Zbierka zákonov è. 147/2001

Strana 1622

Èiastka 62

147
ZÁKON
z 5. apríla 2001
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1

sa musia na nich uvádza• pod¾a osobitného predpisu,5)
d) zverejnenie výroènej správy o hospodárení, úètovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií
o podniku, ak povinnos• ich zverejnenia vyplýva
z osobitného predpisu.6)

Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na
reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebite¾ov a podnikate¾ov pred úèinkami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej
reklamy a pôsobnos• orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona. Tento zákon 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) oznaèenie pôvodu výrobkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním,
c) šírite¾ reklamy je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti.
(2) Reklamou nie je
a) oznaèenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu
fyzickej osoby, oznaèenie prevádzkarne alebo organizaènej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj oznaèenie budov,
pozemkov a iných nehnute¾ných vecí alebo hnute¾ných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
b) oznaèenie listov a obálok obchodným menom alebo
ochrannou známkou,
c) oznaèenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré

§3
Všeobecné požiadavky na reklamu
(1) Reklama musí by• v súlade s pravidlami hospodárskej 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, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
c) obsahova• èoko¾vek, èo znevažuje ¾udskú dôstojnos•, 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 vyjadrova• s ním súhlas,
e) prezentova• nahotu ¾udského tela pohoršujúcim
spôsobom,
f) prezentova• produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ¾udí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na
škodlivos• výslovne a zrete¾ne neupozornilo,
g) ohrozova• fyzické zdravie ani psychické zdravie obèana,
h) prezentova• produkty ako prospešné zdraviu ¾udí,
zvierat alebo rastlín, ak to nie je preukázané odborným posudkom,
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) Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
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è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení
neskorších predpisov, zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
zákona è. 147/2001 Z. z.
§ 8 až 12 Obchodného zákonníka.
§ 1 zákona è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
Zákon è. 159/1973 Zb. o ochrane oznaèení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 10 ods. 1 a 2 zákona è. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z.
Napríklad § 20 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 41 až 55 Obchodného zákonníka.
§ 6 ods. 3 zákona è. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 45 Obchodného zákonníka.
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i) prezentova• potraviny a výživové doplnky tak, akoby
mali úèinky liekov,
j) využíva• zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvòuje pamä•
èloveka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové
vnímanie),
k) obsahova• osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
l) odvoláva• sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho 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 nebezpeèných situáciách,
3. nabáda• ich na nákup nevhodných produktov
alebo produktov, ktorých predaj je týmto osobám
zakázaný, alebo na nákup produktov prostredníctvom telefónu, telefaxu alebo elektronickej poèítaèovej siete tak, že sa zneužije ich neskúsenos•
a dôverèivos•,
4. obsahova• priamo výzvu maloletým osobám, aby
nabádali rodièov alebo iné osoby na nákup produktov.
(5) Reklama musí spåòa• požiadavky na verejné reèové prejavy, dodržiava• zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti
slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.
(6) Reklama sa nesmie šíri• automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou
poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívate¾a,
ktorý je príjemcom reklamy.
(7) Reklama sa nesmie šíri• adresne, ak adresát
doruèenie reklamy vopred odmieta.
(8) Reklama osobitnej ponuky produktov musí obsahova•
a) dátum zaèiatku lehoty, poèas ktorej osobitná ponuka bude trva•, ak táto lehota ešte nezaèala plynú•,
b) dátum skonèenia lehoty osobitnej ponuky alebo údaj
o tom, že osobitná ponuka platí až do vyèerpania
zásob produktov.
§4
Porovnávacia reklama
(1) Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá
priamo alebo nepriamo oznaèuje iného sú•ažite¾a10)
alebo jeho produkty.
(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak
a) porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú urèené na rovnaký úèel,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych,
typických, podstatných a overite¾ných vlastností
produktov vrátane ich ceny; pri produktoch s oznaèením pôvodu4) porovnáva iba produkty s rovnakým
oznaèením,
10
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c) dostatoène odlišuje sú•ažite¾ov a ich produkty tak,
aby nemohlo dôjs• k ich zámene,
d) neznevažuje sú•ažite¾ov, ich pomery, konanie, produkty alebo iné rozlišovacie znaky,
e) nevyužíva neoprávnene výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku sú•ažite¾a,
f) neprezentuje produkt ako napodobeninu alebo kópiu produktu, ktorý je chránený ochrannou známkou 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
úèinkom na telesnú výkonnos• alebo na duševnú
výkonnos•,
b) tvrdi•, že alkoholické nápoje majú lieèivé vlastnosti,
povzbudzujúci alebo upokojujúci úèinok alebo že
pomáhajú rieši• osobné problémy,
c) nabáda• na nestriedme požívanie alkoholických
nápojov alebo prezentova• abstinenciu alebo triezvos• ako nedostatok,
d) zdôrazòova• obsah alkoholu v nápojoch ako znak
ich kvality.
(2) Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriava• na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú
možno považova• za maloletú, sa nesmie v reklame
dáva• do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.
§6
Reklama tabakových výrobkov
(1) Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov12)
a) na všetkých druhoch informaèných nosièov,
b) rozdávaním vzoriek tabakových výrobkov verejnosti,
c) na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajèením
a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných
vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov.
(2) Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje
a) oznaèenie špecializovaných predajní tabakových
výrobkov a potrieb pre fajèiarov s nápisom TABAK,
b) oznaèenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou,
c) vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií urèených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom,
d) informácia o konkrétnom tabakovom výrobku urèená pre spotrebite¾a, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahova• upozorne-

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

11
12

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
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nie o škodlivosti fajèenia a musí by• umiestnená
tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,
e) rozdávanie tabakových výrobkov na rokovaniach
súvisiacich s výrobou a predajom tabakových výrobkov.

c)
d)

§7
Reklama zbraní a streliva
(1) Reklama zbraní a streliva13) sa zakazuje.
(2) Zákaz reklamy pod¾a odseku 1 sa nevz•ahuje na
a) informácie urèené len pre odbornú verejnos• vo
výrobe a v obchode so zbraòami a strelivom,
b) reklamu zbraní a streliva v obchodoch alebo na
výstavách špecializovaných na predaj zbraní a streliva vrátane ich výkladov a prieèelí alebo v èastiach
obchodov urèených na predaj zbraní a streliva,
c) reklamu v odbornej literatúre a v odbornej periodickej tlaèi.
§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 alebo na veterinárny lekársky predpis,
d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
avšak sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,16)
e) v ktorých je zmienka o úèinkoch liekov na lieèenie
tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekèných chorôb, nádorových chorôb,
chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu
a psychických chorôb.
(2) Reklama liekov nesmie presviedèa•, že
a) lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytoèné,
b) liek je úèinnejší alebo rovnako úèinný ako iný liek
alebo že liek nemá ved¾ajšie úèinky,
c) zdravotný stav osoby by sa mohol zlepši• po používaní lieku,
d) zdravotný stav osoby sa môže zhorši•, ak liek nebude používa•; tento zákaz sa nevz•ahuje na hromadné oèkovacie akcie.
(3) Reklama liekov ïalej nesmie
a) prirovnáva• liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,
b) naznaèova•, že bezpeènos• alebo úèinnos• lieku

