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Z Á K O N

z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 193/1994 Z. z.
o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku
k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 134/1995 Z. z., zákona
è. 278/1997 Z. z., zákona è. 196/1998 Z. z. a zákona
è. 174/1999 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V nadpise nad § 1 sa vypú��ajú slová �a príplatku
k prídavkom na deti�.

2. V § 1 sa vypú��ajú slová �a príplatok k prídavkom
na deti�.

3. V § 3 ods. 3 sa slová �zaradená do evidencie uchá-
dzaèov o zamestnanie� nahrádzajú slovami �zaradená
do evidencie nezamestnaných obèanov h¾adajúcich
zamestnanie�.

4. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
�a) poberala starobný dôchodok alebo dosiahla vek

potrebný na nárok na starobný dôchodok,2ea) pobe-
rala výsluhový dôchodok pod¾a osobitného predpi-
su,2eb) dôchodok za výsluhu rokov, invalidný dôcho-
dok, invalidný výsluhový dôchodok pod¾a
osobitného predpisu2eb) alebo bola invalidná a ne-
vznikol jej nárok na invalidný dôchodok,�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2ea a 2eb znejú:
�2ea) § 21 ods.1 písm. e) a § 21 ods. 2 zákona è. 100/1988 Zb.

o sociálnom zabezpeèení.
 2eb) Zákon è. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpeèení vojakov

v znení zákona è. 131/1999 Z. z.�.

5. V § 3 ods. 3 písm. b) v druhom bode sa slová �so-
ciálnej starostlivosti� nahrádzajú slovami �sociálnych
slu�ieb�.

6. V § 3 ods. 3 písm. b) v tre�om bode sa slová �so-
ciálnej starostlivosti� nahrádzajú slovami �sociálnych
slu�ieb�.

7. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová �najdlh�ie do dovà-
�enia 28 rokov jej veku,� nahrádzajú slovami �v takom
prípade sa neprihliada na vek,�.

8. V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová �vojenskú základnú
(náhradnú)� nahrádzajú slovami �základnú slu�bu
alebo náhradnú slu�bu2f) v ozbrojených silách2g)� a na
konci sa vypú��a slovo �alebo�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2f a 2g znejú: 
�2f) § 19 a 20 zákona è. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zá-

kona è. 401/2000 Z. z.
 2g) § 3 ods. 1 zákona è. 351/1997 Z. z.�.

 9. V § 3 ods. 3 písm. e) sa za slovo �bola� vkladajú
slová �vo väzbe alebo�.

10. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenami f) a� j), ktoré
znejú:
�f) bola v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa jej

poskytovala zdravotnícka starostlivos�, z dôvodu
choroby alebo úrazu najmenej sedem po sebe na-
sledujúcich dní,

g) poberala nemocenské alebo peòa�nú pomoc v ma-
terstve po skonèení zamestnania,

h) bola nezvestná alebo bolo vyhlásené pátranie po
nej,2h)

i) vykonávala osobnú asistenciu pod¾a osobitného
predpisu,2i) alebo

j) poberala peòa�ný príspevok za opatrovanie pod¾a
osobitného predpisu.2j)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2h a� 2j znejú:
�2h) § 2 ods. 1 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskor�ích pred-
pisov.

 2i) § 58 zákona è. 195/1998 Z. z. v znení zákona è. 450/2000
Z. z.

 2j) § 64a zákona è. 195/1998 Z. z. v znení zákona è. 450/2000
Z. z.�.

11. V § 3 ods. 3 sa posledná veta oznaèuje ako od-
sek 4, ktorý znie:

�(4) Skutoènosti uvedené v odseku 3 písm. a) a� j) je
oprávnená osoba povinná preukáza�.�.

12. V § 4 ods. 1 sa slová �28 rokov� nahrádzajú
slovami �25 rokov�.

13. V § 4 ods. 2 sa slová �vedené v evidencii uchá-
dzaèov o zamestnanie4)� nahrádzajú slovami �zarade-
né do evidencie nezamestnaných obèanov h¾adajúcich
zamestnanie4)� a slová �na hmotné zabezpeèenie uchá-
dzaèov o zamestnanie5)� sa nahrádzajú slovami �na
podporu v nezamestnanosti.5)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
�4) § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskor�ích predpi-
sov.

