
429

Z Á K O N

z 18. júna 2002

o burze cenných papierov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postave-
nie, činnos� a skončenie činnosti burzy cenných pa-
pierov (ïalej len „burza“), obchodovanie s cennými
papiermi a inými investičnými nástrojmi1) na burze
a doh¾ad nad činnos�ou burzy.

§ 2

Burza

(1) Burza je akciovou spoločnos�ou so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá organizuje verejný
trh s cennými papiermi (ïalej len „verejný trh“) a za-
bezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na vý-
kon tejto činnosti povolenie na vznik  a činnos� burzy
udelené pod¾a tohto zákona.

(2) Burza môže okrem činností pod¾a odseku 1 vyko-
náva�, ak ich má uvedené v povolení na vznik a čin-
nos� burzy (ïalej len „povolenie“), tieto ïalšie činnosti:
a) organizova� termínové obchody a obchody s inými

investičnými nástrojmi, ako sú cenné papiere,
b) organizova�  na určenom mieste a v určenom čase

primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cen-
ných papierov alebo iných investičných nástrojov
žiada o ich prijatie na trh burzy,

c) zabezpečova� činnosti súvisiace s činnos�ami pod¾a
písmen a) a b).

(3) Pri výkone činnosti pod¾a odsekov 1 a 2 prináleží
burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených tým-
to zákonom.

(4) Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do
obchodného registra.

  (5) Burza nesmie obchodova� s cennými papiermi
ani vykonáva� iné činnosti ako činnosti pod¾a odsekov
1 a 2. 

  (6) Iná osoba ako burza nemôže vykonáva� činnosti
pod¾a odseku 1; to neplatí pre Národnú banku Sloven-
ska pri výkone  činnosti vykonávanej na usmernenie
peňažného trhu pod¾a osobitného zákona2) a pre za-
hraničnú burzu so sídlom v štáte Európskeho hospo-
dárskeho priestoru (ïalej len „členský štát“) pri výkone
činnosti pod¾a odseku 14.

 (7) Obchodné meno burzy musí obsahova� označe-
nie „burza cenných papierov“; iné právnické osoby,
ktoré nevznikli pod¾a tohto zákona, alebo fyzické oso-
by nemôžu používa� vo svojom obchodnom mene toto
označenie ani označenie s ním zamenite¾né v sloven-
skom jazyku alebo cudzom jazyku.

 (8) Burzu môže založi� najmenej desa� zakladate-
¾ov.

 (9) Zakladate¾om burzy môže by� len obchodník
s cennými papiermi,3) správcovská spoločnos�,4) pois-
�ovňa5) alebo banka6) a právnické osoby so sídlom
v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.

(10) Burza môže vyda� akcie len ako zaknihované
cenné papiere na meno. Zakazuje sa
a) zmena podoby a formy akcií burzy,
b) vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c) zmena právnej formy burzy,
d) predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)

(11) Akcionárom burzy môže by� len právnická oso-
ba, ktorá môže by� zakladate¾om burzy, Fond národ-
ného majetku Slovenskej republiky a centrálny depo-
zitár cenných papierov.9)

(12) Základné imanie burzy je najmenej 100 000 000 Sk.

(13) Na burzu sa vz�ahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(14) Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte
alebo organizátor iného zahraničného regulovaného
verejného trhu so sídlom v členskom štáte, ktorého

1) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch).

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 566/2001 Z. z.
4) Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 159 Obchodného zákonníka.
8) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
9) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
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činnos� je v súlade s predpismi Európskej únie upra-
vujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vy-
konáva činnos� bez požiadavky na fyzickú prítomnos�
členov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej
republiky poskytova� obchodníkovi s cennými papier-
mi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchod-
ník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej
republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahra-
ničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulova-
nom verejnom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník
s cennými papiermi poskytuje investičné služby na
základe práva slobodného poskytovania investičných
služieb na území členského štátu, v ktorom má sídlo
príslušná zahraničná burza alebo organizátor iného
zahraničného regulovaného verejného trhu, a ak ob-
chodník s cennými papiermi požiadal o členstvo alebo
o prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze
alebo na tomto zahraničnom regulovanom verejnom
trhu.

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Organizovaním verejného trhu s cennými papier-
mi je organizovanie dopytu a ponuky cenných papie-
rov na určenom mieste a v určenom čase.

(2) Kótovaným cenným papierom je cenný papier
prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy
(§ 25).

(3) Kótovacím prospektom cenného papiera (ïalej
len „kótovací prospekt“) je písomný dokument zosta-
vený na účely zverejnenia údajov o cennom papieri
a jeho emitentovi v rozsahu ustanovenom týmto záko-
nom pred začiatkom obchodovania s týmto cenným
papierom na trhu kótovaných cenných papierov burzy.

(4) Manipuláciou kurzov cenných papierov a iných
investičných nástrojov je 
a) burzový obchod alebo pokyn na vykonanie burzo-

vého obchodu, ktorý spôsobil alebo je spôsobilý
vyda� nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce sig-
nály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov
a iných investičných nástrojov alebo ktorý je vyko-
návaný samostatne jednou osobou alebo viacerými
osobami konajúcimi  v zhode,10) na účely dosiahnu-
tia alebo udržania ceny jedného alebo viacerých
cenných papierov a iných investičných nástrojov
na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

b) šírenie informácií prostriedkami zverejnenia, ktoré
spôsobili alebo sú spôsobilé vyda� zavádzajúce sig-
nály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov
a iných investičných nástrojov, vrátane šírenia ne-
pravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ.

(5) Európskym hospodárskym priestorom sú člen-
ské štáty Európskych spoločenstiev a členské štáty

Európskej dohody o vo¾nom obchode, ktoré podpísali
zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.

(6) Na účely tohto zákona sa rozumie 
a) burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných pa-

pierov alebo iných investičných nástrojov na burze,
b) priemerným kurzom vážený aritmetický priemer

cien cenných papierov alebo cien iných investič-
ných nástrojov určený burzou v súlade s burzový-
mi pravidlami,

c) obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na
trhu organizovanom burzou uzatvára� burzové ob-
chody,

d) obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa
môžu na trhu organizovanom burzou  uzatvára�
burzové obchody,

e) primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky
cenných papierov alebo iných investičných nástro-
jov pri ich vydaní, 

f) finančnou inštitúciou obchodník s cennými papier-
mi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými
papiermi,3) banka,6) pobočka zahraničnej banky,6)
správcovská spoločnos�,4) organizačná zložka za-
hraničnej správcovskej spoločnosti,4) pois�ovňa,5)
pobočka zahraničnej pois�ovne,5) doplnková dô-
chodková pois�ovňa,11) centrálny depozitár cenných
papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slo-
venskej republiky s obdobným predmetom činnosti,

g) kvalifikovanou účas�ou priamy alebo nepriamy po-
diel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 %
na základnom imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo mož-
nos� uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnic-
kej osoby porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajú-
cim tomuto podielu,

h) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkova-
ne, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo
právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými
právnická osoba vykonáva kontrolu,

i) kontrolou pod¾a písmena h)
1. priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na

základnom imaní právnickej osoby alebo na hla-
sovacích právach v právnickej osobe,

2. právo vymenúva� alebo odvoláva� štatutárny or-
gán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozor-
nej rady alebo  riadite¾a právnickej osoby,

3. možnos� vykonáva� vplyv na riadení právnickej
osoby porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim
podielu pod¾a bodu 1 (ïalej len „rozhodujúci
vplyv“), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom,
akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy
s právnickou osobou, stanov právnickej osoby
alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionár-
mi alebo členmi právnickej osoby, alebo

4. možnos� vykonáva� priamo alebo nepriamo roz-
hodujúci vplyv iným spôsobom,

j) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jed-

10) § 66b Obchodného zákonníka.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
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notlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvede-
ná iba právnická osoba alebo fyzická osoba.

Povolenie na vznik a č innos� burzy

§ 4

(1) Na vznik a činnos� burzy je potrebné povolenie.
O udelení povolenia rozhoduje Úrad pre finančný trh12)
(ïalej len „úrad“) na základe písomnej žiadosti zakla-
date¾ov burzy. 

(2) Na udelenie povolenia musí by� preukázané spl-
nenie týchto podmienok:
a) splatené základné  imanie najmenej 100 000 000 Sk,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného ima-

nia a ïalších finančných zdrojov burzy,
c) vhodnos� osôb s kvalifikovanou účas�ou na burze

a preh¾adnos� vz�ahov týchto osôb s inými osoba-
mi, najmä preh¾adnos� podielov na základnom ima-
ní a na hlasovacích právach,

d) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� fyzických
osôb, ktoré sú navrhované  za členov predstaven-
stva, za členov dozornej rady, za generálneho riadi-
te¾a burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzo-
vých obchodov,

e) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej
patrí aj akcionár s kvalifikovanou účas�ou na burze,

f) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena e),

g) výkonu doh¾adu neprekáža právny poriadok a spô-
sob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má
skupina pod¾a písmena e) úzke väzby, 

h) schopnos� akcionárov burzy preklenú� prípadnú
nepriaznivú finančnú situáciu burzy, 

i) technická a organizačná pripravenos� na výkon
činností burzy.

(3) V žiadosti o povolenie sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej burzy,  
b) identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo

pridelené,
c) výšku základného imania budúcej burzy,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnic-

kých osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní
budúcej burzy, 

e) návrh, v akom rozsahu bude burza vykonáva� svoje
činnosti, 

f) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
výkon  činností burzy,

g) zoznam zakladate¾ov, 
h) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzic-

kých osôb  navrhovaných za členov   predstaven-
stva, za členov dozornej rady, za generálneho riadi-
te¾a a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových
obchodov  a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dô-
veryhodnosti,

 i) podpisy a vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené úda-
je sú aktuálne, úplné a pravdivé.

  (4) Prílohou žiadosti o povolenie je 
a) zakladate¾ská zmluva, 
b) návrh stanov burzy,
c) návrh burzových pravidiel,
d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom

vzdelaní a odbornej praxi fyzických  osôb navrho-
vaných za  členov predstavenstva, za členov dozor-
nej rady, za generálneho riadite¾a a vedúceho útva-
ru inšpekcie burzových obchodov,

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
fyzických osôb pod¾a odseku 3 písm. h) a ich čestné
vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanove-
né týmto zákonom,

f) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vy-
rovnanie,14)

g) doklad o splatení základného imania.

  (5) Úrad žiados� o povolenie zamietne, ak žiadate¾
nesplní niektorú z podmienok pod¾a odseku 2. Dôvo-
dom  na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu by�
ekonomické potreby trhu.

  (6) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas platnosti povolenia.

  (7) Podrobnosti o podmienkach pod¾a odseku 2
a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“).

  (8) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru
inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická
osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, kto-
rá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v ob-
lasti finančného trhu.

  (9) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za generálneho riadite¾a sa považuje osoba s ukonče-
ným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej pä�
rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálo-
vého trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej
trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového
trhu alebo bankovníctva.

(10) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá naj-
menej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finanč-
nej oblasti.

(11) Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona
považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posled-
ných desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)

v burze, nebola vedúcim zamestnancom15)  alebo
nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu
alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej
bolo odňaté povolenie na vznik alebo činnos�, a to

12) Zákon č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
14) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
15) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
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kedyko¾vek v období jedného roka pred odňatím
povolenia na vznik alebo činnos�, 

b) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)
v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo ne-
pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu ale-
bo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou
bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek v ob-
dobí jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)
v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo ne-
pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu ale-
bo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú
bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie ale-
bo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do
likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania
alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom
do likvidácie,

d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloži� pod¾a tohto
alebo osobitného zákona.16)

(12) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za  úmyselný trestný čin
alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti  s výkonom
riadiacej funkcie; bezúhonnos� sa preukazuje výpisom
z registra trestov nie starším ako tri mesiace alebo, ak
ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti
vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého po-
bytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(13) Fyzickú osobu pod¾a odseku 11 písm. a), b) a c)
môže úrad v konaní o udelení povolenia uzna� za dô-
veryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z h¾adiska
pôsobenia vo funkciách pod¾a odseku 11 písm. a), b)
a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvni� činnos� bur-
zy alebo finančnej inštitúcie a spôsobi� následky po-
d¾a odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení
povolenia  úrad uvedie dôvody uznania fyzickej osoby
pod¾a prvej vety za dôveryhodnú.

(14) Za vhodnú osobu pri posudzovaní  podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba,  ktorá
hodnoverne preukáže preh¾adný a dôveryhodný pôvod
svojho základného imania a ïalších finančných zdro-
jov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude pre-
kážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.

§ 5 

(1) Povolenie sa ude¾uje na dobu neurčitú a nemož-
no ho previes� na inú osobu. Povolenie neprechádza
na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny
nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho
súhlasu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) a splnil podmienky
pod¾a § 4 ods. 2.

(2) Na žiados� burzy možno rozhodnutím úradu po-

volenie zmeni�. Úrad postupuje pri posudzovaní žia-
dosti o zmenu povolenia primerane pod¾a § 4.

(3) Burza je povinná poda� príslušnému registrové-
mu súdu návrh na zápis povolených činností do ob-
chodného registra na základe povolenia alebo jeho
zmeny do 30 dní odo dňa, keï toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnos�, a predloži� úradu
výpis z obchodného registra do 30 dní odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní
zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu
v obchodnom registri.

(4) Burza je povinná oznámi� úradu bez zbytočného
odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4
ods. 3 písm. a) až d); burza je povinná oznámi� aj
zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. f),
ak tie môžu ovplyvni� spôsobilos� burzy vykonáva�
činnos� v povolenom rozsahu.

§ 6 

Predchádzajúci súhlas úradu

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekročenie  podielu na zá-

kladnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach
v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
a 66 % v jednej alebo v nieko¾kých operáciách
priamo alebo konaním v zhode,10)

b) vo¾bu členov predstavenstva a dozornej rady burzy,
na vymenovanie generálneho riadite¾a a vedúceho
útvaru inšpekcie burzových obchodov,

c) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane
zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,

d) vrátenie povolenia,
e) nadobudnutie majetkového podielu burzy na zá-

kladnom imaní právnických osôb prevyšujúceho
33 % základného imania právnickej osoby.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) pod¾a odseku 1 písm. a)  sa rovnako vz�ahujú pod-

mienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a h) a musí
by� preukázaný aj preh¾adný a dôveryhodný pôvod,
dostatočný objem a vyhovujúca skladba finanč-
ných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,

b) pod¾a odseku 1 písm. b) sa rovnako vz�ahujú pod-
mienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. d),

c) pod¾a odseku 1 písm. c) sa rovnako vz�ahujú pod-
mienky pod¾a § 4 ods. 2, ak zlúčením, splynutím
alebo rozdelením burzy má vzniknú� burza, a pod-
mienka pod¾a § 6 ods. 2 písm. d),  ak zlúčením,
splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknú� iná
právnická osoba ako burza; zlúčenie, splynutie ale-
bo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnic-
kej osoby s burzou nesmie by� na ujmu verite¾ov
burzy,

d) pod¾a odseku 1 písm. d) musí burza preukáza�, že
ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané
všetky na nej uzavreté obchody,

e) pod¾a odseku 1 písm. e)  sa rovnako vz�ahujú pod-

16) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
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mienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí by�
preukázaný aj preh¾adný a dôveryhodný pôvod,
dostatočný objem a vyhovujúca skladba finanč-
ných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úko-
nu. 

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)

(4) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
podávajú 
a) pod¾a odseku 1 písm. a) právnické osoby, ktoré

zamýš¾ajú nadobudnú� podiel na základnom imaní
burzy ustanovený v odseku 1 písm. a),

b) pod¾a odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár bur-
zy,

c) pod¾a odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie
alebo o splynutie, spoločne burza a právnická oso-
ba, s ktorou sa  burza zlučuje alebo s ktorou burza
splýva,

d) pod¾a odseku 1 písm. d) a e) burza. 

(5) Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 ustanoví  všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Ak  úrad do 15 dní od  doručenia žiadosti pod¾a
odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky náležitosti,
nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas
pod¾a odseku 1 písm. b) udelil. 

(7) Vrátením povolenia  na základe predchádzajúce-
ho súhlasu pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.

(8) Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý
právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci
súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon
urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom
súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.

DRUHÁ  ČASŤ

ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY
A BURZOVÉ PRAVIDLÁ

§ 7

Orgány burzy

Orgánmi burzy sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada,
d) generálny riadite¾.

§ 8

Valné zhromaždenie 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy,
ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov
burzy.

(2) Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zú-
častni� aj generálny riadite¾ a poverený zástupca úra-
du. 

(3) Valné zhromaždenie
a) schva¾uje stanovy burzy a ich zmeny,
b) rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania

burzy,
c) volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje od-

meny za ich činnos�,
d) určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom

predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e) volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odme-

ny za ich činnos�,
f) schva¾uje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidova-

nú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku
a určuje výšku  tantiém,

g) rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h) plní ïalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný

zákonník alebo stanovy burzy zverujú  do pôsob-
nosti valného zhromaždenia.

(4) Akcionár burzy má na rokovaní valného zhro-
maždenia hlasovacie právo pod¾a menovitej hodnoty
svojich akcií, najviac však 15 % z celkového počtu
hlasov. Akcionári burzy konajúci v zhode10) majú na
rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie práva po-
d¾a menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však spo-
ločne 15 % z celkového počtu hlasov.

§ 9

Predstavenstvo 

(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.

(2) Predstavenstvo má najmenej devä� členov.

(3) Členovia predstavenstva sú volení na dobu urče-
nú stanovami, ktorá však nesmie by� dlhšia ako pä�
rokov. Opätovné zvolenie je možné.

(4) Najmenej jednu tretinu členov predstavenstva
tvoria fyzické osoby, ktoré nie sú členmi štatutárnych
orgánov a dozorných orgánov akcionárov burzy ani
zamestnancami akcionárov burzy.

(5) Predstavenstvo sa schádza pod¾a potreby, naj-
menej však raz za tri mesiace.

(6) Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zú-
častni� sa aj poverený zástupca úradu. 

§ 10

Práva a povinnosti predstavenstva

(1) Predstavenstvo
a) schva¾uje návrh burzových pravidiel a návrh na ich

zmeny,
b) vymenúva a odvoláva generálneho riadite¾a,
c) vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riadi-

te¾a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d) rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového ob-

chodu (§ 12 ods. 3), 
e) rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný

trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným
papierom, o preradení cenného papiera na iný trh

17) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej sú�aže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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burzy a o vylúčení cenného papiera z príslušného
trhu burzy,

f) rozhoduje o prijatí iných investičných nástrojov
ako cenné papiere na obchodovanie na burze
a o skončení obchodovania s týmito investičnými
nástrojmi na burze, 

g) ude¾uje a odníma oprávnenie obchodova� na burze,
h) vykonáva ïalšie činnosti pod¾a  tohto zákona a čin-

nosti uvedené v stanovách burzy a v burzových
pravidlách.

(2) Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva
upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.

(3) Predstavenstvo je schopné uznáša� sa, ak je prí-
tomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo roz-
hoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnos-
ti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní
návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia by�
prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva
a rozhodnutie musí by� schválené aspoň dvojtretino-
vou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je roz-
hodnutie neplatné.

(4) Činnos� predstavenstva riadi predseda predsta-
venstva. Predseda predstavenstva  podpisuje uznese-
nia predstavenstva a plní ïalšie úlohy uvedené v sta-
novách burzy a v burzových pravidlách.

(5) Predsedu predstavenstva počas jeho neprítom-
nosti zastupuje podpredseda predstavenstva.

§ 11

Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý
dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti
predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.

(2) Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú
stanovami, ktorá však nesmie by� dlhšia ako pä� ro-
kov. Opätovné zvolenie je možné. 

(3) Členmi dozornej rady nesmú by� zamestnanci
burzy.

(4) Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčast-
ni� sa aj poverený zástupca úradu. 

§ 12

Generálny riadite¾

(1) Generálny riadite¾ je výkonným orgánom burzy
a riadi činnos� burzy.

(2) Generálny riadite¾ je zamestnancom burzy. Ge-
nerálny riadite¾ sa vymenovaním stáva prokuristom
burzy. Burza je povinná bez zbytočného odkladu po
vymenovaní generálneho riadite¾a poda� návrh na zá-
pis prokúry do obchodného registra. 

(3) Generálny riadite¾ je oprávnený pozastavi� bur-
zový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov fi-
nančného trhu, alebo v súlade s § 38 ods. 2 pozastavi�
obchodovanie s cenným papierom na burze; pri poza-

stavení burzového obchodu možno platne odvola� po-
kyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných
papierov pod¾a osobitného zákona18) len do okamihu
ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov.
Pozastavi� burzový obchod alebo obchodovanie s cen-
ným papierom možno najdlhšie na 30 dní. O pozasta-
vení burzového obchodu alebo obchodovania s cen-
ným papierom je generálny riadite¾ povinný bez
zbytočného odkladu informova� predsedu predstaven-
stva a úrad. Rozhodnutie generálneho riadite¾a o po-
zastavení burzového obchodu alebo obchodovania
s cenným papierom musí by� prerokované na najbliž-
šom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo roz-
hodnutie generálneho riadite¾a o pozastavení burzové-
ho obchodu alebo obchodovania s cenným papierom
nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnos�.

(4) Generálny riadite¾ je povinný zruši� burzový ob-
chod, ak
a) uzavretím burzového obchodu bol porušený vše-

obecne záväzný právny predpis,
b) burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby

na strane kupujúceho a predávajúceho,
c) uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii

kurzov cenného papiera.

(5) Generálny riadite¾ môže zruši� burzový obchod, ak
a) sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípa-

de nezrušenia burzového obchodu mohli vies� k po-
škodeniu investorov,

b) uzavretím burzového obchodu boli porušené burzo-
vé pravidlá,

c) má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipu-
lácii kurzov cenného papiera,

d) došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného
systému burzy alebo k poruche obchodného systé-
mu burzy,

e) o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzové-
ho obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných
obchodov19) obchodný systém burzy neumožňuje
urči�, kto podal príkazy na uzavretie príslušného
burzového obchodu.

(6) Rozhodnutie generálneho riadite¾a pod¾a odse-
kov 4 a 5 možno vykona� len do okamihu prijatia
pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cen-
ných papierov,19) ktoré sú predmetom burzového ob-
chodu pod¾a odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom
cenných papierov.

(7) Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny
riadite¾ povinný zúčastni� sa na ich zasadnutí. 

§ 13

Útvar inšpekcie burzových obchodov

(1)  Burza je povinná zriadi� útvar inšpekcie burzo-
vých obchodov.

(2) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný
sledova� a zaznamenáva� údaje o burzových obcho-
doch, systematicky a nepretržite zaznamenáva� a vy-
hodnocova� údaje o burzových obchodoch potrebných

18) § 22 až 25 zákona č. 566/2001 Z. z.
19) § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.
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na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru
inšpekcie burzových obchodov a v rozsahu a za pod-
mienok ustanovených týmto zákonom kontrolova�
burzové obchody a poskytova� súčinnos� úradu.20)

 (3) Burza je povinná zabezpeči� materiálne, tech-
nické, organizačné a  personálne podmienky potrebné
na činnos� útvaru inšpekcie burzových obchodov.
Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvore-
nie technického systému na systematické a nepretržité
zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzo-
vých obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potreb-
ných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie bur-
zových obchodov.

 (4) Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi ve-
dúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci
útvaru inšpekcie burzových obchodov a osoby povere-
né vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie burzových
obchodov sú zamestnancami burzy.

 (5) Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riadite¾a
predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase úradu.

 (6) v súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpek-
cie burzových obchodov oprávnený vyžadova� poskyt-
nutie informácií a predloženie dokladov od orgánov
a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov
a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali
iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na
burze, a od členov burzy. 

 (7) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný
bez zbytočného odkladu vyhovie�  žiadosti úradu o sú-
činnos�20) pri vykonávaní kontroly burzových obcho-
dov  a vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov je
povinný poda� v určenej lehote úradu správu o výsled-
ku kontroly vykonanej burzou. 

 (8) Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri vý-
kone svojej činnosti získa informácie, na základe kto-
rých je možné odôvodnene predpoklada�, že došlo
k porušeniu tohto zákona, osobitného zákona,3) bur-
zových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by
mohli naruši� priebeh burzového obchodu, je povinný
bez zbytočného odkladu o tom informova� úrad, pred-
stavenstvo a generálneho riadite¾a.

 (9) Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá
úradu najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho
štvr�roka správu o výsledku svojej činnosti za pred-
chádzajúci kalendárny štvr�rok a správu o prijatých
opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.  

(10) Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových ob-
chodov nesmie by� členom predstavenstva burzy, čle-
nom jej dozornej rady ani generálnym riadite¾om.

§ 14

Organizácia a riadenie burzy

(1) Burza je povinná v stanovách upravi� vz�ahy

a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou ra-
dou, generálnym riadite¾om a vedúcim útvaru inšpek-
cie burzových obchodov. Burza je tiež povinná v sta-
novách rozdeli� a upravi� právomoci a zodpovednos�
v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti.21)

(2) Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy
musia zabezpečova� riadny a bezpečný výkon činností
uvedených v povolení. V organizačnej štruktúre burzy
musí by� zahrnutý útvar inšpekcie burzových obcho-
dov ako organizačný útvar.

(3) Burza je povinná poskytnú� úradu úradne osved-
čenú kópiu platných stanov a organizačnú štruktúru
bez zbytočného odkladu po ich každej zmene.

(4) Burza je povinná upravi� právne vz�ahy s členmi
predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vz�ahuje osobit-
ný predpis.22) 

§ 15

Oznamovacia  povinnos�  burzy

(1) Burza je povinná bez zbytočného odkladu po
schválení výročnej správy o svojom hospodárení val-
ným zhromaždením predloži� ministerstvu a úradu
výročnú správu o svojom hospodárení (ïalej len „ročná
správa“).

(2) Ročná správa musí obsahova�
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) údaje o rozdelení zisku,
c) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej

situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.

(3) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 1 účtovná závier-
ka overená audítorom, je burza povinná predloži� mi-
nisterstvu a úradu správu audítora bez zbytočného
odkladu potom, keï túto správu dostane.

(4) Burza je povinná predloži� ministerstvu a úradu
do 31. marca kalendárneho roka aktuálny zoznam
svojich akcionárov.

§ 16

Konflikt záujmov

(1) Zamestnanec burzy nesmie by� zároveň zamest-
nancom banky alebo pobočky zahraničnej banky, ob-
chodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej
spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, po-
is�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne, centrál-
neho depozitára alebo inej burzy a ani právnických
osôb, ktoré vykonávajú kontrolu [§ 3 ods. 6 písm. i)]
nad obchodníkom s cennými papiermi alebo inou bur-
zou. 

(2) Člen orgánov úradu alebo zamestnanec úradu
nesmie by� členom predstavenstva, členom dozornej
rady alebo zamestnancom burzy.

20) § 47 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z.
21) Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 566/2001 Z. z.
22) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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§ 17

Povinnos� mlčanlivosti

(1) Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy,
členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy
a zamestnancami členov burzy, sú povinné zachová-
va� mlčanlivos� o skutočnostiach, o ktorých sa dozve-
deli na základe svojho postavenia alebo pri plnení
svojich pracovných povinností a ktoré majú význam
pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov
účastníkov burzových obchodov.

(2) Povinnos� mlčanlivosti pod¾a odseku 1 trvá aj po
skončení pracovného pomeru alebo iného právneho
vz�ahu.

(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti pod¾a odse-
ku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a) úradu na účely výkonu doh¾adu,12)
b) útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c) súdu na účely občianskeho súdneho konania,23)
d) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trest-

ného konania,24)
e) Národnej banke Slovenska na účely bankového do-

h¾adu,2) devízovej kontroly alebo doh¾adu nad pla-
tobnými systémami,2) 

f) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanove-
ných osobitným zákonom,25)

g) daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach
daňového konania26) alebo colného konania,26)

h) správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej
kontroly pod¾a osobitného predpisu,27)

i) ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej oso-
bitným predpisom,28)

j) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu,29)

k) exekútorovi, ak sa má exekúcia vykona� predajom
cenného papiera.30)

(4) Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzo-
vých obchodov zamestnancami a členmi orgánov bur-
zy a zamestnancami a členmi orgánov členov burzy sa
nepovažuje za porušenie povinnosti  mlčanlivosti po-
d¾a osobitného zákona,31) ak je informácia poskytnutá
v súvislosti  s výkonom kontroly burzového obchodu,

pri ktorej požiadal úrad útvar inšpekcie burzových
obchodov o súčinnos� pod¾a § 13 ods. 7.

§ 18

Burzové pravidlá

(1) Burzové pravidlá upravujú postup pri organizo-
vaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných inves-
tičných nástrojov a podmienky obchodovania na bur-
ze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a) podrobnosti o podmienkach prijatia cenných pa-

pierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o pod-
mienkach pozastavenia a skončenia obchodovania
s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,

b) podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účast-
níkov burzového obchodu, čas a miesto burzového
obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na
kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob
uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie
ponuky na prevzatie32) a povinnej ponuky na pre-
vzatie,33) spôsob určenia a zverejňovania kurzov
cenných papierov, podmienky pozastavenia obcho-
dovania na burze, podrobnejšie podmienky zruše-
nia burzových obchodov v súlade s § 10 a spôsob
riešenia sporov z burzových obchodov v súlade
s § 24,

c) pravidlá udelenia, pozastavenia a odňatia členstva
na burze,

d) pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní
zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, 

e) vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzh¾adom na
ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia
osobitné, burzovými pravidlami ustanovené pod-
mienky pri uzatváraní burzového obchodu,

f) pravidlá zabezpečenia záväzkov a poh¾adávok čle-
nov burzy vyplývajúcich z burzových  obchodov,

g) spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, pro-
stredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové
obchody (§ 20 ods. 3),

h) spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej oso-
by pod¾a osobitného zákona,21)

i) pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle vý-
raznou zmenou kurzu cenného papiera,

j) vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipu-

23) Občiansky súdny poriadok.
24) Trestný poriadok.
25) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení

neskorších predpisov.
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení
zákona č. 182/2002 Z. z.
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.

27) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady

č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
29) § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
30) § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
31) Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.
32) § 114 zákona č. 566/2001 Z. z.
33) § 118 zákona č. 566/2001 Z. z.
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láciu kurzov cenných papierov a iných investičných
nástrojov,

k) podmienky a pravidlá pod¾a písmen a) až j),  ak
burza organizuje aj obchody s inými investičnými
nástrojmi, ako sú cenné papiere, a to pre jednotlivé
druhy investičných nástrojov primerane.

(2) Generálny riadite¾ je povinný predloži� úradu
predstavenstvom schválený návrh burzových  pravi-
diel a ich zmien.

(3) Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účin-
nos� najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu
o ich schválení, najneskôr však 30 dní odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia úradu o ich schválení. Ak úrad
nevydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keï mu bol
návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doručený,
alebo odo dňa doplnenia podania, burzové pravidlá
a ich zmeny sa považujú za schválené.

(4) Burza je povinná zosúladi� burzové pravidlá so
všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní
od nadobudnutia ich účinnosti, ak príslušný všeobec-
ne záväzný právny predpis neustanovuje inú lehotu na
ich zosúladenie. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá
so všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote
pod¾a prvej vety, úrad nariadi burze zmenu alebo
doplnenie burzových pravidiel a určí burze dodatočnú
lehotu na ich zosúladenie.

(5) Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak
sú v rozpore s ustanoveniami   tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Úrad bur-
zové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú
v rozpore s predpismi Európskej únie upravujúcimi
obchodovanie s cennými papiermi na burzách.

(6) Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich
zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupni�
verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a uverejni�
o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnos�ou uverej-
ňujúcej burzové správy.

(7) Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy,
emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vydali  iné in-
vestičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze,
a pre Národnú banku Slovenska.

TRETIA  ČASŤ

BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV
CENNÝCH PAPIEROV A SPORY

Z BURZOVÉHO OBCHODU

§ 19

Oprávnenie obchodova� na burze

Obchodova� na burze môžu len členovia burzy a Ná-
rodná banka Slovenska.

§ 20

Člen burzy

(1) Členom burzy môže by� len právnická osoba
oprávnená na poskytovanie investičných služieb pod¾a
osobitného zákona,34) na ktorú sa vz�ahuje povinnos�
dodržiava� ustanovenia o primeranosti vlastných
zdrojov pod¾a osobitných predpisov,35) alebo správcov-
ská spoločnos�, ak táto právnická osoba alebo správ-
covská spoločnos� spĺňa  podmienky členstva uvedené
v burzových pravidlách.

(2) Členstvo ude¾uje burza na žiados� právnickej
osoby pod¾a odseku 1. Ak sú splnené všetky podmien-
ky  pod¾a odseku 1 a ak nie sú známe skutočnosti,
ktoré by v prípade udelenia členstva mohli vies� k po-
škodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich
záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záuj-
mu, je burza povinná udeli� žiadate¾ovi členstvo.

(3) Člen burzy môže uzatvára� burzové obchody iba
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná,
ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravid-
lá a burza jej spôsobilos� na uzatváranie burzových
obchodov osvedčila spôsobom určeným v burzových
pravidlách.

(4) Ak člen burzy prestane by� oprávnený na posky-
tovanie investičných služieb pod¾a osobitného záko-
na,34) burza mu odníme oprávnenie obchodova� na
burze. Ak člen burzy prestane spĺňa� podmienky uve-
dené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje
burzové pravidlá, môže mu burza dočasne alebo trvalo
odňa� oprávnenie obchodova� na burze. Právnickej
osobe, ktorej bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodo-
va� na burze, zaniká členstvo na burze.

(5) Burza môže členovi burzy dočasne odňa� opráv-
nenie obchodova� na burze najdlhšie na jeden rok.

§ 21

Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu

(1) Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rov-
naké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu
musia by� dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie
o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cen-
ných papierov.

(2) Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvára�
burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.

(3) Zakazuje sa manipulácia kurzov cenných papie-
rov a iných investičných nástrojov. Za manipuláciu
kurzov cenných papierov a iných investičných nástro-
jov sa nepovažujú činnosti  spojené s riadením štátne-
ho dlhu, verejných financií a menovej politiky vykoná-
vané štátnymi orgánmi, orgánmi členských štátov,
Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou
členského štátu a Európskou centrálnou bankou ale-
bo osobami konajúcimi v ich mene.

34) § 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.
35) § 74 zákona č. 566/2001 Z. z.
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(4) Člen burzy je povinný odmietnu� vykonanie po-
kynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu
cenného papiera alebo iného investičného nástroja,
a bez zbytočného odkladu oznámi� túto skutočnos�
útvaru inšpekcie burzových obchodov a úradu.

(5) Fyzické osoby, ktoré majú zo svojho zamestnania
alebo postavenia informácie o skutočnostiach, ktoré
môžu ovplyvni� kurz niektorých cenných papierov,
skôr ako ostatní účastníci burzového obchodu, nesmú
uzavrie� obchody s týmito cennými papiermi alebo
svoje informácie využi� v prospech iných osôb, a to až
dovtedy, kým tieto informácie nie sú všeobecne známe.

(6) Burza je povinná v burzových pravidlách v súla-
de s § 18 ods. 1 upravi�  podrobnosti o tom, ktoré
činnosti sa považujú za manipuláciu kurzov cenných
papierov a iných investičných nástrojov.

§ 22

(1) Burza je povinná zverejni� o každom cennom pa-
pieri alebo inom investičnom nástroji prijatom na ňou
organizovaný trh po skončení každého obchodného
dňa v dennom kurzovom lístku burzy najmä
a) najnižší kurz a najvyšší kurz,
b) priemerný kurz,
c) objem uzavretých burzových obchodov.

(2) Údaje pod¾a odseku 1 je burza povinná zverejni�
spôsobom určeným v burzových pravidlách najneskôr
na začiatku prvej obchodnej hodiny nasledujúceho
obchodného dňa.

(3) Burza je tiež povinná zverejňova� priemerný kurz
a objem burzových obchodov každého cenného papie-
ra alebo iného investičného nástroja v rámci priebež-
ného obchodovania. Ak informácie pod¾a prvej vety nie
sú zverejňované počas obchodného dňa v reálnom ča-
se, je ich burza povinná zverejni� vždy na konci každej
obchodnej hodiny, a to za posledných šes� obchod-
ných hodín, ktoré sa skončili dve obchodné hodiny
pred zverejnením týchto informácií.