e)
f)
g)

h)
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vyplýva len z použitia prírodnej látky, ak to nie je
odborne overené,
ponúka• zistenie diagnózy alebo urèenie lieèby bez
lekárskeho vyšetrenia s odporúèaním na použitie
urèitého lieku,
uvádza• úèinky lieku s odkazom na úèinky lieku na
iné osoby,
obsahova• údaje o registrácii lieku,
obsahova• odporúèanie vedcov, lekárov alebo známych osobností,
používa• nadmerné alebo hrozivé zobrazenia zmien
¾udského organizmu spôsobených chorobou alebo
poškodením a znázoròova• úèinok lieku v ¾udskom
organizme na tieto zmeny,
by• urèená maloletej osobe.

(4) Reklama musí obsahova•
a) názov lieku a názov lieèiva, ktoré obsahuje,
b) nevyhnutné informácie o správnom používaní,
c) výslovnú a zrozumite¾nú výzvu na pozorné preèítanie pouèenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používate¾ov liekov,
ktorá je pribalená k lieku.
(5) Všetky prvky reklamy musia by• v súlade s informáciami obsiahnutými v súhrnnej charakteristike
vlastností lieku.
(6) Z reklamy musí jednoznaène vyplýva•, že ide
o reklamu lieku, musí upozoròova• na riziká používania a obsahova• odporuèenie poradi• sa o používaní
lieku s osobou oprávnenou predpisova• alebo vydáva• liek.
(7) Za reklamu liekov sa nepovažuje
a) informácia pre odbornú verejnos•,17) aj keï ide o lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
alebo o lieky, ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,
b) informácia, ktorá je urèená 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 súhrn charakteristických vlastností lieku pod¾a osobitného predpisu.18)
(8) Objednávate¾om reklamy lieku môže by• len držite¾ rozhodnutia o registrácii lieku.
§9
Reklama dojèenských prípravkov
a následných doplnkových prípravkov
(1) Reklama dojèenských prípravkov a následných

13

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon
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15

)
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è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 5 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 až 3 zákona è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona è. 260/1999 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z. o Lieèebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
§ 44 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 25 a 26 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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doplnkových prípravkov19) je prípustná len v publikáciách zameraných na starostlivos• o dojèatá a malé
deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahova•
iba vedecky overené a vecne správne údaje. Nesmie
vies• k záveru, že dojèenské prípravky a následné doplnkové prípravky sú rovnocenné s materským mliekom alebo že sú lepšie ako materské mlieko.
(2) Reklama dojèenských 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 dojèenských prípravkov ïalej
a) musí obsahova• zrete¾ný a ¾ahko èitate¾ný text „Dôležité upozornenie“ doplnený textom poukazujúcim
na prednos• dojèenia s odporúèaním, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo lieèiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivos•ou o dojèenie,
b) nesmie obsahova• také vyobrazenie dojèa•a alebo
taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizova•
užitie takéhoto výrobku; môže však obsahova• grafické vyobrazenia na urèenie výrobku alebo na ilustráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia.
(4) Reklama dojèenských prípravkov rozdávaním
vzoriek, upozoròovaním na z¾avu, pridaním ïalších
výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná.
§ 10
Dozor
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a) Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska inšpekcia20) nad reklamou potravín, kozmetických
prostriedkov a tabakových výrobkov,
b) Štátny ústav pre kontrolu lieèiv 21) nad reklamou
liekov a dojèenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov,
c) Štátny ústav pre kontrolu veterinárnych lieèiv21)
nad reklamou veterinárnych lieèiv,
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 reklamy 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 rozhodnutia alebo jeho èastí a povinnos• zverejnenia op19

)
)
21
)
22
)
23
)
20
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ravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích
prostriedkoch.
(2) V konaní o porušení § 3 ods. 2 a § 4 je objednávate¾ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru
predloži• dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy
v lehote 15 dní od doruèenia 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 ustanovenia § 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 niektorých produktov pod¾a § 5 až 9,
c) do 5 000 000 Sk objednávate¾ovi reklamy za klamlivú reklamu pod¾a § 3 ods. 2 a neprípustnú porovnávaciu reklamu pod¾a § 4.
(4) Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na
závažnos•, trvanie, následky protiprávneho konania
a na to, èi ide o opakované porušenie tohto zákona.
(5) Pokutu možno uloži• do jedného roka odo dòa,
keï sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel,
najneskôr však do troch rokov odo dòa porušenia
tohto zákona.
(6) Výnos pokút uložených pri výkone dozoru nad
dodržiavaním tohto zákona je príjmom štátneho rozpoètu.
(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
è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
è. 140/1998 Z. z.
2. § 3 zákona è. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajèiarov.
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej

§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 70/1986 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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republiky è. 373/1996 Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z.,
zákona è. 127/1999 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z.
a zákona è. 238/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 45 vrátane nadpisu znie:
„§ 45
Klamlivá reklama
(1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb,
nehnute¾ností, obchodného mena, ochrannej známky,
oznaèenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov
súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uvies• do omylu osoby, ktorým je urèená alebo
ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti
môže ovplyvni• ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodi• iného sú•ažite¾a alebo spotrebite¾a.
(2) Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zoh¾adòujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o
a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania,
vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch,
ktoré možno oèakáva• od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol,
b) cene alebo spôsobe, akým je vypoèítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú
alebo poskytujú,
c) charakteristických znakoch sú•ažite¾a reklamy,
najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom 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 porovnávacej reklame“.
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a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa mení a dopåòa 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 èlenskom štáte
Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho
dohovoru o cezhraniènej televízii,8) ak
a) využívajú frekvenciu2) pridelenú Slovenskej republike,
b) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, èlenskému štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraniènej televízii,8) ale využívajú družicovú kapacitu Slovenskej republiky,
c) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, èlenskému štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraniènej televízii8) ani družicovú kapacitu Slovenskej
republiky, èlenského štátu Európskej únie alebo
zmluvnej strany Európskeho dohovoru o cezhraniènej televízii,8) ale využívajú vzostupný signál vysielaný k družici z územia Slovenskej republiky.“.
2. V § 32 ods. 1 druhá veta znie:
„Na vysielanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahujú všeobecné predpisy o reklame, 29) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:
„29) Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

3. V § 32 sa vypúš•a odsek 15.
Èl. IV

Èl. III
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 148/2001
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148
ZÁKON
z 5. apríla 2001,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 124/1996 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

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

Èl. I

2. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
„j) ak je žiadate¾om pod¾a § 7 písm. b) obec, ktorá
požiadala o podporu pod¾a § 10 ods. 2, tak aj minimálny èas, v ktorom bude obec stavbu vlastni•
a dáva• byty do nájmu obyvate¾om obce.“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 1/1997 Z. z. a zákona è. 76/2000 Z. z. sa dopåòa
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 úèel pod¾a § 5
ods. 1 písm. a), a byty sú urèené na nájom pre obyvate¾ov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne
záväzné nariadenie obce.17ca)“.

