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Z Á K O N

z 5. apríla 2001

o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na
reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produk-
tov, ochranu spotrebite¾ov a podnikate¾ov pred účin-
kami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej
reklamy a pôsobnos� orgánov štátnej správy pri výko-
ne dozoru nad dodržiavaním tohto zákona. Tento zá-
kon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Pod¾a tohto zákona
a) reklama je prezentácia produktov v každej podobe

s cie¾om uplatni� ich na trhu,
b) produkt je tovar, služby, nehnute¾nosti, obchodné

meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu vý-
robkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnika-
ním,

c) šírite¾ reklamy je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej podnikate¾-
skej činnosti.

(2) Reklamou nie je
a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu

fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo orga-
nizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej oso-
by obchodným menom, ako aj označenie budov,
pozemkov a iných nehnute¾ných vecí alebo hnute¾-
ných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,

b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo
ochrannou známkou,

c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré

sa musia na nich uvádza� pod¾a osobitného pred-
pisu,5)

d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtov-
nej závierky, auditu podniku alebo iných informácií
o podniku, ak povinnos� ich zverejnenia vyplýva
z osobitného predpisu.6)

§ 3

Všeobecné požiadavky na reklamu

(1) Reklama musí by� v súlade s pravidlami hospo-
dárskej sú�aže7) a dobrými mravmi.8)

(2) Reklama nesmie by� klamlivá.9)

(3) Reklama nesmie by� skrytá.

(4) Reklama nesmie
a) zneužíva� dôveru spotrebite¾a, nedostatok jeho

skúseností alebo vedomostí,
b) prezentova� produkty, ktorých výroba, predaj, po-

skytovanie alebo používanie sú zakázané,
c) obsahova� čoko¾vek, čo znevažuje ¾udskú dôstoj-

nos�, uráža národnostné cítenie alebo náboženské
cítenie, ako aj akúko¾vek diskrimináciu na základe
pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,

d) propagova� násilie, vandalizmus alebo vulgárnos�
a navádza� na protiprávne konanie alebo vyjadro-
va� s ním súhlas,

e) prezentova� nahotu ¾udského tela pohoršujúcim
spôsobom,

f) prezentova� produkty poškodzujúce životné pro-
stredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdra-
viu ¾udí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na
škodlivos� výslovne a zrete¾ne neupozornilo,

g) ohrozova� fyzické zdravie ani psychické zdravie ob-
čana,

h) prezentova� produkty ako prospešné zdraviu ¾udí,
zvierat alebo rastlín, ak to nie je preukázané odbor-
ným posudkom,

1) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
zákona č. 147/2001 Z. z.

2) § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
3) § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
4) Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 152/1995 Z. z.
6) Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 41 až 55 Obchodného zákonníka.
8) § 6 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9) § 45 Obchodného zákonníka.
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i) prezentova� potraviny a výživové doplnky tak, akoby
mali účinky liekov,

j) využíva� zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamä�
človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové
vnímanie),

k) obsahova� osobné údaje, údaje o majetkových po-
meroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,

l) odvoláva� sa na vyhlásenia iných osôb bez ich pred-
chádzajúceho súhlasu,

m) zasahova� do práv iných osôb bez ich súhlasu,
n) zneužíva� dôveru maloletých osôb, najmä

1. podnecova� na správanie, ktoré môže ohrozi� ich
zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,

2. zobrazova� ich v nebezpečných situáciách,
3. nabáda� ich na nákup nevhodných produktov

alebo produktov, ktorých predaj je týmto osobám
zakázaný, alebo na nákup produktov prostred-
níctvom telefónu, telefaxu alebo elektronickej po-
čítačovej siete tak, že sa zneužije ich neskúsenos�
a dôverčivos�,

4. obsahova� priamo výzvu maloletým osobám, aby
nabádali rodičov alebo iné osoby na nákup pro-
duktov.

(5) Reklama musí spĺňa� požiadavky na verejné re-
čové prejavy, dodržiava� zásady jazykovej kultúry, gra-
matické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti
slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.

(6) Reklama sa nesmie šíri� automatickým telefonic-
kým volacím systémom, telefaxom a elektronickou
poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívate¾a,
ktorý je príjemcom reklamy.

(7) Reklama sa nesmie šíri� adresne, ak adresát
doručenie reklamy vopred odmieta.

(8) Reklama osobitnej ponuky produktov musí obsa-
hova�
a) dátum začiatku lehoty, počas ktorej osobitná ponu-

ka bude trva�, ak táto lehota ešte nezačala plynú�,
b) dátum skončenia lehoty osobitnej ponuky alebo údaj

o tom, že osobitná ponuka platí až do vyčerpania
zásob produktov.

§ 4

Porovnávacia reklama

(1) Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá
priamo alebo nepriamo označuje iného sú�ažite¾a10)
alebo jeho produkty.

(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak
a) porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké po-

treby alebo sú určené na rovnaký účel,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych,

typických, podstatných a overite¾ných vlastností
produktov vrátane ich ceny; pri  produktoch s ozna-
čením pôvodu4) porovnáva iba produkty s rovnakým
označením,

c) dostatočne odlišuje sú�ažite¾ov a ich produkty tak,
aby nemohlo dôjs� k ich zámene,

d) neznevažuje sú�ažite¾ov, ich pomery, konanie, pro-
dukty alebo iné rozlišovacie znaky,

e) nevyužíva neoprávnene výhodu dobrého mena pro-
duktu alebo iného rozlišovacieho znaku sú�ažite¾a,

f) neprezentuje produkt ako napodobeninu alebo kó-
piu produktu, ktorý je chránený ochrannou znám-
kou alebo obchodným menom,

g) nie je klamlivá.9)

(3) Iná porovnávacia reklama ako pod¾a odseku 2 je
neprípustná.

§ 5

Reklama alkoholických nápojov

(1) Reklama alkoholických nápojov11) nesmie
a) dáva� do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým

účinkom na  telesnú výkonnos� alebo na duševnú
výkonnos�,

b) tvrdi�, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti,
povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo že
pomáhajú rieši� osobné problémy,

c) nabáda� na nestriedme požívanie alkoholických
nápojov alebo prezentova� abstinenciu alebo triez-
vos� ako nedostatok,

d) zdôrazňova� obsah alkoholu v nápojoch ako znak
ich kvality.

(2) Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zame-
riava� na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú
možno považova� za maloletú, sa nesmie v reklame
dáva� do súvislosti so spotrebou alkoholických nápo-
jov.

§ 6

Reklama tabakových výrobkov

(1) Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov12)
a) na všetkých druhoch informačných nosičov,
b) rozdávaním vzoriek tabakových výrobkov verejnos-

ti,
c) na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením

a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných
vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrob-
kov.

(2) Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje
a) označenie špecializovaných predajní tabakových

výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,
b) označenie dopravných prostriedkov výrobcu taba-

kových výrobkov jeho ochrannou známkou,
c) vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií urče-

ných výhradne pre výrobcov a obchodníkov s taba-
kovými výrobkami a tabakom,

d) informácia o konkrétnom tabakovom výrobku ur-
čená pre spotrebite¾a, umiestnená v predajni taba-
kových výrobkov, ktorá musí obsahova� upozorne-

10) § 41 Obchodného zákonníka.
11) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaïovaní

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
12) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
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nie o škodlivosti fajčenia a musí by� umiestnená
tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,

e) rozdávanie tabakových výrobkov na rokovaniach
súvisiacich s výrobou a predajom tabakových vý-
robkov.

§ 7

Reklama zbraní a streliva

(1) Reklama zbraní a streliva13) sa zakazuje.

(2) Zákaz reklamy pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na
a) informácie určené len pre odbornú verejnos� vo

výrobe a v obchode so zbraňami a strelivom,
b) reklamu zbraní a streliva v obchodoch alebo na

výstavách špecializovaných na predaj zbraní a stre-
liva vrátane ich výkladov a priečelí alebo v častiach
obchodov určených na predaj zbraní a streliva,

c) reklamu v odbornej literatúre a v odbornej perio-
dickej tlači.

§ 8

Reklama liekov

(1) Zakazuje sa reklama liekov,14)
a) ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,
b) ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky

a prípravky,15)
c) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis ale-

bo na veterinárny lekársky predpis,
d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,

avšak sa uhrádzajú na základe zdravotného poiste-
nia pod¾a osobitného predpisu,16)

e) v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie
tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, zá-
važných infekčných chorôb, nádorových chorôb,
chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu
a psychických chorôb.

(2) Reklama liekov nesmie presviedča�, že
a) lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zby-

točné,
b) liek je účinnejší alebo rovnako účinný ako iný liek

alebo že liek nemá ved¾ajšie účinky,
c) zdravotný stav osoby by sa mohol zlepši� po použí-

vaní lieku,
d) zdravotný stav osoby sa môže zhorši�, ak liek nebu-

de používa�; tento zákaz sa nevz�ahuje na hromad-
né očkovacie akcie.