(4) Burza je tiež povinná zverejňova� priemerný
kurz, najvyšší kurz a najnižší kurz burzových obcho-
dov uzavretých na ňou organizovanom trhu v rámci
priebežného obchodovania s cenným papierom alebo
iným investičným nástrojom.  Ak  informácie pod¾a
prvej vety nie sú zverejňované počas obchodného dňa
v reálnom čase, je ich burza  povinná zverejni� po
uplynutí každých 20 minút každej obchodnej hodiny,
a to za obdobie dvoch obchodných hodín, ktoré sa
skončili jednu obchodnú hodinu pred uverejnením
týchto informácií. 

(5) Zverejňovanie údajov pod¾a odsekov 3 a 4 sa
nevyžaduje v prípade cenných papierov alebo iných
investičných nástrojov nespĺňajúcich kritériá likvidity
alebo ak si to vyžaduje ochrana investorov. 

(6) Spôsob a lehoty zverejnenia údajov pod¾a odse-
kov 3 a 4 upraví burza v  burzových pravidlách tak, by
sa zoh¾adnila ve¾kos� ňou organizovaného trhu, mož-
nosti a potreby burzy a  možnosti a potreby účastní-
kov burzového obchodu. Burza v  burzových pravid-
lách upraví v súlade s odsekom 5 kritériá likvidity
a ïalšie podmienky, za ktorých sa údaje pod¾a odsekov
3 a 4 nezverejňujú. 

(7) Ak majú investori možnos� dopredu sa obozná-
mi� s informáciami o cenách a objemoch burzových
obchodov, ktoré môžu by� na burze uzavreté,  je burza
povinná zabezpeči�, aby 
a) tieto informácie boli na trhu burzy k dispozícii

v priebehu celej doby, počas ktorej burzové obcho-
dy na trhu burzy prebiehajú, 

b) podmienky oznámené pre uvedenú cenu a uvedený
objem boli podmienkami, za ktorých    môže inves-
tor taký obchod uzavrie�.

(8) Burza je povinná zverejňova� za každý obchodný
deň aj ceny a objemy burzových obchodov, ktoré ne-
boli uzavreté ako anonymné obchody.19) Spôsob zve-
rejňovania údajov pod¾a prvej vety upraví burza v bur-
zových pravidlách.

(9) Proti vyhláseným kurzom cenných papierov mož-
no poda� na burze námietku, a to do troch dní odo dňa
nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí ob-
sahova� najmä určenie cenného papiera a kurzu, kto-
rého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy. 

(10) O námietke rozhodne generálny riadite¾ do troch
dní od jej doručenia. Ak generálny riadite¾ v tejto leho-
te nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti roz-
hodnutiu generálneho riadite¾a nemožno poda� roz-
klad.

(11) Ak generálny riadite¾ rozhodne o prijatí námiet-
ky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je
burza povinná bez zbytočného odkladu vykona� opra-
vu príslušných kurzov cenných papierov a túto sku-
točnos� zverejni� spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2
písm. a).

§ 23

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upra-
vuje osobitný zákon.36) 

§ 24

(1) Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak
strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie
sporov rozhodcovským súdom.37) Burza môže zriadi�
stály burzový rozhodcovský súd.38)

(2) V sporoch z burzového obchodu je neprípustná
námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

36) § 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
38) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z.
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ŠTVRTÁ ČASŤ

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE
CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY,

POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH
CENNÝCH PAPIEROV A KÓTOVACÍ

PROSPEKT

HLAVA I

TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE
CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY

A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH
CENNÝCH PAPIEROV  

§ 25

(1) Burza organizuje verejný trh s cennými papiermi
na trhu kótovaných cenných papierov a na regulova-
nom vo¾nom trhu burzy.

(2) Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy,
na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti
spĺňajú podmienky na prijatie pod¾a § 29 až 32. Regu-
lovaný vo¾ný trh burzy  je trh burzy, na ktorom obcho-
dované cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmien-
ky na prijatie pod¾a § 29.

(3) Cenný papier môže by� prijatý na príslušný trh
burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňa-
jú podmienky pod¾a tohto zákona, osobitného záko-
na39) a burzových pravidiel.

(4) Ustanovenia § 26 ods. 2 písm. c) až  e), § 26 ods.
3 písm. c) a d),  § 26 ods. 4, 8 a 9,  § 27,  § 28, § 29
ods. 1 písm. b), d), f)  až i), § 29 ods. 5 až 7,  § 30 a 31,
§ 37 ods. 1 až 4, 6, 7  a 9 a § 37 ods. 5 písm. a) a  e)
sa nevz�ahujú na  štátne cenné papiere,40) cenné pa-
piere vydané Národnou bankou Slovenska a na cenné
papiere vydané členským štátom a jeho orgánmi alebo
orgánmi územnej samosprávy. Ustanovenia § 28, § 29
ods. 1 písm. b), d), f) a i) a  § 31 sa nevz�ahujú na
dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.    

(5) Organizova� obchodovanie s inými investičnými
nástrojmi ako cennými papiermi  môže burza len za
podmienok pod¾a § 40. Iný investičný nástroj ako cen-
né papiere  môže by� prijatý na obchodovanie na bur-
ze, len ak tento investičný nástroj  spĺňa podmienky
pod¾a tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových
pravidiel.

Pr i jat ie  cenného papiera na trh burzy

§ 26

(1) O prijatie cenného papiera na trh kótovaných
cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia
emitenta člen burzy. O prijatie cenného papiera na

regulovaný vo¾ný trh burzy žiada jeho emitent alebo
člen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak. 

(2) Žiados� o prijatie cenného papiera na trh kótova-
ných cenných papierov (ïalej len „žiados� o kótova-
nie“) obsahuje 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emiten-

ta; ak emitent nie je žiadate¾om, aj obchodné meno
a sídlo žiadate¾a,

b) druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú
hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa
žiada,

c) označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na
ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred
podaním žiadosti o kótovanie podaná žiados� o pri-
jatie tých istých cenných papierov, alebo označenie
inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých
bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiados�,  

d) označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej
trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti
o kótovanie,

e) kótovací prospekt, ak tento zákon neustanovuje
inak,

f) písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti,
ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujú-
ceho akcie,

g) ïalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových
pravidlách.

(3) Žiados� o prijatie cenného papiera  na regulova-
ný vo¾ný trh obsahuje 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emiten-

ta; ak emitent nie je žiadate¾om, aj  obchodné meno
a sídlo žiadate¾a,

b) druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú
hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa
žiada,

c) označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej
trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,

d) prospekt cenného papiera41) a rozhodnutie o jeho
schválení pod¾a osobitného zákona42) a doklad
o zverejnení prospektu, ak bol prospekt cenného
papiera zverejnený pred podaním žiadosti; pri cen-
ných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie
príslušného orgánu oprávneného na schválenie
prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt cenného
papiera prvýkrát schválený,

e) ïalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových
pravidlách. 

(4) Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné pa-
piere, pre ktoré bude v čase medzi podaním žiadosti
o kótovanie a predpokladaným prijatím na trh kótova-
ných cenných papierov  alebo súčasne s prijatím na
trh kótovaných cenných papierov vyhlásená verejná
ponuka cenných papierov,43) je žiadate¾ povinný pred-
loži� aj rozhodnutie úradu o schválení prospektu cen-

39) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., Obchodný zákonník, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon
č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40) § 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

41) § 123 zákona č. 566/2001 Z. z.
42) § 122 zákona č. 566/2001 Z. z.
43) § 120 zákona č. 566/2001 Z. z.
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ného papiera pod¾a osobitného zákona.42) Ak predme-
tom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané
v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent povin-
ný sprístupni� verejnosti dokumenty opisujúce pod-
mienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, vrá-
tane začiatočnej súvahy, ak emitent ešte nezostavil
účtovnú závierku.

(5) Žiados� o kótovanie a žiados� o prijatie cenného
papiera  na regulovaný vo¾ný trh sa musí vz�ahova� na
všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií
na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným
emitentom. Zo žiadosti však môžu by� vyňaté akcie
držané v majetku na účely ovládania emitenta46)  alebo
také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne
uzavretej dohody po určitú dobu obchodova�, ak burza
za podmienok stanovených burzovými pravidlami
uzná, že to neohrozí záujmy majite¾ov akcií, pre ktoré
sa podáva žiados�. Vyňatie zo žiadosti spôsobom pod¾a
druhej vety sa musí vz�ahova� na všetky akcie s rov-
nakým kódom ISIN. Skutočnos�, že sa žiados� vz�ahuje
len na čas� akcií toho istého druhu,45) musí by� uve-
dená v kótovacom prospekte akcií spolu s uvedením
dôvodu.

(6) Ak sú splnené podmienky pod¾a § 25 ods. 3,
burza rozhodne o žiadosti pod¾a odseku 1 do 60 dní
od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzova-
nie žiadosti o kótovanie vz�ahuje aj § 33 až 36, môže
burza predĺži� lehotu na rozhodnutie na šes� mesiacov
od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyža-
duje postup pod¾a § 33 až 36.

(7) Burza je povinná vyda� písomné rozhodnutie
o žiadosti pod¾a odseku 1 a  oboznámi� žiadate¾a s roz-
hodnutím bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodla.
Ak burza v lehote pod¾a odseku 6 rozhodnutie nevydá,
možno sa jeho vydania domáha� na súde.

(8) Súčas�ou rozhodnutia o prijatí cenného papiera
na trh kótovaných cenných papierov je schválenie
kótovacieho prospektu; na žiados� emitenta môže bur-
za vyda� aj osobitné rozhodnutie o schválení kótova-
cieho prospektu. Burza je oprávnená v konaní pri
rozhodovaní o žiadosti o kótovanie požiada�, aby jej
bola predložená doplňujúca správa audítora, ktorého
správa bola použitá pri zostavovaní kótovacieho pro-
spektu. Burza kótovací prospekt neschváli, ak neob-
sahuje predpísané náležitosti alebo ak jej v určenej
lehote nebola doručená doplňujúca správa audítora.
Burza v konaní pri rozhodovaní o žiadosti o kótovanie
nie je povinná preverova� pravdivos� alebo hodnover-
nos� údajov uvedených v kótovacom prospekte s vý-
nimkou identifikačných údajov žiadate¾a a oprávne-
nosti osôb podpisujúcich kótovací prospekt. Ak však
burza v rámci konania o žiadosti o kótovanie zistí, že
údaje v kótovacom prospekte nezodpovedajú skutoč-
nosti, kótovací prospekt neschváli.

(9) Kótovací prospekt nesmie by� zverejnený pred
jeho schválením pod¾a odseku 8, ak tento zákon neus-
tanovuje inak.

(10) Na regulovaný vo¾ný trh burzy je burza opráv-
nená prija� cenný papier aj bez žiadosti; v takom prí-
pade je burza povinná  najmenej 30 dní  pred pláno-
vaným prijatím cenného papiera upovedomi� emitenta
o tejto skutočnosti.

(11) Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulo-
vaný vo¾ný trh burzy člen burzy, musí burze preuká-
za�, že informoval emitenta o plánovanom obchodova-
ní s jeho cennými papiermi na burze.

(12) Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho
prijatie na regulovaný vo¾ný trh, môže v lehote 30 dní
od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na  regulo-
vaný vo¾ný trh zakáza� obchodovanie s týmto cenným
papierom písomným oznámením doručeným burze. Ak
emitent v lehote pod¾a prvej vety obchodovanie s cen-
ným papierom nezakáže, možno zača� obchodova�
s týmto cenným papierom na regulovanom vo¾nom
trhu burzy.

(13) O prijatí cenného papiera na trh kótovaných
cenných papierov je  burza povinná zverejni� oznáme-
nie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy,
pričom je potrebné uvies� najmenej označenie cenného
papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na trh
kótovaných cenných papierov a deň začiatku obcho-
dovania.

§ 27

(1) Rozhodnutie burzy o prijatí cenného papiera na
trh kótovaných cenných papierov  nadobúda právo-
platnos� dňom zverejnenia kótovacieho prospektu.
S cenným papierom možno zača� obchodova� na trhu
kótovaných cenných papierov burzy najskôr v deň na-
sledujúci po dni zverejnenia kótovacieho prospektu.
Ak kótovací prospekt nebol zverejnený do šiestich
mesiacov odo dňa rozhodnutia burzy o prijatí cenného
papiera na trh kótovaných cenných papierov, stráca
toto rozhodnutie platnos�.

(2) Zverejnením kótovacieho prospektu sa rozumie
a) zverejnenie v tlači s celoštátnou pôsobnos�ou uve-

rejňujúcej burzové správy alebo
b) bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle

emitenta, v sídle burzy a v sídle obchodníka s cen-
nými papiermi, ktorý poskytoval pre emitenta služ-
by spojené s vydávaním cenného papiera, a ozná-
menie miesta takéhoto zverejnenia v tlači
s celoštátnou pôsobnos�ou uverejňujúcej burzové
správy.

(3) Burza môže na žiados� emitenta povoli� nezverej-
nenie určitej informácie z kótovacieho prospektu, len ak
a) vplyv tejto informácie na posúdenie súčasnej alebo

budúcej finančnej situácie emitenta nie je podstat-
ný alebo

b) by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s ve-
rejným záujmom alebo by vážne poškodilo emiten-
ta; burza neschváli žiados�, ak by nezverejnenie

44) § 69 Obchodného zákonníka.
45) § 155 ods. 5 Obchodného zákonníka.
46) § 66a Obchodného zákonníka.
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informácie  zásadným spôsobom ovplyvnilo rozho-
dovanie verejnosti.

 (4) Kótovací prospekt musí by� zostavený pod¾a § 41
až 56, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Za zostavenie kótovacieho prospektu v súlade
s týmto zákonom zodpovedá emitent alebo ním pove-
rená právnická osoba alebo fyzická osoba. Za úplnos�
a pravdivos� údajov uvedených v kótovacom prospek-
te zodpovedá emitent.

(6) Ak v čase medzi zverejnením kótovacieho pro-
spektu a začatím obchodovania s  cenným papierom
na trhu kótovaných cenných papierov nastanú zmeny
v skutočnostiach uvedených v kótovacom prospekte,
je emitent povinný bez zbytočného odkladu vypracova�
doplnok ku kótovaciemu prospektu a predloži� ho bur-
ze. Po preskúmaní doplnku ku kótovaciemu prospektu
burzou je emitent povinný ho bez meškania uverejni�
rovnakým spôsobom ako kótovací prospekt. Ak burza
zistí, že predložený doplnok ku kótovaciemu prospek-
tu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi,39) zruší rozhodnutie o prijatí cenného papiera
na trh kótovaných cenných papierov.

§ 28

(1) Akéko¾vek oznámenie, inzerát, plagát a iný doku-
ment, ktorý obsahuje informácie  o prijatí alebo o proce-
se prijímania cenných papierov na trh kótovaných cen-
ných papierov burzy a údaje o týchto cenných papieroch
a ktorý má by� zverejnený alebo hromadne používaný
emitentom v období medzi podaním žiadosti o kótovanie
a začatím obchodovania s týmito cennými papiermi na
trhu kótovaných cenných papierov, musí obsahova�
údaj o tom, že bol alebo bude zverejnený kótovací pro-
spekt a kde bol alebo bude zverejnený.

(2) Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument po-
d¾a odseku 1 musí by� pred uverejnením doručený
burze a možno ho uverejni�, len ak jeho uverejnenie
burza v lehote do 15 dní od jeho doručenia nezakázala.

(3) Burza uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu
a ïalšieho dokumentu pod¾a odseku 1  zakáže, ak
nespĺňa podmienku pod¾a odseku 1 alebo ak obsahuje
informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom kótovacieho
prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informá-
cií z kótovacieho prospektu, ktoré by pri nedostatku
iných informácií z kótovacieho prospektu mohli by�
zavádzajúce.

§ 29

Podmienky na prijatie cenných papierov
na trh burzy

(1) Cenný papier môže by� prijatý na príslušný trh
burzy, len ak 
a) je tento cenný papier investičným nástrojom,1)

b) je zastupite¾ným cenným papierom,
c) nie je obmedzená jeho prevodite¾nos�,
d) je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak

je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v člen-
skom štáte, ktorý pripúš�a prijatie listinných cen-
ných papierov na trh kótovaných cenných papierov,
a ak túto skutočnos� burza zverejnila,

e) je vydaný v súlade s právom štátu,  v ktorom bol
vydaný,  a jeho emitent spĺňa požiadavky na vydá-
vanie cenných papierov pod¾a práva štátu, v kto-
rom má emitent sídlo,

f) burze cenných papierov  nie sú známe skutočnosti,
ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na ob-
chodovanie na verejnom trhu mohli vies� k poško-
deniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich
záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného
záujmu,

g) bol schválený a zverejnený prospekt cenného pa-
piera42) alebo kótovací prospekt, ak tento zákon
neustanovuje inak,

h) emitent zabezpečí v prípade akcií na meno vedenie
zoznamu akcionárov spôsobom pod¾a osobitného
zákona,47)

i) bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
j) bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe

verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, počas
ktorej bolo možné prijíma� žiadosti o upísanie cen-
ného papiera; to neplatí pre dlhopisy vydávané
priebežne, ak uzávierka na upisovanie nie je stano-
vená,

k) sú splnené ïalšie požiadavky, ktoré na cenný pa-
pier a jeho emitenta kladie tento zákon alebo oso-
bitný zákon.39)

(2) Schválenie a zverejnenie prospektu cenného pa-
piera sa nevyžaduje, ak ide o cenné papiere, na ktoré
sa vz�ahujú výnimky z verejnej ponuky cenných papie-
rov pod¾a osobitného zákona;49) pri podielových listoch
podielových fondov platí táto výnimka len vtedy, ak bol
zverejnený štatút alebo predajný prospekt podielového
fondu.50)

(3) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú� výnimku z podmien-
ky pod¾a odseku 1 písm. i), ak obchodovanie s cenným
papierom, ktorého emisný kurz nie je úplne splatený,
nebude v rozpore so záujmami investorov a ak kótova-
cí prospekt tohto cenného papiera alebo prospekt cen-
ného papiera obsahuje údaj o neúplnom splatení
emisného kurzu spolu s uvedením opatrení prijatých
na zabezpečenie bezproblémového obchodovania
s cenným papierom.

(4) Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmie-
nený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka pod¾a
odseku 1 písm. c) považuje za splnenú, ak požiadavka
na súhlas orgánov emitenta51) nebude prekážkou pri
obchodovaní s akciami na príslušnom trhu burzy.

47) § 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.
48) § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z.
49) § 121 zákona č. 566/2001 Z. z.
50) § 27 zákona č. 385/1999 Z. z.
51) § 156 ods. 8 Obchodného zákonníka.
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(5) Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného pa-
piera na regulovaný vo¾ný trh cenné papiere, pre ktoré
bol zostavený a zverejnený prospekt cenného papiera
v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti, pokladá
sa takto predložený prospekt, doklad o jeho schválení
príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo emitent
alebo v ktorom boli cenné papiere vydané, a doklad
o zverejnení za  splnenie podmienky pod¾a odseku 1
písm. g)  na prijatie cenného papiera na regulovaný
vo¾ný trh. To platí aj vtedy, ak o prijatí cenného papie-
ra na regulovaný vo¾ný trh rozhoduje burza bez žiados-
ti. Pri cenných papieroch vydaných v zahraničí možno
uzna� predložený prospekt cenného papiera  za splne-
nie podmienky pod¾a odseku 1 písm. g), len ak rozsah
údajov  v tomto prospekte nie je užší ako rozsah úda-
jov vyžadovaných pod¾a osobitného zákona.41) 

(6) Ak by medzi dňom zverejnenia  prospektu cenné-
ho papiera a prijatím na regulovaný vo¾ný trh uplynulo
viac ako 12 mesiacov,  je  žiadate¾ povinný opätovne
zverejni� prospekt  cenného papiera a  údaje z prospektu
cenného papiera, pri ktorých nastali zmeny od posled-
ného zverejnenia prospektu cenného papiera spôsobom
pod¾a § 27 ods. 2, najneskôr do 30 dní od rozhodnutia
o prijatí cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh; táto
povinnos� sa vz�ahuje aj na burzu, ak sa  rozhodla prija�
cenný papier na regulovaný vo¾ný trh bez žiadosti.

(7) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné pa-
piere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných
papierov na inej burze so sídlom v Slovenskej repub-
like  v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti
o kótovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti
zostavi� nový kótovací prospekt, ak jej bolo doručené
vyjadrenie tejto inej burzy, že ňou schválený kótovací
prospekt bol zostavený v súlade s týmto zákonom.
Ustanovenie § 57 tým nie je dotknuté.

(8) Burza je oprávnená v burzových pravidlách usta-
novi� ïalšie podmienky na prijatie cenného papiera na
príslušný trh burzy, len ak sú tieto ïalšie podmienky
uplatňované rovnako na všetkých emitentov alebo na
emitentov rovnakého druhu cenných papierov. Pod-
mienkou prijatia cenných papierov vydaných so síd-
lom v členskom štáte, nesmie by� požiadavka na ich
predchádzajúce prijatie na trh kótovaných cenných
papierov burzy so sídlom v členskom štáte.  Burza je
však oprávnená  upusti� od uplatňovania dodatočných
podmienok pod¾a prvej vety, ak by boli na prekážku
postupu pri posudzovaní žiadosti o kótovanie v prípa-
de pod¾a § 33.

§ 30

Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných
cenných papierov

(1) Akcia môže by� prijatá na trh kótovaných cen-
ných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú
podmienky pod¾a § 29 a ak
a) emitent zostavil a zverejnil účtovnú závierku v sú-

lade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky
predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiados�,

b) súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu
akcie a  počtu akcií, pre  ktoré sa žiada o prijatie,
dosahuje najmenej 1 000 000 EUR; ak nie je pred-
pokladaný kurz možné odhadnú�, vz�ahuje sa táto
podmienka na vlastné  imanie emitenta,

c) sú distribuované medzi  verejnos�ou akcie predsta-
vujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre
ktoré sa podáva žiados� o kótovanie, alebo ak vzh¾a-
dom na ve¾ký počet týchto akcií alebo ve¾ký počet
akcionárov bude zaručené bezproblémové obcho-
dovanie s touto akciou aj pri nižšom percente dis-
tribúcie.

(2) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú� výnimku z podmien-
ky pod¾a odseku 1 písm. a), ak je to v záujme emitenta
a investorov a ak burza dôjde k záveru, že investori
budú ma� aj napriek udelenej výnimke  dostatok in-
formácií na presné a správne posúdenie cenného pa-
piera, majetku a záväzkov emitenta a jeho finančnej
situácie.

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak
akcie rovnakého druhu vydané tým istým  emitentom
už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov
burzy, na ktorej sa podáva žiados�.

(4) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú� výnimku z podmien-
ky pod¾a odseku 1 písm. b), ak je predpoklad, že pre
akcie bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodo-
vanie aj bez splnenia uvedenej podmienky. Výnimku
pod¾a prvej vety nemožno udeli�, ak je počet akcií, pre
ktoré sa podáva žiados�, nižší ako 10 000.

(5) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú� výnimku z podmien-
ky pod¾a odseku 1 písm. c), ak
a) dostatočná distribúcia akcií má by� zabezpečená

ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde
k záveru, že podmienka pod¾a odseku 6 bude spl-
nená v krátkom čase po prijatí akcie na trh kótova-
ných cenných papierov,

b) iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú
už prijaté na trh kótovaných cenných papierov bur-
zy alebo burzy so sídlom v zahraničí, na ktorej tieto
akcie podmienku dostatočnej distribúcie spĺňajú.

(6) Za akcie distribuované medzi verejnos�ou sa po-
važujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na
danej emisii menej ako 5 %  a súčasne nie sú v majet-
ku emitenta, členov štatutárnych orgánov a dozor-
ných orgánov a dcérskych  spoločností emitenta.

(7) Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý
nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy v štáte sídla emi-
tenta ani v štáte, v ktorom je väčšina týchto akcií
distribuovaná medzi verejnos�ou, môže burza prija� na
trh kótovaných cenných papierov, len ak žiadate¾ pre-
ukáže, že neprijatie týchto akcií na trh kótovaných
cenných papierov burzy v uvedených štátoch nie je
spôsobené nevyhnutnos�ou ochrany investorov v uve-
dených štátoch.

52) § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 366/1999 Z. z.
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§ 31

Podmienky na prijatie dlhopisov
na trh kótovaných cenných

papierov

(1) Burza môže prija� na trh kótovaných cenných
papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent
spĺňajú podmienky pod¾a § 29 a ak hodnota jeho emi-
sie určená emisným kurzom dlhopisov je  najmenej
200 000 EUR.

(2) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú� výnimku z podmien-
ky pod¾a odseku 1, ak je odôvodnený predpoklad, že
pre dlhopisy bude zabezpečené dostatočne likvidné
obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky.

(3) Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výme-
nu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo na
upísanie akcií spoločnosti53) (ïalej len „vymenite¾ný
dlhopis“), môže by� prijatý  na trh kótovaných cenných
papierov, len ak sú už na trh burzy prijaté akcie
emitenta, za ktoré majú by� vymenené vymenite¾né
dlhopisy, alebo ak tieto akcie budú prijaté súčasne
s vymenite¾nými dlhopismi.

§ 32

Podmienky na prijatie cenných papierov
zastupujúcich akcie na trh kótovaných

cenných papierov

(1) Cenný papier zastupujúci akcie môže by� prijatý
na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent
akcií a akcie spĺňajú podmienky pod¾a § 29 a 30
a emitent akcií  zverejňuje informácie pod¾a § 37 a  ak
tento cenný papier  spĺňa podmienky pod¾a § 30. 

(2) Burza môže prija� žiados� o kótovanie cenných
papierov pod¾a odseku 1 len vtedy, ak dospela k názo-
ru, že emitent cenného papiera zastupujúceho akcie
poskytuje dostatočné záruky ochrany investorov.

(3) Na trh kótovaných cenných papierov nemôže by�
prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emiten-
tom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom,
ak zastupované akcie nie sú prijaté na trh kótovaných
cenných papierov burzy so sídlom v štáte, kde má sídlo
emitent akcií.

Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci
Európskeho hospodárskeho pr iestoru

§ 33

(1) Ak  bola podaná žiados� o kótovanie toho istého
cenného papiera súčasne na burzu a na zahraničnú
burzu so sídlom v členskom štáte alebo ak na týchto
burzách súčasne prebieha rozhodovanie o žiadosti
o kótovanie, burza koordinuje svoju činnos� s prísluš-
ným orgánom v tomto členskom štáte a prijme opatre-
nia nevyhnutné na urýchlenie a zjednodušenie postu-
pov prijatia, najmä pokia¾ ide o posudzovanie,

prípadne odpustenie splnenia dodatočných podmie-
nok na prijatie ustanovených burzou alebo príslušným
orgánom členského štátu nad minimálny rozsah sta-
novený predpismi Európskej únie o prijímaní cenných
papierov  na trh kótovaných cenných papierov.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na posudzo-
vanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijaté-
ho na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej
burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je oprávnená
žiados� o prijatie takého cenného papiera zamietnu�,
ak si emitent neplní povinnosti vyplývajúce z kótova-
nia jeho cenných papierov v tomto členskom štáte.

§ 34 

(1) Ak burza schváli žiados� o kótovanie, vystaví na
žiados� emitenta potvrdenie o schválení kótovacieho
prospektu, ak pre tieto cenné papiere v blízkom časo-
vom období má by� podaná žiados� aj v inom členskom
štáte. Súčas�ou žiadosti o potvrdenie musí by� názov
členského štátu, v ktorom bude podaná žiados�. Po-
tvrdenie vystaví burza v slovenskom jazyku, na osobit-
né požiadanie emitenta vystaví burza toto potvrdenie
aj v anglickom jazyku. Ak burza povolila zúženie ob-
sahu kótovacieho prospektu, musí by� toto zúženie
špecifikované v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.

(2) Ak pre cenné papiere má by� v období do 60 dní
po podaní žiadosti o kótovanie podaná žiados� o kóto-
vanie aj v inom členskom štáte, musí žiadate¾ doruči�
príslušnému orgánu v tomto členskom štáte návrh
kótovacieho prospektu s rovnakými údajmi ako kóto-
vací prospekt predložený burze pod¾a tohto zákona,
a ak kótovací prospekt už burza schválila, aj potvrde-
nie pod¾a odseku 1. Ak má by� podaná žiados� o kóto-
vanie v inom členskom štáte v období  viac ako 60 dní
po podaní žiadosti o kótovanie, má  žiadate¾ povinnos�
pod¾a prvej vety len vtedy, ak  to vyžaduje príslušný
orgán tohto členského štátu.

§ 35

(1) Ak  žiados� o kótovanie podáva zahraničný emi-
tent so sídlom v členskom štáte a súčasne alebo v ob-
dobí 60 dní pred podaním alebo po podaní žiadosti
tento emitent podával alebo podá žiados� v členskom
štáte, v ktorom má sídlo, burza uzná kótovací pro-
spekt zostavený v súlade s právom tohto členského
štátu, ak bol schválený príslušným orgánom tohto
členského štátu. Ak príslušný orgán povolil zúženie
obsahu kótovacieho prospektu, musí by� toto zúženie
špecifikované v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.

(2) Ak žiados� o kótovanie podáva zahraničný emi-
tent so sídlom v členskom štáte a súčasne alebo v ob-
dobí 60 dní pred podaním alebo po podaní žiadosti
tento emitent podával žiados� v členskom štáte, v kto-
rom nemá sídlo, použijú sa ustanovenia odseku 1, len
ak emitent oznámil burze, že kótovací prospekt bude
zostavený v súlade s právom tohto členského štátu.

53) § 160 Obchodného zákonníka.
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(3) Súčas�ou žiadosti pod¾a odseku 1 je 
a) kótovací prospekt a jeho preklad do slovenského

jazyka,
b) potvrdenie príslušného orgánu členského štátu o je-

ho schválení a jeho preklad do slovenského jazyka.

(4) Burza je v prípade pod¾a odseku 1 oprávnená
vyžadova� za podmienok uvedených v burzových pra-
vidlách doplnenie kótovacieho prospektu údajom
o spôsobe uverejňovania skutočností spojených
s uplatňovaním práv majite¾ov cenných papierov
a údaje o právnických osobách, ktorých služby emi-
tent využíva alebo bude využíva� v Slovenskej repub-
like pri vyplácaní výnosov z cenných papierov.

(5) Ak príslušný orgán členského štátu povolil zúže-
nie kótovacieho prospektu pod¾a odseku 1 alebo odse-
ku 2, burza uzná kótovací prospekt, len ak by toto
zúženie bolo možné aj pod¾a ustanovení tohto zákona.

(6) Ak žiados� o kótovanie podáva emitent so sídlom
v členskom štáte a ak bol v období troch mesiacov
pred podaním žiadosti o kótovanie v tomto členskom
štáte zverejnený prospekt cenného papiera, ktorého
obsah zodpovedá minimálnym náležitostiam kótova-
cieho prospektu pod¾a tohto zákona, burza uzná tento
prospekt cenného papiera za kótovací prospekt, ak sú
splnené podmienky pod¾a  odsekov 1 až 5.

(7) Lehota 60 dní pod¾a odsekov 1 a 2 sa nepoužije,
ak je žiados� o kótovanie podaná v členskom štáte,
ktorého právny poriadok umožňuje dlhšie lehoty na
rozhodovanie o žiadosti o kótovanie alebo na schvále-
nie kótovacieho prospektu.

§ 36

(1) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné pa-
piere, s ktorými je spojené právo vz�ahujúce sa na ak-
cie vydané emitentom so sídlom v členskom štáte
a tieto  akcie sú v štáte sídla emitenta prijaté na trh
kótovaných cenných papierov, burza musí schválenie
kótovacieho prospektu konzultova� s príslušným or-
gánom v štáte sídla emitenta. Burza môže kona� v roz-
hodovaní o žiadosti o kótovanie až po uskutočnení
konzultácií pod¾a prvej vety.

(2) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné pa-
piere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných
papierov na inej burze so sídlom v členskom štáte
v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti o kó-
tovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti zosta-
vi� nový kótovací prospekt, ak dostane  vyjadrenie
príslušného orgánu v štáte sídla emitenta, že ním
schválený kótovací prospekt bol zostavený v súlade
s predpismi tohto členského štátu. Ustanovenia § 35
ods. 4 a 6 tým nie sú dotknuté.

(3) Ustanovenia § 33 až 36 sa nevz�ahujú na po-
dielové listy otvorených podielových fondov, na cenné
papiere vydané Slovenskou republikou alebo iným
členským štátom alebo jeho orgánmi.

§ 37

Povinnosti emitenta kótovaných cenných papierov

(1) Okrem informácií pod¾a osobitného zákona54) je
emitent kótovaných cenných papierov povinný zverej-
ni� rovnakým spôsobom aj konsolidovanú účtovnú
závierku zostavenú pod¾a medzinárodných účtovných
štandardov šes� mesiacov po skončení kalendárneho
roka a tri mesiace po skončení kalendárneho polroka,
ak ju zostavuje, vrátane výroku audítora, ak bola
konsolidovaná účtovná závierka overená audítorom.

(2) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný
predloži� burze všetky  informácie, ktoré burza v bur-
zových pravidlách určí ako informácie potrebné na
ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémové-
ho fungovania verejného trhu s cennými papiermi,
a pod¾a požiadaviek burzy tieto informácie zverejni�
rovnakým spôsobom ako informácie pod¾a odseku 1.
Ak emitent požiadavke burzy na zverejnenie informá-
cie nevyhovie,  môže po prejednaní s emitentom túto
informáciu zverejni� burza. 

(3) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
bez zbytočného odkladu  oznámi� burze všetky infor-
mácie, ktoré môžu ma� významný vplyv na jeho aktíva,
pasíva alebo finančnú situáciu a môžu vies� k podstat-
ným zmenám v kurze cenného papiera.

(4) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
zasla� burze návrh na zmenu svojich stanov, spoločen-
skej zmluvy alebo zakladate¾skej listiny najneskôr do
zvolania valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré má
o navrhovanej zmene rozhodnú�; emitent iných cen-
ných papierov ako akcií má túto povinnos� len vtedy,
ak navrhovaná zmena má vplyv na práva majite¾ov ním
vydaných cenných papierov.

(5) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
bez zbytočného odkladu oznámi� burze 
a) informácie o zvolaní valného zhromaždenia,
b) svoje rozhodnutie o vyplácaní výnosov z cenných

papierov,
c) termín a spôsob vyplácania výnosov z cenných pa-

pierov, 
d) termín a spôsob splácania cenných papierov,
e) svoje rozhodnutie o vydaní nových cenných papie-

rov.

(6) Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných
cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu
oznámi� burze informácie o prijatých úveroch a o ich
zabezpečení.

(7) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný
bez zbytočného odkladu oznámi� burze informácie
o všetkých zmenách v právach, ktoré sú  spojené s tý-
mito cennými papiermi. Emitent vymenite¾ných dlho-
pisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je
povinný bez zbytočného odkladu oznámi� burze aj
informácie o výkone práv z týchto vymenite¾ných dlho-
pisov a o akejko¾vek zmene v právach spojených s ak-
ciami, ktoré môžu by� nadobudnuté za tieto vymeni-
te¾né dlhopisy.

54) § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.
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(8) Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obcho-
dovanie na trhu kótovaných cenných papierov viace-
rých búrz alebo zahraničných búrz, je emitent povinný
zabezpeči�, aby každej burze a zahraničnej burze boli
oznámené rovnocenné informácie v rovnakom čase. 

(9) Ak emitent akcií prijatých na trh kótovaných
cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu,
je povinný poda� žiados� o kótovanie týchto akcií do
šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak.

(10) Burza je povinná bez zbytočného odkladu zverej-
ni� informáciu, ktorú jej pod¾a odsekov 3, 5 a 7 ozná-
mil emitent kótovaných cenných papierov. To neplatí,
ak by sa zverejnením informácie poškodili záujmy
emitenta kótovaného cenného papiera; burza zverejní
informácie, ak by ich nezverejnenie zásadným spôso-
bom ovplyvnilo rozhodovanie investorov. Emitent kó-
tovaného cenného papiera so sídlom v zahraničí je
povinný oznamova� a zverejňova� informácie pod¾a od-
sekov 1 až 7 v slovenskom jazyku. Ak sú cenné papiere
emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných
cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte, je
emitent povinný bez zbytočného odkladu zabezpeči�
zverejnenie informácií pod¾a odsekov 1, 3, 5 a 7 v tom-
to členskom štáte.

(11) Zverejnením informácií pod¾a odsekov 1 až 10 sa
rozumie ich zverejnenie spôsobom uvedeným v § 27
ods. 2.