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.“.

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

è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 149/2001
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149
ZÁKON
zo 6. apríla 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z. a zákona
è. 348/1999 Z. z. sa mení a dopåòa 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 pôsobnosti 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 banka Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak
to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.1)
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov, zákon 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 neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.“.

vého systému a nad vykonávaním bankových èinností,“.
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 polroèné správy o menovom
vývoji do troch mesiacov po skonèení príslušného kalendárneho polroka a roèné správy o menovom vývoji
do piatich mesiacov po skonèení príslušného kalendárneho roka.“.
7. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Národná banka Slovenska zverejòuje informácie o schválených zmenách menovej politiky.“.
8. V § 4 ods. 1 sa slová „v medzinárodných menových“ nahrádzajú slovami „na základe poverenia vlády
Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“) v medzinárodných finanèných“.
9. V § 4 ods. 2 sa slová „svetových trhoch peòazí“
nahrádzajú slovami „medzinárodných finanèných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky“.
10. Nadpis druhej èasti znie:
„ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY
SLOVENSKA“.
11. § 5 znie:
„§ 5

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

Národnú banku Slovenska tvoria
a) ústredie so sídlom v Bratislave,
b) poboèky,
c) úèelové organizaèné zložky.“.

4. V § 2 písmená c) a d) znejú:
„c) riadi, koordinuje a zabezpeèuje peòažný obeh, platobný styk a zúètovávanie dát platobného styku
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a stará sa
o ich plynulos• a hospodárnos•,
d) vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných zákonov1) nad bezpeèným fungovaním banko-

12. V § 6 ods. 2 písmená e) až g) znejú:
„e) rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
f) ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ïalších èlenov bankovej rady,
g) rozhoduje o zabezpeèení výkonu èinností zverených
Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,1)“.
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13. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) zriaïuje koordinaèné a ïalšie orgány Národnej banky Slovenska, poboèky a úèelové organizaèné zložky Národnej banky Slovenska pod¾a § 5.“.
14. § 7 znie:
„§ 7
(1) Èlenmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri, dvaja vrchní riaditelia Národnej banky Slovenska a traja ïalší èlenovia. Výkon funkcie èlena bankovej rady je výkonom verejnej funkcie.2)
(2) Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády
schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak
neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky
Slovenska, dòom vymenovania im vzniká pracovný
pomer k Národnej banke Slovenska.
(3) Dvoch èlenov bankovej rady spomedzi vrchných
riadite¾ov Národnej banky Slovenska a troch ïalších
èlenov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na
návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.
(4) Funkèné obdobie èlenov bankovej rady je pä•roèné. Za èlena bankovej rady môže by• vymenovaná
fyzická osoba s náležitými odbornými vedomos•ami
a skúsenos•ami v menovej oblasti alebo v oblasti finanèníctva, 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
finanèníctva. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný
trestný èin; bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra trestov.2a)
(5) Èlenstvo v bankovej rade je obmedzené najviac
na dve funkèné obdobia nasledujúce za sebou.
(6) Funkcia èlena bankovej rady je nezluèite¾ná
s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, èlena vlády, sudcu, prokurátora a s inou funkciou, povolaním alebo so
zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej
samosprávy alebo v inom orgáne verejnej moci, s èlenstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom
alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikate¾skú èinnos•, s podnikaním a s inou
hospodárskou alebo zárobkovou èinnos•ou, ktorá môže by• v rozpore s výkonom funkcie èlena bankovej
rady. Èlen bankovej rady nesmie vykonáva• ani žiadnu
inú funkciu alebo nezárobkovú èinnos•, ktorá môže
by• v rozpore s výkonom funkcie èlena bankovej rady.
Ak èlen bankovej rady v èase jeho vymenovania do tejto
funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie,
zamestnanie alebo èinnos•, ktorá je nezluèite¾ná
s funkciou èlena bankovej rady, je povinný bezodkladne preukázate¾ne urobi• právny úkon smerujúci
k ukonèeniu každej takej funkcie, povolania, zamestnania alebo èinnosti a je povinný bezodkladne zane-
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cha• každú takú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo èinnos•.
(7) Èlenovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s èinnos•ou Národnej banky Slovenska požadova• ani prijíma• pokyny od štátnych 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 verejnej moci ani ïalšie právnické osoby alebo fyzické osoby
nesmú ovplyvòova• Národnú banku Slovenska ani
èlenov bankovej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie alebo s èinnos•ou Národnej banky Slovenska. Guvernér Národnej banky Slovenska nesmie požadova•
alebo prijíma• pokyny ani od bankovej rady v súvislosti
s výkonom svojej funkcie v orgánoch Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky;
to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej
banky Slovenska v týchto orgánoch.
(8) Èlenstvo v bankovej rade zaniká
a) dòom uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na vlastnú písomnú žiados•
èlena bankovej rady doruèenú bankovej rade, a to
dòom jej doruèenia, ak v nej nie je uvedený neskorší
deò vzdania sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 9,
d) smr•ou alebo vyhlásením za màtveho.2b)
(9) Èlena bankovej rady možno z jeho funkcie odvola• len v prípade, ak
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin,
b) prestal spåòa• predpoklady na výkon funkcie èlena
bankovej rady pod¾a odseku 4,
c) zaèal vykonáva• funkciu, povolanie, zamestnanie
alebo èinnos•, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou èlena bankovej rady, alebo ak inak porušil ustanovenia odseku 6.
(10) O sporoch súvisiacich s odvolaním èlena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní pod¾a
osobitného zákona.2c)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 2c
znejú:
„2) § 124 ods.1 a 2 zákona è. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení
2a

neskorších predpisov.

) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
2b
) § 7 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 195 až 200 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
2c
) Obèiansky 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 niektorý jej èlen sa zúèastnil v tej istej veci na konaní
prvého stupòa, tento èlen je vylúèený z hlasovania
bankovej rady; na jeho hlas sa neprihliada pri posudzovaní 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 rokovaní bankovej rady sa okrem jej èlenov môže zúèastni•
èlen vlády poverený vládou, osoby uvedené v rokovacom poriadku bankovej rady a ïalšie osoby, ktoré na
svoje rokovanie prizve banková rada. Banková rada
môže rozhodnú• o zverejnení výsledku svojho rokovania; z rokovania bankovej rady alebo iného orgánu
Národnej banky Slovenska sa však o schválených materiáloch zverejòujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
17. V § 9 ods.1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v èase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený viceguvernér, a
ak nie sú prítomní ani viceguvernéri, iný guvernérom
poverený èlen 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•ajú.
20. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Národná banka Slovenska pri rešpektovaní svojho hlavného cie¾a podporuje hospodársku politiku
vlády.“.
21. V § 12 ods. 2 sa slovo „vlády“ nahrádza slovami
„štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ïalších právnických osôb alebo fyzických osôb.“.
22. V § 12 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
23. V § 13 ods. 2 sa slová „vo veciach menovej politiky a bankovníctva“ nahrádzajú slovami „v oblastiach
svojej pôsobnosti“.
24. V § 13 ods. 3 sa slová „sa zúèastòuje“ nahrádzajú slovami „má právo by• prítomný“.
25. § 14 sa vypúš•a.
26. § 16 a 17 znejú:
„§ 16
(1) Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike 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 slovenských korunách alebo v halieroch.
(2) Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydáva• obchodné mince a za-
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bezpeèova• razbu obchodných mincí na obchodné
a zberate¾ské úèely, ktoré nie sú zákonnými peniazmi
a na ktorých sa neuvádza nominálna hodnota v slovenských korunách ani v halieroch.
§ 17
Národná banka Slovenska riadi hotovostný peòažný
obeh, zabezpeèuje tlaè bankoviek a razbu mincí, zabezpeèuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu
a bezpeènos•, nahrádza bankovky a mince opotrebované obehom, dozerá na úschovu a nièenie tlaèových
dosiek a razidiel a zabezpeèuje nièenie neplatných
a vyradených bankoviek a mincí.“.
27. Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17h, ktoré znejú:
„§ 17a
(1) Platné bankovky a mince vydané Národnou bankou Slovenska sú zákonnými peniazmi vo svojej nominálnej hodnote; právnické osoby a fyzické osoby sú
povinné prijíma• platné bankovky a mince v ich nominálnej hodnote pri všetkých platbách na území Slovenskej republiky, ak tento zákon alebo osobitný zákon
neustanovuje inak.
(2) Pamätné bankovky a pamätné mince a bankovky
a mince v osobitnom vyhotovení urèené na zberate¾ské
úèely a neplatné bankovky a mince na zberate¾ské
úèely sa môžu predáva• a kupova• za ceny odlišné od
ich nominálnej hodnoty. Národná banka Slovenska
predáva obchodné mince za òou urèenú cenu.
(3) Právnické osoby a fyzické osoby môžu odmietnu•
prijatie platných bankoviek a mincí, ak príjemca nemá
možnos• skontrolova• si pri preberaní ich správny
poèet a pravos•; na požiadanie príjemcu je platite¾
povinný roztriedi• bankovky a mince pod¾a ich nominálnej hodnoty. Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska, banky a poboèky zahraniènej 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 vyžadovalo zvýšené nároky na manipuláciu s nimi vrátane ich triedenia pod¾a nominálnych hodnôt,
c) poškodené bankovky a mince vrátane obehom opotrebovaných 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 bankovky 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 poškodené bankovky a mince, ktoré boli vyhlásené za ne-
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platné pod¾a § 17c ods. 1, sa takto poskytuje náhrada
len poèas obdobia urèeného na ich výmenu. Za necelú
bankovku sa poskytne náhrada, ak je na výmenu
predložená jej identifikovate¾ná èas•, 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 skontroluje 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
uplatòovaného nároku na náhradu a s poskytnutím náhrady.
(2) Náhrady sa neposkytujú za znièené alebo stratené bankovky a mince, za bankovky a mince, ktoré
v dôsledku poškodenia nie sú identifikovate¾né, za necelé mince, za bankovky a mince, pri ktorých je podozrenie, že pochádzajú z trestného èinu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný èin, za iné bankovky a mince
poškodené na úèely ich znehodnotenia ani za necelé
bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje
polovicu pôvodnej plochy bankovky; náhradu môže výnimoène 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 neposkytuje náhrada; o takomto odobratí vyhotovia písomné potvrdenie a odovzdajú ho predkladate¾ovi. Odobraté bankovky alebo mince vložia v prítomnosti
predkladate¾a do vhodného obalu, ktorý zabezpeèia
pred neoprávnenou manipuláciou; do tohto obalu vložia aj rovnopis alebo kópiu potvrdenia o odobratí necelých alebo inak poškodených bankoviek a mincí,
prípadne aj vysvetlenie predkladate¾a, ako došlo k poškodeniu týchto bankoviek a mincí. Banka je povinná
obal s odobratými necelými alebo inak poškodenými
bankovkami a mincami bezodkladne odovzda• Národnej banke Slovenska. Pri bankovkách a minciach odobratých pre podozrenie, že pochádzajú z trestného
èinu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný
èin, je tiež povinná toto odobratie oznámi• orgánom
èinným v trestnom konaní.2e) Ak sa pri bankovkách
a minciach odobratých pre podozrenie, že pochádzajú
z trestného èinu alebo že ich poškodením bol spáchaný
trestný èin, zistí, že pod¾a právoplatného rozhodnutia
orgánu èinného v trestnom konaní2e) nejde o takéto
bankovky a mince, predkladate¾ovi za tieto bankovky
a mince poskytne náhradu Národná banka Slovenska
po doruèení príslušného právoplatného rozhodnutia
orgánu èinného v trestnom konaní,2e) a to priamo alebo prostredníctvom banky, ktorá tieto bankovky alebo
mince odobrala.
(4) Národná banka Slovenska a banky na požiadanie
bezodplatne vykonávajú aj výmenu nepoškodených
bankoviek a mincí urèitých nominálnych hodnôt za
