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Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z.

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky obchodovania
s vojenským materiálom, podmienky sprostredkova-
te¾skej činnosti pri obchodovaní s vojenským materiá-
lom a pôsobnos� orgánov štátnej správy v tejto oblasti.

§ 2

Zákaz obchodovania so zbraňami
hromadného ničenia

Obchodova�, dováža�, vyváža�, nadobúda�, spro-
stredkúva� obchodovanie alebo prepravova� zbrane
hromadného ničenia, ktorými sú jadrové, chemické
alebo biologické zbrane a ich komponenty, je zakáza-
né.“.

2. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) obchodovaním s vojenským materiálom predaj ale-
bo kúpa vojenského materiálu, zahraničnoobchod-
ná činnos� s vojenským materiálom alebo spro-
stredkovate¾ská činnos� s vojenským materiálom
oprávnenými osobami,

b) oprávnenou osobou právnická osoba, ktorá
1. má sídlo na území Slovenskej republiky a má

povolenie na obchodovanie s vojenským materiá-
lom vydané pod¾a tohto zákona alebo

2. je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho
z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani
sprostredkovate¾skú činnos�, 

c) sprostredkovate¾skou činnos�ou s vojenským ma-
teriálom činnos� sprostredkovate¾a, ktorá smeruje
k tomu, aby zahraničný záujemca mal možnos�
uzavrie� s tre�ou osobou zmluvu, ktorej predmetom
je výroba, nadobudnutie alebo predaj vojenského
materiálu vrátane činností a služieb umožňujúcich
výrobu, nadobudnutie alebo predaj vojenského ma-
teriálu,

d) zahraničnoobchodnou činnos�ou s vojenským ma-
teriálom dovoz1) alebo vývoz1a) vojenského materiá-
lu, ako aj jeho kúpa alebo predaj v zahraničí bez

tranzitu cez územie Slovenskej republiky oprávne-
nými osobami.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 2 písm. n) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
1a) § 2 písm. o) zákona č. 238/2001 Z. z.“. 

3. V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúš�a slovo „hromadne“.

4. V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovo „poskytované“
vkladajú slová „alebo prijímané“.

5. V § 4 odsek 2 znie: 
„(2) Podrobnosti pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne

záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hos-
podárstva Slovenskej republiky (ïalej len „minister-
stvo hospodárstva“).“.

6. V § 4 sa vypúš�a odsek 3.

7. Názov druhej časti znie:

„DRUHÁ  ČASŤ

PODMIENKY OBCHODOVANIA S VOJENSKÝM
MATERIÁLOM“.

8. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú: 

„§ 5

Obchodovanie s vojenským
materiálom

(1) Obchodova� s vojenským materiálom môže
oprávnená osoba za podmienok uvedených v § 6.

(2) O vydaní povolenia oprávnenej osobe [§ 3 ods. 1
písm. b) bod 1] rozhodne ministerstvo hospodárstva po
vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo obrany“), Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky (ïalej len „ministerstvo vnútra“) a Ná-
rodného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky
(ïalej len „bezpečnostný úrad“).

(3) Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odse-
ku 2 sa o žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné
vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním
povolenia súhlasia.
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§ 6

Podmienky na vydanie povolenia

(1) Žiadate¾ o povolenie na obchodovanie s vojen-
ským materiálom musí spĺňa� tieto podmienky: 
a) základné imanie žiadate¾a o povolenie, ktorým nie

je výrobca vojenského materiálu, je najmenej
5 000 000 Sk a tvorí ho viac ako 51 % vkladov
pochádzajúcich od tuzemských osôb,

b) štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgá-
nu a zodpovedný zástupca žiadate¾a o povolenie do-
siahol vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt3a)
alebo dlhodobý pobyt3b) na území Slovenskej repub-
liky, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný
a spo¾ahlivý.

(2) Splnenie podmienok uvedených v písmenách a)
a b) je žiadate¾ povinný preukáza� ministerstvu hospo-
dárstva pri podaní žiadosti. Ak dôjde po podaní žiados-
ti u žiadate¾a k zmenám, žiadate¾ je povinný tieto zme-
ny oznámi� ministerstvu hospodárstva do 30 dní od
ich vzniku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej

republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.
 3b) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov.“.

 9. V § 7 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „v danom odbore
podnikania“.

10. § 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8

Osoba bezúhonná a spo¾ahlivá

(1) Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo
za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný
trest odňatia slobody.

(2) Bezúhonnos� sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace.