 5) § 46, 47 a 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

14. V § 4 ods. 3 sa za slová �invalidný dôchodok�
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vkladajú slová �alebo mu bol priznaný sociálny dôcho-
dok,�.

15. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
�6) § 21 ods. 1 písm. b) a� d) zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých

�kolách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 324/1996 Z. z.�.

16. V § 4 sa vypú��a odsek 4. 

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.

17. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypú��a.

18. V § 5 ods. 1 sa slová �vojenskej základnej (ná-
hradnej) slu�by� nahrádzajú slovami �základnej slu�by
alebo náhradnej slu�by2f) v ozbrojených silách2g)�
a slová �ïal�ej slu�by� sa nahrádzajú slovami �ïal�ej
vojenskej slu�by9d)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:
�9d) § 18 ods. 2 písm. b) zákona è. 351/1997 Z. z.�.

19. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
�b) obdobie bezprostredne nadväzujúce na skonèenie

�túdia na strednej �kole, najdlh�ie do konca �kol-
ského roku, v ktorom die�a skonèilo �túdium na
strednej �kole,�.

20. V § 5 odsek 5 znie:
�(5) Za sústavnú prípravu die�a�a na budúce povo-

lanie sa nepova�uje
a) obdobie uvedené v odseku 3 písm. b) alebo jeho

èas�, ak ide o die�a, ktoré po skonèení �túdia na
strednej �kole nepokraèuje v sústavnej príprave na
povolanie �túdiom na strednej �kole alebo na vyso-
kej �kole, a die�a v tomto období alebo v jeho èasti
vykonáva zamestnanie s výnimkou príle�itostného
zamestnania,10) alebo je zaradené do evidencie ne-
zamestnaných obèanov h¾adajúcich zamestnanie a

b) obdobie, poèas ktorého preru�ilo �túdium.�.

21. V § 6 ods. 1 sa slová �1,36-násobok� nahrádzajú
slovami �1,37-násobku� a slová �0,47-násobok� sa na-
hrádzajú slovami �0,5-násobku�.

22. V § 6 ods. 2 sa slová �1,36-násobok a neprevy-
�ujúcom 1,99-násobok� nahrádzajú slovami �1,37-ná-
sobku a neprevy�ujúcom 2,1-násobku� a slová �0,31-
násobok� sa nahrádzajú slovami �0,35-násobku�.

23. § 6 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Ak voèi nezaopatrenému die�a�u pod¾a § 8

ods. 1 písm. d) je upravená vy�ivovacia povinnos� ro-
dièa, ktorý nie je man�elom oprávnenej osoby, alebo
ak tomuto die�a�u vznikol nárok na sirotský dôchodok
alebo sirotský výsluhový dôchodok, zvy�uje sa suma
vypoèítaná pod¾a odseku 1 alebo 2 o sumu ustanove-
nú osobitným predpisom.11b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:
�11b) § 5 písm. b) zákona è. 125/1998 Z. z.�.

24. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:
�13) § 6 a� 10 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení

zákona è. 466/2000 Z. z.�.

25. V § 7 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa  slová �do
Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky� nahrá-
dzajú slovami �na poistenie v nezamestnanosti,�.

26. V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
�3. príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie

pod¾a osobitného predpisu,13a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:
�13a) § 6 ods. 12 písm. b) zákona è. 366/1999 Z. z. v znení zákona

è. 466/2000 Z. z.�.

27. Poznámky pod èiarou k odkazu 13b a 13c znejú:
�13b) Zákon è. 366/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
 13c) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona è. 366/1999 Z. z. v znení

zákona è. 466/2000 Z. z.�.

28. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypú��a tretí bod.

29. V § 7 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písme-
no b), ktoré znie:
�b) podpora v nezamestnanosti,�.