nepoškodené platné bankovky a mince iných nominálnych hodnôt; pri takejto výmene nemá žiadate¾ nárok
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na poskytnutie pamätných bankoviek a pamätných
mincí.
§ 17c
(1) Národná banka Slovenska môže vyhlási• za neplatné a stiahnu• z obehu bankovky a mince, ktoré
vydala, a nahradi• ich výmenou za iné bankovky
a mince. Obdobie, poèas ktorého možno výmenu vykonáva•, nesmie by• kratšie ako pä• rokov, ak osobitný
zákon neustanoví inak.
(2) Národná banka Slovenska a banky poèas obdobia urèeného na výmenu bezodplatne vymenia na požiadanie 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 nominálna hodnota platnej mince. Poškodené bankovky
a mince vyhlásené za neplatné pod¾a odseku 1 sa
vymieòajú za podmienok ustanovených v § 17b.
(3) Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí vyhlásených za neplatné pod¾a odseku 1 a úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí 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
napodobòujú, vrátane ich záznamov v elektronickej
forme sa môžu zhotovi• a používa• iba v prípade splnenia podmienok pod¾a osobitných predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva a pod¾a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
a súèasne v prípade splnenia podmienky, že takéto
reprodukcie alebo napodobneniny sú nezamenite¾né
s pravými bankovkami a mincami, obchodnými mincami a cennými papiermi najmä z h¾adiska ich rozmerov a použitého materiálu a z h¾adiska ich farebnosti
a iných grafických prvkov; takéto reprodukcie alebo
napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme 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 reprodukovaných alebo napodobòovaných 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 reprodukcie osobitne výrazne oznaèené 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 uverejòovania informácií o vydaných bankovkách a minciach, o ich
ochranných prvkoch a vykonávania èinností na úèel
odha¾ovania falšovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí. Obmedzenia pod¾a odseku 1 sa nevz•ahujú ani na iné osoby, ktoré sa podie¾ajú na plnení
úloh Národnej banky Slovenska, na plnení úloh v oblasti emisií bankoviek a mincí na základe písomnej
zmluvy uzavretej s Národnou bankou Slovenska; tieto
osoby sú povinné zabezpeèi•, aby nimi zhotovené reprodukcie alebo napodobneniny bankoviek a mincí,
obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska vrátane ich záznamov
v elektronickej forme nebolo možné zneuži•, napríklad
uvies• do hotovostného peòažného obehu.
§ 17e
Platné bankovky a mince a poèas obdobia urèeného
na výmenu aj bankovky a mince vyhlásené za neplatné
(§ 17c ods. 1 a 2) sú chránené pred falšovaním a pozmeòovaním osobitným zákonom.2f) Falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince
znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu,
alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené (ïalej len „falšované bankovky a mince“), predkladate¾om pri ich predložení 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 alebo mince vloží oprávnená osoba v prítomnosti predkladate¾a spolu s rovnopisom alebo kópiou potvrdenia
o ich odobratí do vhodného obalu, ktorý zabezpeèí
pred neoprávnenou manipuláciou. Ak falšované bankovky 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 dokladom totožnosti;2g) takejto žiadosti oprávnenej osoby je
predkladate¾ povinný vyhovie•. Odobratie falšovaných
bankoviek a mincí oznámi oprávnená osoba, ktorá ich
odobrala, orgánom èinným v trestnom konaní.2e)
§ 17f
(1) Bankovky a mince môžu spracúva• pre iné osoby
okrem bánk aj podnikatelia,2h) ktorých èinnosti slúžia
na zabezpeèenie vykonávania èinností bánk v oblasti
hotovostného peòažného obehu, a to len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska. Podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí
pre iné osoby, sú povinní umožni• Národnej banke
Slovenska vykonávanie kontrol spracúvania banko-
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viek a mincí a dodržiavania podmienok na ich spracúvanie vrátane prístupu do objektov, k zariadeniam
a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracúvaním bankoviek a mincí. Ak podnikate¾ neumožní
vykonanie takejto kontroly alebo ak nedodržiava podmienky na spracúvanie bankoviek a mincí, Národná
banka Slovenska môže tomuto podnikate¾ovi odobra•
udelený predchádzajúci súhlas.
(2) Spracúvaním bankoviek a mincí sa na úèely tohto zákona rozumie ich triedenie pod¾a pravosti a kvality, pod¾a poètu a nominálnej hodnoty a ich balenie
do obalového materiálu.
(3) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 musia podnikatelia splni• tieto podmienky:
a) splatený peòažný vklad do základného imania podnikate¾a najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
b) poistenie zodpovednosti podnikate¾a za škodu s poistným plnením najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
c) odborná spôsobilos• vedúcich zamestnancov podnikate¾a; za odbornú spôsobilos• sa považuje ukonèené vysokoškolské vzdelanie a najmenej pä•roèná
ekonomická prax,
d) bezúhonnos• fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom podnikate¾a, alebo fyzických osôb, ktoré
sú èlenmi štatutárneho orgánu podnikate¾a, a zamestnancov podnikate¾a; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin, prièom bezúhonnos• sa
preukazuje výpisom z registra trestov, 2a)
e) technická a organizaèná pripravenos•, vybavenos•
a schopnos• podnikate¾a sústavne odborne, bezpeène 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• poèas 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 záväzným 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 náležitosti obchodných mincí,
c) podrobnosti o postupe fyzických osôb a právnických osôb pri prijímaní zákonných peòazí 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 vyhotovovaných 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) ukonèenie 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 zhotovi• a používa• reprodukcie bankoviek, mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré
ich úpravou napodobòujú, vrátane ich záznamov
v elektronickej forme,
g) podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúva• bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikate¾ov pri spracúvaní
bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 17f ods. 1.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2d až 2i znejú:
„2d) § 1 ods. 1 a 5 zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších
2e