(3) Reklama liekov ïalej nesmie
a) prirovnáva� liek k potravinám alebo ku kozmetic-

kým výrobkom,
b) naznačova�, že bezpečnos� alebo účinnos� lieku

vyplýva len z použitia prírodnej látky, ak to nie je
odborne overené,

c) ponúka� zistenie diagnózy alebo určenie liečby bez
lekárskeho vyšetrenia s odporúčaním na použitie
určitého lieku,

d) uvádza� účinky lieku s odkazom na účinky lieku na
iné osoby,

e) obsahova� údaje o registrácii lieku,
f) obsahova� odporúčanie vedcov, lekárov alebo zná-

mych osobností,
g) používa� nadmerné alebo hrozivé zobrazenia zmien

¾udského organizmu spôsobených chorobou alebo
poškodením a znázorňova� účinok lieku v ¾udskom
organizme na tieto zmeny,

h) by� určená maloletej osobe.

(4) Reklama musí obsahova�
a) názov lieku a názov liečiva, ktoré obsahuje,
b) nevyhnutné informácie o správnom používaní,
c) výslovnú a zrozumite¾nú výzvu na pozorné prečíta-

nie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnu-
tého v písomnej informácii pre používate¾ov liekov,
ktorá je pribalená k lieku.

(5) Všetky prvky reklamy musia by� v súlade s infor-
máciami obsiahnutými v súhrnnej charakteristike
vlastností lieku.

(6) Z reklamy musí jednoznačne vyplýva�, že ide
o reklamu lieku, musí upozorňova� na riziká používa-
nia a obsahova� odporučenie poradi� sa o používaní
lieku s osobou oprávnenou predpisova� alebo vydá-
va� liek.

(7) Za reklamu liekov sa nepovažuje
a) informácia pre odbornú verejnos�,17) aj keï ide o lie-

ky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
alebo o lieky, ktoré obsahujú omamné látky, psy-
chotropné látky a prípravky,

b) informácia, ktorá je určená na registráciu lieku,
c) informácia súvisiaca so zdravotným stavom osoby,

ak v nej nie je zmienka o konkrétnom lieku,
d) písomná informácia pre používate¾ov liekov a sú-

hrn charakteristických vlastností lieku pod¾a oso-
bitného predpisu.18)

(8) Objednávate¾om reklamy lieku môže by� len dr-
žite¾ rozhodnutia o registrácii lieku.

§ 9

Reklama dojčenských prípravkov
a následných doplnkových prípravkov

(1) Reklama dojčenských prípravkov a následných

13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon
č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.

14) § 2 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskorších predpisov.

15) § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,  psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
17) § 44 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 25 a 26 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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doplnkových prípravkov19) je prípustná len v publiká-
ciách zameraných na starostlivos� o dojčatá a malé
deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahova�
iba vedecky overené a vecne správne údaje. Nesmie
vies� k záveru, že dojčenské prípravky a následné do-
plnkové prípravky sú rovnocenné s materským mlie-
kom alebo že sú lepšie ako materské mlieko.

(2) Reklama dojčenských prípravkov a následných
doplnkových prípravkov
a) musí obsahova� informácie o ich správnej príprave

a ich správnom užití,
b) nesmie obsahova� slovné výrazy „humanizovaný“,

„maternizovaný“ alebo obdobné výrazy.

(3) Reklama dojčenských prípravkov ïalej
a) musí obsahova� zrete¾ný a ¾ahko čitate¾ný text „Dô-

ležité upozornenie“ doplnený textom poukazujúcim
na prednos� dojčenia s odporúčaním, aby sa výro-
bok užíval iba na základe rady odborníkov medicí-
ny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionál-
ne sa zaoberajúcich starostlivos�ou o  dojčenie,

b) nesmie obsahova� také vyobrazenie dojča�a alebo
taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizova�
užitie takéhoto výrobku; môže však obsahova� gra-
fické vyobrazenia na určenie výrobku alebo na ilu-
stráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia.

(4) Reklama dojčenských prípravkov rozdávaním
vzoriek, upozorňovaním na z¾avu, pridaním ïalších
výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná.

§ 10

Dozor

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a) Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska in-

špekcia20) nad reklamou potravín, kozmetických
prostriedkov a tabakových výrobkov,

b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou
liekov a dojčenských prípravkov a následných do-
plnkových prípravkov,

c) Štátny ústav pre kontrolu veterinárnych liečiv21)
nad reklamou veterinárnych liečiv,

d) Slovenská obchodná inšpekcia22) nad reklamou,
nad ktorou pod¾a vecnej príslušnosti nevykonávajú
dozor orgány uvedené v písmenách a) až c).

§ 11

Sankcie

(1) Ak orgány dozoru pod¾a § 10 (ïalej len „orgán
dozoru“) zistia porušenie tohto zákona, šírenie rekla-
my zakážu; šírenie reklamy môžu zakáza� aj vtedy, ak
hrozí porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 alebo § 4
ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán
dozoru môže uloži� povinnos� zverejnenia tohto roz-
hodnutia alebo jeho častí a povinnos� zverejnenia op-

ravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích
prostriedkoch.

(2) V konaní o porušení § 3 ods. 2 a § 4 je objedná-
vate¾ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru
predloži� dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy
v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie.
Ak objednávate¾ reklamy takéto dôkazy orgánu dozoru
nepredloží, rozumie sa, že reklama je klamlivá alebo
porovnávacia reklama je neprípustná.

(3) Okrem opatrení pod¾a odsekov 1 a 2 orgán dozoru
uloží pokutu
a) do 100 000 Sk šírite¾ovi reklamy za porušenie usta-

novenia § 3 ods. 5,
b) do 2 000 000 Sk šírite¾ovi reklamy za porušenie

všeobecných požiadaviek na reklamu pod¾a § 3
ods. 1 a ods. 3 až 7 a požiadaviek na reklamu nie-
ktorých produktov pod¾a § 5 až 9,

c) do 5 000 000 Sk objednávate¾ovi reklamy za klam-
livú reklamu pod¾a § 3 ods. 2 a neprípustnú porov-
návaciu reklamu pod¾a § 4.

(4) Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na
závažnos�, trvanie, následky protiprávneho konania
a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona.

(5) Pokutu možno uloži� do jedného roka odo dňa,
keï sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel,
najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia
tohto zákona.

(6) Výnos pokút uložených pri výkone dozoru nad
dodržiavaním tohto zákona je príjmom štátneho roz-
počtu.

(7) Na konanie orgánov dozoru pri ukladaní sankcií
sa vz�ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23)

§ 12

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
č. 140/1998 Z. z.

2. § 3 zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej

19) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
20) Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z.,
zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z.
a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 45 vrátane nadpisu znie:

„§ 45

Klamlivá reklama

(1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb,
nehnute¾ností, obchodného mena, ochrannej známky,
označenia pôvodu výrobkov a iných práv a  záväzkov
súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu ale-
bo môže uvies� do omylu osoby, ktorým je určená alebo
ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti
môže ovplyvni� ekonomické správanie týchto osôb ale-
bo ktorá poškodzuje alebo môže poškodi� iného sú�a-
žite¾a alebo spotrebite¾a.

(2) Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zoh¾ad-
ňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsa-
huje, o 
a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zlo-

žení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania,
vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepis-
nom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch,
ktoré možno očakáva� od ich použitia, alebo o vý-
sledkoch ich skúšok alebo kontrol,

b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o pod-
mienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú
alebo poskytujú,

c) charakteristických znakoch sú�ažite¾a reklamy,
najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chrá-
nenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve,
ocenení alebo vyznamenaní.“.

2. V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „alebo ak takéto údaje uviedol v porovná-
vacej reklame“.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomuniká-
ciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:
„(4) Tento zákon sa vz�ahuje aj na právnické osoby

alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielate¾mi pod¾a
odseku 1 písm. a) a b), nevz�ahuje sa na ne odsek 2
a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte
Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho
dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak
a) využívajú frekvenciu2) pridelenú Slovenskej repub-

like,
b) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej re-

publike, členskému štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhranič-
nej televízii,8) ale využívajú družicovú kapacitu Slo-
venskej republiky,

c) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej re-
publike, členskému štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhranič-
nej televízii8) ani družicovú kapacitu Slovenskej
republiky, členského štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strany Európskeho dohovoru o cezhranič-
nej televízii,8) ale využívajú vzostupný signál vysie-
laný k družici z územia Slovenskej republiky.“.

2. V § 32 ods. 1 druhá veta znie:
„Na vysielanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú vše-
obecné predpisy o reklame,29) ak tento zákon neusta-
novuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.“.

3. V § 32 sa vypúš�a odsek 15.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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148

Z Á K O N
z 5. apríla 2001,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 1/1997 Z. z. a zákona č. 76/2000 Z. z. sa dopĺňa
takto:

1. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevz�ahuje na
žiadate¾a pod¾a § 7 písm. b), ak je žiadate¾om obec,
ktorá žiada poskytnutie podpory na účel pod¾a § 5
ods. 1 písm. a), a byty sú určené na nájom pre obyva-
te¾ov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne
záväzné nariadenie obce.17ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ca znie:
„17ca) § 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3
až 11.

2. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) ak je žiadate¾om pod¾a § 7 písm. b) obec, ktorá

požiadala o podporu pod¾a § 10 ods. 2, tak aj mini-
málny čas, v ktorom bude obec stavbu vlastni�
a dáva� byty do nájmu obyvate¾om obce.“.

3. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 15c

Prechodné ustanovenie

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané
a neboli overené pod¾a § 11 ods. 1 do 1. mája 2001, sa
posudzujú pod¾a tohto zákona.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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149

Z Á K O N

zo 6. apríla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona
č. 348/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „emisná banka“ nahrádzajú
slovami „nezávislá centrálna banka“.

2. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pô-

sobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon;1)
všeobecne záväzné právne predpisy Národnej banky
Slovenska sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky (ïalej len „zbierka zákonov“).3) Národná ban-
ka Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak
to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.1)

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.“.

3. V § 2 prvá veta znie:
„Hlavným cie¾om Národnej banky Slovenska je udržia-
vanie cenovej stability.“.

4. V § 2 písmená c) a d) znejú:
„c) riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, pla-

tobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a stará sa
o ich plynulos� a hospodárnos�,

d) vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona a pod¾a osobit-
ných zákonov1) nad bezpečným fungovaním banko-

vého systému a nad vykonávaním bankových čin-
ností,“.

 5. V § 2 písm. e) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová
„a osobitných zákonov1)“.

 6. V § 3 odsek 1 znie:
 „(1) Národná banka Slovenska predkladá Národnej

rade Slovenskej republiky polročné správy o menovom
vývoji do troch mesiacov po skončení príslušného ka-
lendárneho polroka a ročné správy o menovom vývoji
do piatich mesiacov po skončení príslušného kalen-
dárneho roka.“.

 7. §  3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
 „(3) Národná banka Slovenska zverejňuje informá-

cie o schválených zmenách menovej politiky.“.

 8. V § 4 ods. 1 sa slová „v medzinárodných meno-
vých“ nahrádzajú slovami „na základe poverenia vlády
Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“) v medzinárod-
ných finančných“.

 9. V § 4 ods. 2 sa slová „svetových trhoch peňazí“
nahrádzajú slovami „medzinárodných finančných tr-
hoch súvisiacich s plnením menovej politiky“.

10. Nadpis druhej časti znie:

„ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY
SLOVENSKA“.

11. § 5 znie:

„§ 5

Národnú banku Slovenska tvoria
a) ústredie so sídlom v Bratislave,
b) pobočky,
c) účelové organizačné zložky.“.

12. V §  6 ods. 2 písmená e) až g) znejú:
„e) rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
f) ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, vicegu-

vernérov a ïalších členov bankovej rady,
g) rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených

Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobit-
nými zákonmi,1)“.
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13. V §  6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) zriaïuje koordinačné a ïalšie orgány Národnej ban-

ky Slovenska, pobočky a účelové organizačné zlož-
ky Národnej banky Slovenska pod¾a § 5.“.

14. § 7 znie:

„§ 7

(1) Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja vicegu-
vernéri, dvaja vrchní riaditelia Národnej banky Sloven-
ska a traja ïalší členovia. Výkon funkcie člena banko-
vej rady je výkonom verejnej funkcie.2)

(2) Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvolá-
va prezident Slovenskej republiky na návrh vlády
schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak
neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky
Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný
pomer k Národnej banke Slovenska.

(3) Dvoch členov bankovej rady spomedzi vrchných
riadite¾ov Národnej banky Slovenska a troch ïalších
členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na
návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

(4) Funkčné obdobie členov bankovej rady je pä�roč-
né. Za člena bankovej rady môže by� vymenovaná
fyzická osoba s náležitými odbornými vedomos�ami
a skúsenos�ami v menovej oblasti alebo v oblasti fi-
nančníctva, ktorá má spôsobilos� na právne úkony
v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité
odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné
vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania
a najmenej pä� rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo
pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti
finančníctva. Za bezúhonnú sa považuje fyzická oso-
ba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný
trestný čin; bezúhonnos� sa preukazuje výpisom z re-
gistra trestov.2a)

(5) Členstvo v bankovej rade je obmedzené najviac
na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.

(6) Funkcia člena bankovej rady je nezlučite¾ná
s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sud-
cu, prokurátora a s inou funkciou, povolaním alebo so
zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej
samosprávy alebo v inom orgáne verejnej moci, s člen-
stvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom
alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonáva-
júcej podnikate¾skú činnos�, s podnikaním a s inou
hospodárskou alebo zárobkovou činnos�ou, ktorá mô-
že by� v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej
rady. Člen bankovej rady nesmie vykonáva� ani žiadnu
inú funkciu alebo nezárobkovú činnos�, ktorá môže
by� v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady.
Ak člen bankovej rady v čase jeho vymenovania do tejto
funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie,
zamestnanie alebo činnos�, ktorá je nezlučite¾ná
s funkciou člena bankovej rady, je povinný bezodklad-
ne preukázate¾ne urobi� právny úkon smerujúci
k ukončeniu každej takej funkcie, povolania, zamest-
nania alebo činnosti a je povinný bezodkladne zane-

cha� každú takú funkciu, povolanie, zamestnanie ale-
bo činnos�.

(7) Členovia bankovej rady nesmú v súvislosti s vý-
konom svojej funkcie alebo s činnos�ou Národnej ban-
ky Slovenska požadova� ani prijíma� pokyny od štát-
nych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo
žiadnych iných orgánov verejnej moci ani od ïalších
právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány,
orgány územnej samosprávy a žiadne iné orgány verej-
nej moci ani ïalšie právnické osoby alebo fyzické osoby
nesmú ovplyvňova� Národnú banku Slovenska ani
členov bankovej rady v súvislosti s výkonom ich funk-
cie alebo s činnos�ou Národnej banky Slovenska. Gu-
vernér Národnej banky Slovenska nesmie požadova�
alebo prijíma� pokyny ani od bankovej rady v súvislosti
s výkonom svojej funkcie v orgánoch Európskeho sys-
tému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky;
to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej
banky Slovenska v týchto orgánoch.

 (8) Členstvo v bankovej rade zaniká
a) dňom uplynutia funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na vlastnú písomnú žiados�

člena bankovej rady doručenú bankovej rade, a to
dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší
deň vzdania sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odse-
ku 9,

d) smr�ou alebo vyhlásením za mŕtveho.2b)

 (9) Člena bankovej rady možno z jeho funkcie od-
vola� len v prípade, ak
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za

úmyselný trestný čin,
b) prestal spĺňa� predpoklady na výkon funkcie člena

bankovej rady pod¾a odseku 4,
c) začal vykonáva� funkciu, povolanie, zamestnanie

alebo činnos�, ktorá je nezlučite¾ná s funkciou čle-
na bankovej rady, alebo ak inak porušil ustanove-
nia odseku 6.

(10) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena ban-
kovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní pod¾a
osobitného zákona.2c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 2c
znejú:
„2) § 124 ods.1 a 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov.
2a) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
2b) § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpi-

sov.
§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskor-
ších predpisov.

2c) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 8 ods. 1 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom
„vymenovaných“, slovo „traja“ sa nahrádza slovom
„štyria“ a na konci sa pripája táto veta:
„Ak banková rada rozhoduje v druhom stupni a nie-
ktorý jej člen sa zúčastnil v tej istej veci na konaní
prvého stupňa, tento člen je vylúčený z hlasovania
bankovej rady; na jeho hlas sa neprihliada pri posu-
dzovaní schopnosti bankovej rady uznáša� sa ani pri
rozhodovaní bankovej rady.“.
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16. V §  8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na roko-
vaní bankovej rady sa okrem jej členov môže zúčastni�
člen vlády poverený vládou, osoby uvedené v rokova-
com poriadku bankovej rady a ïalšie osoby, ktoré na
svoje rokovanie prizve banková rada. Banková rada
môže rozhodnú� o zverejnení výsledku svojho rokova-
nia; z rokovania bankovej rady alebo iného orgánu
Národnej banky Slovenska sa však o schválených ma-
teriáloch zverejňujú informácie, o ktorých tak ustano-
vuje tento zákon.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

17. V § 9 ods.1 sa na konci bodka nahrádza bodko-
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v čase jeho neprí-
tomnosti ho zastupuje ním poverený viceguvernér, a
ak nie sú prítomní ani viceguvernéri, iný guvernérom
poverený člen bankovej rady.“.

18. V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odseku 2“.

19. § 10 a 11 vrátane nadpisu nad § 10 sa vypúš�a-
jú.

20. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Národná banka Slovenska pri rešpektovaní svoj-

ho hlavného cie¾a podporuje hospodársku politiku
vlády.“.

21. V § 12 ods. 2 sa slovo „vlády“ nahrádza slovami
„štátnych orgánov, orgánov územnej samosprá-
vy, iných orgánov verejnej moci a od ïalších právnic-
kých osôb alebo fyzických osôb.“.

22. V § 12 sa vypúš�a odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

23. V § 13 ods. 2 sa slová „vo veciach menovej poli-
tiky a bankovníctva“ nahrádzajú slovami „v oblastiach
svojej pôsobnosti“.

24. V § 13 ods. 3 sa slová „sa zúčastňuje“ nahrádza-
jú slovami „má právo by� prítomný“.

25. § 14 sa vypúš�a.