(3) Za spo¾ahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola
v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za poruše-
nie ustanovení pod¾a § 25 ods. 2 a 3 alebo nebola
štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho or-
gánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej oso-
by, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie
s vojenským materiálom alebo licencia pod¾a tohto
zákona.“.

11. V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) špecifikáciu vojenského materiálu a konkrétny

spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],“. 

12. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) výpisom z obchodného registra nie starším ako tri

mesiace,“.

13. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. b) a c),“
nahrádzajú slovami „ods.1,“.

14. V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) poslednou účtovnou závierkou overenou audítorom

alebo informatívnou účtovnou závierkou, pričom

doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa,
ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje,
nesmie by� dlhšia ako dva mesiace.“.

15. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
„h)potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadate¾

nemá v Slovenskej republike evidované daňové ne-
doplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, 

  i) potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadate¾
nie je dlžníkom poistného na nemocenské poiste-
nie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, poist-
ného na zdravotné poistenie ani príspevku na pois-
tenie v nezamestnanosti.5a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 
„5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.

o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.
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 re-
zortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravot-
ných pois�ovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

16. § 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10

Povolenie

(1) Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie, ak sú
vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy (§ 5 ods. 2)
kladné a ak žiados� o vydanie povolenia spĺňa požia-
davky uvedené v § 9, do 60 dní od doručenia žiadosti.

(2) V rozhodnutí o povolení sa uvedie
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové

identifikačné číslo žiadate¾a o povolenie,
b) predmet podnikania,
c) špecifikácia vojenského materiálu a konkrétny spô-

sob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
d) meno a adresa zodpovedného zástupcu,
e) doba platnosti povolenia nie dlhšia ako pä� rokov,
f) ïalšie podmienky potrebné na vykonávanie obcho-

du s vojenským materiálom.

(3) Oprávnená osoba je povinná zdrža� sa obchodo-
vania s vojenským materiálom, ak by obchodovanie
viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpeč-
nostných alebo obchodných záujmov Slovenskej re-
publiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej repub-
liky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných
organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika
členom alebo ktoré Slovenská republika na základe
mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva. 

(4) Oprávnená osoba môže obchodova� s vojenským
materiálom v rozsahu vydaného povolenia odo dňa
zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného regis-
tra.

(5) Oprávnená osoba je povinná predloži� minister-
stvu hospodárstva potvrdenie o zápise do obchodného
registra pod¾a odseku 4 do siedmich dní odo dňa
zápisu.“.
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17. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 10a

Povinnosti držite¾a povolenia na
sprostredkovate¾skú činnos�

Držite¾ povolenia na sprostredkovate¾skú činnos� je
povinný 
a) vies� najmenej počas piatich rokov od konca kalen-

dárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu
obchodu s vojenským materiálom, evidenciu, ktorá
obsahuje základné údaje o druhu vojenského ma-
teriálu, krajine pôvodu, krajine konečného použi-
tia, predávajúcom a kupujúcom,

b) umožni� kontrolu pod¾a § 23,
c) informova� ministerstvo hospodárstva v lehotách

a v rozsahu určených ministerstvom hospodárstva
v povolení na sprostredkovate¾skú činnos� o počte
a rozsahu sprostredkovate¾ských činností v danom
období,

d) informova� ministerstvo hospodárstva o zmenách
v údajoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až c) do
15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držite¾a
povolenia na sprostredkovate¾skú činnos� je tento
povinný ho vráti� najneskôr do troch dní odo dňa
zániku, 

e) zdrža� sa sprostredkovate¾skej činnosti s vojenským
materiálom, ak by viedla k poškodeniu zahranično-
politických, bezpečnostných alebo obchodných záuj-
mov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov
Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov
medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je
Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská
republika na základe mnohostranných a dvojstran-
ných dohôd uznáva, 

f) zdrža� sa výkonu sprostredkovate¾skej činnosti, ak
by ňou bol alebo mohol by� podporovaný terorizmus
alebo medzinárodný organizovaný zločin.“. 

18. V § 11 písmená b) a c) znejú:
„b) neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o ne-

udelení povolenia alebo od zrušenia povolenia, ale-
bo

c) to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné zá-
ujmy Slovenskej republiky.“.

19. V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovom „činnosti“
čiarka nahrádza slovom „alebo“.

20. V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie, ak
a) oprávnená osoba poškodila zahraničnopolitické

alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b) bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúpl-

ných údajov,
c) oprávnená osoba prestala spĺňa� podmienky na

udelenie povolenia,
d) to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnost-

né záujmy Slovenskej republiky,
e) bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie

alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhod-

nutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku,

f) neboli dodržané podmienky určené v povolení.“.

