
ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU
K 1. JANUÁRU 2002 A PREH¼AD ICH VÝHRAD A VYHLÁSENÍ

Aktualizovaný zoznam zmluvných strán dohovoru a textov ich výhrad a vyhlásení možno získa� na internetovej
stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného na adrese http://www.hcch.net/e/sta-
tus/stat34e.html (po anglicky) alebo http://www.hcch.net/f/status/stat34f.html (po francúzsky).

1. Česká republika
a) Dohovor pre Českú republiku nadobudol platnos� 1. januára 2002.
b) Ratifikačná listina Českej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia:

„Pod¾a článku 29 dohovoru Česká republika má čes� urči� Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom
v Brne, Benešova 22, ako ústredný orgán na vykonávanie úloh uložených dohovorom.

Pod¾a článku 34 ods. 2 dohovoru Česká republika má čes� vyhlási�, že žiadosti pod¾a článku 34 ods. 1 dohovoru
sa jej orgánom musia zasiela� cez Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom v Brne, Benešova 22.

Pod¾a článku 44 dohovoru Česká republika má čes� urči� Ministerství spravedlnosti České republiky so sídlom
v Prahe 2, Vyšehradská 16, ako orgán, ktorému sa majú zasiela� žiadosti o prevzatie alebo odovzdanie právomoci
pod¾a článkov 8 a 9 dohovoru týkajúce sa súdneho konania v Českej republike alebo v inom zmluvnom štáte.  Iné
žiadosti pod¾a článkov 8 a 9 dohovoru a žiadosti o súhlas s umiestnením die�a�a do pestúnskej alebo do ústavnej
starostlivosti pod¾a článku 33 dohovoru sa majú zasiela� na Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom
v Brne, Benešova 22.“.

2. Monako
a) Dohovor pre Monako nadobudol platnos� 1. januára 2002.
b) Monako pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.

3. Slovenská republika
a) Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnos� 1. januára 2002.
b) Ratifikačná listina Slovenskej republiky k dohovoru obsahuje túto výhradu a vyhlásenie:

„Pod¾a článku 60 dohovoru si Slovenská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení
na ochranu nehnute¾ného majetku die�a�a, ktorý sa  nachádza na území Slovenskej republiky, a vyhradzuje si
právo neuzna� rodičovské právo alebo  povinnos�,  alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučite¾né s opatrením
prijatým vo vz�ahu k takému majetku jej orgánmi.

Slovenská republika vyhlasuje, že žiadosti pod¾a článku 34 ods. 1 dohovoru sa smú zasiela� jej orgánom len
prostredníctvom ústredného orgánu.

Pod¾a článkov 29, 40 a 44 tohto dohovoru Slovenská republika určila tieto orgány:

1. ako ústredný orgán pod¾a článku 29:

  Ministerstvo spravodlivosti SR,
  Župné námestie 13,
  813 11 Bratislava;

2. pod¾a článku 44 ako orgán, ktorému sa majú zasiela� žiadosti pod¾a článku 33:

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  Špitálska 4,
  816 43 Bratislava;

3. ako orgán na vydávanie osvedčení pod¾a článku 40:

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
  Špitálska 6,
  P.O. Box 57,
  814 99 Bratislava.“.
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