26. § 16 a 17 znejú:

„§ 16

(1) Národná banka Slovenska má v Slovenskej re-
publike výhradné právo vydáva� bankovky a mince,
ako aj pamätné bankovky a pamätné mince (ïalej len
„bankovky a mince“), ktoré sú zákonnými peniazmi
a na ktorých sa uvádza nominálna hodnota v sloven-
ských korunách alebo v halieroch.

(2) Národná banka Slovenska má v Slovenskej re-
publike výhradné právo vydáva� obchodné mince a za-

bezpečova� razbu obchodných mincí na obchodné
a zberate¾ské účely, ktoré nie sú zákonnými peniazmi
a na ktorých sa neuvádza nominálna hodnota v slo-
venských korunách ani v halieroch.

§ 17

Národná banka Slovenska riadi hotovostný peňažný
obeh, zabezpečuje tlač bankoviek a razbu mincí, za-
bezpečuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu
a bezpečnos�, nahrádza bankovky a mince opotrebo-
vané obehom, dozerá na úschovu a ničenie tlačových
dosiek a razidiel a zabezpečuje ničenie neplatných
a vyradených bankoviek a mincí.“.

27. Za §  17 sa vkladajú §  17a až 17h, ktoré znejú:

„§ 17a

(1) Platné bankovky a mince vydané Národnou ban-
kou Slovenska sú zákonnými peniazmi vo svojej nomi-
nálnej hodnote; právnické osoby a fyzické osoby sú
povinné prijíma� platné bankovky a mince v ich nomi-
nálnej hodnote pri všetkých platbách na území Sloven-
skej republiky, ak tento zákon alebo osobitný zákon
neustanovuje inak.

(2) Pamätné bankovky a pamätné mince a bankovky
a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberate¾ské
účely a neplatné bankovky a mince na zberate¾ské
účely sa môžu predáva� a kupova� za ceny odlišné od
ich nominálnej hodnoty. Národná banka Slovenska
predáva obchodné mince za ňou určenú cenu.

(3) Právnické osoby a fyzické osoby môžu odmietnu�
prijatie platných bankoviek a mincí, ak príjemca nemá
možnos� skontrolova� si pri preberaní ich správny
počet a pravos�; na požiadanie príjemcu je platite¾
povinný roztriedi� bankovky a mince pod¾a ich nomi-
nálnej hodnoty. Právnická osoba a fyzická osoba ok-
rem Národnej banky Slovenska, banky a pobočky za-
hraničnej banky2d) (ïalej len „banka“) môže odmietnu�
prijatie platných bankoviek a mincí aj vtedy, ak ide o
a) pamätné bankovky alebo pamätné mince,
b) mince v takom celkovom množstve alebo zložení

pod¾a ich nominálnej hodnoty, ktoré je neobvyklé
pri jednotlivých platbách a ich prijatie by si vyža-
dovalo zvýšené nároky na manipuláciu s nimi vrá-
tane ich triedenia pod¾a nominálnych hodnôt,

c) poškodené bankovky a mince vrátane obehom opo-
trebovaných bankoviek a mincí; právnické osoby
však pri platbách v hotovosti prijímajú aj platné
bankovky a mince opotrebované obehom, ak sú celé
a celistvé; obehom opotrebované a poškodené ban-
kovky a mince sa nevydávajú spä� do obehu.

§ 17b

(1) Národná banka Slovenska a banky na požiadanie
poskytujú náhrady za necelé platné bankovky a za
inak poškodené platné bankovky a mince ich výmenou
za nepoškodené platné bankovky a mince; za poško-
dené bankovky a mince, ktoré boli vyhlásené za ne-
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platné pod¾a § 17c ods. 1, sa takto poskytuje náhrada
len počas obdobia určeného na ich výmenu. Za necelú
bankovku sa poskytne náhrada, ak je na výmenu
predložená jej identifikovate¾ná čas�, ktorej celková
celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy
bankovky. Banky zasielajú všetky necelé bankovky
a inak poškodené bankovky a mince, za ktoré poskytli
náhrady, Národnej banke Slovenska, ktorá skontrolu-
je správnos� poskytnutia náhrad a uhradí im sumu vo
výške správne poskytnutých náhrad. Osoba, ktorá
žiada o poskytnutie náhrady, je povinná na požiadanie
predloži� písomné vysvetlenie, ako došlo k poškodeniu,
a preukáza� svoju totožnos�; od takejto osoby možno
požadova� úhradu nákladov spojených s preverením
uplatňovaného nároku na náhradu a s poskytnutím ná-
hrady.

(2) Náhrady sa neposkytujú za zničené alebo strate-
né bankovky a mince, za bankovky a mince, ktoré
v dôsledku poškodenia nie sú identifikovate¾né, za ne-
celé mince, za bankovky a mince, pri ktorých je podozre-
nie, že pochádzajú z trestného činu alebo že ich poško-
dením bol spáchaný trestný čin, za iné bankovky a mince
poškodené na účely ich znehodnotenia ani za necelé
bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje
polovicu pôvodnej plochy bankovky; náhradu môže vý-
nimočne poskytnú� Národná banka Slovenska, ak tak
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(3) Národná banka Slovenska a banky pri predložení
odoberú predkladate¾ovi bez náhrady necelé alebo
inak poškodené bankovky a mince, za ktoré sa nepo-
skytuje náhrada; o takomto odobratí vyhotovia písom-
né potvrdenie a odovzdajú ho predkladate¾ovi. Odo-
braté bankovky alebo mince vložia v prítomnosti
predkladate¾a do vhodného obalu, ktorý zabezpečia
pred neoprávnenou manipuláciou; do tohto obalu vlo-
žia aj rovnopis alebo kópiu potvrdenia o odobratí ne-
celých alebo inak poškodených bankoviek a mincí,
prípadne aj vysvetlenie predkladate¾a, ako došlo k po-
škodeniu týchto bankoviek a mincí. Banka je povinná
obal s odobratými necelými alebo inak poškodenými
bankovkami a mincami bezodkladne odovzda� Národ-
nej banke Slovenska. Pri bankovkách a minciach odo-
bratých pre podozrenie, že pochádzajú z trestného
činu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný
čin, je tiež povinná toto odobratie oznámi� orgánom
činným v trestnom konaní.2e) Ak sa pri bankovkách
a minciach odobratých pre podozrenie, že pochádzajú
z trestného činu alebo že ich poškodením bol spáchaný
trestný čin, zistí, že pod¾a právoplatného rozhodnutia
orgánu činného v trestnom konaní2e) nejde o takéto
bankovky a mince, predkladate¾ovi za tieto bankovky
a mince poskytne náhradu Národná banka Slovenska
po doručení príslušného právoplatného rozhodnutia
orgánu činného v trestnom konaní,2e) a to priamo ale-
bo prostredníctvom banky, ktorá tieto bankovky alebo
mince odobrala.

(4) Národná banka Slovenska a banky na požiadanie
bezodplatne vykonávajú aj výmenu nepoškodených
bankoviek a mincí určitých nominálnych hodnôt za
nepoškodené platné bankovky a mince iných nominál-
nych hodnôt; pri takejto výmene nemá žiadate¾ nárok

na poskytnutie pamätných bankoviek a pamätných
mincí.

§ 17c

(1) Národná banka Slovenska môže vyhlási� za ne-
platné a stiahnu� z obehu bankovky a mince, ktoré
vydala, a nahradi� ich výmenou za iné bankovky
a mince. Obdobie, počas ktorého možno výmenu vyko-
náva�, nesmie by� kratšie ako pä� rokov, ak osobitný
zákon neustanoví inak.

(2) Národná banka Slovenska a banky počas obdo-
bia určeného na výmenu bezodplatne vymenia na po-
žiadanie predložené bankovky a mince vyhlásené za
neplatné pod¾a odseku 1 za platné bankovky a mince
s rovnakým úhrnom nominálnych hodnôt; odmietnu�
možno výmenu predložených mincí, len ak úhrn ich
nominálnych hodnôt je nižší, ako je najnižšia nominál-
na hodnota platnej mince. Poškodené bankovky
a mince vyhlásené za neplatné pod¾a odseku 1 sa
vymieňajú za podmienok ustanovených v § 17b.

(3) Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt ban-
koviek a mincí vyhlásených za neplatné pod¾a odse-
ku 1 a úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a min-
cí vymenených pod¾a odseku 2 je výnosom Národnej
banky Slovenska.