(12) Ak emitent kótovaných cenných papierov nevy-
konáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo
vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov,
je povinný tieto činnosti vykonáva� len prostredníc-
tvom obchodníka s cennými papiermi, zahraničného
obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej
osoby, ktorá má na túto činnos� oprávnenie;55) emitent
je povinný oznámi� burze obchodné meno tohto ob-
chodníka s cennými papiermi, zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.

(13) Emitent kótovaných cenných papierov je povin-
ný uplatňova� voči majite¾om cenných papierov prija-
tých na trh kótovaných cenných papierov princíp rov-
nakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykona�
ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich
majite¾om, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so
zákonom a ak sú v súlade s právom  chránenými zá-
ujmami  majite¾ov dlhopisov.

§ 38

(1) Burza je povinná bez zbytočného odkladu poza-
stavi� obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý
organizuje, ak cenný papier alebo emitent prestanú
spĺňa� podmienky na prijatie cenného papiera na prí-
slušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo
burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povin-
nosti ustanovené týmto zákonom, a vyzva� emitenta
na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi mož-

né doruči� písomnú výzvu, môže burza vyzva� emitenta
aj spôsobom pod¾a § 27 ods. 2 písm. a) alebo iným
vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách.
Burza je tiež povinná bez zbytočného odkladu pozasta-
vi� obchodovanie s cenným papierom, ak zistila mani-
puláciu kurzov tohto cenného papiera alebo ak v krát-
kom čase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu
cenného papiera. Burza je povinná v burzových pra-
vidlách ustanovi� kritériá na pozastavenie obchodova-
nia s cenným papierom na základe nezvykle výrazných
zmien jeho kurzu.

(2) Burza je oprávnená v súlade s burzovými pravid-
lami pozastavi� obchodovanie s cenným papierom na
trhu, ktorý organizuje, ak 
a) emitent cenných papierov oznámil burze skutoč-

nosti pod¾a § 37 ods. 3 a 5 a pozastavenie obcho-
dovania s týmto cenným papierom je v záujme
ochrany investorov,

b) sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade ne-
pozastavenia obchodovania mohli vies� k poškode-
niu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu, 

c) bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia vý-
konu práva naklada� s cenným papierom pod¾a
osobitného predpisu,56)

d) má dôvodné podozrenie z manipulácie kurzov cen-
ného papiera.

(3) Burza môže pozastavi� obchodovanie s cenným
papierom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie bur-
zových obchodov je povinný preveri� skutočnosti, kto-
ré viedli k pozastaveniu obchodovania pod¾a odseku 1
druhej vety alebo pod¾a odseku 2 písm. b), a poda�
správu úradu, predstavenstvu a generálnemu riadite-
¾ovi; v správe sa uvedie najmä, či bol porušený zákon
a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby
zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené
obchodovanie pod¾a odseku 1 a emitent cenného pa-
piera v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni ne-
dostatky, burza cenný papier vylúči z príslušného tr-
hu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky
cenný papier spĺňa.

(4) Skončenie obchodovania s  cenným papierom,
pozastavenie obchodovania s cenným papierom alebo
vylúčenie cenného papiera z príslušného trhu je burza
povinná bez zbytočného odkladu oznámi� úradu a zve-
rejni� spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2 písm. a).
Burza je oprávnená zverejni� aj skutočnos�, že emitent
neplní alebo nie je schopný plni� povinnosti vyplýva-
júce z prijatia ním vydaných cenných papierov na trh
burzy.

(5) Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada
burzu o skončenie obchodovania pri zániku cenných
papierov prijatých na príslušný trh burzy, je burza
povinná skonči� obchodovanie s týmito cennými pa-
piermi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená,
do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(6) Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na
príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa

55) Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
56) § 28 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 566/2001 Z. z.
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vz�ahuje povinnos� pod¾a § 39 alebo pod¾a osobitného
zákona,57) je povinný predloži� burze doklady o splnení
tejto povinnosti alebo rozhodnutie  všetkých akcioná-
rov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom
trhu burzy.  Burza je povinná skonči� obchodovanie
s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keï jej emi-
tent oznámil splnenie  záväzkov z povinnej ponuky na
prevzatie,32)  alebo bezodkladne po prijatí oznámenia
emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta
o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy.

(7) Emitent cenného papiera prijatého na trh kóto-
vaných cenných papierov alebo emitent cenného pa-
piera prijatého na regulovaný vo¾ný trh, ktorý má
v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že
s cenným papierom bude možné obchodova� na burze
alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na
trh burzy, zodpovedá majite¾om cenných papierov
a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku
pozastavenia obchodovania s cenným papierom pod¾a
odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera
z trhu z dôvodu pod¾a odseku 3 druhej vety.

(8) Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cen-
ných papierov alebo emitent akcií  prijatých na regu-
lovaný vo¾ný trh, ktorý má v prospekte cenného papie-
ra uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné
obchodova� na burze alebo že emitent požiada o prija-
tie akcií  na príslušný trh burzy, je povinný vyhlási�
povinnú ponuku33) na kúpu všetkých  akcií, s ktorými
by po vylúčení z trhu burzy pod¾a odseku 3 už nebolo
možné obchodova� na žiadnej burze, na zahraničnej
burze alebo na zahraničnom regulovanom verejnom
trhu58); tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani oso-
bitný zákon.57) 

(9) Emitent cenného papiera a fyzické osoby alebo
právnické osoby zodpovedné za zostavenie kótovacie-
ho prospektu, ktoré uviedli nepravdivé alebo neúplné
údaje v kótovacom prospekte, zodpovedajú za škodu,
ktorú tým spôsobili investorom.

§ 39

Emitent akcií prijatých na regulovaný vo¾ný trh,
ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj
o tom, že s akciou bude možné obchodova� na burze
alebo že emitent požiada o prijatie akcie na príslušný
trh burzy, môže rozhodnú� o tom, že akcia prestane
by� obchodovaná na  burze len za podmienok a postu-
pom pod¾a osobitného zákona;57)  to neplatí, ak sa
skončenie obchodovania s touto akciou netýka všet-
kých búrz, zahraničných búrz alebo  zahraničných
regulovaných verejných trhov,58) na ktorých sa s touto
akciou obchoduje.

§ 40

(1) Žiados� o prijatie iných investičných nástrojov

ako cenných papierov na obchodovanie na burze
predkladá člen burzy.

(2) Žiados� o prijatie iných investičných nástrojov
ako cenných papierov na obchodovanie na burze ob-
sahuje náležitosti pod¾a § 26 ods. 2 písm. a), b) a g)
primerane.

(3) Ak sa žiados� pod¾a odseku 1 podáva pre opcie
na kúpu alebo predaj akcií, je žiadate¾ povinný preuká-
za�, že emitent týchto akcií bol písomne upovedomený
o plánovanom predložení žiadosti. Emitent týchto akcií
môže do 30 dní od podania žiadosti namieta�  porušenie
svojich právom chránených záujmov. V námietke musí
emitent uvies� najmä, aké právom chránené záujmy
emitenta sú ohrozené, a údaje o tom, či mu hrozí vznik
škody z obchodovania predmetných opcií na burze. Bur-
za nesmie žiados� o prijatie schváli� pred uplynutím tejto
lehoty. Námietku emitenta akcií podanú po uplynutí
lehoty 30 dní je burza povinná zoh¾adni� len vtedy, ak
emitent dokáže, že mu z obchodovania predmetných
opcií na burze hrozí vznik škody.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevz�ahuje na opcie na
indexy finančného trhu.

(5) Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov
môže by� prijatá na obchodovanie na burze, len ak
menovitá hodnota alebo účtovná hodnota cenných
papierov, na ktoré sa opcia vz�ahuje, je najmenej
1 000 000 EUR.

(6) V prípade prijatia iných investičných nástrojov na
obchodovanie na burze platí § 26 ods. 13 primerane.

HLAVA I I

KÓTOVACÍ PROSPEKT

§ 41 

Obsah kótovacieho prospektu

(1) Kótovací prospekt musí obsahova� údaje,  ktoré
sú nevyhnutné pre investorov, aby mohli presne
a správne posúdi�  cenný papier, majetok a záväzky
emitenta, jeho finančnú situáciu, zisky a straty
a predpokladaný vývoj jeho hospodárenia, najmenej
však údaje pod¾a § 41 až 56 v závislosti od druhu
cenného papiera. Údaje v kótovacom prospekte musia
by�  prispôsobené povahe emitenta a cenných papie-
rov, pre ktoré sa podáva žiados� o kótovanie, a musia
by� formulované zrozumite¾ne a spôsobom umožňujú-
cim ich analýzu.

(2) Kótovací prospekt obsahuje najmä údaje o
a) osobách zodpovedných za zostavenie kótovacieho

prospektu (§ 41 a 42),
b) audítoroch zodpovedných za overenie účtovných

závierok emitenta vrátane ich výrokov59) o overení
účtovných závierok (§ 42),

c) cenných papieroch, pre ktoré sa podáva žiados�
o kótovanie (§ 43 až 45),

d) emitentovi (§ 46), 

57) § 119 zákona č. 566/2001 Z. z.
58) § 32 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
59) § 21 zákona č. 563/1991 Zb.
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e) základnom imaní emitenta (§ 47),
f) činnosti emitenta (§ 48), 
g) finančnej situácii a o majetku emitenta (§ 49),
h) štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emi-

tenta (§ 50),
i) aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hos-

podárenia emitenta (§ 51).

(3) Kótovací prospekt obsahuje podpis štatutárneho
orgánu emitenta alebo jeho zástupcu a vyhlásenie
osôb pod¾a odseku  2 písm. a), že 
a) údaje uvedené v kótovacom prospekte alebo v jeho

časti, za ktorú zodpovedajú, sú aktuálne, úplné
a pravdivé a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré
by mohli ovplyvni�  presné a správne posúdenia
emitenta a ním vydaných cenných papierov,

b) účtovné závierky emitenta za posledné tri účtovné
obdobia overil audítor.

§ 42

Údaje o osobách zodpovedných za kótovací
prospekt a za overenie účtovnej

závierky emitenta 

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o oso-
bách zodpovedných za kótovací prospekt a za overenie
účtovnej závierky:
a) obchodné meno a sídlo, ak sú právnickými osobami,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak sú fyzickými

osobami, a ak je táto fyzická osoba v pracovnom
alebo obdobnom vz�ahu k právnickej osobe, uvedie
sa jej funkcia u tejto právnickej osoby, obchodné
meno a sídlo tejto právnickej osoby,

c) za zostavenie ktorej časti kótovacieho prospektu
zodpovedajú osoby pod¾a písmen a) a b). 

(2) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o audíto-
roch zodpovedných za overenie účtovnej závierky za
posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku,
v ktorom sa podáva žiados� o kótovanie:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné

meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie úč-
tovných závierok emitenta, a evidenčné číslo ich
dekrétu alebo licencie,

b) výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtov-
ných závierok emitenta, a ak výrok audítora obsaho-
val výhrady, aj správu o overení účtovnej závierky,

c) skutočnos�, či boli audítorom overené aj iné časti
kótovacieho prospektu. 

§ 43

Údaje o cenných papieroch

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o cen-
ných papieroch, pre ktoré sa podáva žiados� o kótova-
nie:
a) druh, forma, podoba, počet kusov a ISIN cenných

papierov, menovitá hodnota cenného papiera a cel-

ková menovitá hodnota emisie; v prípade akcií vy-
daných v zahraničí, ktoré nemajú menovitú hodno-
tu, sa uvedie ich účtovná hodnota,

b) údaje o právnej skutočnosti rozhodujúcej na vyda-
nie cenných papierov, najmä rozhodnutie emitenta
o vydaní cenných papierov a číslo rozhodnutia, kto-
rým sa vydalo povolenie pod¾a osobitného záko-
na,60) ak je na vydanie  cenných papierov potrebné,

c) spôsob prevodu cenných papierov, ak je prevodite¾-
nos� cenných papierov obmedzená, údaj o spôsobe
jej obmedzenia,

d) spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov, ak
je emitentom zahraničná osoba, aj spôsob zdaňo-
vania výnosov z cenných papierov v štáte, kde má
sídlo emitent, vrátane údaja o tom, či je emitent
platcom zrážkovej dane z cenných papierov,

e) označenie burzy, na ktorej sa podala alebo podá
žiados� o prijatie na trh kótovaných cenných papie-
rov,

f) označenie burzy, na ktorej trh kótovaných cenných
papierov alebo regulovaný vo¾ný trh boli cenné pa-
piere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,

g) označenie zahraničnej burzy alebo zahraničného
regulovaného verejného trhu,58) na ktorom  sa
s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žia-
dosti o kótovanie,

h) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-
piermi, zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi alebo finančnej inštitúcie, prostredníctvom
ktorej budú vyplácané výnosy majite¾om cenných
papierov,

i) ak sa cenné papiere vydávajú alebo umiestňujú
súčasne vo viacerých štátoch, označenie častí emi-
sie určenej pre jednotlivé štáty,

j) údaj, či existujú predkupné práva na upisovanie
cenných papierov, spôsob ich výkonu a možnos�
ich prevodite¾nosti  a zaobchádzanie s neuplatne-
nými predkupnými právami,

k) možnos� vydania dočasných listov alebo písomných
potvrdení,61)

l) dátum vydania emisie cenných papierov, obchodné
meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo
zahraničného  obchodníka s cennými papiermi,
ktorí obstarali vydanie cenných papierov,

m) miesto vydávania cenných papierov pre verejnos�
s uvedením lehoty na upisovanie alebo nákup cen-
ných papierov vrátane možnosti predčasne skonči�
upisovanie alebo kráti� uskutočnené upisovanie; to
neplatí pre dlhopisy, ktoré sa vydávajú priebežne,

n) spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej
ceny,

o) obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré
upísali62) alebo upisujú celú emisiu alebo sa za úpis
tejto emisie zaručili; ak sa upisovanie nevz�ahuje
na celú emisiu, uvedie sa údaj o časti emisie, ktorá
nebola upísaná,

p) čistý výnos z vydania emisie pre emitenta s uvede-
ním účelu použitia takto získaných prostriedkov; to

60) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
61) § 168 ods. 2 Obchodného zákonníka.
62) § 6 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
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neplatí pre emisie dlhopisov, pri ktorých sa dlhopi-
sy vydávajú priebežne.

(2) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
akcia (ïalej len „kótovací prospekt akcií“), nemusí
obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. i) až o), ak pre
tieto akcie bola vykonaná verejná ponuka cenných
papierov menej ako 12 mesiacov pred podaním žiados-
ti o kótovanie.

(3) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
dlhopis (ïalej len „kótovací prospekt dlhopisov“), ne-
musí obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. j) a písm.
l) až p), ak pre tieto dlhopisy bola vykonaná verejná
ponuka cenných papierov menej ako tri mesiace pred
podaním žiadosti o kótovanie.

§ 44 

Údaje o akciách 

(1) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a § 43 tieto ïalšie údaje o akciách, pre ktoré sa
podáva žiados� o kótovanie:
a) oznámenie, či sa žiados� o kótovanie týka akcií už

prijatých na trh burzy alebo či sa žiados� o kótova-
nie podáva so zámerom uvedenia na trh burzy,

b) opis práv spojených s akciami, najmä spôsob vyko-
návania hlasovacích práv, práva na podiel na zisku,
na likvidačnom zostatku  a prioritné práva,

c) v prípade akcií vydaných v súvislosti so splynutím,
zlúčením alebo rozdelením  spoločnosti, s preda-
jom podniku alebo jeho časti, s ponukou na prevza-
tie  alebo v prípade akcií, ktoré je možné vyda� ako
protiplnenie nepeňažných vkladov, označenie mies-
ta, kde je možné nahliadnu� do dokumentov obsa-
hujúcich podmienky týchto operácií,

d) vznik práva na dividendu a lehota na uplatnenie
práva na jej výplatu vrátane uvedenia postupu
v prípade neuplatnenia práva na dividendu akcio-
nárom v stanovenej lehote,

e) emisný kurz alebo kúpna cena, emisné ážio63) a výš-
ka nákladov účtovaná upisovate¾ovi alebo kupujú-
cemu; v prípade plne nesplatených akcií aj podrob-
nosti o ich splatení,

f) údaje o predkupnom práve doterajších akcionárov
a o obmedzení alebo vylúčení tohto práva s uvede-
ním dôvodov a označenie osôb,  v prospech ktorých
bolo predkupné právo obmedzené alebo vylúčené;
v prípade obmedzenia alebo vylúčenia predkupné-
ho práva musí by� pri vydaní akcií zdôvodnená
výška emisného kurzu, ak sa akcie pri ich vydávaní
predávajú za peňažnú hotovos�, 

g) celková hodnota emisie a počet akcií ponúkaných
verejnosti, a ak je to možné, aj s rozlíšením pod¾a
druhov akcií,

h) suma nákladov na vydanie a umiestnenie akcií vrá-
tane odplaty poskytnutej obchodníkom s cennými
papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cen-
nými papiermi podie¾ajúcim sa na vydaní alebo
umiestnení cenných papierov a výška týchto nákla-

dov pripadajúca na jednu akciu; odplata musí by�
uvedená osobitne pre každého obchodníka s cen-
nými papiermi alebo zahraničného obchodníka
s cennými papiermi, 

i) dátum, ku ktorému majú by� akcie prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy, ak je tento
dátum známy,

j) zoznam ponúk na prevzatie64) akcií emitenta usku-
točnených za posledný rok predchádzajúci roku,
v ktorom sa podáva žiados�, podmienky týchto po-
núk na prevzatie, najmä ponúkané ceny, a údaje
o úspešnosti týchto ponúk na prevzatie,

k) zoznam ponúk na prevzatie akcií iných akciových
spoločností uskutočnených emitentom  za posled-
ný rok predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva
žiados�, podmienky týchto ponúk na prevzatie, naj-
mä ponúkané ceny, a údaje o úspešnosti týchto
ponúk na prevzatie,

l) počet a charakteristika ïalších akcií emitenta, kto-
ré majú by� súčasne s prijatím  akcií na trh kóto-
vaných cenných papierov verejne alebo neverejne
upisované alebo umiestňované, spolu s podrob-
nos�ami tohto upisovania alebo umiestňovania.

(2) Kótovací prospekt akcií nemusí obsahova� údaje
pod¾a odseku 1 písm. f) až h), ak pre tieto akcie bola
vykonaná verejná ponuka cenných papierov menej ako
12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie.

§ 45

Údaje o dlhopisoch

(1) Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem
údajov pod¾a § 43 tieto ïalšie údaje o dlhopisoch, pre
ktoré sa podáva žiados� o kótovanie:  
a) názov dlhopisu a číselné označenie dlhopisu, ak je

jeho náležitos�ou,
b) označenie právneho predpisu, na základe ktorého

boli vydané, a pri dlhopisoch vydaných v zahraničí
označenie súdov príslušných kona� v prípade spo-
ru,

c) mena, v ktorej boli dlhopisy vydané, možnos� vo¾by
meny; ak dlhopisy znejú na zúčtovaciu jednotku,
uvedie sa jej zmluvná úprava,

d) emisný kurz, spôsob určenia výnosu dlhopisu, ter-
míny a miesto jeho výplaty, lehota, v ktorej je mož-
né  uplatni� nároky  na vyplatenie výnosov z dlho-
pisu, a obchodné meno a sídlo obchodníka
s cennými papiermi alebo zahraničného obchodní-
ka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emiten-
ta vyplácanie výnosov z dlhopisu, ak emitent nevy-
konáva tieto činnosti samostatne, podmienky
predčasného vyplatenia pomernej časti výnosu
dlhopisu pod¾a emisných podmienok, spôsob a le-
hoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predčas-
nom vyplatení pomernej časti výnosu dlhopisu,

e) spôsob, termíny a miesto splatnosti menovitej hod-
noty dlhopisu, lehota, v ktorej je možné uplatni�
nároky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisu,
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-

63) § 157 ods. 2 Obchodného zákonníka.
64) § 114 a 118 zákona č. 566/2001 Z. z.
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piermi alebo zahraničného obchodníka s cennými
papiermi, ktorý obstaráva pre  emitenta splácanie
menovitej hodnoty dlhopisu, ak emitent nevykoná-
va tieto činnosti samostatne, podmienky predčas-
ného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu pod¾a
emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia
rozhodnutia emitenta o predčasnom splatení me-
novitej  hodnoty dlhopisu,

f) podmienky na poskytnutie ïalších výhod majite-
¾om dlhopisov,

g) ak za splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplá-
canie výnosov prevzala záruku právnická osoba
alebo fyzická osoba, aj údaj o mieste, kde je možné
oboznámi� sa s obsahom ručite¾ského záväzku,  

h) poradie práva na uspokojenie poh¾adávok z dlhopi-
sov v pomere k ostatným existujúcim alebo budú-
cim záväzkom emitenta,

i) ak bol ustanovený spoločný zástupca majite¾ov
dlhopisov, spôsob jeho ustanovenia, meno, priez-
visko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a ob-
chodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
rozsah jeho oprávnení a označenie miest, na kto-
rých možno nahliadnu� do príslušných zmlúv alebo
iných dokumentov o jeho ustanovení.

§ 46

Údaje o emitentovi 

Kótovací prospekt obsahuje tieto základné údaje
o emitentovi:
a) obchodné meno,  sídlo emitenta alebo adresa

umiestnenia hlavnej administratívnej prevádzkar-
ne emitenta, ak sa líši od sídla emitenta, alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je emitent  fy-
zickou osobou,

b) identifikačné číslo emitenta a označenie registrové-
ho súdu, ktorý ho pridelil; ak je emitentom cudzo-
zemec,65) označenie verejného zoznamu alebo regis-
tra, do ktorého sa zapisujú ustanovené údaje
týkajúce sa podnikate¾ov v štáte, v ktorom má sídlo
emitent, a identifikačné číslo, pod ktorým je v tom-
to verejnom zozname alebo registri zapísaný, 

c) predmet podnikania emitenta s odkazom na prí-
slušné ustanovenie v zakladate¾skej listine, v za-
kladate¾skej zmluve alebo v stanovách,

d) dátum vzniku emitenta a doba, na ktorú bol emi-
tent založený, ak bol založený na dobu určitú, 

e) právny poriadok a právny predpis, na základe ktoré-
ho bol emitent založený, a právna forma emitenta,

f) označenie miesta, kde je možné nahliadnu� do doku-
mentov o emitentovi citovaných  v kótovacom pro-
spekte alebo na ktoré odkazuje kótovací prospekt.

§ 47

Údaje o základnom imaní emitenta

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o základ-
nom imaní emitenta:

a) výška základného imania emitenta, druh, forma
a podoba akcií tvoriacich základné imanie, ich cha-
rakteristika a opis práv s nimi spojených a výška
nesplateného základného imania s uvedením počtu
a druhu doteraz nesplatených akcií zoradených
pod¾a rozsahu, v akom neboli splatené; u emitenta,
ktorý nie je akciovou spoločnos�ou, sa uvedú údaje
primerane pod¾a jeho právnej formy,

b) počet, forma a menovitá hodnota doteraz vydaných
vymenite¾ných dlhopisov a postupy pri ich  výmene
za akcie,

c) ak emitent patrí do skupiny s úzkymi väzbami, opis
tejto skupiny a opis postavenia emitenta v rámci
tejto skupiny,

d) počet, menovitá hodnota a účtovná hodnota akcií
vydaných emitentom v majetku emitenta alebo
právnickej  osoby, na ktorej má emitent priamy
alebo nepriamy podiel vyšší ako 50 %.

(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o základnom imaní
emitenta:
a) súčet menovitých hodnôt ešte nevydaných akcií, ak

emitent rozhodol o zvýšení základného imania ale-
bo o podmienenom zvýšení základného imania,66)
lehota na jeho zvýšenie, okruh osôb, ktoré majú
predkupné právo alebo právo na výmenu cenných
papierov za tieto akcie,

b) počet a charakteristika akcií, ktoré nezakladajú po-
diel na základnom imaní emitenta,

c) podmienky ustanovené stanovami emitenta na zvy-
šovanie a znižovanie základného imania,  na vyda-
nie nových akcií a na zmenu práv vyplývajúcich
z jednotlivých druhov akcií, ak sú tieto podmienky
prísnejšie ako podmienky ustanovené zákonom,

d) súhrnný opis operácií, ktorými došlo za posledných
36 kalendárnych mesiacov pred podaním  žiadosti
o kótovanie k zmenám v základnom imaní emiten-
ta, v počte alebo v druhu akcií, do ktorých je zá-
kladné imanie rozložené,

e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzic-
kých  osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré ovládajú47)  emitenta, ak sú alebo môžu
by� emitentovi známe,

f) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzic-
kých  osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel na
základnom imaní emitenta alebo na hlasovacích
právach emitenta podiel rovný alebo vyšší ako 5 %,
ak emitentovi môžu by�  známe.

§ 48

Údaje o činnosti emitenta 

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o činnosti
emitenta: 
a) hlavné oblasti činnosti emitenta, najmä druhy vý-

robkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú
údaje o nových výrobkoch a činnostiach emitenta

65) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

66) § 207 Obchodného zákonníka.
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za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti
o kótovanie,

b) výška tržieb v posledných troch účtovných obdo-
biach pred podaním žiadosti o kótovanie; ak sa
žiados� týka dlhopisov, výška tržieb v posledných
dvoch účtovných obdobiach pred podaním žiadosti
o kótovanie, 

c) adresa umiestnenia prevádzkarní emitenta s obra-
tom vyšším ako 10 % z celkového obratu emitenta
za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred po-
daním žiadosti o kótovanie a súhrnný opis nehnu-
te¾ností vo vlastníctve emitenta, 

d) u emitentov činných v oblasti �ažby nerastných su-
rovín alebo ropy opis nálezísk, odhad hospodársky
využite¾ných zásob, rozsah a postup doterajších
prác a očakávaná doba ich trvania a podmienky, za
akých emitent využíva náleziská,

e) výnimočné skutočnosti a udalosti, ktoré ovplyvnili
údaje pod¾a písmen a) až d),

f) údaje o závislosti emitenta od patentov a licencií,
o zmluvách uzavretých emitentom a o nových vý-
robných procesoch, ak majú zásadný význam pre
podnikate¾skú činnos� emitenta a jeho ziskovos�
alebo pre zabezpečenie odbytu výrobkov alebo slu-
žieb poskytovaných emitentom,

g) údaje o súdnych, správnych alebo arbitrážnych ko-
naniach, ktoré mali v období 24 kalendárnych me-
siacov pred podaním žiadosti o kótovanie výz-
namný vplyv na finančnú situáciu emitenta alebo
môžu ma� v budúcnosti významný vplyv na finan-
čnú situáciu emitenta,

h) číselné údaje o hlavných investíciách uskutočne-
ných v bežnom účtovnom období a v troch predchá-
dzajúcich účtovných obdobiach vrátane číselných
údajov o investíciách do cenných papierov iných
emitentov,

i) údaje o hlavných uskutočňovaných investíciách
s výnimkou údajov o investíciách do cenných pa-
pierov iných emitentov,  rozdelenie týchto investícií
na domáce a zahraničné a spôsob ich financovania,
najmä či boli tieto investície financované z vlast-
ných zdrojov alebo z cudzích zdrojov,

j) údaje o hlavných plánovaných výdavkoch emiten-
ta, o ktorých rozhodli orgány emitenta, okrem pri-
pravovaných investícií do cenných papierov iných
emitentov.

(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o činnosti emitenta:
a) rozdelenie tržieb pod¾a jednotlivých činností emi-

tenta a pod¾a trhov v rôznych zemepisných oblas-
tiach, ak tieto činnosti alebo trhy majú s oh¾adom
na spôsob  predaja výrobkov alebo poskytovania
služieb emitentom podstatné odlišnosti,

b) informácie o hlavných smeroch výskumu alebo vý-
voja nových výrobkov a výrobných procesov za po-
sledné tri účtovné obdobia,

c) prerušenia podnikate¾skej činnosti emitenta v po-
sledných  36 kalendárnych mesiacoch  pred  poda-
ním žiadosti o kótovanie s výnimkou takých preru-
šení, ktoré mali iba zanedbate¾ný vplyv na výsledky
podnikate¾skej činnosti emitenta,

d) počet zamestnancov a zmeny počtu zamestnancov

za posledné tri účtovné obdobia s výnimkou takých
zmien, ktoré mali iba zanedbate¾ný vplyv na výsledky
podnikate¾skej činnosti emitenta, a rozdelenie za-
mestnancov pod¾a jednotlivých činností emitenta.

§ 49

Údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o finan-
čnej situácii a o majetku  emitenta:
a) posledné tri účtovné závierky emitenta v rozsahu

súvahy a výkazu ziskov a strát uvedené v porovná-
vacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve
účtovné závierky v rozsahu súvahy a výkazu ziskov
a strát,

b) príloha k účtovnej závierke za posledné účtovné
obdobie,

c) posledné tri konsolidované účtovné závierky emi-
tenta v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, ak
ich emitent zostavuje, uvedené v porovnávacej ta-
bu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve konsoli-
dované účtovné závierky v rozsahu súvahy a výka-
zu ziskov a strát, ak ich emitent zostavuje,

d) príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za po-
sledné účtovné obdobie, ak ju emitent zostavuje,

e) posledné tri účtovné závierky emitenta zostavené
pod¾a medzinárodných účtovných štandardov
v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, uvedené
v porovnávacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov po-
sledné dve účtovné závierky zostavené pod¾a medzi-
národných účtovných štandardov v rozsahu súva-
hy a výkazu ziskov a strát,

f) príloha k účtovnej závierke zostavenej pod¾a medzi-
národných účtovných štandardov za posledné úč-
tovné obdobie,

g) posledné tri konsolidované účtovné závierky emi-
tenta zostavené pod¾a medzinárodných účtovných
štandardov v rozsahu súvahy a výkazu ziskov
a strát, ak ich emitent zostavuje, uvedené v porov-
návacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve
konsolidované účtovné závierky zostavené pod¾a
medzinárodných účtovných štandardov v rozsahu
súvahy a výkazu ziskov a strát, ak ich emitent zo-
stavuje,

h) príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke zosta-
venej pod¾a medzinárodných účtovných štandardov
za posledné účtovné obdobie, ak ju emitent zosta-
vuje,

i) preh¾ad zdrojov financovania a použitia fondov
emitenta za posledné tri účtovné obdobia predchá-
dzajúceho roka, v ktorom sa podáva žiados� o kó-
tovanie, uvedené v porovnávacej tabu¾ke.

(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o finančnej situácii
a o majetku emitenta:
a) výšku zisku po zdanení alebo výšku straty pripada-

júcej na jednu akciu emitenta za posledné tri úč-
tovné obdobia; emitent, ktorý v kótovacom pro-
spekte akcií uvádza aj konsolidovanú účtovnú
závierku, uvedie tiež výšku konsolidovaného zisku
po zdanení alebo výšku straty  za posledné tri úč-
tovné obdobia,
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b) výšku dividend pripadajúcu na jednu akciu za po-
sledné tri účtovné obdobia.

(3) Údaje pod¾a odseku 2 písm. a) a b) musia by�
upravené  tak, aby zoh¾adňovali zmeny v počte akcií
alebo zmeny v základnom imaní emitenta za posledné
tri účtovné obdobia a umožňovali porovnanie. Spôsob
úpravy, prípadne vzorec sa uvedie v kótovacom pro-
spekte akcií.

(4) Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem
údajov  pod¾a odseku 1 tieto údaje o finančnej situácii
a o majetku  emitenta:
a) celkové množstvo prijatých bankových úverov

a iných úverov  a údaje o ich splatnosti v členení
na zabezpečené a nezabezpečené úvery a spôsob
ich zabezpečenia,

b) celkové množstvo záväzkov emitenta vrátane záväz-
kov z dlhopisov vydaných emitentom a údaje o ich
splatnosti v členení na zabezpečené a nezabezpeče-
né záväzky  a spôsob ich zabezpečenia; ak emitent
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, záväz-
ky v rámci konsolidovaného celku sa nezoh¾adňu-
jú, pričom táto skutočnos� sa musí uvies�,

c) celkové množstvo poh¾adávok emitenta vrátane po-
h¾adávok z dlhopisov vydaných inými osobami
v majetku emitenta a údaje o ich splatnosti v čle-
není na zabezpečené a nezabezpečené poh¾adávky
a spôsob ich zabezpečenia,

d) údaje o záväzkoch iných právnických osôb alebo
fyzických osôb, za ktoré ručí emitent.

(5) Ak emitent neprijal žiadne úvery, nemá záväzky
a neručí za záväzky iných právnických osôb alebo
fyzických osôb, v kótovacom prospekte to výslovne
uvedie. 

(6) Emitent, ktorý zostavuje vlastnú účtovnú závier-
ku aj konsolidovanú účtovnú závierku, môže požiada�
burzu o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte
len jednej z nich; burza súhlas udelí, ak v kótovacom
prospekte neuvedená účtovná závierka alebo konsoli-
dovaná účtovná závierka neobsahuje podstatné doda-
točné údaje oproti v kótovacom prospekte uvedenej
konsolidovanej účtovnej závierke alebo účtovnej zá-
vierke. Emitent môže požiada� burzu o súhlas na uve-
denie v kótovacom prospekte len účtovnej závierky
pod¾a odseku 1 písm. a) alebo účtovnej závierky pod¾a
odseku 1 písm. e) alebo o súhlas na uvedenie v kóto-
vacom prospekte len konsolidovanej účtovnej závierky
pod¾a odseku 1 písm. c) alebo konsolidovanej účtovnej
závierky pod¾a odseku 1 písm. g); burza súhlas udelí,
ak v kótovacom prospekte neuvedená účtovná závier-
ka alebo konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje
podstatné dodatočné údaje oproti v kótovacom pro-
spekte uvedenej účtovnej závierke alebo konsolidova-
nej účtovnej závierke.

(7) Doba medzi predložením kótovacieho prospektu
burze a koncom účtovného obdobia, ku ktorému bola
zostavená posledná zverejnená účtovná závierka alebo
konsolidovaná účtovná závierka pod¾a odseku 1, ne-
smie by� dlhšia ako 18 mesiacov. Burza môže v odô-
vodnených prípadoch uvedených v burzových pravid-
lách upusti� od tejto podmienky a len v prípade, ak

nezverejnením účtovnej závierky alebo konsolidovanej
účtovnej závierky nebol porušený zákon.

  (8) Ak doba medzi predložením kótovacieho pro-
spektu burze a koncom účtovného obdobia, ku ktoré-
mu bola zostavená posledná zverejnená účtovná zá-
vierka alebo konsolidovaná účtovná závierka,
prekročila devä� mesiacov, uvedie sa v kótovacom pro-
spekte priebežná účtovná závierka najmenej za prvých
šes� mesiacov tohto obdobia. Ak táto účtovná závierka
nie je overená audítorom, uvedie sa  táto skutočnos�
v kótovacom prospekte.

  (9) U emitenta, ktorý zostavuje konsolidovanú úč-
tovnú závierku, rozhodne burza na žiados�, či účtovná
závierka pod¾a odseku 8 musí by� spracovaná v kon-
solidovanej forme.

(10) Osobitne sa uvedie akáko¾vek významná zme-
na, ktorá nastala odo dňa, ku ktorému bola zostavená
posledná zverejnená účtovná závierka  alebo konsoli-
dovaná účtovná závierka pod¾a odseku 1, alebo odo
dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka
pod¾a odseku 8.

(11) Ak emitent nemá sídlo v členskom štáte a jeho
vlastná účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná
závierka nie je v súlade s predpismi  Európskej únie
o účtovníctve a nepodáva verný a pravdivý obraz
o majetku a finančnej situácii emitenta, kótovací pro-
spekt musí by� doplnený o údaje zodpovedajúce týmto
predpisom.

(12) Ak sú súčas�ou kótovacieho prospektu konso-
lidované účtovné závierky, uvedú sa v prospekte aj
a) použité postupy na vykonanie konsolidácie účtov-

ných závierok,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podni-

kate¾ských subjektov zahrnutých do konsolidova-
nej účtovnej závierky,

c) pre každý podnikate¾ský subjekt pod¾a písmena a)
súhrnná výška podielov na týchto podnikate¾ských
subjektoch držaných tretími osobami, ak sú účtov-
né závierky úplne konsolidované, alebo pomer roz-
hodujúci pre konsolidáciu, ak sa konsolidácia vy-
konáva pomerne.