Doteraj�ie písmená b) a� f) sa oznaèujú ako písmená
c) a� g).

30. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
�d) opakované �tátne sociálne dávky upravené osobit-

nými predpismi13e) okrem odmeny pestúna, príplat-
ku k prídavkom na deti a prídavkov na deti,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13e znie:
�13e) Napríklad zákon è. 382/1990 Zb. o rodièovskom príspevku

v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 236/1998 Z. z. o za-
opatrovacom príspevku, zákon è. 265/1998 Z. z. o pestúnskej
starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, zákon
è. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.�.

31. Poznámka pod èiarou k odkazu 13f znie:
�13f) § 5 ods. 3 zákona è. 366/1999 Z. z. v znení zákona

è. 466/2000 Z. z.�.

32. V § 7 ods. 4 sa slová �v odseku 2 písm. a) a� c)�
nahrádzajú slovami �v odseku 2 písm. a) a� d)� a vy-
pú��ajú sa slová �a príplatok k prídavkom na deti�.

33. V § 7 ods. 5 písm. a) sa slovo ��iakom� nahrádza
slovami �k odmene �iaka�.

34. V § 7 ods. 5 písm. b) sa vypú��ajú slová �za prá-
ce vykonávané v èase �kolských prázdnin a�.

35. V § 7 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: �alebo platené vý�ivné, ktoré pre�lo na �tát,13h)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13h znie:
�13h) Napríklad § 9 zákona è. 265/1998 Z. z., § 48 zákona

è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

36. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

�(8) Ak spoloène posudzovaná osoba v kalendárnom
roku, za ktorý sa zis�uje príjem, vykonávala èinnos�,
za ktorú mala príjem zdaòovaný osobitným spôsobom
pod¾a osobitného predpisu,13i) za jej príjem sa pova�uje
suma, ktorá sa rovná dvanás�násobku sumy �ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a oso-
bitného predpisu13j).�.
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Doteraj�ie odseky 8 a� 10 sa oznaèujú ako odseky 9
a� 11.

Poznámky pod èiarou k odkazom 13i a 13j znejú:
�13i) § 15 ods. 1 a� 4 a ods. 6 a� 12 zákona è. 366/1999 Z. z.

v znení neskor�ích predpisov.
 13j) § 2 písm. a) zákona è. 125/1998 Z. z.�.

37. V § 8 ods. 3 písm. a) sa na konci vypú��a èiarka
a pripájajú sa tieto slová: �alebo sa o nej koná,�.

38. V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci vypú��a èiarka
a pripájajú sa tieto slová: �alebo sa o nej koná,�.

39. V § 8 ods. 3 písm. c) sa vypú��ajú slová
�písm. b) a c)�.

40. V § 8a ods. 2 písm. d) sa slová �základnú (ná-
hradnú) vojenskú slu�bu� nahrádzajú slovami �zá-
kladnú slu�bu alebo náhradnú slu�bu2f) v ozbrojených
silách.2g)�.

41. V § 8a ods. 2 písm. e) sa slová �výkonu trestu�
nahrádzajú slovami �väzby alebo výkonu trestu�.

42. V § 8a ods. 3 písm. f) sa slová �sociálnej starost-
livosti� nahrádzajú slovami �sociálnych slu�ieb�.

43. V § 8a ods. 3 písm. g) sa slová �ukonèila základ-
nú (náhradnú) vojenskú slu�bu� nahrádzajú slovami
�skonèila základnú slu�bu alebo náhradnú slu�bu2f)
v ozbrojených silách2g)� a  slová �alebo výkon trestu
odòatia slobody� sa nahrádzajú slovami �alebo skon-
èila väzbu alebo výkon trestu odòatia slobody,�.

44. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: �ak tento zákon neustanovuje inak,�.

45. V § 9 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).

Doteraj�ie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).

46. V § 9 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrá-
dza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �to platí
aj v prípade, ak oprávnená osoba je prijatá do pracov-
ného pomeru na dohodnuté verejnoprospe�né pracov-
né miesto pre dlhodobo nezamestnaného.14d)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 14d znie:
�14d) § 91a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 387/1996 Z. z. v znení zákona è. 245/2000 Z. z.�.

