenstva a Ukrajiny,
zariadení, miestnych prvkov a aplikácií GALILEO.
2. Na tento úèel strany zvýia úroveò verejného povedomia týkajúceho sa satelitných navigaèných èinností GALILEO, identifikujú moné bariéry rastu
v aplikáciách GNSS a prijmú primerané opatrenia
pre u¾ahèenie tohto rastu.
3. Na zistenie potrieb uívate¾ov a úèinnú reakciu na
ne Spoloèenstvo a Ukrajina zváia monos zriadi
otvorené fórum uívate¾ov GNSS.
Èlánok 10
Normy, certifikácia a regulaèné opatrenia
1. Strany uznávajú hodnotu koordinácie prístupov na
medzinárodných normalizaèných a certifikaèných
fórach, ktoré sa týkajú globálnych satelitných navigaèných sluieb. Strany budú najmä spoloène podporova vývoj noriem GALILEO a podporova ich
uplatòovanie na Ukrajine a celosvetové uplatòovanie, zdôrazòujúc interoperabilitu s ostatnými systémami GNSS. Jedným z cie¾ov koordinácie je podpora
irokého a inovatívneho vyuitia sluieb GALILEO
na verejné a komerèné úèely a na úèely ochrany
ivota ako celosvetového tandardu navigácie a èasového riadenia.
Strany súhlasia s vytváraním priaznivých podmienok pre vývoj aplikácií GALILEO.
2. V dôsledku toho a s cie¾om podporova a plni ciele tejto dohody spolupracujú strany v prípade potreby na
vetkých záleitostiach GNSS, ktoré vyvstanú najmä
v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, organizácii EUROCONTROL, Medzinárodnej námornej organizácii a Medzinárodnej telekomunikaènej únii.
3. Na dvojstrannej úrovni strany zabezpeèia, aby opatrenia týkajúce sa prevádzkových a technických noriem,
postupov a poiadaviek na certifikáciu a ude¾ovanie licencií súvisiacich s GNSS nepredstavovali zbytoèné
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prekáky obchodu. Vnútrotátne poiadavky budú
zaloené na objektívnych, nediskriminaèných, vopred
stanovených transparentných kritériách.
Èlánok 11
Rozvoj globálnych a regionálnych pozemných
rozirujúcich prostriedkov systémov GNSS
1. Strany spolupracujú na definovaní a implementácii
architektúr pozemných systémov, ktoré umoòujú
optimálnu záruku integrity GALILEO/EGNOS a kontinuitu sluieb GALILEO a EGNOS a interoperabilitu s ostatnými systémami GNSS.
2. Na tento úèel strany spolupracujú na regionálnej úrovni s cie¾om zavies na Ukrajine systém pozemných regionálnych rozirujúcich prostriedkov zaloený na systéme GALILEO. Predpokladá sa, e takýto regionálny
systém bude poskytova sluby regionálnej integrity
a sluby s vysokou presnosou okrem tých sluieb, ktoré systém GALILEO poskytuje globálne. Strany predpokladajú rozírenie systému EGNOS ako predchodcu
v ukrajinskom regióne prostredníctvom pozemnej infratruktúry s pouitím ukrajinských staníc na meranie vzdialenosti a sledovanie integrity.
3. Na miestnej úrovni strany u¾ahèia rozvoj miestnych
prvkov GALILEO.
Èlánok 12
Bezpeènos
1. Strany sú presvedèené o potrebe chráni globálne
navigaèné satelitné systémy pred zneuitím, interferenciou, naruením a nepriate¾skými èinmi.
2. Strany prijmú vetky uskutoènite¾né kroky na zaistenie kvality, kontinuity a bezpeènosti satelitných
navigaèných sluieb a súvisiacej infratruktúry na
svojom území.
3. Strany si uvedomujú, e spolupráca na zaistenie
bezpeènosti systému a sluieb GALILEO je dôleitým
spoloèným cie¾om.
4. Strany preto zváia vytvorenie vhodného konzultaèného kanála na rieenie bezpeènostných otázok
GNSS. Praktické opatrenia a postupy urèia spoloène
prísluné bezpeènostné orgány oboch strán v súlade
s èlánkom 4 ods. 2.
Èlánok 13
Zodpovednos a náhrada nákladov
Strany v prípade potreby spolupracujú na vymedzení
a vykonávaní reimu zodpovednosti a opatrení na náhradu nákladov, najmä v rámci medzinárodných a regionálnych organizácií s cie¾om u¾ahèi poskytovanie
civilných sluieb GNSS.
Èlánok 14
Mechanizmus spolupráce a výmena informácií
1. Koordináciu a u¾ahèenie spolupráce pod¾a tejto dohody zabezpeèuje v mene Ukrajiny vláda Ukrajiny
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a v mene Spoloèenstva a jeho èlenských tátov Európska komisia.