predpisov.

) § 12 ods. 1 zákona è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní

2f

súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

) § 1 a § 140 až 144 zákona è. 140/1961 Zb. Trestný zákon

v znení neskorších predpisov.
2g
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993
Z. z. o obèianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z.
o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
2h
) § 2 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2i
) § 40 až 41b zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

28. V § 18 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza
slovami „je oprávnená ustanovi•“.
29. V § 18 sa vypúš•ajú odseky 2 a 3.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
30. § 19 sa vypúš•a.
31. V § 20 sa slovo „neúroèia“ nahrádza slovami
„úroèia; výšku úroku je oprávnená urèova• Národná
banka Slovenska“.
32. V § 21 ods. 1 sa slová „platnej diskontnej sadzby“ nahrádzajú slovami „priemernej úrokovej sadzby
z roèných termínovaných vkladov v slovenských korunách uložených v bankách za kalendárny mesiac bezprostredne predchádzajúci mesiacu, v ktorom nebola
dodržaná urèená povinná minimálna rezerva“.
33. § 22 znie:
„§ 22
Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára•
a vykonáva• s bankami, zahraniènými bankami a inými finanènými inštitúciami4) všetky druhy bankových
obchodov v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:
„4) Napríklad zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke

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

34. V § 23 písm. b) sa slová „splatné do jedného roka
odo dòa 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• bankám na dobu najviac šiestich mesiacov úver zabezpeèený cennými papiermi pod¾a § 23 a prija• od bánk
úver zabezpeèený cennými papiermi.“.
36. V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Poèas zavedenia nútenej správy nad bankou jej môže
Národná banka Slovenska poskytova• úvery pod¾a osobitného zákona4aa) na dobu najviac šiestich mesiacov.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa) § 32 zákona è. 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 výdavkové úèty štátneho rozpoètu, úèty štátnych finanèných aktív a štátnych finanèných pasív, úèty štátnych
fondov, ïalšie úèty štátnych rozpoètových organizácií
a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom4b) aj
úèty ïalších subjektov hospodáriacich s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpoètu, ak osobitný
zákon4b) neustanoví inak. Národná banka Slovenska
vykonáva platby z úètov štátneho rozpoètu, štátnych
finanèných aktív a štátnych finanèných pasív len do
výšky súhrnného kreditného zostatku na týchto úètoch;4c) z ostatných úètov Národná banka Slovenska
vykonáva platby len do výšky kreditného zostatku na
týchto úètoch.
(2) Prostriedky na úètoch vedených pod¾a odseku 1
sa úroèia len do výšky súhrnného kreditného zostatku
na týchto úètoch, a to úrokovou sadzbou urèenou na
základe písomnej dohody medzi Národnou bankou
Slovenska a ministerstvom.
(3) Na základe písomnej žiadosti ministerstva môže
Národná banka Slovenska zabezpeèova• prostredníctvom inej banky vykonávanie niektorých èinností súvisiacich s vedením úètov pod¾a odseku 1.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4c
) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 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 peòažného trhu oprávnená vydáva• krátkodobé cenné
papiere so splatnos•ou do jedného roka a verejne obchodovate¾né cenné papiere a obchodova• s nimi.
(2) Národná banka Slovenska je s cie¾om zabezpeèovania kurzu pre štátne cenné papiere oprávnená uzatvára• a uskutoèòova• ïalšie bankové obchody s právnickými osobami a poskytova• im služby vrátane
operácií na kapitálovom trhu, a to na úèet emitenta.
(3) Národná banka Slovenska je oprávnená vies•
svojim klientom pod¾a tohto zákona termínované vkladové úèty.“.
40. Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:
„§ 27a
(1) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára• a vykonáva• bankové obchody s inými právnickými
osobami.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára• a vykonáva• bankové obchody s èlenmi bankovej
rady a so svojimi zamestnancami.
§ 27b
(1) Pri overovaní totožnosti klientov Národnej banky
Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obchodov sa postupuje primerane pod¾a osobitného zákona.4d)
(2) Národná banka Slovenska je povinná uchováva•
doklady o bankových obchodoch uskutoènených v Národnej banke Slovenska a doklady o preukázaní totožnosti svojich klientov pri bankových obchodoch najmenej po dobu desiatich rokov od konca roka,
v ktorom sa tieto bankové obchody uskutoènili.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4d znie:
„4d) § 37 zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
41. V § 28 sa vypúš•a písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
42. V § 28 písm. b) sa slovo „prostriedkoch“ nahrádza slovom „hodnotách“.
43. V § 29 písmeno a) znie:
„a) obchoduje so zlatom a s ostatnými devízovými hodnotami,“.
44. V §
zom 5a.

29 písm. c) sa odkaz 2 nahrádza odka-
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“.

45. § 29 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) môže v Slovenskej republike koordinova• a usmeròova• vykonávanie platobného styku a zúètovávania
dát platobného styku so zahranièím,
f) môže vies• úèty svojim klientom pod¾a tohto zákona
v cudzej mene.“.
46. § 31 a 32 znejú:
„§ 31
(1) Národná banka Slovenska riadi, koordinuje a zabezpeèuje platobný styk a spracúvanie a zúètovávanie
dát platobného styku medzi bankami a inými právnickými osobami, ktoré vykonávajú niektoré bankové
èinnosti alebo ktorých èinnosti slúžia na zabezpeèenie
vykonávania èinností bánk,5b) ak sú tieto právnické
osoby na základe ich žiadosti vybrané Národnou bankou Slovenska za úèastníkov tohto platobného styku
a zúètovávania dát tohto platobného styku (ïalej len
„vybraná právnická osoba“); Národná banka Slovenska môže vykonávaním spracúvania a zúètovávania
dát tohto platobného styku alebo èas•ou tohto platobného styku poveri• aj òou vybranú právnickú osobu.
(2) Národná banka Slovenska koordinuje a usmeròuje vydávanie, správu a používanie jednotlivých platobných 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 úètu zriadeného bankou, vrátane
elektronických platobných prostriedkov, napríklad
elektronických peòazí, elektronických peòaženiek
a bankových platobných kariet.5c) Národná banka Slovenska v záujme bezpeènosti platobného styku vykonávaného prostredníctvom platobných prostriedkov
tiež ustanovuje požiadavky na technické vlastnosti
a bezpeènostné ochranné prvky jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických
obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom
jednotlivých platobných prostriedkov.
(3) Národná banka Slovenska vydáva bankám povolenie na vykonávanie platobného styku a na vykonávanie zúètovávania dát tohto platobného styku.
(4) Národná banka Slovenska na usmernenie a zabezpeèenie jednotného platobného styku a zúètovávania dát platobného styku medzi bankami a vybranými
právnickými osobami ustanovuje všeobecne záväzným
právnym predpisom
a) zásady platobného styku a zúètovávania dát platobného styku,
b) podrobnosti o vydávaní, správe a používaní jednotlivých platobných prostriedkov a o požiadavkách na
technické vlastnosti a bezpeènostné ochranné prvky
jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických obmedzení pre operácie
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vykonávané prostredníctvom jednotlivých platobných prostriedkov.

Slovenska opatreniami vyhlásenými v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

(5) V záujme zabezpeèenia plynulého platobného
styku a zúètovávania dát platobného styku medzi
bankami a vybranými právnickými osobami môže Národná banka Slovenska v prípade vzniku mimoriadnych, vopred nepredpokladaných situácií urèi• iné
lehoty platobného styku a zúètovania dát platobného
styku, než sú ustanovené vo všeobecne záväznom
právnom predpise vydanom pod¾a odseku 4 písm. a).

(2) Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie vykonávania svojich
úloh pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov1) spolupracova• a vymieòa• si informácie s orgánmi verejnej
moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov a s medzinárodnými organizáciami.

(6) Národná banka Slovenska vedie centrálny register krátkodobých cenných papierov s dobou splatnosti
do jedného roka emitovaných ministerstvom alebo
Národnou bankou Slovenska, používaných na krytie
schodku štátneho rozpoètu alebo na usmernenie peòažného trhu.
§ 32
(1) Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk
pod¾a osobitného zákona.5d)
(2) Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpení zahranièných bánk a obdobných finanèných inštitúcií pod¾a osobitného zákona.5e)
(3) Národná banka Slovenska vedie register bankových úverov a záruk pod¾a osobitného zákona.5f)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5b až 5f znejú:
„5b) Napríklad zákon è. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpi5c

)

5d

)

5e

)
)

5f

sov, zákon è. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov, § 55
až 70a zákona è. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 1 ods. 3 písm. d) a § 2 ods. 2 druhá veta zákona
è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona è. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.
§ 39a zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 20a zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

47. Doterajší text § 33 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Národná banka Slovenska zabezpeèuje spoluprácu so zahraniènými ratingovými agentúrami pri
urèovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádza• svoje finanèné
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 vèas
predklada• Národnej banke Slovenska informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpeèenie
vykonávania svojich úloh pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov;5g) ich obsah, formu, èlenenie, termíny
a spôsob predkladania ustanovuje Národná banka