(13) Kótovací prospekt obsahuje aj údaje  o každom
podnikate¾skom subjekte, na ktorom má emitent
priamy alebo nepriamy podiel, ktorý tvorí najmenej
10 % základného imania a rezerv emitenta alebo 10 %
čistého ročného zisku alebo straty emitenta. Ak je
emitent súčas�ou konsolidovaného celku, uvedú sa
údaje o každom podnikate¾skom subjekte, na ktorom
má emitent priamu alebo nepriamu účas�, ktorá tvorí
najmenej 10 % konsolidovaného vlastného imania ale-
bo najmenej 10 % konsolidovaného čistého ročného
zisku alebo straty konsolidovaného celku. U každého
takéhoto podnikate¾ského subjektu sa uvedie
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b) predmet podnikania,
c) upísané základné imanie,
d) výška a druhy rezerv, zisk alebo strata po zdanení

v poslednom účtovnom období, ak podnikate¾ský
subjekt zverejňuje ročnú účtovnú závierku,

e) podiel emitenta na podnikate¾skom subjekte,
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f) suma, ktorá nebola za podiel pod¾a písmena e)
zaplatená,

g) výnos z podielu pod¾a písmena e) za posledné úč-
tovné obdobie,

h) u emitenta akcií sa uvedie aj účtovná hodnota po-
dielu pod¾a písmena e) a výška poh¾adávok a záväz-
kov emitenta voči každému podnikate¾skému sub-
jektu.

(14) V kótovacom prospekte akcií sa uvedú aj údaje
o právnických osobách, ktoré nie sú podnikate¾skými
subjektmi  pod¾a odseku 13 a v ktorých má emitent
priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní
alebo na hlasovacích právach vo výške najmenej 10 %.
U každej právnickej osoby sa uvedie názov, sídlo a výš-
ka podielu emitenta. 

(15) Údaje pod¾a odsekov 13 a 14 nemusia by� v kó-
tovacom prospekte uvedené, ak emitent preukáže, že
príslušné podiely drží len na prechodnú dobu. Burza
môže schváli�  neuvedenie údajov pod¾a odseku 13
písm. h) a odseku 14 aj vtedy, ak ide o podiely, ktoré
majú pre posúdenie akcií, pre ktoré podáva žiados�
o kótovanie, len nepatrný význam, a ak burza dôjde
k záveru, že neuvedenie týchto údajov v kótovacom
prospekte nebude zavádza� investorov.

(16) Ak emitent kontroluje skupinu s úzkymi väzba-
mi,  ktorej súčas�ou sú podnikate¾ské subjekty s rov-
nakým alebo obdobným predmetom činnosti, uvedú sa
v kótovacom prospekte cenného papiera údaje pod¾a
§ 48 a 51 za emitenta aj za túto skupinu. Burza môže
schváli� uvedenie len údajov o emitentovi alebo len
údajov o skupine s úzkymi väzbami, ak tým nedôjde
k zamlčaniu skutočností významných pre rozhodova-
nie investorov.

§ 50

Údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných
orgánoch emitenta

(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o štatu-
tárnych orgánoch, o dozorných orgánoch a o proku-
ristoch emitenta:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý po-

byt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej
rady a prokuristov emitenta,

b) údaje o podnikate¾skej činnosti osôb pod¾a písme-
na a) vykonávanej mimo ich činnosti pre emitenta.

(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje tieto ïalšie
údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch
emitenta: 
a) identifikačné údaje o zakladate¾och emitenta, ak

emitent  bol založený pred menej ako piatimi rokmi
pred podaním žiadosti o kótovanie,

b) súhrnná výška plnenia akéhoko¾vek druhu poskyt-
nutého emitentom osobám pod¾a odseku 1 písm. a)
za  posledné účtovné obdobie pred podaním žiados-
ti o kótovanie, najmä mzda, odmeny, tantiémy, po-
diel na zisku, náhrada nákladov, poistné, prémie,

provízie a vecné plnenia, pričom sa uvedie súhrnná
výška za každý orgán zvláš�,

c) súhrnná výška plnenia, ktoré osobám uvedeným
v odseku 1 písm. a) poskytli podnikate¾ské subjek-
ty patriace do skupiny s úzkymi väzbami kontrolo-
vanej emitentom, pričom sa uvedie  súhrnná výška
plnenia pre každý orgán zvláš�,

d) podiel osôb pod¾a odseku 1 písm. a) na základnom
imaní emitenta a opcie, na základe ktorých môžu
tieto osoby získa� ïalšie akcie emitenta,

e) údaje o spôsobe a rozsahu účasti členov štatutár-
nych orgánov a členov dozorných orgánov emitenta
na obchodoch vykonávaných emitentom, ktoré sú
pre emitenta neobvyklé z h¾adiska ich formy, povahy,
podmienok alebo predmetu, v priebehu bežného
a posledného ukončeného účtovného obdobia a úda-
je o takýchto obchodoch, ktoré sa uskutočnili  počas
predchádzajúcich účtovných období a neboli do dňa
podania žiadosti o kótovanie vyporiadané,

f) sumu nesplatených  pôžičiek, ktoré emitent posky-
tol osobám pod¾a odseku 1 písm. a), sumu poh¾a-
dávok verite¾ov týchto osôb zabezpečených ručením
emitenta a iné záruky, ktoré za tieto osoby emitent
prevzal,

g) údaje o možnosti zamestnancov emitenta podie¾a�
sa na základnom imaní emitenta.

§ 51

Údaje o aktuálnom vývoji a o predpokladanom
vývoji hospodárenia emitenta

Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o aktuálnom
vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emi-
tenta:
a) všeobecné údaje o činnosti emitenta od konca po-

sledného účtovného  obdobia, za ktoré bola zosta-
vená a zverejnená účtovná závierka, najmä údaje
o hlavných aktuálnych trendoch vo výrobe alebo
v poskytovaných službách, predaji, vývoji zásob
a objednávok a o tendenciách posledného vývoja
nákladov a predajných cien,

b) údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situ-
ácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa  podáva
žiados�.

§ 52

Kótovací prospekt podielových listov 

(1) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
podielový list, obsahuje okrem údajov, ktoré sa vz�a-
hujú na kótovací prospekt akcií,  tieto ïalšie údaje:
a) údaje o podielovom fonde a o depozitárovi  podielo-

vého fondu pod¾a predajného prospektu podielové-
ho fondu,50)

b) počiatočnú hodnotu jedného podielu,67)
c) údaje o stave cenných papierov v podielovom fonde

z poslednej správy o hospodárení emitenta s majet-
kom v podielovom fonde,68) ktorá bola zverejnená,

67) § 28 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
68) Príloha č. 2 k zákonu č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
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d) pravidlá zis�ovania, rozde¾ovania a iného použitia
výnosov z majetku v podielovom fonde.

(2) Údaje pod¾a § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49
ods. 2, 3, 8 a 10 sa podávajú osobitne za správcovskú
spoločnos� aj za podielový fond.69)

§ 53

Kótovací prospekt dočasných listov

Na kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
dočasný list, sa vz�ahujú ustanovenia o kótovacom
prospekte akcií.

§ 54

Kótovací prospekt cenných papierov
zastupujúcich akcie

(1) Kótovací prospekt cenných papierov zastupujú-
cich akcie  obsahuje tieto údaje o ich emitentovi: 
a) údaje pod¾a § 46 písm. a), b), d) a e), 
b) údaje pod¾a § 47 ods. 1 písm. a),
c) údaje pod¾a § 50 ods. 1 písm. a),
d) predmet podnikania emitenta; ak vykonáva emitent

viac druhov činnosti, uvedie sa stručná charakte-
ristika každého z nich,

e) údaje o právnických osobách alebo fyzických oso-
bách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach emitenta väčší ako 20 %,

f) účtovnú závierku v rozsahu súvahy, výkazov ziskov
a strát a prílohy za posledné  účtovné obdobia
predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiados�
o kótovanie,

g) predbežnú účtovnú závierku za prvých šes� mesia-
cov účtovného obdobia, ak je doba medzi dátumom,
ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, a dá-
tumom podania žiadosti o kótovanie dlhšia ako de-
vä� mesiacov; ak nebola predbežná účtovná závier-
ka overená audítorom, uvedie sa aj táto skutočnos�;
ak emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú zá-
vierku, rozhodne úrad na žiados�, či predbežná
účtovná závierka musí by� spracovaná  v konsoli-
dovanej forme,

h) akúko¾vek významnú zmenu, ktorá nastala odo
dňa, ku ktorému bola zostavená posledná zverejne-
ná účtovná závierka pod¾a písmena f), alebo odo
dňa, ku ktorému bola zostavená predbežná účtovná
závierka pod¾a písmena g).

(2) Kótovací prospekt cenných papierov zastupujú-
cich akcie obsahuje tieto údaje o cenných papieroch
zastupujúcich akcie, pre ktoré sa podáva žiados� o kó-
tovanie:
a) údaje pod¾a § 43 ods. 1 písm. a), c), d)  a  e),
b) údaje pod¾a § 44 ods. 1 písm. g) a i),
c) označenie právneho predpisu, na základe ktorého

boli vydané, a pri cenných papieroch vydaných
v zahraničí označenie súdov príslušných kona�
v prípade sporu,

d) spôsob vykonávania  práv vz�ahujúcich sa na za-
stupované akcie, najmä hlasovacieho práva a práva

na podiel na výnosoch a na likvidačnom zostatku,
a podmienky, za ktorých môže emitent cenných
papierov zastupujúcich akcie vykonáva� takéto
práva, postup pri získavaní pokynov majite¾ov cen-
ných papierov zastupujúcich akcie,

e) možnos� a podmienky výmeny cenných papierov
zastupujúcich akcie za akcie,

f) zabezpečenie nárokov majite¾ov cenných papierov
zastupujúcich akcie voči ich emitentovi,

g) výšku provízie a nákladov, ktoré hradí emitent
v súvislosti s vydaním cenných papierov zastupu-
júcich akcie, výplatou kupónov, vydaním dodatoč-
ných cenných papierov zastupujúcich akcie a vý-
menou cenných papierov zastupujúcich akcie  za
akcie,

h) spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej
ceny cenných papierov zastupujúcich akcie s uve-
dením výšky nákladov, ktoré hradí upisovate¾ alebo
kupujúci.

§ 55

Kótovací prospekt dlhopisov v niektorých
špecifických prípadoch

(1) Kótovací prospekt vymenite¾ných dlhopisov ob-
sahuje rovnaké údaje ako kótovací prospekt dlhopisov
s výnimkou údajov o emitentovi vymenite¾ného dlho-
pisu, ktoré musia by� uvedené v rovnakom rozsahu
ako u emitenta akcií, a tieto ïalšie údaje o
a) akciách emitenta, ktorých vydanie môže majite¾

vymenite¾ného dlhopisu požadova�  v rozsahu po-
d¾a § 43 a 44,

b) emitentovi akcií, ak emitentom vymenite¾ných
dlhopisov je cudzozemec, ktorý nie je emitentom
akcií, za ktoré majú by� vymenené vymenite¾né
dlhopisy,

c) postupe  pri výmene vymenite¾ných dlhopisov za
akcie.

 (2) Kótovací prospekt dlhopisov, za ktorých splate-
nie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov
prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba,
obsahuje aj údaje  pod¾a § 42 ods. 2 a údaje o týchto
právnických osobách alebo fyzických osobách pod¾a
§ 46, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1, § 49, § 50 ods. 1 a § 51,
ak tieto údaje môžu by� emitentovi známe, a údaj
o mieste, kde je možné oboznámi� sa s obsahom ruči-
te¾ského záväzku.

§ 56

Zúženie kótovacieho prospektu

(1) Burza môže za podmienok ustanovených v bur-
zových pravidlách povoli� zúženie obsahu kótovacieho
prospektu na informácie pod¾a § 43 až 45 a na infor-
mácie o podmienkach vydania cenných papierov, ak
sa podáva žiados� o kótovanie pre 
a) akcie pride¾ované bezodplatne majite¾om  akcií,

ktoré sú už prijaté na trh kótovaných cenných
papierov burzy, na ktorej sa podáva žiados� o kóto-
vanie,

69) § 5 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
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b) akcie vydané ako náhrada  za iné akcie toho istého
emitenta, pričom sa nezvyšuje základné imanie,
pričom akcie, ktoré sa nahrádzajú, sú už prijaté na
trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej
sa podáva žiados� o kótovanie,

c) akcie pochádzajúce z výmeny za vymenite¾né dlho-
pisy alebo na základe výkonu práva k prioritným
dlhopisom, ak sú akcie emitenta,  ktorého akcie sa
vymieňajú, už prijaté na trh kótovaných cenných
papierov burzy, na ktorej sa podáva žiados� o kóto-
vanie,

d) akcie, pri ktorých počet alebo súčin menovitej hod-
noty akcií a ich počtu neprekračuje 10 % z počtu
alebo súčinu menovitej hodnoty akcií a počtu akcií
toho istého druhu, ktoré už boli prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa
podáva žiados� o kótovanie,

e) akcie pride¾ované zamestnancom, ak akcie toho
istého druhu už boli prijaté na trh kótovaných
cenných papierov burzy,

f) cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných
papierov inej burzy.

(2) Ak cenné papiere, pre ktoré sa podáva žiados�
o kótovanie, sú dlhopisy vydávané bankou, ktorej iné
cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cen-
ných papierov tejto burzy,  môže burza za podmienok
uvedených v burzových pravidlách schváli� zúženie
obsahu kótovacieho prospektu na údaje pod¾a § 41
ods. 3,  § 42 a údaje o týchto dlhopisoch pod¾a § 43
a 45 a § 49 ods. 7.

(3) Burza môže za podmienok ustanovených v bur-
zových pravidlách schváli� zúženie obsahu kótovacie-
ho prospektu akcií, ak sa žiados� o kótovanie podáva
pre akcie ponúkané akcionárom emitenta na základe
predkupného práva, pričom akcie tohto emitenta sú
už kótované na tej istej burze, na údaje pod¾a § 41
ods. 3, § 42, 43 a 44, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1
písm. a), c) a d), § 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1
písm. f), g), i) a j),  § 48 ods. 2 písm. c), § 49 ods. 8, 11
a 16, § 50 ods. 1 a ods. 2  písm. b), d) až f) a § 51.

(4) Burza môže za podmienok ustanovených v bur-
zových pravidlách schváli� zúženie obsahu kótovacie-
ho prospektu vymenite¾ných dlhopisov, ak sa žiados�
o kótovanie podáva pre vymenite¾né dlhopisy emiten-
ta, ak sú akcie emitenta, ktorého akcie sa budú vymie-
ňa� za vymenite¾né dlhopisy, už prijaté na trh kótova-
ných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva
žiados� o kótovanie, na údaje pod¾a § 41 ods. 3, § 42,
43 a 45,  § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), c) a d),
§ 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1 písm. f), g), § 48
ods. 2 písm. c), i) a j), § 49 ods. 6 a 15, § 50 ods. 1
a ods. 2  písm. b), d) až f), § 51,  § 55 písm. c), základné
údaje o akciách, za ktoré majú by� vymieňané vyme-
nite¾né dlhopisy, a opis práv s nimi spojených a údaje
pod¾a § 49 ods.1 písm. a) až d) za posledné účtovné
obdobie predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva
žiados� o kótovanie. 

(5) Burza  môže za podmienok ustanovených v bur-
zových pravidlách schváli�  zúženie obsahu kótovacie-
ho prospektu dlhopisov emitenta, ktorého iné cenné
papiere už boli prijaté na trh  kótovaných cenných

papierov tejto burzy, na údaje pod¾a § 41 ods. 3, § 42,
43 a 45, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), § 47
ods. 2 písm. c),  § 48 ods. 1 písm. g), § 49 ods. 3 a 14,
§ 50 ods. 1 a § 51 a údaje pod¾a § 49 ods. 1 písm. a)
až d) za posledné účtovné obdobie predchádzajúce
roku, v ktorom sa podáva žiados� o kótovanie. 

(6) Burza môže za podmienok ustanovených v bur-
zových pravidlách schváli� zúženie obsahu kótovacie-
ho prospektu podielových listov emitenta, ktorého iné
cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cen-
ných papierov tejto burzy, na údaje  pod¾a § 41 ods. 3,
§ 42 až 44, § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49 ods. 2, 3, 6
a 8 vz�ahujúce sa na podielový fond  a údaje odseku 1
písm. a) až d).

§ 57

Rozšírenie kótovacieho prospektu

Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustano-
vi� ïalšie náležitosti kótovacieho prospektu, ktoré nie
sú ustanovené ako jeho minimálne náležitosti pod¾a
tohto zákona. Tieto ïalšie náležitosti kótovacieho pro-
spektu musia by� v súlade s ustanovením § 41 ods. 1.

PIATA ČASŤ

DOH¼AD

§ 58

Predmet doh¾adu

(1) Úrad vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona a oso-
bitného zákona12) nad burzou, členmi burzy, nad emi-
tentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na trh
burzy, a nad osobami, ktoré vydali iné investičné ná-
stroje prijaté na obchodovanie na burze.

(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných vše-

obecne záväzných právnych predpisov, burzových
pravidiel s výnimkou pod¾a odseku 3 a osobitných
právnych predpisov,39)

b) dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení.

(3) Predmetom doh¾adu nie je dodržiavanie ustano-
vení burzových pravidiel upravujúcich vz�ahy medzi
burzou a jej členmi.

(4) Vz�ahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi
doh¾adu pod¾a odseku 1 a postup úradu pri výkone
tohto doh¾adu sa spravujú ustanoveniami osobitného
zákona.12)

(5) Osoby podliehajúce doh¾adu sú povinné v úra-
dom určenej lehote  odovzda� úradu ním požadované
údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon
tohto doh¾adu.

(6) Burza je povinná umožni� účas� osôb poverených
výkonom doh¾adu na rokovaní valného zhromaždenia
burzy, predstavenstva alebo dozornej rady burzy
a vopred oznámi� úradu termín zasadnutia týchto or-
gánov burzy.
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§ 59

Oprávnenia úradu

(1) Úrad je oprávnený
a) kontrolova� burzový obchod,
b) informova� predstavenstvo burzy o zistených poru-

šeniach burzových pravidiel,
c) zúčastňova� sa prostredníctvom svojho zástupcu

na zasadnutí predstavenstva s právom pozastavi�
výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje všeobecne
záväzným právnym predpisom alebo burzovým pra-
vidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva môže
by� pozastavený najdlhšie na 30 dní; počas tejto
doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,

d) vyžadova� od burzy a od ïalších osôb podliehajú-
cich doh¾adu pod¾a tohto zákona údaje, doklady
a informácie potrebné na riadny výkon doh¾adu,
najmä účtovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia
s burzovým obchodom,

e) požadova� od účastníkov burzového obchodu po-
skytnutie informácií o ich klientoch a o osobách,
ktoré  majú záväzky alebo poh¾adávky z burzového
obchodu, ako aj o zmenách majite¾ov cenných pa-
pierov a iných  investičných nástrojov prijatých na
burzový obchod v prípade, že existuje dôvodné po-
dozrenie o porušení ustanovení tohto zákona, oso-
bitných zákonov39) alebo burzových pravidiel alebo
ak sa vyskytli iné skutočnosti, ktoré by mohli na-
ruši� priebeh obchodovania. 

(2) Úrad je oprávnený na účely výkonu doh¾adu
pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona3) požia-
da� vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
o využitie technického systému pod¾a § 13 ods. 3 za-
mestnancami úradu na účely získania údajov potreb-
ných na výkon doh¾adu. Burza je povinná bez zbytoč-
ného odkladu tejto žiadosti vyhovie�.

Sankcie

§ 60

(1) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej
v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení
tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, osobitných predpisov,39) v nedodržiavaní pod-
mienok ustanovených v povolení alebo v  rozhodnutí
o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok
ustanovených v § 4 ods. 2, ustanovení burzových pra-
vidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú
doh¾adu, môže úrad pod¾a povahy, závažnosti, miery
zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho kona-
nia a jeho následkov
a) uloži� opatrenia na odstránenie a  nápravu ziste-

ných nedostatkov,
b) zruši� burzový obchod,
c) uloži� burze alebo emitentovi uverejnenie opravy

neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe
zákonom určenej povinnosti,

d) uloži� burze skonči� nepovolenú činnos�,

e) uloži� pokutu až do 20 000 000 Sk,
f) obmedzi� jej činnos� alebo pozastavi� najdlhšie na

jeden rok povolenie,
g) odňa� povolenie.

(2) Ak úrad pri výkone doh¾adu zistil, že osoba vyko-
náva bez povolenia činnos�, na ktorú je potrebné po-
volenie pod¾a § 4, zakáže jej vykonávanie tejto činnos-
ti, uloží jej pokutu pod¾a odseku 1 písm. e) a oznámi
túto skutočnos� orgánu činnému v trestnom konaní.25)

(3) Úrad môže uloži� členovi predstavenstva, gene-
rálnemu riadite¾ovi, členovi dozornej rady burzy alebo
vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov za
porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto záko-
na  alebo iných všeobecne záväzných právnych  pred-
pisov, ktoré sa vz�ahujú na výkon činnosti burzy, zo
stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo
povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom
pokutu pod¾a závažnosti a povahy porušenia až do
výšky dvanás�násobku mesačného priemeru jeho cel-
kových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 me-
siacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením
pokuty prestala by� dôveryhodnou osobou pod¾a § 4
ods. 11, je burza povinná bez zbytočného odkladu
odvola� z funkcie.

(4) Ak úrad pri výkone doh¾adu zistí, že burza poru-
šila povinnos� pod¾a § 38 ods. 1,  môže okrem uloženia
sankcie pod¾a odseku 1 pozastavi� obchodovanie
s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je
dotknuté ustanovenie § 63.

(5) Sankcie pod¾a odsekov 1 až 3 možno uklada�
súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právo-
platnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opä-
tovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená
pokuta, môže úrad opakovane uklada� pokuty až do
výšky dvojnásobku sumy  pod¾a odseku 1 písm. e).

(6) Uložením sankcií pod¾a predchádzajúcich odse-
kov nie je dotknutá zodpovednos� pod¾a osobitných
predpisov.70)

§ 61

(1) Sankcie možno uloži� do dvoch rokov od zistenia
nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich
vzniku. Pokutu pod¾a § 60 ods. 3 možno uloži� do
jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však
do troch rokov od ich vzniku.

(2) Pri odňatí povolenia a pri ukladaní opatrení na
nápravu a pokút môže úrad zoh¾adni� skutočnos�, že
osoba uvedená v § 58 ods. 1 do zistenia porušenia
tohto zákona úradom sama zistila porušenie tohto
zákona a odstránila protiprávny stav.

(3) Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty.

(4) Výnosy z pokút pod¾a tohto zákona sú príjmom
štátneho rozpočtu.

70) Napríklad Zákonník práce, Trestný zákon.
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§ 62

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k po-
rušeniu § 6 ods. 1 písm. a),  ktorá získala predchádza-
júci  súhlas pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) na základe
nepravdivých údajov alebo u ktorej má úrad dôvodné
podozrenie z porušenia § 6 ods. 1 písm. a), môže úrad
pozastavi� výkon práva zúčastni� sa a hlasova� na
valnom zhromaždení burzy a práva požiada� o zvola-
nie mimoriadneho valného zhromaždenia burzy. Vý-
kon týchto práv môže úrad pozastavi� aj osobe, ktorej
pôsobenie týkajúce sa burzy je na ujmu riadneho
a obozretného podnikania burzy.

(2) Burza je povinná pä� dní pred dňom konania
valného zhromaždenia da� príkaz na registráciu poza-
stavenia práva naklada� pre všetky zaknihované akcie,
ktoré vydala.

(3) Burza je povinná predloži� úradu výpis zo svojho
registra emitenta a zo svojho zoznamu akcionárov
vyhotovený v deň, keï bol vykonaný príkaz burzy na
registráciu pozastavenia práva naklada� pre všetky
zaknihované akcie, ktoré burza vydala. Výpis sa ne-
smie vyhotovi� skôr, ako sa takáto registrácia vykona-
la. Tento výpis je burza povinná doruči� úradu bezod-
kladne po jeho vyhotovení. Úrad  bez zbytočného
odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej
pozastavila výkon práv pod¾a odseku 1, a doručí ho
burze najneskôr v deň predchádzajúci  konaniu  val-
ného  zhromaždenia burzy.

(4) Ak úrad na  výpise pod¾a odseku 3 písomne
označí osobu, u ktorej tiež zistil dôvod na pozastavenie
výkonu práv pod¾a odseku 1, je tým začaté konanie
o pozastavení výkonu práv pod¾a odseku 1.

(5) Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výko-
nu práv pod¾a odseku 1 doručí úrad tejto osobe a bur-
ze najneskôr v deň konania valného zhromaždenia.
Týmto predbežným opatrením je burza a táto osoba
viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie predbež-
ného opatrenia aj zástupcovi splnomocnenému na
zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení
pripusti� účas� osoby označenej úradom pod¾a odse-
ku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito
osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
pod¾a odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv
nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto
akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti val-
ného zhromaždenia uznáša� sa ani pri rozhodovaní
valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie
podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré
sú uvedené vo výpise predloženom burzou pod¾a odse-
ku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a).

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv
pod¾a odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného

odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie ta-
kéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti
vyhovie�.

(9) Úrad môže poda� návrh na súd na určenie ne-
platnosti rozhodnutia valného zhromaždenia burzy
z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Toto právo však za-
nikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od
prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak
valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa,
keï sa mohol o uznesení dozvedie�.

§ 63

(1) Úrad je oprávnený pozastavi� obchodovanie
s cennými papiermi na burze alebo pozastavi� burzový
obchod.

(2) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 možno vyda� iba
v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záuj-
me ochrany investorov.

(3) Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cen-
nými papiermi pod¾a odseku 1 musí obsahova� určenie
doby pozastavenia, ktorá nemôže by� dlhšia ako šes�
mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cen-
nými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie
o pozastavení burzového obchodu pod¾a odseku 1 mu-
sí obsahova� určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže
by� dlhšia ako 30 dní.

§ 64

Odňatie povolenia

(1) Úrad odníme povolenie, ak 
a) burza získala povolenie na základe nepravdivých

údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b) základné imanie burzy klesne pod výšku pod¾a § 2

ods. 12,  
c) to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach

pod¾a § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným
spôsobom ovplyvni� riadny výkon činnosti burzy,

d) na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo
povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

e) burza nepodala návrh na zápis do obchodného
registra pod¾a § 5 ods. 3,

f) burza do šiestich mesiacov od právoplatnosti povo-
lenia nezačala vykonáva� činnosti uvedené v povo-
lení alebo dlhšie ako šes� mesiacov tieto činnosti
nevykonáva.

(2) Úrad môže odňa� povolenie pri vzniku závažných
nedostatkov v činnosti burzy,  pri porušovaní povin-
ností uložených týmto zákonom alebo ak burza neplní
podmienky pod¾a § 4 ods. 2.

71) § 34 zákona č. 96/2002 Z. z.
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ŠIESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

 § 65

(1) Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie,
o pozastavení obchodovania s cenným papierom na
trhu kótovaných cenných papierov, o vylúčení cenné-
ho papiera z trhu kótovaných cenných papierov
a o zrušení burzového obchodu sa primerane vz�ahujú
ustanovenia osobitného zákona.12)

(2) Proti rozhodnutiu burzy pod¾a odseku 1 nemožno
poda� opravný prostriedok.

(3) Rozhodnutie  burzy pod¾a odseku 2 je preskúma-
te¾né súdom.72)

(4) Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
vz�ahuje osobitný zákon,12) ak tento zákon neustano-
vuje inak.

(5) Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačné-
ho čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú
v prípade osôb, ktorým neboli pridelené.

§ 66

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vz�ahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona; vznik týchto právnych vz�ahov, ako aj nároky
z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona sa však posudzujú pod¾a doterajších predpi-
sov, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 67

(1) Konania začaté a právoplatne neukončené pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia
pod¾a doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v čin-
nosti burzy a iných osôb, ku ktorým došlo pod¾a dote-
rajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie po-
d¾a doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú
pod¾a tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa
posudzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto zákona. Odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno
uloži� len také opatrenie na odstránenie protiprávneho
stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sank-
ciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov,
ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti
tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti
tohto zákona ešte neuplynuli, sa vz�ahujú ustanove-
nia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy ne-
ustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na
vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a prá-
voplatne neukončených pred nadobudnutím účinnos-
ti tohto zákona, lehoty pod¾a tohto zákona sa uplatnia
s tým, že začínajú plynú� dňom nadobudnutia účin-
nosti tohto zákona.

§ 68

(1) Povolenie na vznik burzy vydané pod¾a doteraj-
ších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na
vznik a činnos� burzy udelené pod¾a tohto zákona.

(2) Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona činnos� pod¾a doterajších
predpisov, je povinná do 31. decembra 2002 predloži�
úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie
burzových pravidiel na účely ich zosúladenia s usta-
noveniami tohto zákona.  Ak burza v tejto lehote ne-
predloží úradu na schválenie návrh na zmenu a dopl-
nenie burzových pravidiel, nariadi úrad burze jeho
predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však
nesmie by� dlhšia ako 60 dní. Ak burza ani v dodatoč-
ne určenej lehote nepredloží na schválenie úradu ná-
vrh burzových pravidiel, úrad odníme burze povolenie.

(3) Burza je povinná zosúladi� svoje stanovy s usta-
noveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 pred-
loži� ich overenú kópiu úradu. Ak burza do uplynutia
tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich
stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú
platnos� dňom uplynutia tejto lehoty.

(4) Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002
prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy
pod¾a doterajších predpisov, sa považujú za cenné
papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov
pod¾a tohto zákona. Cenné papiere, ktoré boli k 31.
augustu 2002 prijaté na  vo¾ný trh burzy pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté
na regulovaný vo¾ný trh pod¾a tohto zákona.

(5) Emitenti cenných papierov pod¾a odseku 4 sú
povinní prispôsobi� sa ustanoveniam tohto zákona do
90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a do-
plnenia burzových pravidiel pod¾a odseku 2. Ak sa
emitent cenných papierov v tejto lehote neprispôsobí
ustanoveniam tohto zákona, burza cenný papier vylúči
z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo pre-
radí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier
spĺňa. Rozhodnutie burzy o vylúčení z obchodovania
na trhu kótovaných cenných papierov je preskúmate¾-
né súdom.

(6) Emitent akcií vylúčených z trhu burzy pod¾a od-
seku 5 je povinný vyhlási� povinnú ponuku33) na kúpu
všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy
už nebolo možné obchodova� na žiadnej burze, na
zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom
verejnom trhu.56)

(7) Členovia burzy sú povinní prispôsobi� sa ustano-
veniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel
pod¾a odseku 2.

(8) Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplne-
nia burzových pravidiel  pod¾a odseku 3 sa na prijatie
cenných papierov na trh burzy vz�ahujú doterajšie
predpisy.

72) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
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  (9) Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia
o udelení povolenia na vznik a činnos� centrálneho
depozitára pod¾a osobitného zákona3) sa spôsob zúč-
tovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva
pod¾a doterajších predpisov.

(10) Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002
akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou by�
akcionárom burzy pod¾a § 2 ods. 11 najneskôr do 31.
januára 2003, nie je oprávnená od 1. februára 2003
vykonáva� hlasovacie práva na valnom zhromaždení
burzy, ak jej toto právo nezaniklo už skôr pod¾a dote-
rajších predpisov.

(11) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako pod-
mienku na vykonanie právnych úkonov predchádza-
júci súhlas úradu, pokladajú sa právne úkony vyko-
nané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za
platné  pod¾a tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich
vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas pod¾a § 6
ods. 1.

(12) Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola
členom predstavenstva, dozornej rady alebo generál-
nym riadite¾om a nespĺňa podmienky na výkon tejto

funkcie pod¾a tohto zákona, je burza povinná odvola�
z funkcie najneskôr  do 31. decembra 2002.

§ 69

Zrušujú sa: 

1. zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papie-
rov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., 

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej repub-
liky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papie-
ra.

§ 70

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002
s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej
vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú
účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločen-
stvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37
ods. 1 a § 49 ods. 1 písm. e) až h), ktoré nadobúdajú
účinnos� 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 18. júna 2002, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona
č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona
č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona
č. 566/2001 Z. z. a zákona č. 96/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 3 až 5 znejú:
„(3) Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma,

na ktorú dlhopis znie.

 (4) Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zve-
rejnená burzou cenných papierov postupom pod¾a
burzových pravidiel.1)

 (5) Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú
emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúš�a písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

3. V § 3 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) údaj o tom, či bude podaná žiados� o prijatie dlho-

pisov na trh burzy cenných papierov a na aký jej
trh,“.

4. V § 3 ods. 6 sa slová „číslo dlhopisu“ nahrádzajú
slovami „číselné označenie dlhopisu“.

5. V § 4 odsek 2 znie: 
„(2) Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo oso-

ba ním poverená vedie zoznam majite¾ov týchto dlho-
pisov. Pri zaknihovaných dlhopisoch znejúcich na me-
no môže ich emitent poveri� vedením evidencie ich
majite¾ov2) centrálneho depozitára cenných papierov.
Do vzniku centrálneho depozitára cenných papierov2aa)
register zaknihovaných dlhopisov vedený strediskom
cenných papierov nahrádza zoznam dlhopisov znejú-
cich na meno. “.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2aa znejú:
„2) § 99 ods. 3 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

2aa) § 163 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

 6. V druhej časti sa vypúš�a označenie „Oddiel 1“
a nadpis nad § 6 „Udelenie a odmietnutie povolenia“.

 7. V poznámke pod čiarou k odkazu 2c sa citácia
„§ 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor-
ších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 5 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

 8. V § 6 sa vypúš�a odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

 9. V § 6 odsek 2 znie:
 „(2) Činnos� spojenú s vydávaním dlhopisov vyko-

náva emitent. Emitent môže touto činnos�ou poveri�
právnickú osobu, ktorá má na túto činnos� oprávnenie
pod¾a osobitného zákona.2f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
„2f) § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

10. § 7 sa vypúš�a.

11. V druhej časti sa vypúš�a označenie „Oddiel 2“.

12. § 8 znie:

„§ 8

(1) Emisné podmienky dlhopisov je emitent povinný
predloži� Úradu pre finančný trh (ïalej len „úrad“)
a Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa začatia
ich vydávania, a to v rozsahu pod¾a § 3 ods. 3.

(2) Emitenti pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali
dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ku dňu
vydania dlhopisov informova� úrad a Národnú banku
Slovenska o mieste vydania dlhopisov a zasla� úradu
a Národnej banke Slovenska emisné podmienky týchto
dlhopisov.“.

13. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „verejne
obchodovate¾ných dlhopisoch“ nahrádzajú slovami
„dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov“.

14. V § 12 ods. 6 v druhej vete sa slová „verejne
obchodovate¾ných dlhopisoch“ nahrádzajú slovami
„dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 3b sa citácia
„Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších
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predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 483/2001
Z. z.“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 3c sa citácia
„§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 73 zákona
č. 483/2001 Z. z.“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia
„§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších pred-
pisov.“ nahrádza citáciou „§ 76 zákona č. 483/2001
Z. z.“.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 3ea sa citácia
„§ 1 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papie-
roch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou
„§ 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 3eb sa citácia
„§ 1 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papie-
roch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou
„§ 10 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

20. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem

určenia výnosu a označenia pod¾a medzinárodného
systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
ISIN zverejňuje ministerstvo v periodickej tlači s celo-
štátnou pôsobnos�ou uverejňujúcou burzové správy
a na internetovej stránke ministerstva najneskôr se-
dem dní pred dňom ich vydania a určenie výnosu
zverejňuje ministerstvo v elektronických informač-
ných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred
dňom ich predaja.“.

21. § 19 znie:

„§ 19

(1) Činnos� spojenú s vydávaním štátnych dlhopi-
sov, správou štátnych dlhopisov, splácaním menovitej
hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov
štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo.

(2) Ministerstvo môže činnos�ou spojenou s vydáva-
ním štátnych dlhopisov poveri� Národnú banku Slo-
venska alebo právnickú osobu zriadenú na tento účel
ministerstvom,3eba) alebo osobu, ktorá má na túto čin-
nos� oprávnenie pod¾a osobitného zákona2f) na základe
výsledkov obchodnej verejnej sú�aže.3ec)

(3) Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú by� vydané
v zahraničí, môže ministerstvo touto činnos�ou poveri�
aj zahraničnú banku3ed) alebo inú finančnú inštitúciu,
ktorá vykonáva takú činnos� na základe povolenia
udeleného v krajine, kde má sídlo, a to na základe
výberového konania, v ktorom sa vyzve najmenej se-
dem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote.
Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na
vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najmä najvýhodnej-
šie emisné podmienky, najvýhodnejšia cena a kvalita
služby.