47. V § 10 ods. 4 písm. a) v prvom bode a v druhom
bode sa slová �vojaci z povolania� nahrádzajú slovami
�vojaci, ktorí vykonávajú ïal�iu vojenskú slu�bu9d)�.

48. V § 10 ods. 4 písm. a) sa vypú��a tretí bod.

Doteraj�í �tvrtý bod sa oznaèuje ako tretí bod.

49. V § 10 ods. 4 písm. a) v tre�om bode sa slová
�písm. d)� nahrádzajú slovami �písm. c)�.

50. V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypú��a tretí bod.

Doteraj�í �tvrtý bod sa oznaèuje ako tretí bod.

51. V § 10 ods. 4 písm. b) v tre�om bode sa slová
�è. 4� nahrádzajú slovami �è. 3�.

52. V § 13 sa za slová �dôchodkového zabezpeèenia�
vkladajú slová �alebo z výsluhového zabezpeèenia�.

53. § 16 znie:

�§ 16

Na konanie o nároku na prídavky na deti sa vz�ahu-
jú v�eobecné predpisy o správnom konaní,18) ak tento
zákon neustanovuje inak.�.

54. § 19 a 20 sa vypú��ajú.

55. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:

�§ 24b

(1) Ak sa uplatòuje nárok na prídavky na deti a na
príplatok k prídavkom na deti za obdobie pred 1. jú-
lom 2001, posudzuje sa nárok na prídavky na deti a na
príplatok k prídavkom na deti pod¾a právneho predpi-
su platného do 30. júna 2001. Vecne príslu�né na
poskytovanie prídavkov na deti a príplatku k prídav-
kom na deti sú subjekty, ktoré boli vecne príslu�né
pred 1. júlom 2001.

(2) Pôsobnos� okresného úradu práce a krajského
úradu práce pri poskytovaní prídavkov na deti od
1. júla 2001 prechádza na okresný úrad a krajský
úrad. Oprávnená osoba si uplatòuje nárok na prídav-
ky na deti pod¾a § 9 ods. 1 písm. c) podaním novej
�iadosti.�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 193/1994 Z. z. o prídavkoch
na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 134/1995
Z. z., zákona è. 278/1997 Z. z., zákona è. 196/1998
Z. z. a zákona è. 174/1999 Z. z., ako vyplýva zo zmien
a doplnení  vykonaných týmto zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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209

Z Á K O N

z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení zákona è. 519/1991 Zb. a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. § 5 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
�(4) Príslu�ný odborový orgán je povinný oboznámi�

zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy najne-
skôr do 15 dní od jej uzavretia.

 (5) Zmluvné strany (§ 2 ods. 2) sú povinné uchová-
va� kolektívnu zmluvu a  rozhodnutie rozhodcu, ktoré
sa jej týka, najmenej pä� rokov od skonèenia obdobia,
na ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá.�.

2. § 9 vrátane nadpisu znie:

�§ 9

Ukladanie kolektívnych zmlúv vy��ieho stupòa
a rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa ich týkajú

(1) Kolektívnu zmluvu vy��ieho stupòa a rozhodnu-
tie rozhodcu, ktoré sa jej týka, je zmluvná strana na
strane zamestnávate¾ov povinná odovzda� na ulo�enie
ministerstvu do 15 dní odo dòa podpísania kolektívnej
zmluvy vy��ieho stupòa alebo do 15 dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.
Rovnako sa postupuje pri zmene kolektívnej zmluvy.

(2) Ulo�enie kolektívnej zmluvy vy��ieho stupòa,
ktorá je uzavretá pod¾a § 4 ods. 1, sa oznamuje v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky po�iada mi-
nisterstvo.

(3) Ministerstvo je povinné na �iados� a za ustano-
vený poplatok4a) poskytnú� �iadate¾ovi rovnopis kolek-
tívnej zmluvy vy��ieho stupòa.�.

3. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 10a

Výber sprostredkovate¾ov a rozhodcov
a overovanie ich odbornej spôsobilosti

(1) Ministerstvo vyberá sprostredkovate¾ov a roz-
hodcov na základe �iadosti obèana Slovenskej repub-
liky (ïalej len �obèan�) alebo na návrh �tátnych orgá-

nov, vedeckých in�titúcií, vysokých �kôl, zástupcov
zamestnávate¾ov a zástupcov odborových orgánov.

 (2) Sprostredkovate¾om alebo rozhodcom mô�e by�
obèan, ktorý
a) má spôsobilos� na právne úkony v celom rozsahu,
b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) je bezúhonný,
d) má skonèené vysoko�kolské vzdelanie,
e) je odborne spôsobilý.

 (3) Bezúhonný obèan na úèely tohto zákona je ob-
èan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin. Obèan preukazuje svoju bezúhonnos� vý-
pisom z registra trestov4b) nie star�ím ako tri mesiace.

 (4) Odborne spôsobilý obèan na úèely tohto zákona
je obèan, ktorý má odborné vedomosti najmä z pracov-
noprávnej oblasti a sociálnej oblasti a má schopnosti,
ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkova-
te¾skej èinnosti a rozhodcovskej èinnosti.

 (5) Termín výberu sprostredkovate¾ov a rozhodcov
a overenia ich odbornej spôsobilosti oznamuje minis-
terstvo v dennej tlaèi najmenej �tyri tý�dne pred ich
zaèatím.

 (6) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilos�
sprostredkovate¾ov a rozhodcov v�dy po uplynutí troch
rokov a o výsledku overenia odbornej spôsobilosti
vyhotoví záznam.

 (7) Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredko-
vate¾ov a rozhodcov uskutoèòuje výberová komisia,
ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky. Èlenmi výberovej
komisie sú zástupcovia �tátu, zástupca zamestnancov
a zástupca zamestnávate¾ov.

 (8) Ministerstvo zapí�e sprostredkovate¾a do zo-
znamu sprostredkovate¾ov a rozhodcu do zoznamu
rozhodcov na obdobie troch rokov; o vykonaní zápisu
vydá sprostredkovate¾ovi a rozhodcovi písomné potvr-
denie, ktoré ich oprávòuje rie�i� kolektívne spory.

 (9) Zoznam sprostredkovate¾ov a zoznam rozhod-
cov obsahujú meno a priezvisko sprostredkovate¾a
alebo rozhodcu, miesto trvalého pobytu, pracovné za-
radenie a odborné zameranie.

(10) Zoznam sprostredkovate¾ov a zoznam rozhod-
cov zverejní ministerstvo v dennej tlaèi a za�le ho na
vedomie reprezentatívnym zdru�eniam zamestnávate-
¾ov a reprezentatívnym zdru�eniam odborových zvä-
zov.4c)

(11) Ministerstvo vyèiarkne sprostredkovate¾a alebo
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rozhodcu zo zoznamu sprostredkovate¾ov alebo zo zo-
znamu rozhodcov, ak sprostredkovate¾ alebo rozhodca
a) prestal spåòa� podmienky ustanovené v odseku 2,
b) o to sám po�iada,
c) zomrie alebo je vyhlásený za màtveho alebo
d) bez vá�neho dôvodu odmietne vykona� sprostred-

kovate¾skú èinnos� alebo rozhodcovskú èinnos�.

(12) Ministerstvo písomne oznámi sprostredkovate-
¾ovi alebo rozhodcovi jeho vyèiarknutie zo zoznamu
sprostredkovate¾ov alebo zo zoznamu rozhodcov, ako
aj reprezentatívnym zdru�eniam zamestnávate¾ov
a reprezentatívnym zdru�eniam odborových zväzov.4c)

(13) Sprostredkovate¾ alebo rozhodca urèený minis-
terstvom v konkrétnom spore mô�e do siedmich dní
odo dòa urèenia oznámi�, �e je predpojatý; minister-
stvo urèí bez zbytoèného odkladu iného sprostredko-
vate¾a alebo rozhodcu.