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných zákonov, ktoré ukladajú povinnos• utajova• alebo zachováva• mlèanlivos• o nimi
ustanovených informáciách.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5g znie:
„5g) Napríklad § 24 ods. 2 zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskor-

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

49. Nadpis deviatej èasti znie:
„DOH¼AD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU
SLOVENSKA“.
50. § 36 a 37 znejú:
„§ 36
(1) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
bezpeèným 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 odseku 1 vykonáva èinnosti v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,6)
najmä
a) ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpeènej prevádzky a ïalšie požiadavky na
podnikanie dohliadaných subjektov pod¾a osobitných predpisov,6)
b) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona
a osobitných predpisov,6)
c) vedie konania a vydáva povolenia, licencie a iné
rozhodnutia, stanoviská a odporúèania pod¾a osobitných predpisov6) a dohliada na plnenie òou vydaných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok
ustanovených v týchto rozhodnutiach,
d) vykonáva doh¾ad na dia¾ku a doh¾ad na mieste nad
dohliadanými subjektmi, prièom zis•uje objektívny
stav a ïalšie dôležité skutoènosti o dohliadaných
subjektoch, najmä nedostatky v ich èinnosti, príèiny
zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zistených
nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky.
(3) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 1 patria Národnej banke Slovenska a jej zamestnancom oprávnenia
súvisiace s týmto doh¾adom pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov. 6) Dohliadané subjekty, ich zamestnanci 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 òou požadované informácie, súèinnos• a pomoc, ktoré potrebuje na výkon tohto doh¾adu.
(4) Doh¾adom na mieste sa rozumie získavanie informácií spravidla priamo v dohliadanom subjekte alebo
od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií; doh¾adom na mieste nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na mieste postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom
Národnou bankou Slovenska pod¾a osobitných predpisov.6)
(5) Doh¾adom na dia¾ku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak
ako doh¾adom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií predložených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a informácií 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 vyhodnocovanie informácií na dia¾ku postupom Národnej banky
Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska pod¾a osobitných predpisov.6)
(6) Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
pod¾a odseku 1 spolupracuje s inými orgánmi vykonávajúcimi doh¾ad alebo dozor pod¾a osobitných zákonov.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 útvar bankového doh¾adu Národnej banky Slovenska.
Útvar bankového doh¾adu pri plnení týchto povinností postupuje v súlade s týmto zákonom a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, prièom
koná a rozhoduje samostatne, nezávisle a nestranne; s inými organizaènými zložkami a orgánmi Národnej banky Slovenska spolupracuje, vymieòa si
s nimi informácie a podklady a navzájom si poskytujú ïalšiu súèinnos• v rozsahu, v akom je to potrebné na riadny a úèinný výkon doh¾adu nad dohliadanými subjektmi pod¾a osobitného zákona.7a) Útvar
bankového doh¾adu je pri konaní a rozhodovaní v prvom stupni viazaný rozhodnutiami vydanými bankovou radou v druhom stupni a rozhodnutiami súdu
vydanými pri preskúmavaní zákonnosti právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska v správnom súdnictve.7b) Útvaru bankového doh¾adu nemožno uklada• úlohy, ktoré ovplyvòujú nezávislé
a nestranné plnenie jeho zákonom uložených povinností pri výkone doh¾adu nad dohliadanými subjektmi
pod¾a osobitného zákona.7a)
§ 37
(1) Doh¾ad na mieste môže vykonáva• zamestnanec
Národnej banky Slovenska písomne poverený Národnou bankou Slovenska (ïalej len „osoba poverená
výkonom doh¾adu“). Poverenie Národnej banky Slo-

Èiastka 62

venska na výkon doh¾adu na mieste musí obsahova•
oznaèenie dohliadaného subjektu, mená a priezviská
osôb poverených výkonom doh¾adu, predmet doh¾adu,
deò zaèatia doh¾adu, dobu trvania poverenia, odtlaèok
peèiatky Národnej banky Slovenska a meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávneného vedúceho zamestnanca Národnej banky Slovenska, ktorý v mene Národnej banky Slovenska udelil toto poverenie.
(2) Osoby poverené výkonom doh¾adu sú pri výkone
doh¾adu na mieste oprávnené vykonáva• všetky úkony
súvisiace s predmetom doh¾adu, prièom sú oprávnené
a) vstupova• na pozemky, do budov, miestností, zariadení a do iných priestorov dohliadaného subjektu
vrátane jeho dopravných prostriedkov; nedotknute¾nos• obydlia zostáva zachovaná, 7c)
b) vyžadova•, aby im v urèenej lehote dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci poskytovali
1. doklady vrátane originálov dokladov, výkazy, dokumentáciu a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosièoch 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 priestorov dohliadaného subjektu premiestni• originály
dokladov a ïalšie písomnosti a veci,
d) vykonáva• ïalšie oprávnenia pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov6) a vyžadova• súèinnos• dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov pri plnení povinností, ktoré v súvislosti s doh¾adom na
mieste ukladá dohliadanému subjektu a jeho zamestnancom tento zákon a osobitné predpisy;6)
súèinnos• však nemožno vyžadova•, ak by tým bol
ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola
porušená zákonom ustanovená povinnos• mlèanlivosti, ak by dohliadané osoby alebo ich zamestnanci neboli zbavené oprávneným orgánom povinnosti
mlèanlivosti.
(3) Osoby poverené výkonom doh¾adu sú pri výkone
doh¾adu na mieste povinné
a) preukáza• sa dohliadanému subjektu najneskôr pri
zaèatí 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 premiestòovaných mimo priestorov dohliadaného subjektu a zabezpeèi• ich riadnu ochranu
pred stratou, znièením, poškodením a zneužitím;
ak prevzaté písomnosti a veci už nie sú potrebné na
ïalší výkon doh¾adu alebo na konanie pod¾a osobitného predpisu,6) sú povinné bezodkladne ich vráti•
tomu, od koho boli prevzaté,
c) vyhotovi• písomný protokol o vykonanom doh¾ade,
doruèi• dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie
tohto protokolu, urèi• primeranú lehotu dohliadanému subjektu na predloženie písomných námietok proti pravdivosti zaprotokolovaných údajov
o nedostatkoch zistených pri vykonanom doh¾ade,
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d)

e)
f)

g)
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preveri• opodstatnenos• námietok predložených
dohliadaným subjektom a doruèi• dohliadanému
subjektu písomné oznámenie o výsledku preverenia
predložených námietok,
urèi• a písomne oznámi• dohliadanému subjektu
lehoty, v ktorých je dohliadaný subjekt povinný
prija• a splni• opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri doh¾ade a príèin ich vzniku
a predloži• Národnej banke Slovenska písomnú
správu o splnení prijatých opatrení,
rešpektova• práva dohliadaného subjektu vyplývajúce z tohto zákona a osobitných predpisov,6)
zabezpeèi• ochranu informácií a podkladov získaných pri výkone doh¾adu tak, aby sa zachovávalo
štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, daòové tajomstvo
a zákonom výslovne uložená alebo uznaná povinnos• mlèanlivosti; porušením tejto povinnosti nie je
postup pod¾a § 41 tohto zákona ani poskytnutie
informácií a podkladov získaných pri výkone doh¾adu na konanie pod¾a osobitných predpisov,6)
plni• si ïalšie povinnosti uložené týmto zákonom
a osobitnými predpismi.6)