(4) Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty
štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych
dlhopisov poveri� Národnú banku Slovenska alebo

právnickú osobu zriadenú na tento účel minister-
stvom,3eba) alebo inú právnickú osobu, ktorá má na
túto činnos� oprávnenie pod¾a osobitného zákona3eca)
na základe výsledkov obchodnej verejnej sú�aže.3ec) Ak
ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže minis-
terstvo poveri� splácaním ich menovitej hodnoty a
výnosov z nich aj zahraničnú banku alebo inú finan-
čnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnos� na zákla-
de povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3eba, 3eca a 3ed
znejú:
„3eba) § 21 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

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

  3eca) § 6 ods. 3 písm. d) alebo § 99 ods. 4 písm. a) zákona
č. 566/2001 Z. z.

    3ed) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

22. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných

predajom komunálnych obligácií poskytne komu-
nálny úver
1. vyššiemu územnému celku, ktorý o vydanie ko-

munálnych obligácií požiadal, alebo
2. obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií po-

žiadala,
pričom vyšší územný celok alebo obec za ich vydanie
ručí svojím nehnute¾ným majetkom,“.

23. V § 20 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza
čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno c), ktoré znie:
„c) vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych

obligácií ručí svojím majetkom.“.

24. V § 20 ods. 2 sa za slovo „b)“ vkladajú slová „a c)“.

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 3f sa citácia
„§ 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 600/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 54
zákona č. 566/2001 Z. z.“.

26. § 21a znie:

„§ 21a

(1) Doh¾ad pod¾a tohto zákona sa vykonáva nad
činnos�ou
a) emitentov dlhopisov s výnimkou emitenta štátnych

dlhopisov (§ 18 a 19),
b) hypotekárneho správcu a jeho zástupcu,4) 
c) osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo

vyplácanie dlhopisov. 

Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na činnos� vykoná-
vanú Národnou bankou Slovenska pod¾a tohto záko-
na.

(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie podmienok vydávania dlhopisov usta-

novených týmto zákonom,
b) dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov

v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväz-
ných právnych predpisov vydaných na ich vykona-
nie.

(3) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vykonáva úrad.“.
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V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 36l
až 36r zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 78 až 82 zákona
č. 483/2001 Z. z.“.

27. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti emitenta pri

vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlho-
pisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov spočívajúce
v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo
v obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo osobit-
ných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolova-
ných subjektov,3g) môže pod¾a závažnosti, miery zavi-
nenia a povahy zistených nedostatkov
a) vykona� opatrenia smerujúce k náprave zistených

nedostatkov,
b) prikáza� emitentovi, aby predčasne splatil menovi-

tú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil pomernú
čas� výnosu týchto dlhopisov,

c) uloži� pokutu až do 20 000 000 Sk.

(2) Úrad môže emitentovi dlhopisov uloži� pod¾a zá-
važnosti a miery zavinenia za porušenie povinností
pod¾a
a) § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 alebo § 12 ods. 6 pokutu do

500 000 Sk,
b) § 8 ods. 1 pokutu do 100 000 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:
„3g) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.“.

28. V § 22 odsek 4 znie:
„(4) Opatrenia na nápravu a pokuty pod¾a odsekov 1

až 3 a 8 možno uloži� do dvoch rokov od zistenia
nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich
vzniku.“.

29. V § 22 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu a sankcie možno uklada� súbežne a opa-

kovane.“.

30. V § 22 odsek 8 znie:
„(8) Ak úrad zistí, že osoba neoprávnene vykonáva

činnosti pod¾a tohto zákona, je oprávnený
a) zakáza� jej vykonáva� tieto činnosti, alebo
b) uloži� jej pod¾a závažnosti a miery zavinenia pokutu

do 20 000 000 Sk.“.

31. V § 22 sa slová „štátny dozor“ a „dozor“ vo

všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „doh¾ad“ v prí-
slušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 38 ods. 1 vo štvrtom, v piatom a siedmom
riadku sa za slovo „podnikate¾om“ vkladajú slová „ale-
bo iným osobám“.

2. V § 42 ods. 1 sa slová „desa� rokov“ nahrádzajú
slovami „pä� rokov“.

3. V § 61 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Úver, ktorým sa banke poskytuje taká finančná po-
moc, musí by� dostatočne zabezpečený majetkovými
hodnotami slúžiacimi na zabezpečenie záväzkov a pri
poskytovaní takej finančnej pomoci nemožno zvýhod-
ňova� ani nezvýhodňova� žiadnu banku v porovnaní
s inými bankami.“.

4. V § 69 sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo
k nehnute¾nému majetku vyššieho územného celku“. 

5. V § 89 ods. 3 sa slová „nad 100 000 Sk“ nahrá-
dzajú slovami „najmenej 15 000 eur“.

6. V § 92 ods. 9 v tre�om a v šiestom riadku sa
písmeno „h)“ označuje ako písmeno „i)“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vyko-
naných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.,
zákonom č. 355/1997 Z. z., zákonom č. 361/1999
Z. z., zákonom č. 103/2000 Z. z., zákonom
č. 329/2000 Z. z., zákonom č. 566/2001 Z. z., záko-
nom č. 96/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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431

Z Á K O N

z 18. júna 2002

o účtovníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázate¾nos� vedenia účtov-

níctva
1. právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území

Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb,2) ak na území Slovenskej re-

publiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnos�
pod¾a osobitných predpisov,3)

3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú
inú samostatnú zárobkovú činnos�, ak preukazu-
jú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabez-
pečenie a udržanie príjmov na účely zistenia zákla-
du dane z príjmov pod¾a osobitného predpisu,4)

b) rozsah, obsah a preukázate¾nos� účtovnej závierky.

(2) Osoby pod¾a odseku 1 písm. a) sa považujú za
účtovnú jednotku.

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného
účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva
(§ 9).

(2) Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o
a) stave a pohybe majetku,
b) stave a pohybe záväzkov,
c) rozdiele majetku a záväzkov,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) príjmoch,
g) výdavkoch,
h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
(ïalej len „účtovné prípady“).

(3) Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutoč-
ností o účtovných prípadoch pod¾a odseku 2 v účtov-
nej závierke, pričom predmetom vykazovania v účtov-
nej závierke sú aj iné aktíva a iné pasíva.

(4) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) majetkom čas� aktív účtovnej jednotky, ktoré sú
výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceni� pod¾a
§ 24 až 28 a vykazujú sa v účtovnej závierke v sú-
vahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,

b) záväzkom povinnos� účtovnej jednotky, ktorá
vznikla z minulých udalostí, od ktorej splnenia sa
očakáva, že bude ma� za následok zníženie ekono-
mických úžitkov účtovnej jednotky, dá sa oceni�
pod¾a § 24 až 28 a vykazuje sa v účtovnej závierke
v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,

c) výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej
jednotky v účtovnom období,

d) ekonomickým úžitkom možnos� priamo alebo ne-
priamo prispie� k toku peňažných prostriedkov,

e) nákladom zníženie ekonomických úžitkov účtovnej
jednotky v účtovnom období,

f) príjmom prírastok peňažných prostriedkov alebo
prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov úč-
tovnej jednotky,

g) výdavkom úbytok peňažných prostriedkov alebo
úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtov-
nej jednotky,

h) výsledkom hospodárenia ocenený výsledný efekt
činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom
období,

i) aktívami majetok a iné aktíva, z ktorých plynú úč-
tovnej jednotke ekonomické úžitky,

j) iným aktívom čas� aktív účtovnej jednotky, ktoré
nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch
hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závier-
ke v poznámkach,

k) pasívami zdroje majetku, ktoré predstavujú celko-
vú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných
pasív a rozdielu majetku a záväzkov,

l) iným pasívom povinnos� účtovnej jednotky, ktorá
nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch
hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závier-
ke v poznámkach.

§ 3

(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prí-
pady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ïalej
len „účtovné obdobie“). Ak túto zásadu nemožno dodr-
ža�, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období,
keï sa tieto skutočnosti zistili.

(2) Účtovná jednotka postupuje v účtovnom období
v účtovníctve pod¾a § 4 ods. 2. Náklady a výnosy účtu-

1) § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
2) § 21 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
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je účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom
vznikli, bez oh¾adu na deň ich úhrady, inkasa alebo na
deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy úč-
tuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období,
v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.

(3) Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento
zákon neustanovuje inak.

(4) Účtovným obdobím môže by� aj hospodársky rok.
Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe
idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné
s kalendárnym rokom.

(5) K zmene účtovného obdobia môže dôjs� len k pr-
vému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovné-
ho obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho
účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdo-
bia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalen-
dárnych mesiacov. To primerane platí aj pri vzniku
alebo zániku účtovnej jednotky, pričom pri vzniku
účtovnej jednotky začína prvé účtovné obdobie dňom
vzniku účtovnej jednotky a pri zániku účtovnej jednot-
ky končí posledné účtovné obdobie dňom zániku úč-
tovnej jednotky.

(6) Účtovná jednotka, ktorá je podnikate¾om,5) môže
uplatni� účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym ro-
kom, len na základe písomného povolenia miestne
príslušného daňového úradu. Iná účtovná jednotka
môže uplatni� účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym
rokom, len na základe písomného povolenia Minister-
stva financií Slovenskej republiky (ïalej len „minister-
stvo“). Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym ro-
kom, nemôže uplatni� rozpočtová organizácia
a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet
alebo rozpočet obce alebo vyššieho územného celku,
obec a vyšší územný celok.

(7) Účtovná jednotka môže o zmenu účtovného ob-
dobia požiada� v odôvodnených prípadoch, ak to vyplý-
va z jej činnosti alebo ak je ovládanou osobou6) a ovlá-
dajúca osoba6) používa iné účtovné obdobie. Pri
rozhodovaní o žiadosti účtovnej jednotky postupuje
daňový úrad pod¾a osobitného predpisu.7) Ministerstvo
postupuje pri rozhodovaní pod¾a všeobecného predpi-
su o správnom konaní. Účtovná jednotka nemôže nové
účtovné obdobie uplatni� skôr, ako jej je doručené
súhlasné rozhodnutie príslušného daňového úradu
alebo ministerstva.

§ 4

(1) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa
svojho zániku; fyzická osoba vedie účtovníctvo po do-
bu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samo-

statnú zárobkovú činnos�, ak preukazuje svoje výdav-
ky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udrža-
nie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

(2) Podrobnosti o rámcových účtových osnovách
(§ 13) pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek úč-
tujúcich v sústave podvojného účtovníctva, dni usku-
točnenia účtovného prípadu, postupoch účtovania,
usporiadaní a označovaní položiek individuálnej úč-
tovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
a o obsahovom vymedzení týchto položiek, rozsahu
údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,
termínoch, spôsoboch a mieste predkladania účtovnej
závierky a výročnej správy, obsahovom vymedzení úč-
tovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva
a v sústave podvojného účtovníctva a tiež o účtovných
zásadách a účtovných metódach určujúcich spôsoby
oceňovania a ich použitia, o zásadách pre tvorbu
a zúčtovanie opravných položiek, odpisovaní, zása-
dách pre tvorbu a použitie rezerv, zásadách pre člene-
nie majetku a záväzkov, zásadách pre vytváranie ana-
lytických účtov, metódach a postupoch konsolidácie
a účtovných sústavách ustanoví ministerstvo opatre-
ním. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením
o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky8)
a účtovná jednotka je povinná ho dodržiava�.

(3) Účtovná jednotka je povinná vies� účtovníctvo
a zostavova� účtovnú závierku za účtovnú jednotku
ako celok. Prípady, v ktorých účtovná jednotka musí
vies� za seba a za majetok a záväzky iných osôb, s kto-
rými nakladá vo vlastnom mene, oddelené samostatné
účtovníctvo a zostavova� oddelene účtovnú závierku,
môže ustanovi� osobitný predpis.9)

(4) Účtovná jednotka je povinná vies� účtovníctvo
ako sústavu účtovných záznamov pod¾a § 31 ods. 2.
Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nosite-
¾om informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva ale-
bo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu
sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia
je účtovná jednotka povinná zaznamenáva� len účtov-
nými záznamami.

(5) Účtovnými záznamami sú najmä účtovné dokla-
dy, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, in-
ventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a vý-
ročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu
zoskupova� do účtovných záznamov obsahujúcich sú-
hrnnú informáciu (ïalej len „súhrnné účtovné zázna-
my“). Účtovná jednotka je povinná účtovné záznamy
vies� v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(6) Účtovná jednotka je povinná vies� účtovníctvo
a zostavova� účtovnú závierku v peňažných jednot-
kách slovenskej meny. V prípade poh¾adávok a záväz-
kov, podielov,10) cenných papierov,11) derivátov,11) ce-

 5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 6) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
 7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení

neskorších predpisov.
 8) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 9) Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
10) § 61 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
11) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

papieroch).
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nín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cu-
dzej mene, je účtovná jednotka povinná účtova� v slo-
venskej mene aj v cudzej mene; táto povinnos� platí aj
pri opravných položkách, rezervách a technických re-
zervách,12) ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú
vyjadrené v cudzej mene.

(7) Účtovná jednotka je povinná vies� účtovníctvo
a zostavi� účtovnú závierku v štátnom jazyku.13) Úč-
tovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku
musí spĺňa� podmienku zrozumite¾nosti pod¾a § 8
ods. 5.

§ 5

(1) Účtovná jednotka môže poveri� vedením svojho
účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú oso-
bu.

(2) Poverením pod¾a odseku 1 sa účtovná jednotka
nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zo-
stavenie a predloženie účtovnej závierky a za preuká-
zate¾nos� účtovníctva na území Slovenskej republiky
v rozsahu pod¾a tohto zákona.

§ 6

(1) Účtovná jednotka je povinná doloži� účtovné prí-
pady účtovnými dokladmi (§ 10).

(2) Účtovanie účtovných prípadov v účtovných kni-
hách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba
na základe účtovných dokladov.

(3) Účtovná jednotka je povinná inventarizova� ma-
jetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov pod¾a § 29
a 30.

(4) Účtovná jednotka je povinná zostavova� individu-
álnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku pod¾a § 17
a 18. V prípadoch pod¾a § 22 zostavuje účtovnú závier-
ku aj za skupinu účtovných jednotiek, bez oh¾adu na
ich sídlo (ïalej len „konsolidovaný celok“), ako konso-
lidovanú účtovnú závierku.

(5) Účtovná jednotka zostavuje
a) riadnu účtovnú závierku,
b) mimoriadnu účtovnú závierku,
c) priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustano-

vuje osobitný predpis.14)

§ 7

(1) Účtovná jednotka je povinná účtova� tak, aby

účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva,
a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

(2) Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah
položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je
v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtov-
nými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je
pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a úč-
tovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zo-
brazenia skutočností v účtovnej závierke.

(3) Účtovná jednotka nesmie meni� v priebehu úč-
tovného obdobia použité účtovné metódy a účtovné
zásady. Účtovné zásady a účtovné metódy môže účtov-
ná jednotka zmeni� v bezprostredne nasledujúcom úč-
tovnom období, len ak by doterajšie zásady a metódy
umožňovali zastiera� skutočnos� alebo z dôvodu zme-
ny predmetu podnikania alebo predmetu inej činnosti,
pričom informáciu o každej takejto zmene s jej odôvod-
nením je účtovná jednotka povinná uvádza� v účtovnej
závierke v poznámkach. Ak účtovná jednotka zistí, že
účtovné zásady a účtovné metódy použité v účtovnom
období sú nezlučite¾né s požiadavkou verného a prav-
divého zobrazenia skutočností, je povinná zostavi� úč-
tovnú závierku tak, aby poskytla verný a pravdivý
obraz skutočností. O tom je účtovná jednotka povinná
informova� v účtovnej závierke v poznámkach.

(4) Rozdiely zo zmien použitých účtovných zásad
a účtovných metód v účtovníctve a v účtovnej závierke
sú účtovnými prípadmi bezprostredne nasledujúceho
účtovného obdobia.

(5) Účtovná jednotka je povinná použi� účtovné zá-
sady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza
z predpokladu, že bude nepretržite pokračova� vo svo-
jej činnosti a že u nej nenastáva žiadna skutočnos�,
ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto
činnosti pokračova� aj v blízkej budúcnosti, minimál-
ne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila
riadna účtovná závierka. V prípade, že účtovná jednot-
ka má informáciu o tom, že u nej takáto skutočnos�
nastáva, je povinná použi� tomu zodpovedajúci spôsob
účtovania, pričom je povinná uvies� informáciu o po-
užitom spôsobe v účtovnej závierke v poznámkach.

(6) Účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, ná-
klady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách
a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich
vzájomného započítania s výnimkou niektorých prípa-
dov upravených účtovnými zásadami pre účtovné jed-
notky zriadené pod¾a osobitných predpisov.15)

12) Zákon č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
14) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 5 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
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§ 8

(1) Účtovná jednotka je povinná vies� účtovníctvo
správne, úplne, preukázate¾ne, zrozumite¾ne a spôso-
bom zaručujúcim trvalos� účtovných záznamov.

(2) Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak úč-
tovná jednotka vedie účtovníctvo pod¾a tohto zákona
a ostatných osobitných predpisov.

(3) Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtov-
ná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtov-
ných knihách všetky účtovné prípady pod¾a § 3 a za
toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú
závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku,
vyhotovila výročnú správu pod¾a § 20, prípadne kon-
solidovanú výročnú správu, zverejnila údaje pod¾a
§ 21 a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné zá-
znamy.

(4) Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázate¾né,
ak všetky účtovné záznamy sú preukázate¾né (§ 32)
a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

(5) Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumite¾né,
ak umožňuje pod¾a § 4 ods. 7 jednotlivo aj v súvislos-
tiach spo¾ahlivo a jednoznačne urči� obsah účtovných
prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady
a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných zá-
znamov v nadväznosti na použité formy účtovných
záznamov (§ 31 ods. 2).

(6) Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom
zaručujúcim trvalos� účtovných záznamov, ak účtovná
jednotka je schopná zabezpeči� trvalos� po celú dobu
spracovania a úschovy pod¾a § 31 až 36.

DRUHÁ  ČASŤ

ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY,
ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY

§ 9

Účtovné sústavy

(1) Účtovná jednotka je povinná účtova� v sústave
podvojného účtovníctva s výnimkou pod¾a odseku 2.

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účto-
va�
a) podnikate¾, ktorému to umožňuje osobitný pred-

pis,16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je

obec alebo vyšší územný celok, ak nepodniká a ak
objem jej ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje
500 000 Sk,

d) politická strana a politické hnutie, občianske zdru-
ženie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu
subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej,
ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnic-
kých osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinves-
tičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce

všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak
ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom
období 3 000 000 Sk,

e) cirkev a náboženská spoločnos�, ich orgány a cir-
kevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu;
ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií
(grantov) zo štátneho rozpočtu.

(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do
sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtov-
ná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku
2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.
Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sús-
tavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného
účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa
uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdo-
bia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom úč-
tovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom
na zmenu účtovnej sústavy.

§ 10

Účtovný doklad

(1) Účtovný doklad je preukázate¾ný účtovný zá-
znam, ktorý musí obsahova�
a) označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účast-

níkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednot-

ku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je

zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej

za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový
záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad za-
účtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústa-
ve podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z pro-
gramového vybavenia.

(2) Účtovná jednotka je povinná vyhotovi� účtovný
doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti,
ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno
urči� obsah každého jednotlivého účtovného prípadu
spôsobom pod¾a § 8 ods. 5.

§ 11

Účtovný zápis

(1) Účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných kni-
hách.

(2) Účtovná jednotka je povinná pod¾a tohto zákona
zaznamenáva� účtovné zápisy v účtovnom období prie-
bežne. K účtovnému zápisu musí by� pripojený podpi-
sový záznam osoby zodpovednej za vykonanie účtov-
ného zápisu.

(3) Účtovný zápis nemôžu účtovné jednotky vykona�
mimo účtovných kníh.

16) § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.
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§ 12

Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného
účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadú-

vajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčto-
vanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom ob-
dobí,

b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadú-
vajú z vecného h¾adiska systematicky a v ktorej sa
preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväz-
kov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

(2) Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytic-
ké účty pod¾a účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto
údaje:
a) stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná

kniha,
b) súhrnné obraty strany Má da� a strany Dal jednot-

livých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
c) zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zo-

stavuje účtovná závierka.

(3) Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte
sa podrobne rozvádza na analytických účtoch.

(4) V hlavnej knihe musia by� zaúčtované všetky
účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku.

(5) Účtovný záznam, ktorý sa nevykonáva v účtov-
ných knihách pod¾a odseku 1, sa vykonáva na podsú-
vahových účtoch.

(6) Účtovná jednotka nesmie účtova� na účtoch, kto-
ré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaïova�
účty mimo účtovných kníh.

§ 13

Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh

(1) Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie
účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syn-
tetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich
číselné a slovné označenie a podsúvahové účty; toto
usporiadanie musí rešpektova� požiadavky na zosta-
venie účtovnej závierky.

(2) V súlade s rámcovou účtovou osnovou pod¾a od-
seku 1 je účtovná jednotka povinná zostavi� účtový
rozvrh, v ktorom uvedie syntetické účty, analytické
účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prí-
padov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej zá-
vierky a podsúvahové účty. V priebehu účtovného ob-
dobia možno účtový rozvrh dopĺňa� pod¾a potrieb
účtovnej jednotky. Ak nedochádza k prvému dňu úč-
tovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného
v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupo-

va� účtovná jednotka pod¾a tohto účtového rozvrhu aj
v nasledujúcom účtovnom období.

§ 14

(1) Peňažné sumy analytických účtov musia zodpo-
veda� príslušným súhrnným peňažným sumám začia-
točných stavov, obratov strany Má da� a strany Dal,
konečných zostatkov a konečných stavov syntetických
účtov, ku ktorým sa analytické účty vedú.

(2) Analytické účty sú súčas�ou analytickej eviden-
cie, ktorá sa vedie v peňažných jednotkách. Ak to
povaha majetku vyžaduje, vedie sa analytická eviden-
cia aj v jednotkách množstva a obsahuje aj iné údaje
pre potreby účtovnej jednotky.

(3) Účtovná jednotka je povinná vies� zoznam účtov-
ných kníh a zoznam číselných znakov alebo iných
symbolov a skratiek použitých v účtovných knihách
a v ostatných účtovných záznamoch s uvedením ich
významu.

§ 15

Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva

(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednodu-
chého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
a) v peňažnom denníku,
b) v knihe poh¾adávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné

na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníc-
tva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha
o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnopráv-
nych vz�ahov.

(2) Peňažný denník obsahuje najmä údaje o
a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky

v hotovosti a na účtoch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom

na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potreb-

nom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby pe-

ňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom
alebo výdavkom pod¾a písmen b) a c).

(3) Kniha poh¾adávok obsahuje najmä údaje o
a) dlžníkoch,
b) poh¾adávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) poh¾adávkach dane z príjmov,
f) poh¾adávkach nepriamych daní,
g) poh¾adávkach voči Sociálnej pois�ovni,17) Národné-

mu úradu práce18) a príslušnej zdravotnej pois�ov-
ni.19)

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.
18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení

Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.
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(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o
a) verite¾och,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej pois�ovni,17) Národnému

úradu práce18) a príslušnej zdravotnej pois�ovni.19)

§ 16

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh

(1) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
otvorí účtovné knihy vždy
a) ku dňu svojho vzniku,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu vstupu do likvidácie,
d) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrov-

nania.

(2) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvo-
rí účtovné knihy vždy
a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej

činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrov-

nania.

(3) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
uzavrie účtovné knihy vždy
a) ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje oso-

bitný predpis,20)
b) k poslednému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu zrušenia bez likvidácie,
d) ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie

alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vy-
rovnania.

(4) Pri zmene právnej formy obchodnej spoločnosti21)
sa neuzavrú účtovné knihy, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak.

(5) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou,
uzavrie účtovné knihy vždy
a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej

činnosti,
c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhláse-

nia konkurzu alebo vyrovnania.

(6) Ak je účtovná jednotka v likvidácii, uzavrie účtov-
né knihy ku dňu skončenia likvidácie.

(7) Účtovná jednotka v konkurze uzavrie účtovné
knihy ku dňu, keï bolo právoplatne rozhodnuté o zru-
šení konkurzu.

(8) Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvára�
uzavreté účtovné knihy s výnimkou pod¾a odseku 9,
ak tento zákon neustanovuje inak.

(9) Do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté

účtovné knihy opä� otvori� v prípade, ak sa má zabez-
peči� pravdivý a verný obraz účtovníctva (§ 7).

(10) Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že
údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú po-
rovnate¾né (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví
v účtovnom období, keï tieto skutočnosti zistila,
a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

(11) V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvoj-
ného účtovníctva sa musí dodrža� zásada, že konečné
zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k posled-
nému dňu účtovného obdobia, musia by� zhodné so
začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bez-
prostredne nasledujúceho účtovného obdobia. To platí
aj pre účty vedené v knihe podsúvahových účtov.

TRETIA  ČASŤ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

§ 17

(1) Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, posky-
tovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (ïalej
len „používatelia“). Účtovná jednotka zostavuje účtov-
nú závierku v prípadoch ustanovených týmto záko-
nom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtov-
níctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná
závierka tvorí jeden celok.

(2) Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné nále-
žitosti:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky;

právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pri-
delené,

c) právnu formu účtovnej jednotky,
d) deň, ku ktorému sa zostavuje,
e) deň jej zostavenia,
f) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena

štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo pod-
pisový záznam fyzickej osoby, ïalej podpisový zá-
znam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva.

(3) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníc-
tva okrem všeobecných náležitostí pod¾a odseku 2
obsahuje tieto súčasti:
a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.

(4) Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtov-
níctva okrem všeobecných náležitostí pod¾a odseku 2
obsahuje tieto súčasti:
a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

(5) Účtovná jednotka je povinná zostavi� účtovnú

20) Napríklad § 12 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996
Z. z.

21) § 69b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný
predpis neustanovuje inak. Účtovná závierka sa pova-
žuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov
k požadovaným údajom pod¾a odseku 2 a k jednotli-
vým súčastiam účtovnej závierky.

 (6) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku
vždy, keï uzavrie účtovné knihy pod¾a § 16. Ak uzavrie
účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia,
zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných
prípadoch uzavretia účtovných kníh uvedených v § 16
zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu.

 (7) Účtovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu
ku dňu
a) svojho vzniku,
b) vstupu do likvidácie,
c) účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.

 (8) Účtovná jednotka je povinná uvádza� v účtovnej
závierke informácie pod¾a stavu ku dňu, ku ktorému
sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre
všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak
tento zákon ïalej neustanovuje inak.

 (9) Informácie v účtovnej závierke musia by� pre
používate¾a užitočné, posudzujú sa z h¾adiska ich výz-
namnosti a musia by� zrozumite¾né, porovnate¾né
a spo¾ahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak
by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné
uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvni� úsudok
alebo rozhodovanie používate¾a. Informácie v účtovnej
závierke sú zrozumite¾né, ak spĺňajú požiadavky pod¾a
§ 8 ods. 5; informácie nemôžu by� vylúčené iba z dô-
vodu, že sú nezrozumite¾né pre používate¾a. Informá-
cie sú porovnate¾né, ak spĺňajú požiadavky pod¾a § 7
ods. 3 až 5. Informácie v účtovnej závierke sú spo¾ah-
livé, ak spĺňajú požiadavky pod¾a § 7 ods. 1 a ak sú
úplné a včasné. Úplnos� informácií v účtovnej závierke
sa zabezpečuje s dodržaním významnosti a so zoh¾ad-
nením nákladov na ich získanie. Informácie v účtovnej
závierke sú včasné, ak spĺňajú požiadavky pod¾a odse-
ku 5.

(10) Okrem účtovnej závierky zostavenej pod¾a tohto
zákona môže účtovná jednotka poskytova� účtovné
záznamy obsahujúce informácie, ktoré sú zostavené
pod¾a medzinárodných účtovných štandardov, ktoré
vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy so
sídlom v Londýne, alebo iných uznávaných účtovných
zásad.

(11) Účtovnou závierkou nie je zhromažïovanie ale-
bo vyžadovanie informácií vykonávané na základe oso-
bitného predpisu.22)

§ 18

(1) Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného ob-
dobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje
osobitný predpis.14) Pri zostavovaní priebežnej účtov-

nej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizá-
cia sa vykonáva len na účely vyjadrenia ocenenia pod¾a
§ 25 ods. 2; ustanovenia tohto zákona upravujúce úč-
tovnú závierku platia rovnako aj na priebežnú účtovnú
závierku.

(2) Priebežnú účtovnú závierku zostavuje účtovná
jednotka v úplnej štruktúre alebo v skrátenej štruktú-
re. Priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre
nadväzuje na položky účtovnej závierky v úplnej štruk-
túre.

(3) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriad-
nej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majet-
ku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov účtov-
nej jednotky za účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej
účtovnej závierky sa tieto informácie vykazujú za vy-
kazované účtovné obdobie a porovnate¾né obdobie
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky
a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady,
výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
sa tieto informácie vykazujú za vykazované účtovné
obdobie a porovnate¾né obdobie bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia.

(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vy-
svet¾ujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov
a strát, prípadne ïalšie výkazy a údaje, ktoré ich vy-
svet¾ujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj
informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad
a účtovných metód a ïalšie informácie pod¾a požiada-
viek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach
uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnos-
tiach, ktoré môžu nasta� v čase odo dňa, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia úč-
tovnej závierky,
a) ktorých vznik je podmienený vznikom ïalších sku-

točností,
b) ktorých vznik je neistý, ale pravdepodobný,
c) ktoré nespĺňajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka, podmienky na vykázanie v ostat-
ných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky
menia významným spôsobom poh¾ad na finančnú
situáciu účtovnej jednotky.

§ 19

Overovanie účtovnej závierky audítorom

(1) Individuálnu účtovnú závierku musí ma� overe-
nú audítorom účtovná jednotka,
a) ktorá je obchodnou spoločnos�ou, ak povinne vytvára

základné imanie, a družstvom, ak v roku predchá-
dzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka
overuje, splnila aspoň dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 20 000 000 Sk,

pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku

22) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
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zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o po-
ložky pod¾a § 26 ods. 3,

2. čistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, pričom čis-
tým obratom na tento účel sú tržby z predaja
výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

3. priemerný počet zamestnancov presiahol 20, pri-
čom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta
ako priemer koncových stavov v jednotlivých
štvr�rokoch v účtovnom období,

b) ktorá je akciovou spoločnos�ou,23)
c) ktorej túto povinnos� ustanovuje osobitný pred-

pis.24)

(2) Účtovná závierka účtovnej jednotky pod¾a odse-
ku 1 musí by� audítorom overená do konca účtovného
obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré
sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.25)

(3) Povinnos� overenia účtovnej závierky audítorom
majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom pred-
pise,26) ktorých suma ročného podielu prijatej dane je
vyššia ako 1 000 000 Sk.

§ 20

Výročná správa

(1) Účtovná jednotka, ktorá musí ma� účtovnú zá-
vierku overenú audítorom pod¾a § 19, je povinná vy-
hotovova� výročnú správu, ktorá musí by� overená
audítorom, s výnimkou výročnej správy pod¾a osobit-
ného predpisu.27) Výročná správa obsahuje účtovnú
závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej
závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
a najmä informácie o
a) vývoji činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej

situácii najmenej za dve bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobia,

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa,

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej
jednotky,

d) výdavkoch na činnos� v oblasti výskumu a vývoja,
e) obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, ob-

chodných podielov a akcií, dočasných listov a ob-
chodných podielov ovládajúcej osoby,6)

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g) údajoch požadovaných pod¾a osobitných predpisov,
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku

v zahraničí.

(2) Obsah výročnej správy inak ako v odseku 1 môže
urči� osobitný predpis.28)

(3) Výročná správa účtovnej jednotky pod¾a odse-
ku 1 musí poskytova� verný a pravdivý obraz a musí
by� overená audítorom do konca účtovného obdobia
nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa vyho-
tovuje.

(4) K priebežnej účtovnej závierke sa vyhotovuje
priebežná správa, ak tak ustanoví osobitný predpis.14)

§ 21

Zverejňovanie údajov

(1) Účtovná jednotka, ktorá sa zapisuje do obchod-
ného registra, je povinná zverejni� účtovnú závierku
a výročnú správu ich uložením do zbierky listín ob-
chodného registra do 30 dní po ich schválení, pričom
účtovná závierka môže by� uložená ako súčas� výroč-
nej správy.

(2) Účtovná jednotka uvedená v § 19 ods. 1 písm. c)
zverejňuje údaje z účtovnej závierky spôsobom usta-
noveným osobitným predpisom.29)

(3) Účtovná jednotka, ktorá má povinnos� overova-
nia pod¾a § 19, nesmie zverejni� informácie, ktoré
predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý
by mohol používate¾a uvies� do omylu, že audítorom
overené boli.

(4) Povinnos� zverejňova� údaje sa vz�ahuje na všet-
ky informácie účtovnej závierky aj výročnej správy
s výnimkou tých, na ktoré sa vz�ahuje utajenie pod¾a
osobitného predpisu.30)

(5) Odseky 1 až 4 sa vz�ahujú aj na zverejňovanie
údajov konsolidovanej účtovnej závierky a konsolido-
vanej výročnej správy.

§ 22

Konsolidovaná účtovná závierka

(1) Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie
účtovná závierka zostavená metódami konsolidácie
pod¾a § 23 ods. 1. Konsolidovaná účtovná závierka
poskytuje informácie o konsolidovanom celku pod¾a
§ 6 ods. 4. Ak tento zákon neustanovuje inak, ustano-
venia tohto zákona týkajúce sa účtovných závierok
platia pre konsolidovanú účtovnú závierku rovnako.

(2) Povinnos� zostavi� konsolidovanú účtovnú zá-
vierku za konsolidovaný celok má účtovná jednotka,
ktorá je obchodnou spoločnos�ou a je ovládajúcou oso-
bou6) alebo ktorá v inej účtovnej jednotke vykonáva
podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsa�-
percentný podiel na jej základnom imaní. Účtovná
jednotka, ktorá má povinnos� zostavi� konsolidovanú
účtovnú závierku, sa považuje za konsolidujúcu účtov-

23) § 39 Obchodného zákonníka.
24) Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.
25) Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
26) § 48 a 51a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27) Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002

Z. z.
28) Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z.
29) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
30) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nú jednotku. Konsolidovanou účtovnou jednotkou je
účtovná jednotka, ktorá je ovládanou osobou6) alebo
v ktorej konsolidujúca účtovná jednotka vykonáva
podstatný vplyv.

(3) Konsolidovaná účtovná závierka musí by� overe-
ná audítorom.

(4) Povinnos� zostavi� konsolidovanú účtovnú zá-
vierku nemá konsolidujúca účtovná jednotka, ak úda-
je z posledných individuálnych účtovných závierok úč-
tovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok
splnili aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku konsolidovaného celku je

menšia ako 350 000 000 Sk, pričom sumou majet-
ku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah
v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26
ods. 3,

b) čistý obrat konsolidovaného celku je nižší ako
700 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento
účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z po-
skytovania služieb,

c) priemerný počet zamestnancov konsolidovaného
celku za účtovné obdobie nepresiahol 250.

(5) Na účtovnú jednotku, ktorá je bankou, pois�ov-
ňou a zais�ovňou pod¾a osobitného predpisu,31) sa od-
sek 4 nevz�ahuje.

(6) Konsolidujúca účtovná jednotka je povinná včas
oznámi� konsolidovaným účtovným jednotkám zahr-
nutým do konsolidovaného celku informáciu, že patria
do konsolidovaného celku, a súčasne im oznámi infor-
máciu o vymedzení tohto celku.

(7) Konsolidovaná účtovná jednotka zahrnutá do
konsolidovaného celku je povinná poskytnú� svoju
individuálnu účtovnú závierku a požadované informá-
cie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej
závierky konsolidujúcej účtovnej jednotke.

(8) Konsolidujúca účtovná jednotka má povinnos�
vyhotovi� konsolidovanú výročnú správu, ktorá obsa-
huje informácie o konsolidovanom celku. Ustanovenie
týkajúce sa výročnej správy pod¾a § 20 platí aj pre
konsolidovanú výročnú správu rovnako.

§ 23

(1) Konsolidujúca účtovná jednotka zostavuje kon-
solidovanú účtovnú závierku týmito metódami:
a) metódou úplnej konsolidácie,
b) metódou podielovej konsolidácie,
c) metódou vlastného imania.

(2) Konsolidujúca účtovná jednotka je povinná za-
bezpeči�, aby účtovné jednotky tvoriace konsolidovaný
celok použili v individuálnej účtovnej závierke rovnaké
metódy oceňovania majetku a záväzkov a rovnaký spô-
sob prepočtu cudzích mien na slovenskú menu.

(3) Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje

k tomu istému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka konsolidujúcej účtovnej jednotky. Účtovná
jednotka, ktorá tvorí konsolidovaný celok, zostavuje
individuálnu účtovnú závierku, na základe ktorej sa
zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, k tomu is-
tému dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná
účtovná závierka.