§ 17d

(1) Reprodukcie bankoviek a mincí, obchodných
mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou
Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich svojou úpravou
napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej
forme sa môžu zhotovi� a používa� iba v prípade spl-
nenia podmienok pod¾a osobitných predpisov o ochra-
ne práv duševného vlastníctva a pod¾a medzinárod-
ných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
a súčasne v prípade splnenia podmienky, že takéto
reprodukcie alebo napodobneniny sú nezamenite¾né
s pravými bankovkami a mincami, obchodnými min-
cami a cennými papiermi najmä z h¾adiska ich rozme-
rov a použitého materiálu a z h¾adiska ich farebnosti
a iných grafických prvkov; takéto reprodukcie alebo
napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej for-
me musia by� tiež vyhotovené tak, aby ich nebolo
možné použi� na vyhotovenie ani využi� pri vyhotovení
falšovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí,
obchodných mincí alebo cenných papierov. Takéto
reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov
v elektronickej forme sa môžu vyhotovi� a používa� len
dôstojným spôsobom, ktorý zodpovedá významu re-
produkovaných alebo napodobňovaných bankoviek
a mincí, obchodných mincí alebo cenných papierov.
Pri minciach a obchodných minciach možno zhotovi�
a používa� len ich grafické reprodukcie. Reprodukcie
alebo napodobneniny listinných cenných papierov
možno zhotovi� a používa�, len ak sú takéto reproduk-
cie osobitne výrazne označené tak, aby bolo zrejmé, že
ide o reprodukciu alebo napodobneninu.

(2) Obmedzenia pod¾a odseku 1 sa nevz�ahujú na
Národnú banku Slovenska pri plnení jej úloh v oblasti
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emisií bankoviek a mincí vrátane uverejňovania infor-
mácií o vydaných bankovkách a minciach, o ich
ochranných prvkoch a vykonávania činností na účel
odha¾ovania falšovaných alebo pozmenených banko-
viek a mincí. Obmedzenia pod¾a odseku 1 sa nevz�a-
hujú ani na iné osoby, ktoré sa podie¾ajú na plnení
úloh Národnej banky Slovenska, na plnení úloh v ob-
lasti emisií bankoviek a mincí na základe písomnej
zmluvy uzavretej s Národnou bankou Slovenska; tieto
osoby sú povinné zabezpeči�, aby nimi zhotovené re-
produkcie alebo napodobneniny bankoviek a mincí,
obchodných mincí a cenných papierov vydaných Ná-
rodnou bankou Slovenska vrátane ich záznamov
v elektronickej forme nebolo možné zneuži�, napríklad
uvies� do hotovostného peňažného obehu.

§ 17e

Platné bankovky a mince a počas obdobia určeného
na výmenu aj bankovky a mince vyhlásené za neplatné
(§ 17c ods. 1 a 2) sú chránené pred falšovaním a po-
zmeňovaním osobitným zákonom.2f) Falšované ban-
kovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince
znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu,
alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozre-
nie, že sú falšované alebo pozmenené (ïalej len „falšo-
vané bankovky a mince“), predkladate¾om pri ich pred-
ložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska,
banky a iné právnické osoby alebo fyzické osoby —
podnikatelia (ïalej len „oprávnená osoba“); oprávnená
osoba vyhotoví o takomto odobratí písomné potvrdenie
a odovzdá ho predkladate¾ovi. Odobraté bankovky ale-
bo mince vloží oprávnená osoba v prítomnosti predkla-
date¾a spolu s rovnopisom alebo kópiou potvrdenia
o ich odobratí do vhodného obalu, ktorý zabezpečí
pred neoprávnenou manipuláciou. Ak falšované ban-
kovky a mince odoberie oprávnená osoba iná ako
Národná banka Slovenska, je povinná bezodkladne
odovzda� obal s odobratými falšovanými bankovkami
a mincami Národnej banke Slovenska; ak Národná
banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek
a mincí zistí, že ide o pravé bankovky alebo mince,
bezodkladne odobraté bankovky a mince alebo sumu
vo výške ich nominálnej hodnoty vráti predkladate¾ovi
priamo alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá
ich odobrala. Oprávnená osoba má právo požadova� od
predkladate¾a, aby svoju totožnos� preukázal dokla-
dom totožnosti;2g) takejto žiadosti oprávnenej osoby je
predkladate¾ povinný vyhovie�. Odobratie falšovaných
bankoviek a mincí oznámi oprávnená osoba, ktorá ich
odobrala, orgánom činným v trestnom konaní.2e)

§ 17f

(1) Bankovky a mince môžu spracúva� pre iné osoby
okrem bánk aj podnikatelia,2h) ktorých činnosti slúžia
na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti
hotovostného peňažného obehu, a to len po predchá-
dzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska. Podni-
katelia, ktorým Národná banka Slovenska udelí pred-
chádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí
pre iné osoby, sú povinní umožni� Národnej banke
Slovenska vykonávanie kontrol spracúvania banko-

viek a mincí a dodržiavania podmienok na ich spracú-
vanie vrátane prístupu do objektov, k zariadeniam
a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracú-
vaním bankoviek a mincí. Ak podnikate¾ neumožní
vykonanie takejto kontroly alebo ak nedodržiava pod-
mienky na spracúvanie bankoviek a mincí, Národná
banka Slovenska môže tomuto podnikate¾ovi odobra�
udelený predchádzajúci súhlas.

(2) Spracúvaním bankoviek a mincí sa na účely toh-
to zákona rozumie ich triedenie pod¾a pravosti a kva-
lity, pod¾a počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie
do obalového materiálu.

(3) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a od-
seku 1 musia podnikatelia splni� tieto podmienky:
a) splatený peňažný vklad do základného imania pod-

nikate¾a najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
b) poistenie zodpovednosti podnikate¾a za škodu s po-

istným plnením najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
c) odborná spôsobilos� vedúcich zamestnancov pod-

nikate¾a; za odbornú spôsobilos� sa považuje ukon-
čené vysokoškolské vzdelanie a najmenej pä�ročná
ekonomická prax,

d) bezúhonnos� fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom podnikate¾a, alebo fyzických osôb, ktoré
sú členmi štatutárneho orgánu podnikate¾a, a za-
mestnancov podnikate¾a; za bezúhonnú sa považu-
je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúde-
ná za úmyselný trestný čin, pričom bezúhonnos� sa
preukazuje výpisom z registra trestov,2a)

e) technická a organizačná pripravenos�, vybavenos�
a schopnos� podnikate¾a sústavne odborne, bez-
pečne a šetrne spracúva� bankovky a mince.

(4) Podnikate¾, ktorému bol udelený predchádzajúci
súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí, je povinný
podmienky pod¾a odseku 3 nepretržite dodržiava� po-
čas trvania tohto predchádzajúceho súhlasu.

§ 17g

Na konanie o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 17f
ods. 1 sa primerane vz�ahujú ustanovenia osobitného
zákona.2i)

§ 17h

Národná banka Slovenska ustanovuje všeobecne zá-
väzným právnym predpisom
a) nominálne hodnoty, technické parametre, vzh¾ad

a ïalšie náležitosti bankoviek a mincí a ich vydanie
do obehu,

b) hodnoty, technické parametre, vzh¾ad a ïalšie ná-
ležitosti obchodných mincí,

c) podrobnosti o postupe fyzických osôb a právnic-
kých osôb pri prijímaní zákonných peňazí a pri
nakladaní s nimi vrátane postupu oprávnených
osôb pri odoberaní falšovaných bankoviek a mincí
alebo poškodených bankoviek a mincí, za ktoré sa
neposkytuje náhrada, a náležitosti dokladov vyho-
tovovaných pri predkladaní a odoberaní takýchto
bankoviek a mincí,

d) podrobnosti o zis�ovaní výšky náhrad a o postupe
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pri poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo
inak poškodené bankovky a mince ich výmenou za
nepoškodené bankovky a mince,

e) ukončenie platnosti bankoviek a mincí, spôsob
a obdobie ich výmeny za iné bankovky a mince
a podrobnosti o postupe pri ich výmene,

f) podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zho-
tovi� a používa� reprodukcie bankoviek, mincí, ob-
chodných mincí a cenných papierov vydaných Ná-
rodnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré
ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov
v elektronickej forme,

g) podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikate-
lia môžu spracúva� bankovky a mince pre iné oso-
by, postup bánk a podnikate¾ov pri spracúvaní
bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 17f ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2d až 2i znejú:
„2d) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.
2e) § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní

súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
2f) § 1 a § 140 až 144 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon

v znení neskorších predpisov.
2g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993

Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.
o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.

2h) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2i) § 40 až 41b zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších pred-

pisov.“.

28. V § 18 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza
slovami „je oprávnená ustanovi�“.

29. V § 18 sa vypúš�ajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

30. § 19 sa vypúš�a.

31. V § 20 sa slovo „neúročia“ nahrádza slovami
„úročia; výšku úroku je oprávnená určova� Národná
banka Slovenska“.

32. V § 21 ods. 1 sa slová „platnej diskontnej sadz-
by“ nahrádzajú slovami „priemernej úrokovej sadzby
z ročných termínovaných vkladov v slovenských koru-
nách uložených v bankách za kalendárny mesiac bez-
prostredne predchádzajúci mesiacu, v ktorom nebola
dodržaná určená povinná minimálna rezerva“.

33. § 22 znie:

„§ 22

Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára�
a vykonáva� s bankami, zahraničnými bankami a iný-
mi finančnými inštitúciami4) všetky druhy bankových
obchodov v súlade s podmienkami ustanovenými tým-
to zákonom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon
č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov.“.

34. V § 23 písm. b) sa slová „splatné do jedného roka
odo dňa ich nákupu Národnou bankou Slovenska“
nahrádzajú slovami „ktoré môže ma� vo vlastníctve
najviac jeden rok“.