21. Názov tretej časti znie:

„TRETIA  ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA
ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI

S VOJENSKÝM MATERIÁLOM“.

22. § 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14

Licencie

(1) Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má
povolenie pod¾a § 10, môže vojenský materiál doviez�
pre potreby
a) obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b) tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketin-

gu,
c) obchodovania so zahraničným užívate¾om. 

(2) Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má
povolenie pod¾a § 10, môže vyviez� vojenský materiál
získaný 
a) z prebytkov vojenského materiálu ozbrojených síl

alebo ozbrojených zborov,
b) od tuzemského výrobcu vojenského materiálu alebo
c) od oprávnenej osoby pod¾a odseku 1. 

(3) Oprávnená osoba môže vykonáva� zahraničnoob-
chodnú činnos� s vojenským materiálom len na zákla-
de, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto
zákone a udelenej licencie. 

(4) Oprávnená osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je
povinná požiada� o udelenie licencie na každý prípad
zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiá-
lom.

(5) Ozbrojené sily, ozbrojené zbory alebo oprávnené
osoby oznámia ministerstvu hospodárstva predaj vo-
jenského materiálu na účely obchodovania najneskôr
do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevz�ahuje na sub-
dodávky výrobcov komponentov a agregátov ïalším
výrobcom. 

(6) Oprávnená osoba, ktorá doviezla vojenský mate-
riál zo zahraničia a neuskutočnila jeho vývoz na zákla-
de už udelenej licencie, je povinná túto skutočnos�
vrátane miesta uskladnenia vojenského materiálu
ohlási� ministerstvu hospodárstva do 15 dní od skon-
čenia platnosti vydanej licencie.“.

23. V § 15 ods. 4 sa vypúš�a písmeno m).

 Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

24. V § 15 ods. 4 písmená h) až j) a l) znejú:
„h)názov štátu, z ktorého sa má doviez� alebo do kto-

rého sa má vyviez� vojenský materiál, alebo názvy
štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj vo-
jenského materiálu aj bez tranzitu cez územie Slo-
venskej republiky,

  i) účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja
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vojenského materiálu v zahraničí bez jeho tranzitu
cez územie Slovenskej republiky,

 j) dohodnutú cenu8) v slovenských korunách,
l) spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po

ktorých sa má vojenský materiál vyviez�.“. 

25. V § 15 ods. 5 písm. b) sa slovo „dokladom“
nahrádza slovami „originálom dokladu“ a vypúš�a sa
slovo „ústredným“ a v prvom a  šiestom bode sa vypúš-
�a slovo „ústredného“.

26. V § 15 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové
písmeno c), ktoré znie:
„c) za originál dokladu pod¾a písmena b) sa na účely

tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený
zastupite¾ským úradom Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená
d) až h).

27. § 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16

Udelenie licencie

(1) Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení li-
cencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie
licencie; o vyjadrenie o žiadosti o udelenie licencie mi-
nisterstvo hospodárstva môže požiada� ministerstvo
zahraničných vecí, ministerstvo obrany, ministerstvo
vnútra a bezpečnostný úrad.

(2) Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odse-
ku 1 sa o žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadria
do 30 dní odo dňa jej doručenia.

(3) Vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy
uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospo-
dárstva pri rozhodovaní o udelení licencie odporúčajú-
ci charakter s výnimkou záporného vyjadrenia minis-
terstva zahraničných vecí o udelení vývoznej licencie,
ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné. Ak sa
ústredné orgány štátnej správy nevyjadria v lehote
pod¾a odseku 2 alebo ministerstvo zahraničných vecí
svoje záporné vyjadrenie neodôvodní, má sa za to, že
s udelením licencie súhlasia.

(4) Na základe písomnej žiadosti držite¾a licencie
môže ministerstvo hospodárstva vyda� rozhodnutie
o predĺžení doby platnosti licencie.

(5) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadate-

¾a,
b) číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojen-

ským materiálom,
c) číselné označenie položky alebo podpoložky kombi-

novanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
d) názov a špecifikáciu vojenského materiálu a jeho

množstvo, 
e) krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, kra-

jinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchod-
né meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania
zahraničného partnera a konečného užívate¾a vo-
jenského materiálu,

f) ïalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s vojen-

ským materiálom pod¾a požiadaviek ministerstva
hospodárstva.

(6) V rozhodnutí sa vymedzí miesto na záznamy col-
ných orgánov9) o čerpaní udelenej licencie v merných
jednotkách.“.

28. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia
„Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 238/2001
Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“.