(14) Èinnos� sprostredkovate¾a alebo rozhodcu je
nezastupite¾ná.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
�4b) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
   4c) § 2 zákona è. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom

partnerstve (zákon o tripartite).�.

4. § 11 znie:

�§ 11

 (1) Na rie�enie kolektívneho sporu pod¾a § 10 sa
mô�u zmluvné strany dohodnú� na osobe spro-
stredkovate¾a.

 (2) Ak sa zmluvné strany na osobe sprostredkova-
te¾a nedohodnú, urèí ho na �iados� ktorejko¾vek zo
zmluvných strán ministerstvo zo zoznamu sprostred-
kovate¾ov vedeného na ministerstve. V spore o uzavre-
tie kolektívnej zmluvy sa mô�e �iados� poda� najskôr
po uplynutí 60 dní od predlo�enia písomného návrhu
na uzavretie tejto zmluvy.

 (3) �iados� o rie�enie sporu pod¾a odseku 2 obsa-
huje presné vymedzenie predmetu sporu dolo�ené pí-
somnými materiálmi, ktoré sa odovzdajú sprostredko-
vate¾ovi v dvoch vyhotoveniach.

 (4) O prijatí �iadosti o rie�enie sporu spí�e sprostred-
kovate¾ so zmluvnými stranami zápisnicu.�.

5. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Písomný záznam pod¾a odseku 1 obsahuje
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) skutoènosti, na ktorých sa zmluvné strany nedo-

hodli,
c) návrh rie�enia sporu a jeho odôvodnenie,
d) dátum vyhotovenia záznamu,
e) meno a priezvisko sprostredkovate¾a a jeho pod-

pis.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3
a 4.

6. V § 13 odsek 1 znie:
�(1) Ak bolo konanie pred sprostredkovate¾om neús-

pe�né, zmluvné strany mô�u po dohode po�iada� roz-

hodcu o rozhodnutie v spore. Konanie pred rozhodcom
je zaèaté dòom prijatia �iadosti o rie�enie sporu roz-
hodcom. O prijatí �iadosti o rie�enie sporu rozhodcom
spí�e rozhodca so zmluvnými stranami zápisnicu.�.

 7. V § 13 ods. 2 sa slová �na návrh� nahrádzajú
slovami �na �iados��.

 8. V § 13 odsek 3 znie:
�(3) �iados� o rie�enie sporu pod¾a odseku 2 obsa-

huje
a) presné vymedzenie predmetu sporu dolo�ené pí-

somnými materiálmi, ktoré sa odovzdajú rozhodco-
vi v dvoch vyhotoveniach,

b) stanovisko druhej zmluvnej strany.�.

 9. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
�Rozhodnutie rozhodcu obsahuje
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) skutoènosti, na ktorých sa zmluvné strany nedo-

hodli,
c) výrok rozhodcu a jeho odôvodnenie,
d) dátum vydania rozhodnutia,
e) meno a priezvisko rozhodcu a jeho podpis.�.

10. V § 15 sa vypú��a odsek 1. Súèasne sa zru�uje
oznaèenie odseku 2.

11. § 17 znie:

�§ 17

 (1) �trajk v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej
zmluvy vyhlasuje a o jeho zaèatí rozhoduje príslu�ný
odborový orgán, ak s ním súhlasí nadpolovièná väè�i-
na zamestnancov zamestnávate¾a zúèastnených na
hlasovaní o �trajku, ktorých sa má táto kolektívna
zmluva týka�, za predpokladu, �e na hlasovaní sa
zúèastní aspoò nadpolovièná väè�ina zamestnancov
poèítaná zo v�etkých zamestnancov.

 (2) �trajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy
vy��ieho stupòa vyhlasuje príslu�ný vy��í odborový
orgán. O zaèatí �trajku rozhoduje príslu�ný odborový
orgán, ak s ním súhlasí nadpolovièná väè�ina zamest-
nancov zamestnávate¾a zúèastnených na hlasovaní
o �trajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vy��ieho
stupòa týka�, za predpokladu, �e na hlasovaní sa
zúèastní aspoò nadpolovièná väè�ina zamestnancov
poèítaná zo v�etkých zamestnancov.