35. V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Národná banka Slovenska môže poskytnú� ban-

kám na dobu najviac šiestich mesiacov úver zabezpe-
čený cennými papiermi pod¾a § 23 a prija� od bánk
úver zabezpečený cennými papiermi.“.

36. V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Počas zavedenia nútenej správy nad bankou jej môže
Národná banka Slovenska poskytova� úvery pod¾a oso-
bitného zákona4aa) na dobu najviac šiestich mesiacov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa) § 32 zákona č. 21/1992 Zb.“.

37. V §  24 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „najviac na tri
mesiace“.

38. § 25 znie:

„§ 25

(1) Národná banka Slovenska vedie príjmové a vý-
davkové účty štátneho rozpočtu, účty štátnych finanč-
ných aktív a štátnych finančných pasív, účty štátnych
fondov, ïalšie účty štátnych rozpočtových organizácií
a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom4b) aj
účty ïalších subjektov hospodáriacich s prostriedka-
mi poskytnutými zo štátneho rozpočtu, ak osobitný
zákon4b) neustanoví inak. Národná banka Slovenska
vykonáva platby z účtov štátneho rozpočtu, štátnych
finančných aktív a štátnych finančných pasív len do
výšky súhrnného kreditného zostatku na týchto úč-
toch;4c) z ostatných účtov Národná banka Slovenska
vykonáva platby len do výšky kreditného zostatku na
týchto účtoch.

(2) Prostriedky na účtoch vedených pod¾a odseku 1
sa úročia len do výšky súhrnného kreditného zostatku
na týchto účtoch, a to úrokovou sadzbou určenou na
základe písomnej dohody medzi Národnou bankou
Slovenska a ministerstvom.

(3) Na základe písomnej žiadosti ministerstva môže
Národná banka Slovenska zabezpečova� prostredníc-
tvom inej banky vykonávanie niektorých činností sú-
visiacich s vedením účtov pod¾a odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskor-
ších predpisov.

4c) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
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39. § 27 vrátane nadpisu nad § 27 znie:

„ Iné obchody Národnej  banky Slovenska

§ 27

(1) Národná banka Slovenska je na usmernenie pe-
ňažného trhu oprávnená vydáva� krátkodobé cenné
papiere so splatnos�ou do jedného roka a verejne ob-
chodovate¾né cenné papiere a obchodova� s nimi.

(2) Národná banka Slovenska je s cie¾om zabezpečo-
vania kurzu pre štátne cenné papiere oprávnená uza-
tvára� a uskutočňova� ïalšie bankové obchody s práv-
nickými osobami a poskytova� im služby vrátane
operácií na kapitálovom trhu, a to na účet emitenta.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená vies�
svojim klientom pod¾a tohto zákona termínované vkla-
dové účty.“.

40. Za §  27 sa vkladajú §  27a a 27b, ktoré znejú:

„§ 27a

(1) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvá-
ra� a vykonáva� bankové obchody s inými právnickými
osobami.

(2) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvá-
ra� a vykonáva� bankové obchody s členmi bankovej
rady a so svojimi zamestnancami.

§ 27b

(1) Pri overovaní totožnosti klientov Národnej banky
Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obcho-
dov sa postupuje primerane pod¾a osobitného záko-
na.4d)

(2) Národná banka Slovenska je povinná uchováva�
doklady o bankových obchodoch uskutočnených v Ná-
rodnej banke Slovenska a doklady o preukázaní totož-
nosti svojich klientov pri bankových obchodoch naj-
menej po dobu desiatich rokov od konca roka,
v ktorom sa tieto bankové obchody uskutočnili.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d) § 37 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

41. V § 28 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

42. V § 28 písm. b) sa slovo „prostriedkoch“ nahrá-
dza slovom „hodnotách“.

43. V § 29 písmeno a) znie:
„a) obchoduje so zlatom a s ostatnými devízovými hod-

notami,“.

44. V §  29 písm. c) sa odkaz 2 nahrádza odka-
zom 5a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

v znení neskorších predpisov.“.

45. § 29 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) môže v Slovenskej republike koordinova� a usmer-

ňova� vykonávanie platobného styku a zúčtovávania
dát platobného styku so zahraničím,

f) môže vies� účty svojim klientom pod¾a tohto zákona
v cudzej mene.“.

46. § 31 a 32 znejú:

„§ 31

(1) Národná banka Slovenska riadi, koordinuje a za-
bezpečuje platobný styk a spracúvanie a zúčtovávanie
dát platobného styku medzi bankami a inými právnic-
kými osobami, ktoré vykonávajú niektoré bankové
činnosti alebo ktorých činnosti slúžia na zabezpečenie
vykonávania činností bánk,5b) ak sú tieto právnické
osoby na základe ich žiadosti vybrané Národnou ban-
kou Slovenska za účastníkov tohto platobného styku
a zúčtovávania dát tohto platobného styku (ïalej len
„vybraná právnická osoba“); Národná banka Sloven-
ska môže vykonávaním spracúvania a zúčtovávania
dát tohto platobného styku alebo čas�ou tohto platob-
ného styku poveri� aj ňou vybranú právnickú osobu.

(2) Národná banka Slovenska koordinuje a usmer-
ňuje vydávanie, správu a používanie jednotlivých pla-
tobných prostriedkov; platobnými prostriedkami sa
rozumejú nástroje platobného styku, ktoré slúžia na
vykonávanie bezhotovostných platobných operácií
a hotovostných platobných operácií najmä na �archu
alebo v prospech účtu zriadeného bankou, vrátane
elektronických platobných prostriedkov, napríklad
elektronických peňazí, elektronických peňaženiek
a bankových platobných kariet.5c) Národná banka Slo-
venska v záujme bezpečnosti platobného styku vyko-
návaného prostredníctvom platobných prostriedkov
tiež ustanovuje požiadavky na technické vlastnosti
a bezpečnostné ochranné prvky jednotlivých platob-
ných prostriedkov vrátane limitov a iných technických
obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom
jednotlivých platobných prostriedkov.

(3) Národná banka Slovenska vydáva bankám povo-
lenie na vykonávanie platobného styku a na vykoná-
vanie zúčtovávania dát tohto platobného styku.

(4) Národná banka Slovenska na usmernenie a za-
bezpečenie jednotného platobného styku a zúčtováva-
nia dát platobného styku medzi bankami a vybranými
právnickými osobami ustanovuje všeobecne záväzným
právnym predpisom
a) zásady platobného styku a zúčtovávania dát platob-

ného styku,
b) podrobnosti o vydávaní, správe a používaní jednot-

livých platobných prostriedkov a o požiadavkách na
technické vlastnosti a bezpečnostné ochranné prvky
jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limi-
tov a iných technických obmedzení pre operácie
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vykonávané prostredníctvom jednotlivých platob-
ných prostriedkov.

(5) V záujme zabezpečenia plynulého platobného
styku a zúčtovávania dát platobného styku medzi
bankami a vybranými právnickými osobami môže Ná-
rodná banka Slovenska v prípade vzniku mimoriad-
nych, vopred nepredpokladaných situácií urči� iné
lehoty platobného styku a zúčtovania dát platobného
styku, než sú ustanovené vo všeobecne záväznom
právnom predpise vydanom pod¾a odseku 4 písm. a).

(6) Národná banka Slovenska vedie centrálny regis-
ter krátkodobých cenných papierov s dobou splatnosti
do jedného roka emitovaných ministerstvom alebo
Národnou bankou Slovenska, používaných na krytie
schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie pe-
ňažného trhu.

§ 32

(1) Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk
pod¾a osobitného zákona.5d)

(2) Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpe-
ní zahraničných bánk a obdobných finančných inšti-
túcií pod¾a osobitného zákona.5e)

(3) Národná banka Slovenska vedie register banko-
vých úverov a záruk pod¾a osobitného zákona.5f)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5f znejú:
„5b) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov, zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov, § 55
až 70a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5c) Napríklad § 1 ods. 3 písm. d) a § 2 ods. 2 druhá veta zákona
č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5d) § 7 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

5e) § 39a zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5f) § 20a zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

47. Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1
a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Národná banka Slovenska zabezpečuje spolu-
prácu so zahraničnými ratingovými agentúrami pri
určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa ro-
zumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripra-
venosti Slovenskej republiky uhrádza� svoje finančné
záväzky.“.

48. Za §  34 sa vkladá §  34a, ktorý znie:

„§ 34a

(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné
orgány verejnej moci a právnické osoby a fyzické osoby
sú povinné bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas
predklada� Národnej banke Slovenska informácie, hlá-
senia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré Ná-
rodná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie
vykonávania svojich úloh pod¾a tohto zákona a osobit-
ných zákonov;5g) ich obsah, formu, členenie, termíny
a spôsob predkladania ustanovuje Národná banka

Slovenska opatreniami vyhlásenými v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

(2) Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsa-
hu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich
úloh pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov1) spo-
lupracova� a vymieňa� si informácie s orgánmi verejnej
moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fon-
dom ochrany vkladov a s medzinárodnými organizá-
ciami.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných zákonov, ktoré ukladajú po-
vinnos� utajova� alebo zachováva� mlčanlivos� o nimi
ustanovených informáciách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5g znie:
„5g) Napríklad § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskor-

ších predpisov, § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

49. Nadpis deviatej časti znie:

„DOH¼AD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU
SLOVENSKA“.