29. V § 17 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a na žiados� ministerstva hospodárstva predkladá
certifikát o overení dodávky vydaný  príslušným orgá-
nom krajiny určenia.“.

30. V § 17 ods. 3 sa číslica „30“ nahrádza číslicou
„15“.

31. V § 18 sa na konci pripájajú tieto slová:
„po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadate¾ o udele-
nie licencie požiada.“.

32. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

„§ 19

Zamietnutie žiadosti o licenciu

Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zamietnutí
žiadosti o licenciu, ak
a) žiadate¾ nesplnil podmienky pod¾a § 15,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpeč-

nostnými záujmami Slovenskej republiky alebo
c) neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o ne-

udelení licencie a nezmenili sa okolnosti, ktoré
viedli k zamietnutiu žiadosti.

§ 20

Zrušenie a odňatie licencie

(1) Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zrušení
a odňatí udelenej licencie, ak sa obchod s vojenským
materiálom neuskutočnil alebo ešte nedokončil a 
a) licencia bola udelená na základe nepravdivých ale-

bo neúplných údajov,
b) vyžadujú to zahraničnopolitické alebo bezpečnost-

né záujmy Slovenskej republiky,
c) neboli dodržané podmienky určené v udelenej li-

cencii,
d) zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na vykonáva-

nie obchodovania s vojenským materiálom alebo
e) oprávnená osoba porušila pri vykonávaní obchodo-

vania s vojenským materiálom so zahraničím alebo
v súvislosti s touto činnos�ou právne predpisy Slo-
venskej republiky alebo medzinárodné zmluvy
a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je
Slovenská republika viazaná v tejto oblasti.

(2) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení li-
cencie nemá odkladný účinok. 

(3) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), c),
d) a e) štát nezodpovedá oprávnenej osobe, ktorej bola
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udelená licencia, za prípadnú škodu vzniknutú zruše-
ním a odňatím licencie.“.

33. § 22 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) reklamovaný vojenský materiál.10a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 619 až 627 Občianskeho zákonníka. 

§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.“.

34. § 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Colný orgán9) pri výkone kontroly tranzitu vojen-

ského materiálu môže tento obmedzi�, zastavi� alebo
vráti� do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahranič-
nopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slo-
venskej republiky alebo záujmy organizácií a inštitú-
cií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ich
vláda Slovenskej republiky uznáva.“.

35. V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo poruší § 14 ods. 5 a 6 alebo § 27a;“.

36. V § 25 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 10)“ nahrádzajú
slovami „(§ 10 a 10a)“ a slovo „ a“ sa nahrádza slovom
„alebo“.

37. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

„§ 27a

(1) Oprávnená osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona vykonávala alebo vykonáva
sprostredkovate¾skú činnos�, je povinná požiada� o vy-
danie povolenia na sprostredkovate¾skú činnos� do
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zá-
kona. 

(2) V konaniach o žiadostiach o povolenie obchodo-
va� s vojenským materiálom podaných pred dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje
pod¾a tohto zákona.

(3) Každý, kto je vlastníkom alebo iným užívate¾om
vojenského materiálu s výnimkou výrobcu, ozbroje-
ných síl, ozbrojených bezpečnostných zborov
a iných ozbrojených zborov, je povinný ohlási� mi-
nisterstvu hospodárstva druh, množstvo a spôsob
uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní ale-
bo inak užíva, v lehote do 31. marca 2003 pod¾a
stavu k 31. 12. 2002.

(4) Oprávnená osoba, ktorá je ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona držite¾om povolenia na obcho-
dovanie s vojenským materiálom, môže obchodova�
s vojenským materiálom v lehote šiestich mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; v tejto
lehote oprávnená osoba, ktorá mieni pokračova�
v tomto obchodovaní, podá žiados� o povolenie obcho-
dova� s vojenským materiálom pod¾a tohto zákona.

(5) Povolenia na obchodovanie s vojenským materiá-
lom vydané pod¾a doterajších predpisov strácajú plat-
nos� v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky vyhlásil úplné znenie zákona č. 179/1998
Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o dopl-
není zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podni-
kaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpi-
sov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom č. 26/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III 

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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497

V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002

o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti pois�ovne
a solventnosti pobočky zahraničnej pois�ovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 31 ods. 10 písm. a) až e) zákona č. 95/2002 Z. z.
o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Spôsob výpočtu a preukazovania
solventnosti pois�ovne a solventnosti

pobočky zahraničnej pois�ovne

(1) Základom výpočtu a preukazovania solventnosti
pois�ovne a solventnosti pobočky zahraničnej pois�ov-
ne sú údaje uvedené v súvahe pois�ovne a pobočky
zahraničnej pois�ovne, vo výkaze ziskov a strát pois-
�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne zostavených
k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia
a v analytickej a operatívnej evidencii pois�ovne a po-
bočky zahraničnej pois�ovne.