 (3) Hlasovanie o �trajku sa uskutoèòuje tajne. Prí-
slu�ný odborový orgán vyhotoví o výsledkoch hlasova-
nia zápisnicu.

 (4) Príslu�ný odborový orgán zhroma�ïuje a ucho-
váva dokumentáciu o výsledkoch tajného hlasovania
o �trajku po dobu troch rokov.

 (5) Podrobnosti o príprave a priebehu tajného hla-
sovania o �trajku mô�e upravi� príslu�ný odborový
orgán v �trajkovom poriadku.5a) �trajkový poriadok
nesmie by� v rozpore s týmto zákonom a medzinárod-
nými zmluvami o hospodárskych právach a o sociál-
nych právach, ktorými je Slovenská republika viaza-
ná.5b)
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(6) Zamestnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j) a k)
a zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávate¾a práce
iba na základe dohody o vykonaní práce sa nezapoèí-
tavajú do celkového poètu zamestnancov pod¾a odse-
kov 1 a 2 a ani sa nezúèastòujú na tajnom hlasovaní
o �trajku.

(7) Ustanovenia odsekov 1 a� 6 sa primerane pou�ijú
aj pri vyhlásení a zaèatí solidárneho �trajku.

(8) Príslu�ný odborový orgán písomne oznámi za-
mestnávate¾ovi najmenej tri pracovné dni pred zaèatím
�trajku
a) deò zaèatia �trajku,
b) dôvody a ciele �trajku,
c) menný zoznam zástupcov príslu�ného odborového

orgánu, ktorí sú oprávnení zastupova� úèastníkov
�trajku.

Príslu�ný odborový orgán oznamuje písomne zamest-
návate¾ovi zmeny v zozname pod¾a písmena c).

(9) Príslu�ný odborový orgán poskytne písomne za-
mestnávate¾ovi najmenej dva pracovné dni pred zaèa-
tím �trajku informácie vo vz�ahu k �trajku, ktoré sú
mu známe a ktoré pomô�u zamestnávate¾ovi zavies�
rozvrhy práce na zabezpeèenie nevyhnutných èinností
a nevyhnutných slu�ieb poèas �trajku; nevyhnutné
èinnosti a nevyhnutné slu�by sú také èinnosti a slu�-
by, ktorých preru�ením alebo zastavením dochádza
k ohrozeniu �ivota a zdravia zamestnancov alebo iných
osôb a ku �kode na tých strojoch, zariadeniach a prí-
strojoch, ktorých povaha a úèel neumo�òuje, aby ich
prevádzka bola preru�ená alebo zastavená poèas �traj-
ku.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
�5a) Èl. 3 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode

zdru�ovania a ochrane práva organizova� sa è. 87 z roku 1948
(oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí
è. 489/1990 Zb. a bod 28 oznámenia Ministerstva zahraniè-
ných vecí Slovenskej republiky è. 110/1997 Z. z. o potvrdení
sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslu�ných mno-
hostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizá-
cie práce, ktorých depozitárom je generálny riadite¾ Medziná-
rodného úradu práce).
Èl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pou�ití
zásad práva organizova� sa a kolektívne vyjednáva� è. 98 z roku
1949 (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí

è. 470/1990 Zb. a bod 33 oznámenia Ministerstva zahraniè-
ných vecí Slovenskej republiky è. 110/1997 Z. z.).

  5b) Èl. 8 ods. 1 písm. d), èl. 8 ods. 2 a 3 Medzinárodného paktu
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (vyhlá�ka
ministra zahranièných vecí è. 120/1976 Zb.).
Èl. 6 ods. 4 Európskej sociálnej charty (oznámenie Ministerstva
zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 329/1998 Z. z.).
Èl. 3 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode
zdru�ovania a ochrane práva organizova� sa è. 87 z roku 1948
(oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí
è. 489/1990 Zb. a bod 28 oznámenia Ministerstva zahraniè-
ných vecí Slovenskej republiky è. 110/1997 Z. z.).
Èl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pou�ití
zásad práva organizova� sa a kolektívne vyjednáva� è. 98 z roku
1949 (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí
è. 470/1990 Zb. a bod 33 oznámenia Ministerstva zahraniè-
ných vecí Slovenskej republiky è. 110/1997 Z. z.).�.