2. V súlade s cie¾om uvedeným v èlánku 1 tieto dva
subjekty zriadia v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoloèenstvami a ich èlenskými tátmi
a Ukrajinou, na správu tejto dohody riadiaci výbor
GNSS, ïalej len výbor. Tento výbor bude zloený
z oficiálnych zástupcov kadej strany a stanoví si
svoj vlastný rokovací poriadok.
Funkcie riadiaceho výboru zahàòajú:
2.1. Podporu, vypracovávanie odporúèaní a doh¾ad
nad rôznymi èinnosami spolupráce uvedenými
v èlánkoch 4 a 13 tejto dohody.
2.2. Poradenstvo stranám v oblasti zvyovania a zlepovania spolupráce, ktorá je v súlade so zásadami stanovenými v tejto dohode.
2.3. Kontrolovanie efektívneho fungovania a vykonávania tejto dohody.
3. Výbor spravidla zasadá raz za rok. Zasadania by sa
mali kona striedavo v Spoloèenstve a na Ukrajine.
Ïalie zasadania je moné zorganizova na iados
jednej zo strán.
Náklady, ktoré vzniknú výboru alebo v jeho mene,
znáa strana, ku ktorej patria oficiálni zástupcovia.
Náklady, okrem nákladov na cestovanie a ubytovanie
priamo spojených so zasadaniami výboru, znáa hostite¾ská strana. Ak to strany uznajú za vhodné, výbor
môe zriadi spoloèné technické pracovné skupiny pre
osobitné oblasti.
4. Úèas akéhoko¾vek prísluného ukrajinského subjektu v spoloènom podniku Galileo alebo v Európskom dozornom orgáne GNSS je moná v súlade
s platnými právnymi predpismi a postupmi.
5. Strany podporia ïaliu výmenu informácií o satelitnej navigácii medzi intitúciami a podnikmi na
oboch stranách.
Èlánok 15
Financovanie
1. Výka a spôsob úhrady príspevku Ukrajiny do programu GALILEO prostredníctvom spoloèného podniku Galileo sa upraví v osobitnej dohode, ktorá musí
by v súlade s intitucionálnymi dojednaniami v platných právnych predpisoch.
2. Strany prijmú vetky primerané kroky a vyvinú maximálne úsilie v súlade so svojimi právnymi predpismi, aby osobám, kapitálu, materiálu, údajom a zariadeniam, ktoré sa podie¾ajú na spolupráci, alebo
sa v nej pouívajú pod¾a tejto dohody, u¾ahèili vstup
na svoje územie, pobyt na òom a opustenie územia.
3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak osobitné systémy spolupráce jednej strany poskytujú finanènú podporu úèastníkom druhej strany, oslobodia sa vetky
takéto granty a finanèné príspevky od jednej strany
úèastníkom druhej strany na podporu týchto èinností
od dane, cla a iných poplatkov v súlade s platnými
právnymi predpismi na území kadej strany.
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Èlánok 16
Konzultácie a rieenie sporov
1. Strany sa na poiadanie ktorejko¾vek z nich bezodkladne poradia o vetkých otázkach, ktoré vyvstanú
z výkladu alebo uplatòovania tejto dohody. Vetky
spory týkajúce sa výkladu alebo uplatòovania tejto
dohody sa rieia prostredníctvom priate¾ských porád medzi stranami.
2. Odsek 1 nebráni stranám uplatni postup rieenia
sporov pod¾a Dohody o partnerstve a spolupráci,
ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi
spoloèenstvami a ich èlenskými tátmi a Ukrajinou.
Èlánok 17
Nadobudnutie a skonèenie platnosti
1. Táto dohoda nadobúda platnos prvý deò mesiaca
nasledujúceho po dni, kedy si strany navzájom
oznámili ukonèenie postupov potrebných na tento
úèel. Oznámenia sa zalú Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý je depozitárom tejto
dohody.
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2. Uplynutie alebo skonèenie platnosti tejto dohody
neovplyvní platnos alebo trvanie akýchko¾vek opatrení, ktoré sa v rámci nej vykonali, ani akéko¾vek
pecifické práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti
práv duevného vlastníctva.
3. Túto dohodu je moné meni a dopåòa vzájomnou
dohodou strán v písomnej forme. Kadá zmena a doplnenie nadobúda platnos v prvý deò mesiaca, ktorý nasleduje po dni, kedy strany oznámili depozitárovi ukonèenie postupov potrebných na tento úèel.
4. Táto dohoda zostáva v platnosti poèas obdobia piatich rokov a je moné ju predåi po spoloènej dohode
medzi stranami na ïalie obdobie piatich rokov na
konci poèiatoèného päroèného obdobia. Ktoráko¾vek zo strán môe túto dohodu písomne vypoveda
s trojmesaènou výpovednou lehotou.
Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach
v anglickom, èeskom, dánskom, estónskom, fínskom,
francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyskom, maïarskom, maltskom, nemeckom, po¾skom,
portugalskom, slovenskom, slovinskom, panielskom,
védskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, prièom
vetky znenia sú rovnako autentické.
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