50. § 36 a 37 znejú:

„§ 36

(1) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
bezpečným fungovaním bankového systému a nad
bankami, nad Fondom ochrany vkladov a nad ïalšími
osobami a nad skupinami subjektov, ak tak ustanoví
osobitný zákon (ïalej len „dohliadané subjekty“).

(2) Národná banka Slovenska pri doh¾ade pod¾a od-
seku 1 vykonáva činnosti v rozsahu a spôsobom usta-
noveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,6)
najmä
a) ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pra-

vidlá bezpečnej prevádzky a ïalšie požiadavky na
podnikanie dohliadaných subjektov pod¾a osobit-
ných predpisov,6)

b) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona
a osobitných predpisov,6)

c) vedie konania a vydáva povolenia, licencie a iné
rozhodnutia, stanoviská a odporúčania pod¾a oso-
bitných predpisov6) a dohliada na plnenie ňou vyda-
ných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok
ustanovených v týchto rozhodnutiach,

d) vykonáva doh¾ad na dia¾ku a doh¾ad na mieste nad
dohliadanými subjektmi, pričom zis�uje objektívny
stav a ïalšie dôležité skutočnosti o dohliadaných
subjektoch, najmä nedostatky v ich činnosti, príčiny
zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zistených
nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedos-
tatky.

(3) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 1 patria Národ-
nej banke Slovenska a jej zamestnancom oprávnenia
súvisiace s týmto doh¾adom pod¾a tohto zákona a oso-
bitných predpisov.6) Dohliadané subjekty, ich zamest-
nanci a ïalšie osoby sú povinné umožni� Národnej
banke Slovenska vykonanie doh¾adu na dia¾ku a do-
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h¾adu na mieste, zdrža� sa konania, ktoré by mohlo
mari� výkon doh¾adu pod¾a odseku 1, a poskytnú�
Národnej banke Slovenska ňou požadované informá-
cie, súčinnos� a pomoc, ktoré potrebuje na výkon toh-
to doh¾adu.

(4) Doh¾adom na mieste sa rozumie získavanie infor-
mácií spravidla priamo v dohliadanom subjekte alebo
od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto zís-
kaných informácií; doh¾adom na mieste nie je získa-
vanie a vyhodnocovanie informácií na mieste postu-
pom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom
Národnou bankou Slovenska pod¾a osobitných pred-
pisov.6)

(5) Doh¾adom na dia¾ku sa rozumie získavanie a vy-
hodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak
ako doh¾adom na mieste, napríklad získavaním a vy-
hodnocovaním informácií predložených Národnej ban-
ke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a infor-
mácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných
podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska
na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov;6)
doh¾adom na dia¾ku nie je získavanie a vyhodnocova-
nie informácií na dia¾ku postupom Národnej banky
Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slo-
venska pod¾a osobitných predpisov.6)

(6) Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
pod¾a odseku 1 spolupracuje s inými orgánmi vykoná-
vajúcimi doh¾ad alebo dozor pod¾a osobitných záko-
nov.7)

(7) V rámci doh¾adu Národnej banky Slovenska nad
dohliadanými subjektmi pod¾a osobitného zákona7a)
vykonáva doh¾ad na dia¾ku a doh¾ad na mieste
a v prvom stupni vykonáva konanie a rozhoduje út-
var bankového doh¾adu Národnej banky Slovenska.
Útvar bankového doh¾adu pri plnení týchto povin-
ností postupuje v súlade s týmto zákonom a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom
koná a rozhoduje samostatne, nezávisle a nestran-
ne; s inými organizačnými zložkami a orgánmi Ná-
rodnej banky Slovenska spolupracuje, vymieňa si
s nimi informácie a podklady a navzájom si posky-
tujú ïalšiu súčinnos� v rozsahu, v akom je to po-
trebné na riadny a účinný výkon doh¾adu nad dohlia-
danými subjektmi pod¾a osobitného zákona.7a) Útvar
bankového doh¾adu je pri konaní a rozhodovaní v pr-
vom stupni viazaný rozhodnutiami vydanými banko-
vou radou v druhom stupni a rozhodnutiami súdu
vydanými pri preskúmavaní zákonnosti právoplat-
ných rozhodnutí Národnej banky Slovenska v správ-
nom súdnictve.7b) Útvaru bankového doh¾adu nemož-
no uklada� úlohy, ktoré ovplyvňujú nezávislé
a nestranné plnenie jeho zákonom uložených povin-
ností pri výkone doh¾adu nad dohliadanými subjektmi
pod¾a osobitného zákona.7a)

§ 37

(1) Doh¾ad na mieste môže vykonáva� zamestnanec
Národnej banky Slovenska písomne poverený Národ-
nou bankou Slovenska (ïalej len „osoba poverená
výkonom doh¾adu“). Poverenie Národnej banky Slo-

venska na výkon doh¾adu na mieste musí obsahova�
označenie dohliadaného subjektu, mená a priezviská
osôb poverených výkonom doh¾adu, predmet doh¾adu,
deň začatia doh¾adu, dobu trvania poverenia, odtlačok
pečiatky Národnej banky Slovenska a meno, priezvis-
ko, funkciu a podpis oprávneného vedúceho zamest-
nanca Národnej banky Slovenska, ktorý v mene Ná-
rodnej banky Slovenska udelil toto poverenie.

(2) Osoby poverené výkonom doh¾adu sú pri výkone
doh¾adu na mieste oprávnené vykonáva� všetky úkony
súvisiace s predmetom doh¾adu, pričom sú oprávne-
né
a) vstupova� na pozemky, do budov, miestností, zaria-

dení a do iných priestorov dohliadaného subjektu
vrátane jeho dopravných prostriedkov; nedotknu-
te¾nos� obydlia zostáva zachovaná,7c)

b) vyžadova�, aby im v určenej lehote dohliadaný sub-
jekt a jeho zamestnanci poskytovali
1. doklady vrátane originálov dokladov, výkazy, do-

kumentáciu a iné písomnosti a informácie vráta-
ne informácií na technických nosičoch dát a aby
im umožnili prístup k iným veciam dohliadaných
subjektov,

2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné
informácie k predmetu doh¾adu a k zisteným
nedostatkom,

c) prevzia� v odôvodnených prípadoch a aj mimo prie-
storov dohliadaného subjektu premiestni� originály
dokladov a ïalšie písomnosti a veci,

d) vykonáva� ïalšie oprávnenia pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov6) a vyžadova� súčinnos� do-
hliadaného subjektu a jeho zamestnancov pri plne-
ní povinností, ktoré v súvislosti s doh¾adom na
mieste ukladá dohliadanému subjektu a jeho za-
mestnancom tento zákon a osobitné predpisy;6)
súčinnos� však nemožno vyžadova�, ak by tým bol
ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola
porušená zákonom ustanovená povinnos� mlčanli-
vosti, ak by dohliadané osoby alebo ich zamestnan-
ci neboli zbavené oprávneným orgánom povinnosti
mlčanlivosti.

(3) Osoby poverené výkonom doh¾adu sú pri výkone
doh¾adu na mieste povinné
a) preukáza� sa dohliadanému subjektu najneskôr pri

začatí doh¾adu písomným poverením Národnej
banky Slovenska na výkon tohto doh¾adu spolu
s preukazom totožnosti,

b) vyda� dohliadanému subjektu písomné potvrdenie
o prevzatí originálov dokladov a ïalších písomností
a vecí premiestňovaných mimo priestorov dohliada-
ného subjektu a zabezpeči� ich riadnu ochranu
pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím;
ak prevzaté písomnosti a veci už nie sú potrebné na
ïalší výkon doh¾adu alebo na konanie pod¾a osobit-
ného predpisu,6) sú povinné bezodkladne ich vráti�
tomu, od koho boli prevzaté,

c) vyhotovi� písomný protokol o vykonanom doh¾ade,
doruči� dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie
tohto protokolu, urči� primeranú lehotu dohliada-
nému subjektu na predloženie písomných námie-
tok proti pravdivosti zaprotokolovaných údajov
o nedostatkoch zistených pri vykonanom doh¾ade,
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preveri� opodstatnenos� námietok predložených
dohliadaným subjektom a doruči� dohliadanému
subjektu písomné oznámenie o výsledku preverenia
predložených námietok,

d) urči� a písomne oznámi� dohliadanému subjektu
lehoty, v ktorých je dohliadaný subjekt povinný
prija� a splni� opatrenia na odstránenie nedostat-
kov zistených pri doh¾ade a príčin ich vzniku
a predloži� Národnej banke Slovenska písomnú
správu o splnení prijatých opatrení,

e) rešpektova� práva dohliadaného subjektu vyplýva-
júce z tohto zákona a osobitných predpisov,6)

f) zabezpeči� ochranu informácií a podkladov získa-
ných pri výkone doh¾adu tak, aby sa zachovávalo
štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo
a zákonom výslovne uložená alebo uznaná povin-
nos� mlčanlivosti; porušením tejto povinnosti nie je
postup pod¾a § 41 tohto zákona ani poskytnutie
informácií a podkladov získaných pri výkone doh¾a-
du na konanie pod¾a osobitných predpisov,6)

g) plni� si ïalšie povinnosti uložené týmto zákonom
a osobitnými predpismi.6)