12. § 32 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Sprostredkovate¾ zapísaný do zoznamu spro-

stredkovate¾ov alebo rozhodca zapísaný do zoznamu
rozhodcov pred 1. januárom 2002 sa pova�uje za
sprostredkovate¾a alebo rozhodcu pod¾a tohto záko-
na.�.

13. Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý znie:

�§ 32b

Zru�uje sa vyhlá�ka Ministerstva práce a sociálnych
vecí Slovenskej republiky è. 49/1991 Zb. o ukladaní
kolektívnych zmlúv vy��ieho stupòa, sprostredkovate-
¾och a rozhodcoch a o ïal�ej úprave konania.�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní, ako vyplýva zo zmien a do-
plnení vykonaných zákonom è. 519/1991 Zb., záko-
nom Národnej rady Slovenskej republiky è. 54/1996
Z. z. a týmto zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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210

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 15 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor�ích predpisov

opatrenie zo  4. mája 2001 è. 7/2001 o pravidlách pre obmedzenia sústreïovania majetku bánk voèi iným
subjektom.

Toto opatrenie ustanovuje pravidlá pre obmedzenia
a) záväzkov, poh¾adávok a iných majetkových práv a povinností banky voèi jednotlivým druhovo urèeným

subjektom a skupinám hospodársky spojených subjektov v pomere ku kapitálu a k rezervám banky a
b) súètu sústredení majetku banky, ktorých hodnota je rovná alebo vy��ia ako 10 % kapitálu a rezerv banky

v pomere ku kapitálu a k rezervám banky, ktoré banka dodr�iava pod¾a § 13 zákona.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných jednotkách Národnej banky Slovenska.
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211

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 15 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor�ích predpisov

opatrenie z 25. mája 2001 è. 8/2001, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie è. 96/2000 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovuje, èo sa rozumie kapitálom a rezervami na výpoèet pomeru kapitálovej primera-
nosti, pomerov úverovej anga�ovanosti a pomerov nezabezpeèených devízových pozícií a ustanovuje sa minimálny
pomer kapitálu a rezerv k rizikovo vá�eným aktívam banky, ktorý zabezpeèí schopnos� banky kry� z vlastných
zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré zná�a pri svojom podnikaní, a súèasne zachovanie schopnosti
v plnej vý�ke splni� svoje záväzky.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných jednotkách Národnej banky Slovenska.
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212

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 15 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor�ích predpisov

opatrenie z 25. mája 2001 è. 9/2001, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a poboèiek zahranièných bánk (oznámenie è. 97/2000 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovujú ukazovatele likvidity s cie¾om zabezpeèi� nepretr�itú platobnú schopnos� bánk
a poboèiek zahranièných bánk.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 20. júna 2001 s výnimkou èl. I bodu 2, ktorý nadobúda úèinnos� 15. augus-
ta 2001.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných jednotkách Národnej banky Slovenska.
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213

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 24 ods. 2 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 25. mája 2001 è. 10/2001 o predkladaní informácií bankami a poboèkami zahranièných bánk
Národnej banke Slovenska.

Toto opatrenie ustanovuje obsah, formu, èlenenie, termíny a spôsob predkladania informácií bankami a poboè-
kami zahranièných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zru�ujú:
1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 è. 6, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií

bankami a poboèkami zahranièných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie è. 100/2000 Z. z.),
2. § 22 opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 è. 3 o pravidlách hodnotenia poh¾adávok a podsú-

vahových záväzkov bánk pod¾a rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie
è. 71/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných jednotkách Národnej banky Slovenska.
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