(4) Ak niektorá z účtovných jednotiek tvoriacich
konsolidovaný celok uplatňuje iné účtovné obdobie
ako ostatné účtovné jednotky konsolidovaného celku
a zostavuje individuálnu účtovnú závierku k inému
dňu a jej individuálna účtovná závierka je zostavená
viac ako tri mesiace pred dňom alebo tri mesiace po
dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná
závierka, je táto konsolidovaná účtovná jednotka za-
hrnutá do konsolidovaného celku na základe priebež-
nej účtovnej závierky (§ 18 ods. 1), ktorú zostaví ku
dňu ustanovenému v odseku 3.

(5) Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje za
účtovné obdobie ustanovené pod¾a § 3 ods. 2, 3 ale-
bo ods. 4. O zmenách vo vymedzení konsolidovaného
celku v priebehu účtovného obdobia musí konsolidu-
júca účtovná jednotka uvies� informáciu v konsolido-
vanej účtovnej závierke v poznámkach.

(6) Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej úč-
tovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej
závierky sa ustanovenia tohto zákona použijú rovnako.

(7) Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná
výročná správa môžu by� okrem metód a zásad ustano-
vených týmto zákonom zostavené pod¾a metód a zásad
ustanovených pod¾a medzinárodných účtovných štan-
dardov vydávaných Radou pre medzinárodné účtovné
štandardy so sídlom v Londýne alebo pod¾a iných uzná-
vaných zásad, ak to vyžaduje osobitný predpis.32)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPÔSOBY OCEŇOVANIA

§ 24

(1) Účtovná jednotka je povinná oceňova� majetok
a záväzky ku dňu ocenenia, a to
a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi

pod¾a § 25,
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

spôsobom pod¾a § 27,
c) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôso-

bom pod¾a § 27, ak sa to vyžaduje pod¾a osobitného
predpisu.33)

(2) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene pre-
počítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu zosta-
venia účtovnej závierky, alebo k inému dňu, ak to
ustanovuje osobitný predpis.34)

31) Zákon č. 483/2001 Z. z.
Zákon č. 95/2002 Z. z.

32) Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
33) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z.
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(3) Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú
menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané.

(4) Ustanovenie tohto zákona o oceňovaní majetku
a záväzkov sa použije primerane aj na oceňovanie
iných aktív a iných pasív.

§ 25

(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oce-
ňuje
a) obstarávacou cenou

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku
vytvoreného vlastnou činnos�ou,

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou
činnos�ou,

3. podiely na základnom imaní obchodných spoloč-
ností, cenné papiere a deriváty,

4. poh¾adávky pri odplatnom nadobudnutí alebo po-
h¾adávky nadobudnuté vkladom35) do základného
imania,

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného ma-
jetku vytvoreného vlastnou činnos�ou,

6. záväzky pri ich prevzatí,
b) vlastnými nákladmi

1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnos�ou,
2. zásoby vytvorené vlastnou činnos�ou,
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnos�ou,
4. príchovky a prírastky zvierat,

c) menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny,
2. poh¾adávky pri ich vzniku,
3. záväzky pri ich vzniku,

d) reprodukčnou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia

s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a po-
h¾adávok ocenených menovitými hodnotami,

2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnos�ou,
ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku,

3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné
zisti� vlastné náklady,

4. majetok preradený z osobného vlastníctva do
podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov
a cenín a poh¾adávok ocenených menovitými
hodnotami,

5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri in-
ventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený.

(2) Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka, zoh¾adňuje predpokladané rizi-
ká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré
sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníže-
nie hodnoty sa musí zoh¾adni� vždy, bez oh¾adu na to,
či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk
alebo strata.

(3) Pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vede-
ný na sklade alebo rovnaký druh cenných papierov
vedený v portfóliu účtovnej jednotky, možno za spôsob

ocenenia pod¾a odseku 1 považova� aj ocenenie úbytku
cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom ale-
bo spôsobom, keï prvá cena na ocenenie prírastku
príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena
na ocenenie úbytku tohto majetku. Rovnaký druh
cenného papiera možno uvedeným spôsobom oceni�
len v prípade, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na
rovnakú menu.

(4) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok ob-

staral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,
b) reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú

by sa majetok obstaral v čase, keï sa o ňom účtuje,
c) vlastnými nákladmi

1. pri zásobách vytvorených vlastnou činnos�ou
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú
činnos�, prípadne aj čas� nepriamych nákladov,
ktorá sa vz�ahuje na výrobu alebo na inú činnos�,

2. pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom
majetku okrem poh¾adávok vytvorenom vlastnou
činnos�ou priame náklady vynaložené na výrobu
alebo inú činnos� a nepriame náklady, ktoré sa
vz�ahujú na výrobu alebo inú činnos�,

d) menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na
peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma,
na ktorú poh¾adávka alebo záväzok znie.

§ 26

(1) Ak sa pri inventarizácii zistí, že predajná cena
zásob znížená o náklady spojené s predajom je nižšia
ako cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby
sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto
nižšou cenou.

(2) Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je
iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.

(3) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty
(§ 25 ods. 2), ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa
vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek
a odpisov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou. Opravné položky sa vytvá-
rajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku; tieto
opravné položky sa zrušia, ak zanikne riziko, na ktoré
boli vytvorené. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníže-
nie hodnoty majetku.

(4) Na účely tohto zákona sa škodou rozumie neod-
stránite¾né poškodenie alebo zničenie majetku.

(5) Odseky 1 až 3 nepoužije účtovná jednotka, ktorá
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, s výnim-
kou odpisovania majetku.

(6) Účtovná jednotka, ktorá nie je založená na účel
podnikania, tvorí rezervy a opravné položky pod¾a oso-
bitného predpisu.36)

35) § 59 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
36) Napríklad zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
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(7) Odseky 1 až 3 použijú aj účtovné jednotky zalo-
žené pod¾a osobitných predpisov.37)

§ 27

(1) Ku dňu ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c) sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov oce-
ňujú takto:
a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným

odhadom s výnimkou cenných papierov držaných
do splatnosti a cenných papierov obstaraných
v primárnych emisiách neurčených na obchodova-
nie, podielov na základom imaní v obchodných spo-
ločnostiach a cenných papierov emitovaných účtov-
nou jednotkou,

b) deriváty trhovou cenou alebo kvalifikovaným odha-
dom,

c) finančné umiestnenie a technické rezervy v účtov-
ných jednotkách, ktoré sú pois�ovňami a zais�ovňa-
mi pod¾a osobitných predpisov,12) trhovou cenou,
kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca,

d) v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách
zanikajúcich bez likvidácie splynutím alebo rozde-
lením38) trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom
alebo posudkom znalca alebo v iných prípadoch
pod¾a osobitného predpisu,39)

e) ak sú zabezpečené derivátmi, trhovou cenou alebo
kvalifikovaným odhadom.

(2) Na účely tohto zákona sa reálnou hodnotou ro-
zumie
a) trhová cena,
b) ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom

znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii
alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,

c) ocenenie ustanovené pod¾a osobitného predpisu,38)
ak nie je možné postupova� pod¾a písmen a) a b).

(3) Trhová cena je cena, ktorá je vyhlásená na tuzem-
skej alebo zahraničnej burze alebo na inom verejnom
trhu. Účtovná jednotka na oceňovanie pod¾a tohto záko-
na použije cenu, ktorá je vyhlásená najneskoršie v deň
ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).

(4) Ak je majetok vedený na tuzemskej burze, je
trhovou cenou záverečná cena vyhlásená burzou
v pracovný deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.

(5) Ak majetok nie je vedený na tuzemskej burze a je
kótovaný na zahraničných burzách, rozumie sa trho-
vou cenou najvyššia zo záverečných cien, ktorá bola
dosiahnutá na schválených trhoch zahraničných búrz

v pracovný deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.
V prípade iného verejného trhu, ako je burza, je trho-
vou cenou najvyššia platná cena v deň, ku ktorému sa
ocenenie vykonáva. Ak v deň, ku ktorému sa ocenenie
vykonáva, uvedené trhy nepracujú, použije sa cena
vyhlásená na nich posledný pracovný deň, ktorý pred-
chádza dňu, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.

(6) Ak trhovú cenu nemožno spo¾ahlivo urči�, reálna
hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ktorý
predstavuje súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo
príjmov pri použití najčastejšie sa vyskytujúcej úroko-
vej miery pre podobný nástroj emitenta11) s podobným
ohodnotením alebo úrokovej miery, ktorá menovitú
hodnotu tohto nástroja znižuje o úrokovú zrážku tohto
nástroja na cenu, za ktorú by sa tento nástroj predal.

(7) Účtovná jednotka pri oceňovaní reálnou hodno-
tou postupuje primerane pod¾a ustanovenia § 25
ods. 2.

(8) Ak nie je možné ku dňu ocenenia objektívne urči�
reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocene-
nie spôsobmi pod¾a § 25. Pri cenných papieroch drža-
ných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných
v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie
sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa
ich splatnosti postupne zvyšuje o úrokové výnosy. Po-
diel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach
môže by� ocenený metódou vlastného imania. Ak úč-
tovná jednotka použije túto metódu ocenenia, je povin-
ná ju použi� na ocenenie všetkých takýchto podielov.
Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednot-
kou sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania emisie do dňa
splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na
emitované cenné papiere.

§ 28

(1) Účtovná jednotka, ak nie je ïalej ustanovené
inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a ne-
hmotný majetok okrem poh¾adávok v súlade s účtov-
nými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.40) Ak ide o zmluvu o výpo-
žičke41) počas doby zabezpečenia záväzku prevodom
práva42) alebo ak sa vlastnícke právo k hnute¾ným
veciam nadobúda na základe prejavu vôle iným spôso-
bom ako prevzatím veci,43) ako aj v ïalších prípadoch
ustanovených osobitnými predpismi, o majetku účtuje
a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa.

37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z.

38) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
39) Napríklad § 54 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41) § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
42) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
43) § 133 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

Čiastka 168 Zbierka zákonov č. 431/2002 Strana 4465



(2) Pozemky, predmety z drahých kovov a iný maje-
tok vymedzený osobitnými predpismi44) sa neodpisujú.

(3) Účtovná jednotka uvedená v odseku 1 je povinná
zostavi� si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva
odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len
do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(4) Hmotný majetok okrem zásob odpisuje účtovná
jednotka s oh¾adom na opotrebovanie zodpovedajúce
bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný ma-
jetok okrem poh¾adávok musí účtovná jednotka odpí-
sa� najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak
neboli zriaïovacie náklady úplne odpísané, môže úč-
tovná jednotka vypláca� dividendy, podiely a tantiémy
iba vtedy, ak výška vytvoreného rezervného fondu
a hospodárskeho výsledku je vyššia ako výška neodpí-
saných zriaïovacích nákladov.

PIATA ČASŤ

INVENTARIZÁCIA

§ 29

(1) Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v úč-
tovníctve zodpovedá skutočnosti.

(2) Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku
dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu
účtovnú závierku. Účtovná jednotka pre potreby zo-
stavenia priebežnej účtovnej závierky vykonáva inven-
tarizáciu len na účely vyjadrenia ocenenia pod¾a § 25
ods. 2. Účtovná jednotka môže pri zásobách vykonáva�
inventarizáciu aj v priebehu účtovného obdobia. Ter-
mín takejto inventarizácie si určí účtovná jednotka.
Ustanovenia o vykonávaní inventarizácií pod¾a osobit-
ných predpisov45) nie sú týmto dotknuté.

(3) Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných
prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vyko-
na� inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená
v odseku 2, ktorá však nesmie prekroči� dva roky.
Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednot-
ka inventarizova� najmenej štyrikrát za účtovné obdo-
bie.

§ 30

(1) Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu ma-
jetku a záväzkov sa zis�uje inventúrou. Pri majetku
hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav
zis�uje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele
majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri
ktorých nemožno vykona� fyzickú inventúru, sa sku-
točný stav zis�uje dokladovou inventúrou; ak je to
možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej
inventúry.

(2) Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabez-
pečuje preukázate¾nos� účtovníctva (§ 8 ods. 4). Inven-
túrny súpis musí obsahova� tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky;

právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inven-
túra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ce-
ny pod¾a § 25,

d) miesto uloženia majetku,
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zod-

povednej osoby za príslušný druh majetku,
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie pod¾a § 25,
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a zá-

väzkov,
h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia ma-

jetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventú-
ry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov
pod¾a § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe
osobám, ktoré vykonali inventúru,

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpo-
vedných za zistenie skutočného stavu majetku, zá-
väzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

j) poznámky.

(3) Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a zá-
väzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so sta-
vom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inven-
tarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný
záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnos� účtov-
níctva a ktorý musí obsahova�
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky;

právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného sta-
vu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväz-
kov s účtovným stavom,

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocene-
nia majetku a záväzkov pod¾a § 26 a 27,

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo
osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
v účtovnej jednotke.

(4) Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú ne-
možno vykona� ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úč-
tovná závierka, možno vykonáva� v priebehu posled-
ných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne
v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.
Pritom sa musí preukáza� stav hmotného majetku ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údaj-
mi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky
uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej
inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za
dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia

44) Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákon č. 40/1961 Zb.
o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

45) § 184 Zákonníka práce.

Strana 4466 Zbierka zákonov č. 431/2002 Čiastka 168



do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci
tohto účtovného obdobia.

(5) Inventarizačný rozdiel môže ma� dvojaký charak-
ter, a to
a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav

v účtovníctve a ak ho nemožno preukáza� účtov-
ným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ce-
ninách sa označuje ako schodok,

b) prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav
v účtovníctve a ak ho nemožno preukáza� účtov-
ným záznamom.

(6) Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia pod¾a
§ 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely.

(7) Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka
do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou
overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov.

ŠIESTA  ČASŤ

ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 31

Účtovný záznam

(1) Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí
súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných
pod¾a § 4 ods. 4.

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za
a) písomnú formu účtovný záznam vykonaný rukopi-

som, písacím strojom, tlačiarenskými alebo repro-
grafickými technikami, alebo tlačiarenským vý-
stupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého
obsah je pre fyzickú osobu čitate¾ný,

b) technickú formu účtovný záznam vykonaný elek-
tronickým, optickým alebo iným spôsobom neuve-
deným v písmene a), ktorý umožňuje jeho prevede-
nie do písomnej formy; prevedenie do písomnej
formy sa nevyžaduje pri podpisovom zázname pod¾a
§ 32 ods. 3.

(3) Účtovná jednotka môže vykona� prevod účtovné-
ho záznamu z jednej formy do druhej formy. V tomto
prípade je povinná zabezpeči�, aby obsah účtovného
záznamu v novej forme bol zhodný s obsahom účtov-
ného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnos� sa
považuje za splnenú, ak účtovná jednotka predloží
účtovný záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah
je zhodný alebo to preukáže iným spôsobom, ktorý
nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným zá-
znamom pracujú. Účtovná jednotka je povinná ma�
k dispozícii účtovné záznamy, ktorými dokladuje for-
mu vedenia účtovníctva.

(4) Všetky formy účtovného záznamu sú rovnocen-
né; obsah všetkých účtovných záznamov má rovnaké
dôsledky, ak sú vykonané vo forme pod¾a odseku 2.

(5) Ak účtovná jednotka vedie účtovné záznamy
v technickej forme, je povinná disponova� takými pro-
striedkami, nosičmi a vybavením, ktoré umožňujú vy-
kona� prevod účtovných záznamov do formy, v ktorej
je ich obsah pre fyzickú osobu čitate¾ný. Pre potreby
overovania účtovnej závierky audítorom (§ 19), jej zve-

rejňovania (§ 21) a pre potreby orgánov pod¾a § 38
ods. 1 je účtovná jednotka povinná na požiadanie
umožni� oprávneným osobám zoznámi� sa s obsahom
nimi určených účtovných záznamov. Túto povinnos�
má účtovná jednotka po dobu, počas ktorej je povinná
vies� alebo uchováva� uvedené účtovné záznamy.

§ 32

Preukázate¾nos� účtovného záznamu

(1) Na účely tohto zákona sa za preukázate¾ný účtov-
ný záznam považuje iba účtovný záznam,
a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnos�,
b) ktorého obsah dokazuje skutočnos� nepriamo ob-

sahom iných preukázate¾ných účtovných zázna-
mov,

c) prenesený spôsobom pod¾a § 33, ak spĺňa požiadav-
ky pod¾a písmena a) alebo písmena b).

(2) Ak účtovná jednotka prenáša účtovný záznam
mimo účtovnej jednotky prostredníctvom informačné-
ho systému, považuje sa účtovný záznam za preuká-
zate¾ný, ak sa prenášal spôsobom pod¾a § 33. Účtovný
záznam určený na prenášanie musí obsahova� podpi-
sový záznam. Účtovný záznam musí by� podpísaný
najneskôr v okamihu jeho odovzdania na prenos.

(3) Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný zá-
znam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo
obdobný preukázate¾ný účtovný záznam nahrádzajúci
vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve
formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rov-
nako a obidve sa môžu použi� na mieste, kde sa vyža-
duje vlastnoručný podpis.

(4) K jednému účtovnému záznamu môže by� pripo-
jených viac podpisových záznamov.

§ 33

Prenos účtovného záznamu

Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka
zabezpeči� pred jeho zneužitím, poškodením, zniče-
ním, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným
prístupom k nemu.

§ 34

Oprava účtovného záznamu

(1) Ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný
záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázate¾ný,
nesprávny alebo nezrozumite¾ný, je povinná vykona�
bez zbytočného odkladu jeho opravu spôsobom pod¾a
odseku 2.

(2) Oprava sa musí vykona� tak, aby bolo možné
urči� zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú
opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného úč-
tovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava
v účtovnom zázname nesmie vies� k neúplnosti, ne-
preukázate¾nosti, nesprávnosti, nezrozumite¾nosti
alebo nepreh¾adnosti účtovníctva.

(3) Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotovi�
účtovný doklad.
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(4) Deň v účtovnom zázname treba zaznamena� s ta-
kou presnos�ou, aby neistota v určení času nemala za
následok neistotu v určení obsahu účtovných prípa-
dov.

(5) Účtovný záznam, ktorý je nečitate¾ný alebo ho
nemožno previes� do čitate¾nej podoby, sa hodnotí, ako
keby ho účtovná jednotka neviedla.

§ 35

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

(1) Účtovná jednotka je povinná zabezpeči� ochranu
účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo
poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabez-
peči� ochranu použitých technických prostriedkov, no-
sičov informácií a programového vybavenia pred ich
zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zá-
sahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stra-
tou alebo odcudzením.

(2) Účtovná jednotka je povinná uchováva� účtovnú
dokumentáciu počas doby ustanovenej v odseku 4. Na
nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vz�ahujú
všeobecné predpisy o archívnictve.

(3) Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:
a) účtovná závierka a výročná správa počas desiatich

rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtov-

ných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných
symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpi-
sový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápi-
sy, účtový rozvrh počas piatich rokov nasledujúcich
po roku, ktorého sa týkajú,

c) účtovné záznamy, ktoré sú nosite¾mi informácie
týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými
účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtov-
níctva (§ 31 ods. 2) počas piatich rokov nasledujú-
cich po roku, v ktorom sa naposledy použili,

d) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v re-
gistratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby ne-
boli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona
a osobitných predpisov.

(4) Účtovná jednotka je povinná pred svojím záni-
kom alebo pred skončením podnikania alebo inej zá-
robkovej činnosti zabezpeči� uchovanie účtovných zá-
znamov.

§ 36

Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácii

(1) Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú daňového ko-
nania, správneho konania, trestného konania, občian-
skeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa
neskončilo, uchováva účtovná jednotka do konca úč-
tovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období,
v ktorom sa skončila lehota na ich preskúmanie.

(2) Účtovná jednotka môže ako účtovné záznamy
použi� aj mzdové listy, daňové doklady alebo inú do-
kumentáciu vyplývajúcu z osobitných predpisov. Tak-

to použitá dokumentácia musí spĺňa� požiadavky kla-
dené týmto zákonom na účtovné záznamy. Túto doku-
mentáciu uchováva účtovná jednotka počas doby
ustanovenej v § 35 ods. 3 pod¾a toho, akú funkciu plní
pri vedení účtovníctva.

(3) Účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa
týkajú záručných lehôt a reklamačných konaní, ucho-
váva účtovná jednotka počas doby, počas ktorej záruč-
né lehoty alebo reklamačné konania trvajú; účtovné
záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných poh¾adá-
vok alebo nezaplatených záväzkov, uchováva účtovná
jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho
po účtovnom období, v ktorom došlo k ich inkasu ale-
bo zaplateniu.

(4) Knihy analytickej evidencie poh¾adávok a knihy
analytickej evidencie záväzkov, účtovné doklady a iné
účtovné záznamy, ktoré vyplývajú z priameho styku
s cudzinou z doby pred 1. januárom 1949, a účtovnú
závierku vz�ahujúcu sa na prevod majetku na iné
právnické osoby alebo fyzické osoby, vykonaný pod¾a
osobitného predpisu,46) uchováva účtovná jednotka do
doby, kým ministerstvo z vlastného podnetu alebo na
žiados� účtovnej jednotky nedá súhlas na vyradenie
tejto dokumentácie.

§ 37

(1) Podrobnosti o inom obsahovom vymedzení polo-
žiek majetku a jeho vykázanie v účtovnej závierke mô-
že ministerstvo ustanovi� z dôvodov osobitného cha-
rakteru majetku pre
a) ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci

s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Mi-
nisterstvom vnútra Slovenskej republiky a Minis-
terstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Sloven-
skej republiky,

b) ozbrojené bezpečnostné zbory v spolupráci s Minis-
terstvom vnútra Slovenskej republiky a Minister-
stvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky,

c) Zbor väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Mi-
nisterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,

d) Slovenskú informačnú službu,
e) Správu štátnych hmotných rezerv.

(2) Opatrenie pod¾a § 4 ods. 2, ktorým sa ustanovujú
postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre ban-
ky,47) pobočky zahraničných bánk,47) Národnú banku
Slovenska a Fond ochrany vkladov, vydá ministerstvo
po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska.

S IEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

(1) Daňový úrad môže uloži� pokutu za porušenie
povinností ustanovených v § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, 3, 4,
6, 7, § 7 ods. 2, 3, 4, 5, 6, § 9 ods. 1, § 10 ods. 2, § 11

46) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
47) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
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ods. 2, 3, § 12 ods. 6, § 13 ods. 2, § 14 ods. 3, § 17
ods. 5, 8, § 23 ods. 1, 2, § 26 ods. 3, § 28 ods. 3, § 31
ods. 3, 5, § 34 ods. 2, § 35 ods. 1, 2, 3 do 1 % celkovej
sumy majetku
a) zisteného zo súvahy za účtovné obdobie, ktoré je

kontrolované, v ocenení neupravenom o položky
pod¾a § 26 ods. 3 účtovnej jednotke účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva,

b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zo-
staveného za účtovné obdobie, ktoré je kontrolova-
né, účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednodu-
chého účtovníctva,

c) z konsolidovanej súvahy zostavenej za účtovné ob-
dobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neuprave-
nom o položky pod¾a § 26 ods. 3 účtovnej jednotke,
ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

(2) Daňový úrad môže uloži� pokutu za porušenie
povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1,
§ 8 ods. 1, § 17 ods. 3, 4, § 19, § 20, § 21, § 22 ods. 1,
2, 3, 6, 7, 8, § 24 do 3 % celkovej sumy majetku
a) zisteného zo súvahy za účtovné obdobie, ktoré je

kontrolované, v ocenení neupravenom o položky
pod¾a § 26 ods. 3 účtovnej jednotke účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva,

b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zo-
staveného za účtovné obdobie, ktoré je kontrolova-
né, účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednodu-
chého účtovníctva,

c) z konsolidovanej súvahy zostavenej za účtovné ob-
dobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neuprave-
nom o položky pod¾a § 26 ods. 3 účtovnej jednotke,
ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

(3) Pri určení pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 prihliada
daňový úrad hlavne na závažnos�, spôsob a dobu trva-
nia protiprávneho konania, následky porušenia povin-
ností a na okolnosti, pri ktorých k porušeniu povin-
nosti došlo, a na bezdôvodné obohatenie, ak sa
porušením povinnosti získalo.

(4) Pokutu možno uloži� opakovane za rovnaké po-
rušenie povinností v jednom účtovnom období len
v prípade, že toto porušenie účtovná jednotka neod-
stránila v určenej lehote.

(5) Ak nie je možné zisti� celkovú sumu majetku
alebo úhrn majetku, určia kontrolné orgány pokutu
kvalifikovaným odhadom.

(6) Pokutu pod¾a odseku 1 možno uloži� do jedného
roka odo dňa, keï sa orgán príslušný na jej uloženie
dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr možno túto
pokutu uloži� do troch rokov po skončení účtovného
obdobia, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.

(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. Na konanie
o uložení pokuty sa vz�ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.48)

§ 39

Lehota na uchovávanie účtovných písomností a zá-
znamov, ktorá sa ku dňu účinnosti tohto zákona ne-
skončila, plynie pod¾a doterajšieho predpisu.

§ 40

Zrušuje sa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z., zákona
č. 336/1999 Z. z., zákona č. 387/2001 Z. z., zákona
č. 483/2001 Z. z. a zákona č. 247/2002 Z. z.

§ 41

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003
okrem § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnos�
1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

48) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
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432

Z Á K O N

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001
Z. z. a zákona č. 96/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (zákon o cenných papieroch), zákon
č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Obchodný zákonník.“.

2. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8,
ktoré znejú: 

„(6) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správ-
covskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný
bez zbytočného odkladu informova� úrad o akejko¾vek
skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti do-
zvie a ktorá 
a) svedčí o porušení povinností správcovskej spoloč-

nosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi, 

b) môže ovplyvni� riadny výkon činnosti správcovskej
spoločnosti alebo

c) môže vies� k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej
závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(7) Odsek 6 sa vz�ahuje rovnako na audítora, ktorý
overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré tvoria so správcovskou  spoločnos�ou sku-
pinu s úzkymi väzbami.3a)

(8) Zakazuje sa predaj podniku správcovskej spoloč-
nosti, organizačnej zložky zahraničnej správcovskej
spoločnosti alebo ich časti.3b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 3b) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších pred-

pisov.“. 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“
nahrádza citáciou „zákon č. 566/2001 Z. z.“. 

4. § 6 až 9 vrátane spoločného nadpisu nad § 6
znejú: 

„Povolenie na vznik a č innos� správcovskej
spoločnost i

§ 6 

(1) Na vznik a činnos� správcovskej spoločnosti je
potrebné povolenie úradu. Žiados� o udelenie povo-
lenia na vznik a činnos� správcovskej spoločnosti
podávajú úradu zakladatelia správcovskej spoloč-
nosti.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by�
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie správcovskej spoločnosti

pod¾a § 10,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného ima-

nia a ïalších finančných zdrojov správcovskej spo-
ločnosti,

c) vhodnos� osôb s kvalifikovanou účas�ou5) na
správcovskej spoločnosti a preh¾adnos� vz�ahov
týchto osôb s inými osobami, najmä preh¾adnos�
podielov na základnom imaní a na hlasovacích
právach,

d) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb, ktoré
sú navrhované za členov predstavenstva, za členov
dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamest-
nancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predsta-
venstva zodpovedných za odborné činnosti pod¾a
tohto zákona, a osôb zodpovedných za výkon vnú-
tornej kontroly,  

e) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� vedúcich za-
mestnancov depozitára (§ 20), ktorí zabezpečujú
výkon funkcie depozitára pod¾a tohto zákona,

f) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami,3a) ku kto-
rej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účas�ou na
správcovskej spoločnosti,

g) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena f),

h) výkonu doh¾adu neprekáža právny poriadok a spô-
sob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má
skupina pod¾a písmena f) úzke väzby, 

i) stanovy správcovskej spoločnosti, štatút podielové-
ho fondu a predajný prospekt  podielového fondu
(ïalej len „predajný prospekt“) je v súlade s týmto
zákonom, 

j) zakladate¾om správcovskej spoločnosti nie je fyzic-
ká osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do
likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený kon-
kurz, alebo počas piatich rokov po skončení kon-
kurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného
vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od
vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz
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pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia sú-
du,6) 

k) vecné predpoklady na činnos� správcovskej spoloč-
nosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpeče-
nie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti,  

l) organizačné predpoklady na činnos� správcovskej
spoločnosti (§ 10a).

(3) Žiados� o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 ob-
sahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spo-

ločnosti,
b) identifikačné číslo budúcej správcovskej spoloč-

nosti, ak jej už bolo pridelené,
c) výšku základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účas�ou na

budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa
uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo
fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a iden-
tifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifiko-
vanej účasti, 

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb
navrhovaných za členov predstavenstva, za členov
dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamest-
nancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predsta-
venstva zodpovedných za odborné činnosti pod¾a
tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon vnú-
tornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti
a dôveryhodnosti,

f) obchodné meno a sídlo depozitára, ktorý bude pre
správcovskú spoločnos� a jej podielové fondy vyko-
náva� funkciu depozitára,

g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedú-
cich zamestnancov depozitára, ktorí budú zabezpe-
čova� výkon funkcie depozitára pre správcovskú
spoločnos� a jej podielové fondy,

h) údaje o vecných a organizačných predpokladoch
na činnos� správcovskej spoločnosti,

i) vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú úplné
a pravdivé.

(4) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov správcovskej spoločnosti,
c) návrh organizačnej štruktúry správcovskej spoloč-

nosti,
d) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom

vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 3
písm. e) a g) a ich výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú
požiadavky ustanovené týmto zákonom,

e) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,6)

f) doklad o splatení základného imania,
g) návrh štatútu podielového fondu a návrh predajné-

ho prospektu (§ 27). 

(5) O udelení povolenia pod¾a odseku 1 rozhoduje
úrad v lehote pod¾a osobitného zákona7) na základe
posúdenia žiadosti a jej príloh. 

(6) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žiada-
te¾ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odse-
ku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a odse-
ku 1 nemôžu by� ekonomické potreby trhu.

 (7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik
a činnos� správcovskej spoločnosti.

 (8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok
pod¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo“).

  (9) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za ve-
dúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpe-
čova� výkon funkcie depozitára pre správcovskú spo-
ločnos� a jej podielové fondy, za člena predstavenstva
správcovskej spoločnosti, za prokuristu správcovskej
spoločnosti alebo za zamestnanca zodpovedného za
výkon vnútornej kontroly sa považuje fyzická osoba
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá naj-
menej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti
finančného trhu alebo preukázala odbornú spôsobi-
los� zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je naj-
mä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti
kolektívneho investovania.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za ve-
dúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti
pod¾a tohto zákona sa považuje osoba s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním, ktorá  najmenej tri roky
vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového
trhu a preukázala odbornú spôsobilos� zložením od-
bornej skúšky pod¾a odseku 9. 

(11) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena
dozornej rady správcovskej spoločnosti sa považuje
fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdela-
ním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné čin-
nosti vo finančnej oblasti.  

(12) Odbornú skúšku pod¾a odseku 9 zabezpečuje
úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykona-
nie odbornej skúšky žiadate¾ zaplatí úhradu, ktorá sa
pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia.
Ak odbornú skúšku zabezpečuje úrad, úhrada za vy-
konanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbor-
nú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená
úradom, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je
príjmom tejto osoby. Obsah odbornej skúšky, spôsob
jej vykonania, výšku úhrady za jej vykonanie a ïalšie
podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny pred-
pis, ktorý vydá ministerstvo.

(13) Za dôveryhodnú sa na účely tohto zákona pova-
žuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných de-
siatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)

v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim za-
mestnancom  alebo nepôsobila vo funkcii člena šta-
tutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej
inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie, a to kedy-
ko¾vek v období jedného roka pred odňatím povole-
nia na vznik alebo činnos�, 

b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)
v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim za-
mestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena šta-
tutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej
inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
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a to kedyko¾vek v období jedného roka pred zave-
dením nútenej správy, 

c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)
v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim za-
mestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena šta-
tutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej
inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,6) alebo
ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedyko¾vek v ob-
dobí jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo
pred vstupom do likvidácie,

d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloži� pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitného zákona.7a) 

(14) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, kto-
rá nebola právoplatne odsúdená za  úmyselný trest-
ný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti
s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnos� sa pre-
ukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako
tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným po-
tvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgá-
nom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štá-
tu, kde sa obvykle zdržiava.

(15) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 13 písm. a) až
c) môže úrad v konaní o udelení povolenia pod¾a odse-
ku 1 uzna� za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva,
že z h¾adiska pôsobenia vo funkciách uvedených v od-
seku 13 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba
ovplyvni� činnos� správcovskej spoločnosti alebo fi-
nančnej inštitúcie a spôsobi� následky uvedené v od-
seku 13 písm. a) až c).

(16) Za vhodnú osobu pri posudzovaní  podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba,  ktorá
hodnoverne preukáže splnenie podmienok pod¾a  od-
seku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že
zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investova-
nia v záujme stability finančného trhu.

(17) Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona
rozumie obchodník s cennými papiermi, pobočka zahra-
ničného obchodníka s cennými papiermi, banka, poboč-
ka zahraničnej banky, pois�ovňa, pobočka zahraničnej
pois�ovne, doplnková dôchodková pois�ovňa, centrálny
depozitár cenných papierov, burza cenných papierov
a subjekty so sídlom  mimo územia Slovenskej republiky
s obdobným predmetom činnosti.

§ 7

(1) Povolenie na vznik a činnos� správcovskej spo-
ločnosti sa ude¾uje na neurčitú dobu a nemožno ho
previes� na inú osobu ani neprechádza na právneho
nástupcu správcovskej spoločnosti. Povolenie na vznik
a činnos� správcovskej spoločnosti nesmie by� pred-
metom výkonu rozhodnutia.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia po-
d¾a osobitného predpisu8) musí výrok rozhodnutia,
ktorým sa povo¾uje vznik a činnos� správcovskej spo-
ločnosti, obsahova�
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti,

ktorej vznik sa povo¾uje,
b) predmet činnosti,
c) obchodné meno a sídlo depozitára,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzic-
kých osôb, ktoré môžu vykonáva� funkcie členov
predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov,

e) schválenie stanov správcovskej spoločnosti,
f) povolenie na vytvorenie otvoreného podielového

fondu a vydávanie podielových listov a označenie
otvoreného podielového fondu,

g) schválenie štatútu podielového fondu a predajného
prospektu.

(3) Na žiados� správcovskej spoločnosti možno roz-
hodnutím úradu povolenie na vznik a činnos� správ-
covskej spoločnosti zmeni�. Na posudzovanie žiados-
ti o zmenu povolenia na vznik a činnos�
správcovskej spoločnosti sa vz�ahuje § 6 primerane.
Zmeny povolenia na vznik a činnos� správcovskej
spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo prie-
zviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb
schválených postupom pod¾a § 9 a zmeny sídla de-
pozitára si nevyžadujú súhlas úradu. Správcovská
spoločnos� je však povinná úradu túto zmenu písom-
ne ohlási� najneskôr do 30 dní odo dňa, keï k nej
došlo.

(4) Správcovská spoločnos� je povinná poda� prí-
slušnému registrovému súdu návrh na  zápis povole-
ných činností do registra na základe povolenia na
vznik a činnos� správcovskej spoločnosti alebo jeho
zmeny do 30 dní odo dňa, keï toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnos� a predloži� úradu vý-
pis z registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do
registra alebo zmeny zápisu v registri.

(5) Súčas�ou návrhu na zápis správcovskej spoloč-
nosti do registra alebo návrhu na zmenu zápisu je
právoplatné rozhodnutie úradu pod¾a tohto zákona.
Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie
právoplatného rozhodnutia úradu pod¾a tohto záko-
na.

(6) V čase medzi udelením povolenia na vznik a čin-
nos� správcovskej spoločnosti a zápisom do registra
správcovská spoločnos� nesmie vykonáva� činnos�,
ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnos� správ-
covskej spoločnosti.

(7) Správcovská spoločnos� je povinná oznámi� úra-
du bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach
uvedených v § 6 ods. 3 písm. a) až d). Správcovská
spoločnos� je povinná bez zbytočného odkladu ozná-
mi� aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3
písm. h), ak tieto zmeny môžu ovplyvni� spôsobilos�
správcovskej spoločnosti vykonáva� činnos� v povole-
nom rozsahu.