(4) Protokol o vykonanom doh¾ade pod¾a odseku 3
písm. c) musí obsahova� označenie dohliadaného sub-
jektu, mená a priezviská osôb poverených výkonom
doh¾adu, miesto a čas vykonania doh¾adu, predmet
vykonaného doh¾adu, opis skutočností a nedostatkov
zistených pri vykonanom doh¾ade vrátane uvedenia
porušených právnych predpisov, určenie lehoty do-
hliadanému subjektu na predloženie písomných ná-
mietok, dátum vyhotovenia protokolu a mená, prie-
zviská a podpisy osôb poverených výkonom doh¾adu,
ktoré zodpovedajú za obsah protokolu; protokol môže
obsahova� aj odporúčania na zlepšenie činnosti do-
hliadaného subjektu. Súčas�ou protokolu uloženého
v Národnej banke Slovenska je dátum a podpis prí-
slušného zamestnanca dohliadaného subjektu o doru-
čení jedného vyhotovenia protokolu dohliadanému
subjektu, písomné námietky predložené dohliadaným
subjektom a rovnopis písomného oznámenia o výsled-
ku preverenia predložených námietok doručeného do-
hliadanému subjektu.

(5) Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci sú pri
výkone doh¾adu na mieste povinní vytvára� vhodné
materiálne a technické podmienky na vykonávanie
tohto doh¾adu, umožni� vykonávanie oprávnení, ktoré
pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov6) patria
Národnej banke Slovenska a osobám povereným výko-
nom doh¾adu, a plni� si ïalšie povinnosti uložené
týmto zákonom a osobitnými predpismi.6) Náklady
spojené s doh¾adom, ktoré vznikli Národnej banke
Slovenska, znáša Národná banka Slovenska; náklady,
ktoré vznikli dohliadanému subjektu, znáša tento sub-
jekt.

(6) Osoba poverená výkonom doh¾adu nemôže vyko-
náva� tento doh¾ad, ak so zrete¾om na jej vz�ah k pred-
metu doh¾adu alebo k dohliadanému subjektu a jeho
zamestnancom možno ma� pochybnosti o jej nezauja-
tosti. Osoba poverená výkonom doh¾adu, ktorá má
poznatky o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti

o jej nezaujatosti, je povinná tieto poznatky bezodklad-
ne písomne oznámi� tomu, kto jej udelil poverenie na
výkon doh¾adu. Dohliadaný subjekt môže poda� Ná-
rodnej banke Slovenska písomné námietky proti za-
ujatosti osoby poverenej výkonom doh¾adu. Podanie
námietok nemá odkladný účinok. Osoba poverená vý-
konom doh¾adu môže do rozhodnutia o jej oznámení
alebo o podaných námietkach vykona� pri doh¾ade len
úkony, ktoré nedovo¾ujú odklad. O oznámení alebo
o námietkach do piatich pracovných dní od ich poda-
nia s konečnou platnos�ou rozhodne príslušný za-
mestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý v mene
Národnej banky Slovenska vydal poverenie na výkon
doh¾adu na mieste pre napadnutú osobu poverenú
výkonom doh¾adu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 7, 7a, 7b a 7c
znejú:
„6) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999
Z. z.

7) Napríklad zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 385/1999
Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000
Z. z., zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

7a) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpi-
sov.

7b) § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 41a zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

7c) Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.

51. V § 38 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slo-

venska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo
strata. Národná banka Slovenska používa vytvorený
zisk na prídely do rezervného fondu a ïalších fondov
vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z mi-
nulých rokov. Zostávajúci zisk Národná banka Sloven-
ska odvádza do štátneho rozpočtu alebo na základe
rozhodnutia vlády do štátnych finančných aktív pod¾a
osobitného predpisu.7d) Stratu vytvorenú v účtovnom
období Národná banka Slovenska môže uhradi� z re-
zervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej
banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa
prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia.

 (3) Národná banka Slovenska predkladá ročnú
správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade
Slovenskej republiky do troch mesiacov po skončení
kalendárneho roka; popri údajoch o účtovnej závierke
Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej
overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje
o nákladoch na činnos� Národnej banky Slovenska. Ak
o to Národná rada Slovenskej republiky požiada, Ná-
rodná banka Slovenska je povinná do šiestich týždňov
doplni� správu pod¾a jej požiadavky, prípadne poda�
vysvetlenie k predloženej správe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:
„7d) § 49b zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
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52. V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska

overuje audítor. Audítora určí Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky do 30. júna kalendárneho roka,
za ktorý sa overuje účtovná závierka.“.

53. V § 39 ods. 3 sa slová „po jej schválení“ nahrá-
dzajú slovami „po jej prerokovaní“.

54. V § 39 odsek 4 znie:
„(4) Národná banka Slovenska spracúva dekádnu

bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska
a bezodkladne ju poskytuje na zverejnenie v tlači
a v iných oznamovacích prostriedkoch.“.

55. V §  40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Pri poskytovaní správy o záležitostiach týkajúcich sa
klienta Národnej banky Slovenska bez súhlasu tohto
klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva,
postupuje Národná banka Slovenska pod¾a osobitného
zákona.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpi-

sov.“.

56. V § 40 sa vypúš�a odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

57. V §  41 sa na konci pripája táto veta:
„Za dôvod verejného záujmu sa považujú dôvody uve-
dené v osobitnom zákone,9a) výmena informácií pod¾a
§ 34a ods. 2 a v rozsahu potrebnom na výkon banko-
vého doh¾adu tiež výmena informácií medzi Národnou
bankou Slovenska a inými orgánmi verejnej moci
v Slovenskej republike vykonávajúcimi doh¾ad pod¾a
osobitných zákonov7) a orgánmi bankového doh¾adu
iných štátov.“.

58. § 41a znie:

„§ 41a

Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa pri-
merane vz�ahujú ustanovenia § 7 ods. 6 a 7.“.

59. § 44 sa vypúš�a.

60. Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré vrátane
nadpisu pod § 49a znejú:

„§ 49a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 1. mája 2001

(1) Ustanovenia tohto zákona o emisii bankoviek
a mincí (§ 16 až 17g) sa od 1. mája 2001 vz�ahujú aj
na bankovky a mince, ktoré vydala Národná banka
Slovenska pred 1. májom 2001, ak sú platné k 1. máju
2001.

(2) Dĺžka funkčného obdobia člena bankovej rady sa
riadi právnymi predpismi platnými v čase jeho vyme-
novania do tejto funkcie.

§ 49b

Zrušujú sa:
1. zákon č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-sloven-

skej,
2. zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých du-

kátov.“.

Čl. II

Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona
č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona
č. 12/1998 Z. z., zákona č. 44/1998 Z. z., zákona
č. 170/1998 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona
č. 215/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z. a zákona
č. 367/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. §  36 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zakladate¾ štátneho peňažného ústavu je opráv-

nený kontrolova� súlad činnosti štátneho peňažného
ústavu s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, so stanovami štátneho peňažné-
ho ústavu, s pravidlami vykonávania bankových ob-
chodov schválenými zakladate¾om a s rozhodnutiami
zakladate¾a. Na poskytovanie informácií zamestnan-
com zakladate¾a povereným výkonom kontroly sa ne-
použije postup pod¾a § 38 tohto zákona, a to v rozsahu
predmetu kontroly uvedeného v písomnom poverení
zakladate¾a na výkon kontroly; rovnopis tohto písom-
ného poverenia sa musí odovzda� štátnemu peňažné-
mu ústavu. Zamestnanci zakladate¾a poverení výko-
nom kontroly sú povinní zabezpeči� ochranu
informácií a podkladov získaných pri výkone kontroly
tak, aby sa zachovávalo štátne tajomstvo, služobné
tajomstvo, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
daňové tajomstvo a zákonom výslovne uložená alebo
uznaná povinnos� mlčanlivosti; porušením tejto povin-
nosti nie je poskytnutie informácií a podkladov získa-
ných pri výkone kontroly na konanie pod¾a tohto zá-
kona alebo osobitných zákonov.7cb) Inak sa pri takejto
kontrole postupuje primerane pod¾a osobitného záko-
na.7cc)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7cb a 7cc znejú:
„7cb) Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom

(Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
7cc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.

o kontrole v štátnej správe.“.

2. V § 36p ods. 1 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza
slovami „orgánom dozoru“.
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3. V § 36p ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza
slovami „orgán dozoru“.

4. V § 37 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri
každom obchode je klient povinný vyhovie� takejto
žiadosti banky alebo pobočky zahraničnej banky.“.

5. V § 40c odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Konanie vedené Národnou bankou Slovenska je

neverejné.

 (2) Ak z povahy veci vyplýva, že je to potrebné,
rozhodne Národná banka Slovenska na základe ústne-
ho konania, na ktoré predvolá účastníkov; o takomto
ústnom konaní sa spíše zápisnica.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-

publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ban-
ke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vyko-
naných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom
č. 348/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2001 ok-
rem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú
účinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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