(4) Protokol o vykonanom doh¾ade pod¾a odseku 3
písm. c) musí obsahova• oznaèenie dohliadaného subjektu, mená a priezviská osôb poverených výkonom
doh¾adu, miesto a èas vykonania doh¾adu, predmet
vykonaného doh¾adu, opis skutoèností a nedostatkov
zistených pri vykonanom doh¾ade vrátane uvedenia
porušených právnych predpisov, urèenie lehoty dohliadanému subjektu na predloženie písomných námietok, dátum vyhotovenia protokolu a mená, priezviská a podpisy osôb poverených výkonom doh¾adu,
ktoré zodpovedajú za obsah protokolu; protokol môže
obsahova• aj odporúèania na zlepšenie èinnosti dohliadaného subjektu. Súèas•ou protokolu uloženého
v Národnej banke Slovenska je dátum a podpis príslušného zamestnanca dohliadaného subjektu o doruèení jedného vyhotovenia protokolu dohliadanému
subjektu, písomné námietky predložené dohliadaným
subjektom a rovnopis písomného oznámenia o výsledku preverenia predložených námietok doruèeného dohliadanému 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 výkonom 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 subjekt.
(6) Osoba poverená výkonom doh¾adu nemôže vykonáva• tento doh¾ad, ak so zrete¾om na jej vz•ah k predmetu doh¾adu alebo k dohliadanému subjektu a jeho
zamestnancom možno ma• pochybnosti o jej nezaujatosti. Osoba poverená výkonom doh¾adu, ktorá má
poznatky o skutoènostiach zakladajúcich pochybnosti
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o jej nezaujatosti, je povinná tieto poznatky bezodkladne písomne oznámi• tomu, kto jej udelil poverenie na
výkon doh¾adu. Dohliadaný subjekt môže poda• Národnej banke Slovenska písomné námietky proti zaujatosti osoby poverenej výkonom doh¾adu. Podanie
námietok nemá odkladný úèinok. Osoba poverená výkonom 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 podania s koneènou platnos•ou rozhodne príslušný zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý v mene
Národnej banky Slovenska vydal poverenie na výkon
doh¾adu na mieste pre napadnutú osobu poverenú
výkonom doh¾adu.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 6, 7, 7a, 7b a 7c
znejú:
„6) Napríklad zákon è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

7

)

7a

)

7b

)

7c

)

zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 154/1999
Z. z.
Napríklad zákon è. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finanèný trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 385/1999
Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona è. 329/2000
Z. z., zákon è. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
§ 244 a 247 Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 41a zákona è. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.
Èl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.

51. V § 38 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za úètovné 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 minulých rokov. Zostávajúci zisk Národná banka Slovenska odvádza do štátneho rozpoètu alebo na základe
rozhodnutia vlády do štátnych finanèných aktív pod¾a
osobitného predpisu.7d) Stratu vytvorenú v úètovnom
období Národná banka Slovenska môže uhradi• z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej
banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa
prevedie do nasledujúceho úètovného obdobia.
(3) Národná banka Slovenska predkladá roènú
správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade
Slovenskej republiky do troch mesiacov po skonèení
kalendárneho roka; popri údajoch o úètovnej závierke
Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej
overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje
o nákladoch na èinnos• Národnej banky Slovenska. Ak
o to Národná rada Slovenskej republiky požiada, Národná banka Slovenska je povinná do šiestich týždòov
doplni• správu pod¾a jej požiadavky, prípadne poda•
vysvetlenie k predloženej správe.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7d znie:
„7d) § 49b zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
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52. V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Úètovnú závierku Národnej banky Slovenska
overuje audítor. Audítora urèí Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky do 30. júna kalendárneho roka,
za ktorý sa overuje úètovná závierka.“.

(2) Dåžka funkèného obdobia èlena bankovej rady sa
riadi právnymi predpismi platnými v èase jeho vymenovania do tejto funkcie.

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

Zrušujú sa:
1. zákon è. 22/1992 Zb. o Štátnej banke èesko-slovenskej,
2. zákon è. 76/1976 Zb. o razbe èeskoslovenských dukátov.“.

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 tlaèi
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 èiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 38 ods. 3 zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

56. V § 40 sa vypúš•a odsek 2.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
57. V § 41 sa na konci pripája táto veta:
„Za dôvod verejného záujmu sa považujú dôvody uvedené v osobitnom zákone,9a) výmena informácií pod¾a
§ 34a ods. 2 a v rozsahu potrebnom na výkon bankového 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 primerane 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 úèinným
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.

§ 49b

Èl. II
Zákon è. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona
è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 44/1998 Z. z., zákona
è. 170/1998 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 215/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z. a zákona
è. 367/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 36 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zakladate¾ štátneho peòažného ústavu je oprávnený kontrolova• súlad èinnosti štátneho peòažného
ústavu s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, so stanovami štátneho peòažného ústavu, s pravidlami vykonávania bankových obchodov schválenými zakladate¾om a s rozhodnutiami
zakladate¾a. Na poskytovanie informácií zamestnancom zakladate¾a povereným výkonom kontroly sa nepoužije postup pod¾a § 38 tohto zákona, a to v rozsahu
predmetu kontroly uvedeného v písomnom poverení
zakladate¾a na výkon kontroly; rovnopis tohto písomného poverenia sa musí odovzda• štátnemu peòažnému ústavu. Zamestnanci zakladate¾a poverení výkonom kontroly sú povinní zabezpeèi• ochranu
informácií a podkladov získaných pri výkone kontroly
tak, aby sa zachovávalo štátne tajomstvo, služobné
tajomstvo, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
daòové tajomstvo a zákonom výslovne uložená alebo
uznaná povinnos• mlèanlivosti; porušením tejto povinnosti nie je poskytnutie informácií a podkladov získaných pri výkone kontroly na konanie pod¾a tohto zákona alebo osobitných zákonov.7cb) Inak sa pri takejto
kontrole postupuje primerane pod¾a osobitného zákona.7cc)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7cb a 7cc znejú:
„7cb) Napríklad zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
7cc

(Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 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 bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri
každom obchode je klient povinný vyhovie• takejto
žiadosti banky alebo poboèky zahraniènej 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 ústneho konania, na ktoré predvolá úèastníkov; o takomto
ústnom konaní sa spíše zápisnica.“.
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publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákonom
è. 348/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV

Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2001 okrem ustanovení èl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú
úèinnos• 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