(8) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje oso-
bitný predpis.9a)

§ 8 

(1) Správcovská spoločnos� sa nesmie zlúči� ani
splynú� s inou osobou, ako je správcovská spoločnos�
pod¾a tohto zákona, a splynutím alebo zlúčením
správcovských spoločností môže vzniknú� iba správ-
covská spoločnos� pod¾a tohto zákona.

Strana 4472 Zbierka zákonov č. 432/2002 Čiastka 168



(2) Správcovskú spoločnos� nemožno rozdeli�.

(3) Splynutie, zlúčenie alebo zrušenie správcovskej
spoločnosti nesmie by� na ujmu verite¾ov správcovskej
spoločnosti.

§ 9 

Predchádzajúci súhlas úradu

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základ-

nom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hla-
sovacích právach v správcovskej spoločnosti vo
výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo
v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním
v zhode,9b)

b) zníženie základného imania správcovskej spoloč-
nosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c) vo¾bu osôb navrhovaných za členov predstavenstva
správcovskej spoločnosti, dozornej rady a za vedú-
ceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej
spoločnosti,

d) zlúčenie alebo splynutie správcovskej spoločnosti,
e) zmenu stanov správcovskej spoločnosti,
f) zmenu depozitára správcovskej spoločnosti a depo-

zitára podielového fondu, 
g) nadobudnutie cenných papierov do majetku v po-

dielovom fonde od akcionárov správcovskej spoloč-
nosti spravujúcej tento podielový fond alebo na
predaj cenných papierov z majetku podielového
fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spra-
vujúcej tento podielový fond. 

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
musia by� primerane splnené podmienky uvedené
v § 6 ods. 2.  Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. a) a d) musí by� preukázaný aj
preh¾adný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem
a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vy-
konanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho sú-
hlasu pod¾a odseku 1 písm. b) sa rovnako vz�ahujú
podmienky pod¾a § 10 ods. 1. Na vydanie predchádza-
júceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. g) musí by�
splnená podmienka pod¾a § 35 ods. 3 a musí by� pre-
ukázané, že nadobudnutie cenných papierov do ma-
jetku v podielovom fonde alebo predaj cenných papie-
rov z majetku v podielovom fonde je v záujme
podielnikov. 

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9c) 

(4) Žiados� o vydanie predchádzajúceho súhlasu po-
dávajú 
a) pod¾a odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo

fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnú� podiel na
základnom imaní správcovskej spoločnosti,

b) pod¾a odseku 1 písm. b), e) a f) správcovská spoloč-
nos�, 

c) pod¾a odseku 1 písm. c) správcovská spoločnos�,
organizačná zložka zahraničnej správcovskej spo-
ločnosti alebo akcionár správcovskej spoločnosti, 

d) pod¾a odseku 1 písm. d) správcovská spoločnos�,
ktorá sa má zlúči� alebo splynú�,

e) pod¾a odseku 1 písm. g) správcovská spoločnos�
a akcionár správcovskej spoločnosti.

(5) Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu pod¾a odseku 1 ustanoví  všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) O žiadosti pod¾a odseku 1 písm. c), e) a g) rozhod-
ne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.

(7) Správcovská spoločnos� je povinná predloži�
úradu do desiatich dní od vyhotovenia notárskej
zápisnice  z valného zhromaždenia alebo zo zasada-
nia príslušného orgánu správcovskej spoločnosti,
ktoré rozhodlo o skutočnostiach, ku ktorým úrad
vydal predchádzajúci súhlas, úradne overenú kópiu
tohto dokladu.

(8) Správcovská spoločnos� je povinná po zápise
zmien alebo zániku zapisovaných údajov,9d) ku ktorým
úrad vydal predchádzajúci súhlas, predloži�  úradu do
desiatich dní od zápisu uvedených skutočností výpis
z registra.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a, 6, 7, 7a, 8,
9a, 9b, 9c a 9d) znejú:
„5) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.  
5a) § 9 ods. 3  Zákonníka práce.
 6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor-

ších predpisov.
 7) § 37 zákona č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finančným trhom

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.

§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. 
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

 8) § 35 zákona č. 96/2002 Z. z. 
9a) Zákon č. 96/2002 Z. z. 
9b) § 66b Obchodného zákonníka.
9c) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej sú�aže

a o zmene a doplnení zákona   Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústred-
ných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov.

9d) § 27 až 34 Obchodného zákonníka.“. 

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

„§ 10a

Organizácia, riadenie a vnútorná kontrola
správcovskej spoločnosti 

(1) Správcovská spoločnos� je povinná v stanovách
upravi� vz�ahy a spoluprácu medzi predstavenstvom,
dozornou radou, vedúcimi zamestnancami v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za
odborné činnosti pod¾a tohto zákona a zamestnanca-
mi zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Správ-
covská spoločnos� je tiež povinná v stanovách rozdeli�
a upravi� právomoc a zodpovednos� v správcovskej
spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti. 

(2) Správcovská spoločnos� je povinná vypracova�
účinný systém vnútornej kontroly. Vnútornou kon-
trolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola
dodržiavania  zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia

Čiastka 168 Zbierka zákonov č. 432/2002 Strana 4473



a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti vyko-
návaná jedným alebo viacerými zamestnancami správ-
covskej spoločnosti alebo inými osobami na základe
zmluvy. 

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia
správcovskej spoločnosti musí zabezpečova� riadny
a bezpečný výkon činností uvedených v povolení,
dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov
a efektívne preverovanie a vybavovanie s�ažností in-
vestorov. V organizačnej štruktúre správcovskej
spoločnosti musí by� zahrnutý zamestnanec alebo
zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontro-
ly. Správcovská spoločnos� je povinná predloži� úra-
du organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej
jej zmene.  

(4) Dozorná rada správcovskej spoločnosti je opráv-
nená požiada� zamestnanca zodpovedného za výkon
vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej
spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom. 

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne
informova� dozornú radu, depozitára a úrad o skutoč-
nosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie,
svedčiacej o porušení povinností správcovskej spoloč-
nosti stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorá môže ovplyvni� riadny výkon činnosti
správcovskej spoločnosti.

(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly nesmie by� členom predstavenstva tejto
správcovskej spoločnosti ani členom jej dozornej
rady. 

(7) Správcovská spoločnos� je povinná upravi� práv-
ne vz�ahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú
sa vz�ahuje osobitný predpis.9e)  

(8) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka
predloži� úradu správu o jeho činnosti za predchádza-
júci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v čin-
nosti správcovskej spoločnosti  a o opatreniach prija-
tých na nápravu zistených nedostatkov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
„9e) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001

Z. z.“.   

6. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoločnos� musí ma� dostatok peňaž-
ných prostriedkov, aby mohla riadne vykonáva� svoju
činnos� a plni� svoje záväzky a udržiava� výšku vlast-
ného imania najmenej vo výške minimálneho základ-
ného imania pod¾a § 10 ods. 1.“.  

7. V § 14 ods. 4 písm. a) sa vypúš�ajú slová „verejne
obchodovate¾ných“.  

8. V § 14 ods. 6 sa slová „§ 8 ods.1 a 2“ nahrádzajú
slovami „§ 6 a 7“. 

9. V § 14 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú: 

„(11) Na postup pri nakladaní s majetkom v otvore-
nom podielovom fonde pri odňatí povolenia zahranič-

nej správcovskej spoločnosti pod¾a odseku 7 písm. b)
sa primerane použijú ustanovenia § 19.

(12) Ak zahraničná správcovská spoločnos� pod¾a
odseku 1 prestala spĺňa� podmienky na výkon činnosti
v štáte, v ktorom má sídlo, je táto zahraničná správ-
covská spoločnos� povinná o tejto skutočnosti bez zby-
točného odkladu  informova� úrad.“.   

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

10. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Na postup pri udelení povolenia pod¾a odseku 1
sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 7.“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4
až 11.

11. V § 15 ods. 6 sa slová „pod¾a odseku 4“ nahrá-
dzajú slovami „pod¾a odseku 5“ a na konci sa pripájajú
tieto slová: „a ak právne  predpisy štátu, kde má sídlo
zahraničná správcovská spoločnos�, vyžadujú dodr-
žiavanie ustanovení o obmedzení a rozložení rizika,
ktoré nie sú menej prísne ako pravidlá pod¾a tohto
zákona.“. 

12. V § 15 ods. 7, 8 a 10  sa slová „odseku 4“
nahrádzajú slovami „odseku 5“.

13. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak zahraničná správcovská spoločnos� pod¾a
odseku 1 prestala spĺňa� podmienky na výkon činnosti
v štáte, kde má sídlo, je táto zahraničná správcovská
spoločnos� povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného
odkladu informova� úrad.“.   

14. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane
spoločného nadpisu nad § 15a znejú:

„Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci
Európskej  únie a Európskeho

hospodárskeho pr iestoru

§ 15a

(1) Zahraničná správcovská spoločnos� so sídlom
v členskom štáte Európskej únie  alebo v štáte, kto-
rý je súčas�ou Európskeho hospodárskeho priesto-
ru12b) (ïalej len „členský štát“), spĺňajúca podmienky
právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa
subjektov kolektívneho investovania do cenných pa-
pierov (ïalej len „európska smernica“), ktorá sa roz-
hodla zhromažïova� peňažné prostriedky od verej-
nosti na území Slovenskej republiky predajom
cenných papierov ňou spravovaného podielového
fondu, je povinná pred začatím tejto činnosti písom-
ne oznámi� svoj zámer príslušnému orgánu doh¾adu
členského štátu, na ktorého území má sídlo, a úra-
du. Súčasne s oznámením pod¾a prvej vety je zahra-
ničná správcovská spoločnos� povinná predloži�
úradu  
a) osvedčenie vydané príslušným orgánom doh¾adu

členského štátu o tom, že podielový fond spĺňa
požiadavky európskej smernice,   

b) štatút zahraničného podielového fondu, 
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c) predajný prospekt zahraničného podielového fon-
du,  

d) poslednú ročnú a polročnú správu o hospodárení
s majetkom v zahraničnom podielovom fonde, 

e) údaje o plánovaných spôsoboch predaja podielo-
vých listov v Slovenskej republike a o opatreniach
na zabezpečenie práv podielnikov v Slovenskej re-
publike.    

(2) Údaje pod¾a odseku 1 musia by� uvedené v štát-
nom jazyku.12c) Dokumenty pod¾a odseku 1 musia by�
predložené v úradne overenom preklade do štátneho
jazyka. 

(3) Zahraničná správcovská spoločnos� je pri výkone
činnosti pod¾a odseku 1 na území Slovenskej republi-
ky povinná dodržiava� tieto podmienky:   
a) investor musí ma� možnos� oboznámi� sa so štatú-

tom zahraničného podielového fondu pred nado-
budnutím podielových listov v štátnom jazyku, 

b) pri propagácii predaja cenných papierov zahranič-
nej správcovskej spoločnosti musia by�  dodržané
ustanovenia § 50,   

c) zahraničná správcovská spoločnos� musí prija� ne-
vyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečila podielni-
kom možnos� vrátenia a vyplácania vrátených po-
dielových listov na území Slovenskej republiky
prostredníctvom banky, obchodníka s cennými pa-
piermi, pobočky zahraničnej banky, pobočky za-
hraničného obchodníka s cennými papiermi alebo
prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej
na území Slovenskej republiky, ak ju zahraničná
správcovská spoločnos� zriadila, a poskytova� po-
dielnikom informácie o podielovom fonde,

d) zahraničná správcovská spoločnos� musí zverejňo-
va�  v štátnom jazyku informácie a dokumenty
s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako
je povinná zverejňova� zahraničná správcovská
spoločnos� v členskom štáte, na ktorého území má
sídlo; tieto informácie a dokumenty však musia
svojím rozsahom a obsahom zodpoveda� najmenej
informáciám pod¾a § 53 a § 54 ods.1.

(4) Zahraničná správcovská spoločnos� môže zača�
predáva� podielové listy ňou spravovaného podielo-
vého fondu, ak  úrad do dvoch mesiacov od vykona-
nia oznámenia a predloženia dokladov pod¾a odse-
ku 1 nerozhodne, že plánované spôsoby predaja
podielových listov na území Slovenskej republiky
a opatrenia na zabezpečenie práv podielnikov v Slo-
venskej republike  nezodpovedajú podmienkam po-
d¾a odseku 3.

(5) Pri predaji podielových listov zahraničného po-
dielového fondu vytvoreného v členskom štáte mož-
no v Slovenskej republike používa� označenie tohto
zahraničného podielového fondu, aké používa
v členskom štáte, v ktorom bol vytvorený. V prípade
možnej zámeny označenia zahraničného podielového
fondu s iným podielovým fondom alebo s inou oso-
bou je zahraničná správcovská spoločnos� povinná
doplni� označenie dodatkom, ktorý umožní ich roz-
líšenie.  

(6) Doh¾ad nad dodržiavaním podmienok predaja
cenných papierov zahraničnou správcovskou spoloč-

nos�ou na území Slovenskej republiky a nad sprístup-
ňovaním informácií investorom v Slovenskej republike
vykonáva úrad v spolupráci s príslušným orgánom
doh¾adu členského štátu, na ktorého území má zahra-
ničná správcovská spoločnos� sídlo. 

(7) Úrad pod¾a závažnosti a rozsahu porušenia za-
káže alebo zastaví predaj podielových listov zahranič-
ného podielového fondu pod¾a odseku 1 na území
Slovenskej republiky, ak
a) predaj sa vykonáva bez oznámenia pod¾a odseku 1,
b) boli pri predaji porušené ustanovenia odseku 3

alebo iných  všeobecne záväzných právnych pred-
pisov, 

c) bolo zahraničnej správcovskej spoločnosti odňaté
povolenie na činnos� alebo povolenie na vytvorenie
podielového fondu v členskom štáte, v ktorom má
sídlo.

(8) Úrad bez zbytočného odkladu oznámi prijatie
opatrenia pod¾a odseku 7 príslušnému orgánu doh¾a-
du členského štátu, v ktorom má zahraničná správ-
covská spoločnos� sídlo. 

(9) Na zahraničnú správcovskú spoločnos� pod¾a od-
seku 1 sa nevz�ahujú ustanovenia § 14 a 15.  

(10) Na zahraničné subjekty kolektívneho investova-
nia so sídlom v členskom štáte spĺňajúce požiadavky
európskej smernice, ktoré nemajú formu podielového
fondu, sa ustanovenia odsekov 1 až 9 použijú prime-
rane. 

§ 15b

(1) Správcovská spoločnos�, ktorá sa rozhodla zhro-
mažïova� peňažné prostriedky predajom podielových
listov ňou spravovaného otvoreného podielového fon-
du na území iného členského štátu, je povinná pred
začatím tejto činnosti písomne oznámi� svoj zámer
úradu a príslušnému orgánu doh¾adu členského štá-
tu, na ktorého území plánuje predáva� podielové listy.
Súčasne s oznámením pod¾a prvej vety je táto správ-
covská spoločnos� povinná predloži� príslušnému or-
gánu doh¾adu členského štátu osvedčenie vydané úra-
dom o tom, že správcovská spoločnos� a ňou
spravovaný podielový fond spĺňajú požiadavky európ-
skej smernice, ïalšie údaje a doklady vyžadované
právnym predpisom príslušného členského štátu.
Osvedčenie pod¾a druhej vety vydá úrad na žiados�
správcovskej spoločnosti. 

(2) Správcovská spoločnos� môže zača� predáva� po-
dielové listy ňou spravovaného   podielového fondu
pod¾a odseku 1 na území členského štátu, ak  orgán
doh¾adu príslušného členského štátu do dvoch mesia-
cov od doručenia oznámenia a dokladov pod¾a odse-
ku 1 nerozhodne, že plánované spôsoby predaja po-
dielových listov a opatrenia na zabezpečenie práv
podielnikov v príslušnom členskom štáte nezodpove-
dajú požiadavkám európskej smernice alebo nie sú
v súlade so zákonmi alebo s inými právnymi predpismi
platnými v tomto členskom štáte.    

(3) Správcovská spoločnos�, ktorá zhromažïuje pe-
ňažné prostriedky predajom podielových listov ňou
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spravovaného podielového fondu na území iného člen-
ského štátu, je povinná najmä 
a) v súlade so zákonmi, s inými všeobecne záväznými

právnymi predpismi platnými v príslušnom člen-
skom štáte a opatreniami vydanými príslušným or-
gánom  členského štátu prija� nevyhnutné opatre-
nia, aby sa zabezpečila podielnikom v príslušnom
členskom štáte možnos� vrátenia a vyplácania vrá-
tených podielových listov na území príslušného
členského štátu a aby podielnici mali prístup k in-
formáciám, ktoré je správcovská spoločnos� povin-
ná poskytova� pod¾a tohto zákona,     

b) uverejňova� v príslušnom členskom štáte doku-
menty a informácie, ktoré je povinná o tomto po-
dielovom fonde a jeho podielových listoch uverejňo-
va� v Slovenskej republike pod¾a tohto zákona;
správcovská spoločnos� je povinná uverejňova� tie-
to dokumenty a informácie aspoň v jednom z úrad-
ných jazykov príslušného členského štátu,

c) dodržiava� právne predpisy členského štátu upra-
vujúce vykonávanie reklamy predaja podielových
listov a ïalšie právne predpisy platné na území
členského štátu.  

(4) Doh¾ad nad dodržiavaním povinností správcov-
skej spoločnosti v členskom štáte vykonáva úrad. Pri
výkone tohto doh¾adu spolupracuje úrad s orgánom
doh¾adu príslušného členského štátu a na jeho žia-
dos� mu poskytuje informácie o správcovskej spoloč-
nosti a o podielovom fonde. Informácie, ktoré získa
úrad od orgánu doh¾adu príslušného členského štátu,
môže úrad využi� len na účely doh¾adu alebo na účely
pod¾a § 56 ods. 2. Orgán doh¾adu príslušného členské-
ho štátu je oprávnený pozastavi� alebo zakáza� správ-
covskej spoločnosti predaj podielových listov na svo-
jom území alebo uloži� iné opatrenie, ak správcovská
spoločnos� pri činnosti na území tohto členského štátu
porušila povinnosti pod¾a odseku 3.

(5) Ak úrad odníme správcovskej spoločnosti povo-
lenie na vznik a činnos� alebo povolenie na vytvore-
nie podielového fondu, uloží správcovskej spoloč-
nosti sankciu pod¾a § 61 ods. 1 písm. b), d), e) a f)
alebo pokutu pod¾a § 62 ods. 1 písm. a) a b), alebo
ak došlo k pozastaveniu vyplácania podielových lis-
tov, bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnos-
ti príslušnému orgánu doh¾adu členského štátu,
v ktorom predáva správcovská spoločnos� podielové
listy.“.  

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„12b) § 3 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z.  
 12c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.“.

15. V § 17 ods. 2 sa vypúš�a písmeno a). 

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b). 

16. V § 20 ods.1 sa za slovo „samostatne“ vkladá
čiarka a slová „s odbornou starostlivos�ou“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia
„§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 54 zákona
č. 566/2001 Z. z.“.    

18. V § 21 ods. 2 sa číslovka „0,5“ nahrádza číslov-
kou „0,75“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia
„§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 156 zákona č. 566/2001 Z. z.“. 

20. V § 21 odsek 7 znie: 
„(7) Ak správcovská spoločnos� neuzavrie zmluvu

pod¾a odseku 1 s iným depozitárom v lehote pod¾a
odseku 5, úrad do jedného mesiaca určí depozitára,
s ktorým je správcovská spoločnos� povinná uzavrie�
novú zmluvu pod¾a odseku 1. Banka, ktorej bolo od-
ňaté povolenie na  poskytovanie investičných služieb,
je povinná bez zbytočného odkladu odovzda� všetok
majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu doku-
mentáciu a informácie a majetok správcovskej spoloč-
nosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie
takto určenému depozitárovi. Správcovskej spoločnos-
ti sa pozastavuje nakladanie s majetkom v podielovom
fonde odo dňa uplynutia lehoty pod¾a odseku 5 až do
uzavretia zmluvy s novým depozitárom; to neplatí pre
úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v po-
dielovom fonde pred vznikom škody na tomto majet-
ku.“.

21. V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoločnos� nesmie bez súhlasu depozi-
tára prijíma� platby peňažných prostriedkov na vkla-
dovom účte v inej banke a je povinná pravidelne infor-
mova� svojho depozitára o prijatých platbách
peňažných prostriedkov na tento vkladový účet.“. 

22. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie: 
„a) či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v po-

dielovom fonde alebo predávaných z majetku v po-
dielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom
a so štatútom podielového fondu,“.  

23. V  § 23 sa odsek  3 dopĺňa písmenom c), ktoré
znie:  
„c) prekročení limitov pod¾a § 32 až 34, § 45, § 49

ods. 7.“. 

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

„§ 24a

(1) Depozitár je povinný vies� evidenciu pokynov
správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správ-
covskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu
správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií
o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnos-
�ou a zbierku dokumentov. 

(2) Evidencia pod¾a odseku 1 musí obsahova� 
a) evidenčné číslo, 
b) dátum, kedy bol úkon uskutočnený, 
c) vymedzenie úkonu, 
d) obsah úkonu. 

(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie
jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhla-
sov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí
o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upo-
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zornení a informácií o zistených porušeniach zákona
správcovskou spoločnos�ou.“. 

25. V § 25 odsek 3 znie: 

„(3) Žiados� o povolenie pod¾a odseku 2 podáva
správcovská spoločnos�. Žiados� musí obsahova� 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správ-

covskej spoločnosti,           
b) označenie otvoreného podielového fondu, 
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozi-

tára správcovskej spoločnosti a jeho predbežný pí-
somný súhlas s výkonom činnosti depozitára pre
podielový fond,            

d) štatút podielového fondu,
e) predajný prospekt,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov

predstavenstva, dozornej rady a prokuristov správ-
covskej spoločnosti a depozitára.“.   

26. V § 25 ods. 4 sa za slová „podielového fondu“
vkladá čiarka a slová „schválenie depozitára otvore-
ného podielového fondu, schválenie predajného pro-
spektu“ a slová „§ 8 ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú slova-
mi „§ 6“.    

27. V § 26 odsek 3 znie: 

„(3) Správcovská spoločnos� je povinná bez zbytoč-
ného odkladu písomne oznámi� úradu 
a) začatie vydávania podielových listov každého otvo-

reného podielového fondu, 
b) deň, v ktorom dosiahla vydávaním podielových lis-

tov minimálnu výšku čistej hodnoty majetku
v otvorenom podielovom fonde pod¾a odseku 1.“. 

28. § 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
„(4) Ak správcovská spoločnos� nezačne do šiestich

mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia
na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydáva�
podielové listy tohto otvoreného podielového fondu,
povolenie pod¾a § 25 zaniká.“.   

29. V § 27 odseky 2 a 3 znejú: 
„(2) So štatútom otvoreného podielového fondu,

s predajným prospektom a so správami o hospodárení
(§ 53) musí ma� investor možnos� bezplatne sa obo-
známi� pred vstupom do zmluvného vz�ahu so správ-
covskou spoločnos�ou.    

(3) Každý otvorený podielový fond musí ma� pre-
dajný prospekt. Investor musí ma� možnos� bezplat-
ne sa oboznámi� s predajným prospektom pred vy-
daním podielových listov otvoreného podielového
fondu. Správcovská spoločnos� je povinná aktualizo-
va� údaje v predajnom prospekte a podielnikovi na
požiadanie poskytnú� aktuálny predajný prospekt.
Predajný prospekt musí obsahova� informácie, ktoré
sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvori�
správny úsudok o ponúkanej možnosti investova-
nia, najmenej však  musí obsahova� údaje uvedené
v prílohe č. 1. Pravidlá na prijímanie a zmeny pre-
dajného prospektu určuje štatút. Súčas�ou predaj-
ného prospektu je aj štatút otvoreného podielového
fondu; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie
bude podielnikovi zaslaný štatút alebo ak štatút určí

miesto, kde sa s ním podielnik môže oboznámi�, a to
v každom členskom štáte, v ktorom správcovská spo-
ločnos� predáva podielové listy otvoreného podielové-
ho fondu.“.

30. V § 27  ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a bez zbytočného odkladu tento štatút predloži� úra-
du.“.

31. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia
„§ 3 zákona č. 600/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 11
zákona č. 566/2001 Z. z.“. 

32. § 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Podielový list otvoreného podielového fondu,
ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno
vymeni� za dva alebo viac podielových listov v listin-
nej podobe na meno rovnakého podielnika rovnaké-
ho otvoreného podielového fondu; to platí, len ak
podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu
pod¾a § 30. Menený podielový list sa považuje za
vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené po-
dielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu
vydania meneného podielového listu. Súčet počtu
podielov takto vymenených podielových listov sa
musí rovna� počtu podielov meneného podielového
listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevz�a-
huje § 29 ods. 3.“. 

33. V § 30 ods. 4 sa vypúš�a odkaz 24 vrátane
poznámky pod čiarou. 

34. V § 30 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová
„a príslušným orgánom doh¾adu členského štátu,
v ktorom správcovská spoločnos� predáva podielové
listy postupom pod¾a § 15b“. 

35. V § 31 ods. 1 sa slová „pod¾a osobitného predpi-
su25)“ nahrádzajú slovami „na poskytovanie investič-
ných služieb pod¾a osobitného zákona14)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 vrátane odkazu
25 sa vypúš�a. 

36. V § 31 ods. 4 sa za slová „správcovskej spoloč-
nosti“ vkladajú slová „v prospech otvoreného podielo-
vého fondu“. 

37. § 32 znie: 

„§ 32

(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde možno
investova� len do
a) cenných papierov prijatých na obchodovanie na tr-

hu kótovaných cenných papierov burzy cenných
papierov26) alebo zahraničnej burzy cenných papie-
rov so sídlom v členskom štáte, 

b) cenných papierov prijatých na obchodovanie na re-
gulovanom vo¾nom trhu burzy cenných papierov26)
alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cenný-
mi papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný
verejnosti a funguje pravidelne,   

c) cenných papierov prijatých na obchodovanie na tr-
hu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy
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cenných papierov  so sídlom v inom ako členskom
štáte, alebo na inom regulovanom verejnom trhu
v inom ako členskom štáte, ak tento verejný trh je
schválený a účinne regulovaný príslušným orgá-
nom doh¾adu v štáte, kde má sídlo tento verejný
trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne; to
platí len v prípade, ak je táto možnos� uvedená
v štatúte spolu s obchodným menom a sídlom tejto
burzy alebo iného regulovaného verejného trhu, 

d) cenných papierov z nových emisií cenných papie-
rov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok,
že emitent požiada o prijatie cenných papierov na
obchodovanie na trhu kótovaných cenných papie-
rov burzy cenných papierov alebo zahraničnej
burzy cenných papierov a zabezpečí, aby sa toto
prijatie uskutočnilo do jedného roka od dátumu
vydania emisie a ak obchodné meno a sídlo tejto
burzy alebo zahraničnej burzy je uvedené v šta-
túte,  

e) nástrojov peňažného trhu v prípade, ak je táto mož-
nos� uvedená v štatúte spolu s charakteristikou
týchto nástrojov peňažného trhu,

f) podielových listov iných otvorených podielových
fondov a cenných papierov zahraničných subjektov
kolektívneho investovania so sídlom v členskom
štáte spĺňajúcich požiadavky európskej smernice,
aj keï nie sú prijaté na obchodovanie na burze
cenných papierov, zahraničnej burze cenných pa-
pierov alebo na inom regulovanom trhu pod¾a pís-
men a) až c),   

g) opcií na kúpu alebo predaj majetkových hodnôt
pod¾a písmen a) až f), na menové a úrokové opcie;
to platí, len ak sú tieto opcie prijaté na obchodova-
nie na burze cenných papierov, zahraničnej burze
cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu
pod¾a písmen a) až d),   

h) peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozi-
tára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch
v  bankách so sídlom v Slovenskej republike,
v členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte,
ak táto banka podlieha doh¾adu, ktorého úroveň
nie je nižšia ako úroveň pod¾a osobitného predpi-
su.13) 

(2) Nástrojmi peňažného trhu na účely tohto zákona
sa rozumejú vkladové listy, pokladničné poukážky
a nástroje so splatnos�ou do jedného roka, s ktorými
sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné
a majú hodnotu, ktorá môže by� presne určená kedy-
ko¾vek alebo aspoň v časových intervaloch pod¾a § 54
ods.1, a boli vydané 
a) Slovenskou republikou, Národnou bankou Sloven-

ska, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi
alebo orgánmi miestnej správy, iným ako členským
štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou
úniou, Európskou investičnou bankou alebo me-
dzinárodnou organizáciou, ktorej členom je najme-
nej jeden členský štát,    

b) emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté
na obchodovanie na burze cenných papierov, za-
hraničnej burze cenných papierov alebo na inom
regulovanom verejnom trhu pod¾a odseku 1 písm.
b) a c),  

c) finančnými inštitúciami podliehajúcimi doh¾adu,
ktorého úroveň nie je nižšia ako ustanovujú právne
predpisy Slovenskej republiky pre jednotlivé druhy
finančných inštitúcií; to platí aj v prípade, ak za
splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záru-
ku finančná inštitúcia.   

(3) Hodnota cenných papierov uvedených v odse-
ku 1 písm. d) môže tvori� najviac 10 % majetku v otvo-
renom podielovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli
v  lehote pod¾a odseku 1 písm. d) prijaté na obchodo-
vanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov v Slovenskej republike alebo na trhu
kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cen-
ných papierov, správcovská spoločnos� je povinná ich
do troch mesiacov preda�. Ak tieto cenné papiere
nemožno v tejto lehote preda�, ich hodnotu určí s vy-
naložením odbornej starostlivosti správcovská spoloč-
nos� po dohode s depozitárom.

(4) Nástroje peňažného trhu môžu spolu tvori� naj-
viac 10 % majetku v otvorenom  podielovom fonde; to
neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vz�a-
huje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a. 

5) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu
tvori� najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom
fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond vytvorený
pod¾a § 33a. 

(6) Hodnota opcií môže tvori� najviac 5 % hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde. 

(7) Súčet hodnoty cenných papierov pod¾a odseku 1
písm. f), hodnoty nástrojov peňažného trhu a hodnoty
opcií môže tvori� najviac 10 % hodnoty majetku v otvo-
renom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený po-
dielový fond, na ktorý sa vz�ahuje § 33 ods. 2 a 5
a § 33a. 

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, v majetku
v otvorenom  podielovom  fonde sa nesmú nachádza�
a) podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje

správcovská spoločnos� spravujúca  tento otvorený
podielový fond,

b) podielové listy otvorených podielových fondov spra-
vovaných správcovskou     spoločnos�ou, s ktorou
správcovská spoločnos� spravujúca tento otvorený
podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami, 

c) cenné papiere vydané inými správcovskými spoloč-
nos�ami s výnimkou  podielových listov  iných
otvorených podielových fondov, 

d) akcie akciových spoločností, ktoré majú na základ-
nom imaní správcovskej  spoločnosti väčší podiel
ako 10 %,

e) akcie depozitára správcovskej spoločnosti s väč-
ším podielom ako 5 % základného imania správcov-
skej spoločnosti,   

f) akcie správcovskej spoločnosti spravujúcej  tento
otvorený podielový fond.

(9) Ak cenné papiere pod¾a odseku 1 písm. a) až  c)
prestali by� obchodované na burze cenných papierov,
zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom
zahraničnom regulovanom verejnom trhu, je správcov-
ská spoločnos� povinná ich preda� do šiestich mesia-
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cov od skončenia obchodovania s týmito cennými pa-
piermi.“.    

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) § 25 zákona č. 429/2002 Z. z.“. 

38. V § 33 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republike“
vkladajú slová „alebo v členskom štáte“ a na konci sa
pripája táto veta: 
„Súčet hodnoty hypotekárnych záložných listov nado-
budnutých do majetku v otvorenom podielovom fonde
pod¾a prvej vety nesmie prekroči� 80 % hodnoty ma-
jetku v otvorenom podielovom fonde.“. 

39. V § 33 odsek 5 znie:

„(5) Štatút môže urči�, že podiel cenných papierov
vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré
bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom
podielovom fonde nie je obmedzený. Majetok v otvore-
nom podielovom fonde pod¾a prvej vety musí by� tvo-
rený najmenej šiestimi emisiami cenných papierov
a hodnota jednej emisie cenných papierov nesmie tvo-
ri� viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom po-
dielovom fonde. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená
rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených
podielových fondoch, ktoré dodržiavajú všetky pravid-
lá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielo-
vý fond pod¾a tohto zákona. Štatút otvoreného podielo-
vého fondu a jeho predajný prospekt musia
obsahova� aj označenie štátov, ktorých cenné papiere
sa budú nadobúda�  do majetku v otvorenom podielo-
vom fonde. Každá propagácia tohto otvoreného po-
dielového fondu musí okrem skutočnosti pod¾a prvej
vety obsahova� aj označenie štátov, do cenných papie-
rov ktorých správcovská spoločnos� investovala alebo
plánuje investova� viac ako 35 % hodnoty majetku
v otvorenom podielovom fonde.“.

40. V § 33 ods. 6 v úvodnej vete sa vypúš�ajú slová
„s výnimkou pod¾a odsekov 2 a 3“. 

41. V § 33 ods. 6 písm. a) sa za slovo „akcií“ vkladajú
slová „bez hlasovacieho práva“. 

42. V § 33 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo akcií s hlasovacím právom, ktoré by
správcovskej spoločnosti umožnili vykonáva� vý-
znamný vplyv na riadenie emitenta; na výpočet podielu
na hlasovacích právach sa použije postup pod¾a oso-
bitného zákona26a)“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)

§ 113 zákona č. 566/2001 Z. z.“. 

43. V § 33 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevz�ahujú na
cenné papiere vydané štátom, na cenné papiere, na
ktoré bola poskytnutá záruka štátu, na cenné papiere
vydané orgánmi územnej samosprávy Slovenskej re-
publiky alebo členského štátu a na medzinárodné or-
ganizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých čle-
nom je Slovenská republika alebo členský štát.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9
a 10. 

44. V § 33 odsek 10 znie: 
„(10) Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom

podielovom fonde uvedené v § 32 a 33 sa nepoužijú na
obdobie prvých šes� mesiacov od nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pod¾a
§ 25.“.

45. § 33 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Po uplynutí lehoty pod¾a odseku 10 môže

správcovská spoločnos� prekroči� podiely a obme-
dzenia pod¾a § 32 až 34 len pri uplatnení predkup-
ných práv. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 36
ods. 3 a 4 v prípade prekročenia pod¾a prvej  vety ani
povinnos� správcovskej spoločnosti postupova� po-
d¾a § 36 ods. 3 a 4, ak došlo k prekročeniu podielov
a obmedzení pod¾a § 32 až 34 v dôsledku zmien trho-
vých cien cenných papierov a iných investičných ná-
strojov alebo porušením § 32 až 34 správcovskou spo-
ločnos�ou.“. 

46. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie: 

„§ 33a

(1) Štatút môže urči�, že podiel nástrojov peňažného
trhu v majetku v otvorenom podielovom fonde môže
by� vyšší ako 10 %. Na obmedzenie a rozloženie rizika
vyplývajúceho z nástrojov peňažného trhu pre tento
otvorený podielový fond sa primerane vz�ahujú usta-
novenia § 33.  

 (2) Ak je v štatúte otvoreného podielového fondu
uvedené ako zameranie a ciele investičnej stratégie
investovanie do podielových listov iných otvorených
podielových fondov alebo cenných papierov vydáva-
ných zahraničnými správcovskými spoločnos�ami,
môže správcovská spoločnos� nadobúda� do majetku
v otvorenom podielovom fonde podielové listy iných
otvorených podielových fondov alebo cenné papiere
vydávané zahraničnými správcovskými spoločnos�ami
spĺňajúcimi požiadavky európskej smernice, ak sú
splnené tieto podmienky:
a) podiel aktív investovaných do podielových listov

jedného otvoreného podielového fondu alebo do
jednej emisie cenných papierov vydávaných jednou
zahraničnou správcovskou spoločnos�ou nesmie
prekroči� 20 % hodnoty majetku v tomto otvorenom
podielovom fonde,

b) v štatúte, predajnom prospekte a vo všetkých re-
klamných materiáloch otvoreného podielového fon-
du musí by� presne opísaný charakter otvorených
podielových fondov alebo zahraničných správcov-
ských spoločností, do cenných papierov ktorých
bude správcovská spoločnos� investova�, a predaj-
ný prospekt musí obsahova� zrozumite¾nú informá-
ciu o druhu a výške poplatkov a iných nákladov,
ktoré bude priamo alebo nepriamo znáša� podielnik
tohto otvoreného podielového fondu,

c) nadobúdanie podielových listov otvorených po-
dielových fondov spravovaných správcovskou spo-
ločnos�ou spravujúcou tento otvorený podielový
fond alebo správcovskou spoločnos�ou, s ktorou
správcovská spoločnos� spravujúca tento otvorený
podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,  je
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prípustné len pri tých otvorených podielových fon-
doch, ktoré sa pod¾a štatútu zameriavajú na inves-
tovanie v určitej územnej alebo hospodárskej ob-
lasti.

 (3) Správcovská spoločnos� si nesmie pri nadobud-
nutí podielových listov otvoreného podielového fondu
pod¾a odseku 2 do majetku v otvorenom podielovom
fonde alebo pri predaji podielových listov z majetku
v otvorenom podielovom fonde vyúčtova� žiadne po-
platky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplate-
ním podielového listu, ak ide o podielové listy podielo-
vého fondu spravovaného správcovskou spoločnos�ou
tohto otvoreného podielového fondu alebo správcov-
skou spoločnos�ou s ňou majetkovo alebo personálne
prepojenou.

(4) Označenie otvoreného podielového fondu pod¾a
odsekov 1 a 2 musí zoh¾adňova� skutočnos�, že je
zameraný na investovanie do nástrojov peňažného
trhu alebo do podielových listov iných otvorených po-
dielových fondov, alebo do cenných papierov vydáva-
ných zahraničnými správcovskými spoločnos�ami.“.    

47. V § 36 ods. 4 sa za slovo „môže“ vkladajú slová
„na základe žiadosti správcovskej spoločnosti podanej
najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty“. 

48. V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoločnos� a depozitár sú povinní bez
zbytočného odkladu informova� úrad o opätovnom do-
siahnutí čistej hodnoty majetku v otvorenom podielo-
vom fonde uvedenej v § 26  ods. 1.“.

49. V § 38 ods. 2  sa   za slová   „zlúčia otvorené
podielové fondy,“ vkladajú slová „depozitárom overený
aktuálny preh¾ad majetku zlučovaných otvorených po-
dielových fondov ku dňu podania žiadosti“ a na konci
sa pripájajú tieto slová: „k zlúčeniu“.  

50. V § 38 ods. 4 sa slová „v čase podania žiadosti
otvorené podielové fondy nespĺňali“ nahrádzajú slova-
mi „otvorené podielové fondy nespĺňajú“.

51. V § 38 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny“ sa
vkladá slovo „schválenie“. 

52. V  § 39 ods. 3 sa za slová  „tohto otvoreného
podielového fondu,“ vkladajú slová „návrh  zmien šta-
tútu tohto otvoreného podielového fondu týkajúcich sa
správcovskej spoločnosti,“.  

53. V § 39 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny“ sa
vkladá slovo  „schválenie“. 

54. V § 41 ods. 4  sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka
a slová „predajného prospektu“. 

55. V § 41 ods. 5 sa slová „§ 8“ nahrádzajú slovami
„§ 6“.

56. V § 45 ods. 7 sa slová „vydala Slovenská repub-
lika alebo na ktoré poskytla Slovenská republika zá-
ruku“ nahrádzajú slovami „vydal členský štát alebo
členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj alebo na ktoré poskytol členský štát alebo

členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj záruku“.   

57. V 46 ods. 3 sa slová „§ 37, 39 a 40“ nahrádzajú
slovami „§ 34, 37, 39 a 40“.

58. V § 47 ods. 3 sa  slová  „§ 8“ nahrádzajú slovami
„§ 6“.

59. V § 47 ods. 4 sa  slová „§ 8“ nahrádzajú slovami
„pod¾a odseku 2“.

60. V § 48 ods. 1 sa vypúš�a druhá veta.  

61. V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a predajný prospekt“.

62. V § 48 ods. 5 sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka
a slová „predajného prospektu“ a slová „§ 7 ods. 5 až 7,
 § 8 a  § 41 ods. 4“  sa   nahrádzajú   slovami „§ 6
ods. 5 až 14, § 7 a § 41 ods. 4“. 

63. V § 50 ods. 2 sa za slovami „propagácia“ a
„fondu“ vypúš�a čiarka a slová „ktorá obsahuje výzvu
na nákup podielových listov“. 

64. V § 50 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „na nákup
podielových listov“. 

65. V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie: 

„(4) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na ná-
kup podielových listov podielového fondu, musí obsa-
hova� údaj o tom, že existuje predajný prospekt s uve-
dením miesta, kde ho záujemca môže získa�, a údaj
o tom, že investor má možnos� oboznámi� sa so štatú-
tom podielového fondu.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

66. V § 51 ods. 2 sa vypúš�a slovo „Akcionári“.

67. V § 52 sa vypúš�a odsek 2. 
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

68. V § 53 odseky  1 a 2 znejú: 
„(1) Správcovská spoločnos� je povinná zverejni�

predajný prospekt  a zverejňova� správy o svojom hos-
podárení a o hospodárení s majetkom v podielových
fondoch.  Súčas�ou správy o hospodárení správcov-
skej spoločnosti a správy o hospodárení s majetkom
v podielových fondoch  je aj účtovná závierka. Náleži-
tosti správy o hospodárení sú uvedené v prílohe č. 2.
Účtovná závierka, ktorá je súčas�ou ročnej správy,
musí by� overená audítorom. Ak  nie je v lehote pod¾a
odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je
správcovská spoločnos� povinná bez zbytočného od-
kladu po prijatí správy audítora predloži� ju úradu
a uverejni� ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým
spôsobom ako ročnú správu. Ak valné zhromaždenie
správcovskej spoločnosti neschváli účtovnú závierku,
je táto správcovská spoločnos� povinná do 30 dní
uverejni� túto skutočnos�, ako aj dôvody neschválenia
účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok val-
ného zhromaždenia.

(2) Správy pod¾a odseku 1 je správcovská spoločnos�
povinná zverejni� a predloži� úradu a svojmu depozi-
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tárovi najneskôr do dvoch mesiacov po skončení pol-
roka (ïalej len „polročná správa“) a do štyroch mesia-
cov po skončení  roka (ïalej len „ročná správa”). Správ-
covská spoločnos� je povinná predloži� úradu platné
znenie predajného prospektu po každej jeho zmene.
Správcovská spoločnos� je povinná podielnikovi na
požiadanie bezplatne poskytnú� polročnú správu
a ročnú správu a sprístupni� ich verejnosti na mieste
uvedenom v predajnom prospekte.“.

69. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia
„§ 122 zákona č. 483/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 130 zákona č. 566/2001 Z. z.“. 

70. V § 54 odsek 1 znie: 
„(1) Správcovská spoločnos� je povinná vypočíta�

a zverejni� v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnos-
�ou uverejňujúcou burzové správy
a) najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu,

predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu
a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom
fonde,

b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene po-
dielu, o čistej hodnote majetku v uzavretom po-
dielovom fonde a o peňažnej sume za vydané po-
diely od posledného zverejnenia týchto údajov
počas vydávania podielových listov v uzavretom po-
dielovom fonde, 

c) najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu
a čistú hodnotu majetku v špeciálnom podielovom
fonde.“. 

71. V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Evidencia pod¾a prvej vety musí obsahova� najmä 
a) poradové číslo zmluvy,
b) údaje o druhej zmluvnej strane,
c) údaje o sprostredkovate¾ovi, ak bola zmluva uza-

tvorená sprostredkovane,
d) dátum uzatvorenia zmluvy,
e) údaje o predmete zmluvy.“.

72. V § 57 sa vypúš�a odsek 1. 
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

73. V § 58 ods. 5 sa  čiarka za slovami  „dozorných
rád“ nahrádza slovom „a“  a vypúš�ajú sa slová
„a makléri“ a slová „obchodovanie s cennými papier-
mi“ sa nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných
služieb“. 

74. V § 61 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto
zákone,“ vkladajú slová „v štatúte podielového fondu,
v stanovách správcovskej spoločnosti,“.

75. V § 62 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto
zákone,“ vkladajú slová „v štatúte podielového fondu,
v stanovách správcovskej spoločnosti,“.

76. V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúš�ajú slová „od
5 000 000 Sk“.

77. V § 62 ods. 1 písm. b) sa vypúš�ajú slová „od
500 000 Sk“.

78. V  § 62 ods. 2 sa vypúš�ajú písmená b) a f).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená
b) až j). 

79. V  § 62 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) depozitár neplní povinnosti pod¾a § 23 ods. 1,“. 

80. V § 62 ods. 3 písmená  g) až  i) znejú: 
„g) poruší zákonom ustanovené povinnosti pri preme-

ne, 
 h) poruší povinnos� oznámi� úradu, že nastali skutoč-

nosti pod¾a § 37 ods. 1 a 2,
 i) nedodržuje ustanovenia o obmedzení a rozložení ri-

zika pre podielový fond,“. 

81. V § 62 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:  

„(4) Závažným porušením povinností je aj to, ak 
a) depozitár viedol pre každý podielový fond spravova-

ný správcovskou spoločnos�ou viac ako jeden bežný
účet v určitej mene,  

b) depozitár neinformoval úrad o porušení tohto záko-
na alebo štatútu podielového fondu správcovskou
spoločnos�ou,  

c) depozitár vykonal pokyn správcovskej spoločnosti,
ktorý bol v rozpore so zákonom alebo štatútom
podielového fondu. 

(5) Úrad môže uloži� členovi predstavenstva, členovi
dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi
správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu organizač-
nej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti za
porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto záko-
na alebo z iných všeobecne záväzných právnych pred-
pisov vz�ahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej
spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, šta-
tútu podielového fondu, alebo za porušenie podmie-
nok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným
úradom pokutu pod¾a závažnosti a povahy porušenia
až do výšky dvanás�násobku mesačného priemeru
jeho celkových príjmov od správcovskej spoločnosti.
Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala
by� dôveryhodnou osobou pod¾a § 6 ods. 13, je správ-
covská spoločnos� alebo zahraničná správcovská spo-
ločnos� povinná bez zbytočného odkladu odvola�
z funkcie.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky  6
až 8. 

82. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu
znie: 

„§ 62a

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 9
ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas
pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých
údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie
z porušenia § 9 ods. 1 písm. a), pozastavi� výkon práva
zúčastni� sa a hlasova� na valnom zhromaždení správ-
covskej spoločnosti a práva požiada� o zvolanie mimo-
riadneho valného zhromaždenia správcovskej spoloč-
nosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastavi� aj
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osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spo-
ločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnika-
nia správcovskej spoločnosti.

(2) Správcovská spoločnos� je povinná pä� dní pred
dňom konania valného zhromaždenia da� v súlade
s osobitným predpisom31) príkaz na registráciu poza-
stavenia práva naklada� pre všetky zaknihované akcie,
ktoré vydala.

(3) Správcovská spoločnos� je povinná predloži� úra-
du výpis z jej registra emitenta  a z jej zoznamu akcio-
nárov vyhotovený v deň, keï bol vykonaný príkaz
správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia
práva naklada� pre všetky zaknihované akcie, ktoré
správcovská spoločnos� vydala. Výpis sa nesmie vyho-
tovi� skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento
výpis je správcovská spoločnos� povinná doruči� úra-
du v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného od-
kladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej
pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doru-
čí ho správcovskej spoločnosti najneskôr v deň pred-
chádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcov-
skej spoločnosti. 

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených
v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise
pod¾a odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej na-
novo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uve-
dených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatre-
nia31a) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených
v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a správcovskej
spoločnosti  najneskôr v deň konania valného zhro-
maždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežné-
ho opatrenia je správcovská spoločnos� viazaná. Za
doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia
o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnené-
mu na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaž-
dení.

(6) Správcovská spoločnos� nesmie na svojom val-
nom zhromaždení pripusti� účas� osoby označenej
úradom pod¾a odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocne-
ných týmito osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto
práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na
tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnos-
ti valného zhromaždenia uznáša� sa ani pri rozhodo-
vaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvý-
šenie podielu na hlasovacích právach ostatných
osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správ-
covskou spoločnos�ou pod¾a odseku 3, sa nevyžadu-
je predchádzajúci súhlas úradu pod¾a § 9 ods. 1
písm. a). 

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv
uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez
zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uve-
rejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto
žiadosti vyhovie�.

(9) Úrad môže poda� návrh na súd na určenie
neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia
správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zá-

konmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad ne-
uplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valné-
ho zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo
riadne zvolané, odo dňa, keï sa mohol o uznesení
dozvedie�.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 31a znejú:
„31) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
31a) § 34 zákona č. 96/2002 Z. z.“.

83. V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré
znie:
„e) vlastné imanie správcovskej spoločnosti klesne pod

úroveň minimálneho základného imania pod¾a § 10
ods. 1 na čas dlhší ako tri mesiace.“. 

84. V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a len so súhlasom depozitára“.

85. V § 68a sa na konci pripájajú tieto slová: „a o otvo-
renom podielovom fonde“. 

86. Slová „štátny dozor“ vo všetkých tvaroch v celom
texte zákona sa nahrádzajú slovom „doh¾ad“ v prísluš-
nom tvare. 

87. Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1.  januára 2003

§ 70c

(1) Správcovské spoločnosti, zahraničné správcov-
ské spoločnosti a depozitári sú povinní do 30. júna
2003 zosúladi� svoju činnos� s týmto zákonom. 

(2) Povolenia vydané pod¾a doterajších predpisov,
ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto
zákona, sa považujú za povolenia udelené pod¾a tohto
zákona. 

(3) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako pod-
mienku na vykonanie úkonov  predchádzajúci súhlas
úradu, pokladajú sa úkony vykonané do dňa nadobud-
nutia účinnosti tohto zákona za platné  aj pod¾a tohto
zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje
predchádzajúci súhlas pod¾a § 9 ods. 1. 

 (4) Ak fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2002
bola členom predstavenstva, dozornej rady, prokuris-
tom, vedúcim zamestnancom správcovskej spoločnos-
ti zodpovedným za odborné činnosti pod¾a tohto záko-
na alebo vedúcim organizačnej zložky zahraničnej
správcovskej spoločnosti a nespĺňala podmienky na
výkon funkcie pod¾a tohto zákona, je  správcovská
spoločnos� povinná túto fyzickú osobu odvola� z funk-
cie najneskôr  do 31. marca 2003. 

(5) Správcovská  spoločnos�  je povinná zosúladi�
svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do
31. mája 2003 predloži� ich overenú kópiu úradu.“.  

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
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splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 385/1999 Z. z.
o kolektívnom investovaní, ako vyplýva zo zmien a do-
plnení vykonaných zákonom č. 329/2000 Z. z., záko-
nom č. 566/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z.
a týmto zákonom.  

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003

s výnimkou ustanovení čl. I bodu 14, ktoré nadobúda-
jú účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spo-
ločenstvám a Európskej únii. 

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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433

Z Á K O N

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona
Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z.,
zákona č. 332/2000 Z. z., zákona č. 218/2001
Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 182/2002
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa za slová „alebo účas� na“ vkladá
slovo „inej“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Prevádzkovate¾om lotérie alebo inej podobnej hry

sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slo-
venskej republiky, ktorej bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pod¾a
tohto zákona.“. 

3. V § 4 ods. 1 sa za slovami „pod¾a § 2 písm. c)“
vypúš�a čiarka a slová „stávkové hry pod¾a § 2 písm. f)
okrem stávkových hier na dostihy uskutočňovaných
na území Slovenskej republiky“ a za slová „pod¾a § 1
ods. 3“ sa vkladajú slová „a stávkových hier pod¾a § 2
písm. f) a h)“.

4. V § 4 ods. 5 sa vypúš�ajú slová „pod¾a § 2“.

5. V § 6 ods. 2 sa slová „pod¾a § 2 písm. a) a d)“
nahrádzajú slovami „pod¾a § 2 písm. a)“.

6. V § 42a ods. 1 druhá veta znie: 
„Ak ide o právnické osoby so zahraničnou majetkovou
účas�ou, povolenie možno vyda� len právnickej osobe
s majetkovou účas�ou osôb so sídlom alebo s trvalým
pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priesto-
ru4a) alebo v štáte Organizácie pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
„4a)  § 3 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papie-

rov.“.

7. V § 42a ods. 1 sa vypúš�a štvrtá veta.

8. V § 42a ods. 5 písm. b) sa vypúš�ajú slová „pričom
predaj žrebov nesmie trva� dlhšie ako jeden rok,“.

 9. V § 42b ods. 3 druhá veta znie: 
„Zamestnanci vo funkciách riadite¾, vedúci ekonóm,
vedúci kasína musia ma�
a) slovenské štátne občianstvo alebo 
b) občianstvo štátu Európskeho hospodárskeho prie-

storu alebo občianstvo štátu Organizácie pre hos-
podársku spoluprácu a rozvoj a
1. povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na

trvalý pobyt udelené pod¾a osobitného zákona6)
alebo

2. právo na prechodný pobyt na základe registrácie
pod¾a osobitného zákona.6)“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia
„Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Sloven-
skej republiky v znení neskorších predpisov“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

11. V § 47 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: 
„Orgán štátneho dozoru vykoná pred začatím prevádz-
kovania lotérie alebo inej podobnej hry technické za-
bezpečenie proti zneužitiu počítadiel a podobných
technických zariadení.“.

12. V § 49a odsek 4 znie:
„(4) Preplatky prevádzkovate¾a lotérie alebo inej po-

dobnej hry na jednotlivých odvodoch pod¾a § 4a a 42d
sa vrátia prevádzkovate¾ovi na základe jeho písomnej
žiadosti do 31. mája bežného roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom preplatok vznikol. Ak
nebolo ročné vyúčtovanie podané do 31. marca bežné-
ho roka, preplatky pod¾a § 4a a 42d sa vrátia na zákla-
de písomnej žiadosti prevádzkovate¾ovi najneskôr do
dvoch mesiacov od podania tohto ročného vyúčtova-
nia. Ak prevádzkovate¾ nepožiada o vrátenie preplat-
ku, ten sa stane preddavkom na odvod za bežný rok.
Preplatok nepresahujúci 50 Sk sa nevracia.“.

13. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie: 

„§ 52a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 463/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádz-
kovania sú�aží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú
spotrebite¾skými lotériami.“.
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Čl. II

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných po-
dobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady
č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,

zákonom č. 55/1999 Z. z., zákonom č. 332/2000
Z. z., zákonom č. 218/2001 Z. z., zákonom
č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 182/2002 Z. z. a týmto
zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003
okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnos�
dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám
a k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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434

Z Á K O N

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby

v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zme-
ne zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby
v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona
č. 23/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) a v celom texte zákona sa slová
„výberové víno s prívlastkom“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom“ v príslušnom
tvare.

2. V § 3 ods. 18 sa vypúš�ajú slová „a značkových
vín zmesových“.

3. V § 3 sa za odsek 33 vkladajú odseky 34 až 42,
ktoré znejú:

 „(34) Vinohradnícky register je evidencia užívate¾ov
plochy alebo plôch vhodných na výsadbu viniča; tvorí
ho textová čas� a mapová čas�.

 (35) Hroznová š�ava je tekutý produkt získaný
z hrozna, upravený chemickými konzervačnými látka-
mi uvedenými v osobitnom predpise,3) s výnimkou
úpravy oxidom siričitým alebo pasterizáciou, prípadne
zahustením a následným zriedením vodou, pri ktorom
je dočasne zastavený spontánny kvasný proces, a jeho
obsah alkoholu neprekračuje 1 % obj.; je určená na
výrobu nealkoholických nápojov. 

 (36) Skutočný alkohol je obsah alkoholu v objemo-
vých percentách, ktoré výrobok obsahuje pri 20 0C ,
vyjadrený ako objem etanolu v litroch obsiahnutý
v 100 l (obj. %).

 (37) Celkový alkohol je obsah alkoholu v objemo-
vých percentách súčtu skutočného obsahu alkoholu
a možného obsahu alkoholu v obj.

 (38) Potenciálny alkohol je obsah alkoholu v obje-
mových percentách, ktoré môžu vzniknú� úplným pre-
kvasením cukru obsiahnutého v 100 obj. 

 (39) Kupáž je zmes vín alebo muštov. 

 (40) Tirážny likér je produkt, ktorý sa pridáva do
kupáže na účel začatia druhotného kvasenia pri výro-
be šumivých vín.

(41) Expedičný likér je produkt, ktorý sa pridáva do
šumivého vína na účel dosiahnutia požadovanej chuti.

(42) Školenie vína je technologický postup pri výrobe
vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich látok
a zvýšeniu kvality vína.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravi-
nách v znení neskorších predpisov“.

4. V § 4 ods. 1 sa za slovo „sadenice“ vkladajú slová
„registrovaných odrôd“.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a

Oprávnenie pestova� vinič hroznorodý
na podnikate¾ské účely

(1) Vysádza� vinič hroznorodý na podnikate¾ské úče-
ly je oprávnená každá fyzická osoba alebo každá práv-
nická osoba, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo
vypožičiavate¾om pozemku s vhodnými pôdno-klima-
tickými podmienkami, na ktorom je povolené pestova�
vinič.

(2) Vysádza� vinič hroznorodý na výmere väčšej ako
1 000 m2 určený na podnikate¾ské účely možno ako
a) novú výsadbu na výmere určenej ministerstvom,
b) opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol vysa-

dený vinič hroznorodý k 1. januáru 2003, alebo
opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol vinič
vyklčovaný najneskôr pred uplynutím ôsmich ro-
kov.

(3) Podrobnosti o vysádzaní viniča hroznorodého na
podnikate¾ské účely ustanoví ministerstvo všeobecne
záväzným právnym predpisom.“.

6. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) upravova� cukornatos� čerstvého hrozna, kvasiace-

ho muštu a mladého alebo ešte kvasiaceho mladé-
ho vína na výrobu stolového a akostného bieleho
vína pridaním cukru, koncentrovaného hroznového
muštu a rektifikovaného koncentrovaného hrozno-
vého muštu nad 12 % obj. celkového alkoholu
(20 kg cukru na 100 l muštu) a na výrobu červené-
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ho vína nad 12,5 % obj. celkového alkoholu (21 kg
cukru na 100 l muštu),“.

 7. V § 8 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
 „(3) Zakazuje sa dováža� mušty alebo pomleté hroz-

no na účely výroby vína.“.

 8. V § 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d),
ktoré znie:
„d) akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch

(ïalej len „akostné víno psr“),“.

Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako pís-
mená e), f) a g).

 9. § 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10

Stolové víno

(1) Stolové víno sa vyrába z hrozna, ktoré dosiahlo
cukornatos� najmenej 13 kg na 100 l muštu.

(2) Prídavok cukru na úpravu muštu na účely výroby
stolového vína nesmie presiahnu� zvýšenie minimál-
neho prirodzeného alkoholu o hodnotu 2,5 % obj. al-
koholu v prepočte (4,25 kg cukru na 100 l muštu).
V prípade uplatnenia mimoriadnych opatrení pod¾a
§ 24 môže by� maximálne zvýšenie obsahu prirodzené-
ho alkoholu o hodnotu 3,5 % obj. alkoholu.

(3) Stolové víno sa nesmie označi� názvom odrody
ani názvom odvodeným od názvu odrody a nesmie by�
označené názvom vinohradníckej oblasti, vinohradníc-
keho rajónu alebo vinohradníckej obce s výnimkou
stolového vína vyrobeného iba z hrozna domáceho
pôvodu
a) miešaním, ak aspoň 85 % stolového vína pochádza

z vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie,
b) z presne špecifikovaných odrôd vypestovaných vo

vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie.

(4) Obsah alkoholu prítomného v stolovom víne ne-
smie by� nižší ako 8,5 % obj. a obsah celkového
alkoholu vyšší ako 15 % obj.“.

10. V § 11 ods. 2 písm. b) za slovo „charakterom“ sa
vkladajú slová „zmiešaním hrozna jednotlivých odrôd
pred jeho vylisovaním alebo zmiešaním jednotlivých
akostných odrodových vín“.

11. V § 11 ods. 2 sa vypúš�a písmeno c).

12. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 11a

Akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch

(1) Akostné víno, víno s prívlastkom a upravované
víno, ktoré sa vyrába vo vymedzených územiach Slo-
venska (ïalej len „región“) z hrozna domáceho pôvodu,
sa označuje ako akostné víno psr.

(2) Uvádza� akostné vína psr do obehu možno iba po
schválení ministerstvom na základe žiadosti vinára.

(3) Podrobnosti o
a) hraniciach regiónov, ako aj o zozname vinohradníc-

kych obcí, ich kategóriách a zónach, 
b) odrodách viniča, z ktorých hrozna možno vyrába�

akostné víno psr v jednotlivých regiónoch,
c) spôsobe výsadby, metódach pestovania a pestova-

te¾skom tvare viničového kra a hektárových úro-
dách v jednotlivých regiónoch,

d) metódach výroby vína, minimálnom prirodzenom
obsahu alkoholu a uskutočnení analytických a or-
ganoleptických skúšok pre každé akostné víno psr

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo.“.

13. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré
znejú:

„(3) Víno s prívlastkom sa ïalej člení na 
a) odrodové víno s prívlastkom,
b) značkové víno s prívlastkom.

 (4) V odrodovom víne s prívlastkom môžu prímesi
iných odrôd dosiahnu� najviac 15 %. Značkové víno
s prívlastkom je označené prívlastkom najnižšej kate-
górie.“.

14. V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré
znie:
„e) tokajský muškát žltý.“.

15. V § 16 odsek 2 znie: 
„(2) Upravované víno sa člení na

a) šumivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným
kvasením s pretlakom oxidu uhličitého najmenej
3 bary pri teplote 20 0C; nie je povolené označi� ho
ako sekt,

b) akostné šumivé víno — sekt vyrobené druhotným
kvasením akostných tuzemských vín s pretlakom
oxidu uhličitého najmenej 3,5 baru pri teplote
20 0C,

c) aromatické šumivé víno vyrobené prvotným kvase-
ním aromatických muštov odrôd Irsai Oliver, Muš-
kát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený,
Müller Thurgau, Devín a Pálava s pretlakom oxidu
uhličitého najmenej 3 bary pri teplote 20 0C; nie je
povolené označi� ho ako sekt,

d) akostné aromatické šumivé víno — aromatický sekt
vyrobené prvotným kvasením aromatických muš-
tov odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát
Ottonel, Tramín červený, Müller Thurgau, Devín
a Pálava vhodných na výrobu akostného vína s pre-
tlakom oxidu uhličitého najmenej 3,5 baru pri tep-
lote 20 0C,

e) perlivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným
kvasením muštu alebo vína v tlakových nádobách
s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 1 bar a naj-
viac 2,9 baru pri teplote 20 0C,

f) sýtené víno vyrobené sýtením vína oxidom uhliči-
tým s pretlakom najmenej 1 bar a najviac 2,5 baru
pri teplote 20 0C,

g) dezertné víno, víno vyrobené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu a vínneho destilátu,

h) aromatizované víno vyrobené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu, vínneho destilátu alebo
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alkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu a korenia
alebo jeho macerátov,

i) likérové víno vyrobené z kvasiaceho hroznového
muštu, vína alebo ich kombináciou pridaním vín-
neho destilátu a zahusteného muštu.“.

16. V § 19 odsek 2 znie:
„(2) Preskúšavaniu a zatriedeniu podlieha akostné

víno, víno s prívlastkom, akostné víno psr, tokajské
víno a víno z dovozu určené na ïalšie spracovanie.“.

17. V § 19 ods. 5 sa vypúš�ajú slová „v množstve od
12 do 24 fliaš,“.

18. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 19a

Víno z dovozu

(1) Na územie Slovenskej republiky možno dováža�
víno a do obehu uvádza� víno z dovozu, ak je dodávka
vína doložená osvedčením vystaveným príslušným
kontrolným orgánom v krajine pôvodu, obsahujúcim
výsledky rozborov, ktoré preukazujú, že dodávka spĺ-
ňa požiadavky na akos� vína platné v krajine pôvodu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vz�ahuje aj
na dovoz muštu určeného na výrobu vína.“.

19. V § 21 odsek 1 znie:
„(1) Víno v spotrebite¾skom balení musí by� na obale

označené čitate¾ne, nezmazate¾ne a v štátnom jazyku;
okrem údajov uvedených v § 11 a 12 sa na obale
uvádzajú tieto údaje:
a) názov, adresa alebo meno a miesto trvalého pobytu

vinára alebo inej osoby, ktorá víno uvádza do obe-
hu,

b) obchodný názov výrobku so zatriedením pod¾a čle-
nenia uvedeného v § 9 a 16; ak ide o akostné
odrodové víno, akostné víno psr a víno s prívlast-
kom aj s názvom odrody,

c) štátna kontrolná známka pri víne s prívlastkom,
akostnom víne psr a tokajskom víne,

d) objem balenia; označenie medzinárodného symbo-
lu „e“ možno uvies� na obale len vtedy, ak sú
splnené podmienky ustanovené v osobitnom pred-
pise,3)

e) dátum plnenia do fliaš a číslo výrobnej dávky,
f) obsah alkoholu zaokrúhlene na 0,5 % obj.“.

20. V § 23 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Vinár musí víno s prívlastkom, akostné víno psr

a akostné víno odrodové skladova� v temných priesto-
roch bez prístupu priameho denného svetla pri teplote
od 9 oC do 15 oC.

 (4) Na skladovanie vína s prívlastkom, akostného
vína psr a akostného odrodového vína osobami, ktoré
ho predávajú konečnému spotrebite¾ovi, sa vz�ahuje
odsek 3 okrem povinnosti skladova� víno v temných
priestoroch bez prístupu priameho denného svetla.“.

21. V § 23 ods. 5 sa vypúš�ajú slová „značkové
zmesové víno“.

22. § 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24

Mimoriadne opatrenia

Ministerstvo môže v prípade nepriaznivých klimatic-
kých podmienok počas vegetácie viniča na základe
žiadosti pestovate¾ských a spracovate¾ských organizá-
cií povoli� výnimku
a) z požiadavky na najmenšiu cukornatos� muštu,

ktorý sa môže použi� pri výrobe stolových vín alebo
na dovoz,

b) zo zákazu dovozu muštu a rmutu na základe vy-
hodnotenia bilancie a spotreby vína v čase od
1. septembra do 31. októbra toho kalendárneho
roka.“.

23. § 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25

Registrácia vinohradov, vinohradnícka evidencia

(1) Každý vinohradník, ktorý užíva vinohrad alebo
viac vinohradov s celkovou výmerou viac ako 1000 m2

na podnikate¾ské účely, je povinný sa zaregistrova� na
kontrolnom ústave.

(2) Zaregistrova� sa môže aj vinohradník, ktorý pes-
tuje vinič hroznorodý na výmere menšej, ako je uvede-
né v odseku 1.

(3) Vinohradník uvedený v odseku 1 je povinný kon-
trolnému ústavu predloži� do 30 dní odo dňa, od
ktorého dostal do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky
plochu, na ktorej je povolené pestova� vinič hroznoro-
dý, žiados� o pridelenie registračného čísla.

(4) Kontrolný ústav do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti vydá osvedčenie o registrácii a registračné
číslo. Vinohradník je povinný označi� prideleným re-
gistračným číslom vinohrad, ktorý obhospodaruje.

(5) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.
Vinohradnícky register obsahuje najmä
a) identifikačné údaje o vinohradníkovi,
b) údaje o lokalizácii vinohradu (parcelné čísla) a vý-

mere vinohradu,
c) charakteristiku pestovaného viniča a produktov

z neho,
d) údaje z vinohradníckej evidencie a vinárskej evi-

dencie.

(6) Vinohradník vedie vinohradnícku evidenciu,
v ktorej okrem náležitostí ustanovených osobitnými
predpismi2) uvedie najmä
a) plochu vinohradu,
b) počet vysadených krov viniča s členením pod¾a jed-

notlivých odrôd,
c) registračné číslo vinohradu.

(7) Vinohradník oznámi
a) kontrolnému ústavu zrušenie vinohradu alebo akú-

ko¾vek zmenu údajov uvedených v žiadosti o pride-
lenie registračného čísla,

b) Výskumnému ústavu vinohradníctva a vinárstva
(ïalej len „výskumný ústav“) každoročne množstvo
vypestovaného hrozna v členení pod¾a jednotlivých
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odrôd v termíne uvedenom v osobitnom predpi-
se.19)“.

24. V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová
„a muštov a zásoby vína a muštov“.

25. V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) registruje vinohrady a vedie vinohradnícky regis-

ter,“.

26. V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) vykonáva analýzy a zber údajov o pestovaní viniča

hroznorodého, výrobe vína z h¾adiska požiadaviek na
kvalitu sadeníc a kvalitu vína,

  e) pripravuje podklady na určenie regiónov, v ktorých
sa vyrába akostné víno psr, spôsoby a metódy pes-
tovania viniča a výroby tohto vína.“.

27. V § 27 ods. 7 sa vypúš�ajú slová „hrozna na účely
výroby tokajského vína a osvedčovanie“.

28. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „pod¾a § 25 ods. 4
a 5“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 25 ods. 6 a 7“.

29. V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúš�a.

30. V § 30 sa vypúš�a odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003
s výnimkou § 6a ods. 2 a 3, ktoré nadobudnú účinnos�
dňom platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej repub-
liky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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435

Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996
Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001
Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z. a nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
„Správca môže so súhlasom zriaïovate¾a darova� hnu-
te¾né veci vo vlastníctve štátu obci alebo vyššiemu
územnému celku, ak ich bude obec alebo vyšší územný
celok využíva� na plnenie úloh preneseného výkonu
štátnej správy pod¾a osobitného zákona.“.

2. V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Správca môže majetok štátu prenecha� do náj-

mu nájomnou zmluvou20) len za peňažnú odplatu. Na
platnos� nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaïo-
vate¾a, ak to zriaïovate¾ určí svojím opatrením. Správ-
ca nie je oprávnený dohodnú� v nájomnej zmluve prá-
vo opakovaného nájmu v prospech nájomcu. Pri nájme
nehnute¾ných vecí štátu je správca povinný dohodnú�
také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel
také alebo porovnate¾né nehnute¾nosti. Nižšie nájom-
né môže správca dohodnú�, ak nájomcom je
a) štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspev-

ková organizácia,
b) obec, vyšší územný celok alebo iná právnická osoba

alebo fyzická osoba za podmienky, že bude tento
nehnute¾ný majetok štátu využíva� na poskytova-
nie všeobecne prospešných služieb,

c) obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že
bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva� na
prenesený výkon štátnej správy pod¾a osobitného
zákona,20a)

d) vyšší územný celok za podmienky, že bude tento
nehnute¾ný majetok štátu využíva� na činnos� úra-
du samosprávneho kraja a jeho zastupite¾stva.20a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územ-
né celky v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správca môže po predchádzajúcom súhlase Minister-
stva školstva Slovenskej republiky uzavrie� zmluvu
o výpožičke nehnute¾ných vecí štátu aj s neštátnou
školou a neštátnym školským zariadením za podmien-
ky, že im bude tento nehnute¾ný majetok štátu slúži�
na vyučovací proces alebo na činnos� s ním súvisia-
cu.20b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl

(školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 23c sa citácia
„Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“.

5. V § 18b sa vypúš�a odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2
až 5.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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436

Z Á K O N

z 9. júla 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000
Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Na účely organizovania trhu s vybranými po¾no-

hospodárskymi výrobkami pod¾a osobitného predpi-
su9) určuje ministerstvo pod¾a odsekov 1 až 5 ceny
vybraných po¾nohospodárskych výrobkov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu

s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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437

Z Á K O N

z 9. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z.,
zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z.,
zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z.,
zákona č. 565/2001 Z. z. a zákona č. 247/2002 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 21 sa vypúš�a odsek 4.

2. V § 25 ods. 1 sa písmeno v) dopĺňa štvrtým bo-
dom, ktorý znie:

„4. opravných položiek tvorených k nepremlčaným
poh¾adávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahr-
nuté do príjmov, pričom ich splatnos� nastala
pred 1. januárom 2002, ak od splatnosti poh¾a-

dávky uplynula doba dlhšia ako 18 mesiacov, keï
sa do výdavkov zahrnie opravná položka do výšky
25 % hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva
alebo do výšky 50 % hodnoty poh¾adávky bez jej
príslušenstva, ak od splatnosti poh¾adávky uply-
nula doba dlhšia ako 24 mesiacov, alebo do výšky
75 % hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva,
ak od splatnosti poh¾adávky uplynula doba dlhšia
ako 36 mesiacov, alebo do výšky 100 % hodnoty
poh¾adávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti
poh¾adávky uplynula doba dlhšia ako 48 mesia-
cov; toto ustanovenie o možnosti tvorby opravnej
položky do výšky 25 %, 50 %, 75 % a 100 % sa
nepoužije na banky, pobočky zahraničných bánk
a na pois�ovne;“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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