(2) Výpočet a preukazovanie solventnosti pois�ovne
a solventnosti pobočky zahraničnej pois�ovne sa vyko-
náva
a) osobitne pre životné a neživotné poistenie, ak pois-

�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne vykoná-
va súčasne životné poistenie a neživotné poistenie,

b) pre poistenie životné, ak pois�ovňa alebo pobočka
zahraničnej pois�ovne vykonáva len životné poiste-
nie,

c) pre poistenie neživotné, ak pois�ovňa alebo poboč-
ka zahraničnej pois�ovne vykonáva len neživotné
poistenie.

(3) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné
poistenie, robia výpočet a preukazujú svoju solvent-
nos� spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 1.

(4) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú len životné poistenie, robia výpočet
a preukazujú svoju solventnos� spôsobom a na tlači-
ve, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú len neživotné poistenie, robia výpočet
a preukazujú svoju solventnos� spôsobom a na tlači-
ve, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené
v prílohe č. 4.

(7) Na účely preukazovania solventnosti pois�ovne
a solventnosti pobočky zahraničnej pois�ovne sa údaje
uvádzajú v slovenských korunách, pričom údaje sa
prepočítavajú kurzom eura, ktorý je vyhlasovaný Ná-
rodnou bankou Slovenska, platným k 31. decembru
predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 2

Spôsob výpočtu a preukazovania minimálnej miery
solventnosti pois�ovne a solventnosti

pobočky zahraničnej pois�ovne

(1) Na účely preukazovania minimálnej miery sol-
ventnosti pois�ovne a minimálnej miery solventnosti
pobočky zahraničnej pois�ovne sa za minimálnu mieru
solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ov-
ne považuje vyššia hodnota z vypočítanej miery
solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ov-
ne pod¾a odseku 2 alebo 3 alebo z hodnoty garančného
fondu.1)

(2) V životnom poistení sa miera solventnosti vypo-
čítava z objemu technických rezerv a z rizikového ka-
pitálu spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 2. Od-
delene od ostatných životných poistení sa vypočítava
miera solventnosti v životnom poistení spojenom s in-
vestičným fondom. Ak pois�ovňa alebo pobočka zahra-
ničnej pois�ovne vykonáva aj poistenie pre prípad úra-
zu alebo choroby, ktoré je pripoistením k životnému
poisteniu, miera solventnosti sa vypočítava z objemu
hrubého predpísaného poistného tohto poistenia spô-
sobom uvedeným v prílohách č. 1 a 2.

(3) V neživotnom poistení je mierou solventnosti
vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu hru-
bého predpísaného poistného v neživotnom poistení
a z nákladov na poistné plnenia spôsobom uvedeným
v prílohách č. 1 a 3.

(4) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné
poistenie, robia výpočet a preukazujú dodržiavanie
minimálnej miery solventnosti spôsobom a na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(5) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú len životné poistenie, robia výpočet
a preukazujú dodržiavanie minimálnej miery solvent-

1) § 31 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nosti spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 2.

(6) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, kto-
ré vykonávajú len neživotné poistenie, robia výpočet
a preukazujú dodržiavanie minimálnej miery solvent-
nosti spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 3.

(7) Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené
v prílohe č. 4.

§ 3

Vlastné zdroje pois�ovne
a pobočky zahraničnej pois�ovne

(1) Vlastnými zdrojmi pois�ovne sú majetkové hod-
noty uvedené v odseku 2, znížené o záväzky a položky
uvedené v odseku 3, najviac vo výške hodnoty vo¾ných,
ničím neza�ažených aktív pois�ovne.

(2) Majetkovými hodnotami sú:
a) splatené základné imanie,
b) polovica nesplateného základného imania, ak bolo

splatených aspoň 30 % základného imania,
c) rezervný fond,2)

d) kapitálové fondy, ktorými sú emisné ážio, ostatné
kapitálové fondy a oceňovacie rozdiely z podielo-
vých cenných papierov a vkladov,

e) nerozdelený zisk minulých rokov.

(3) Záväzkami a položkami znižujúcimi vlastné zdro-
je sú:
a) nehmotný majetok,
b) neuhradená strata minulých rokov,
c) strata bežného účtovného obdobia.

(4) Vlastnými zdrojmi pobočky zahraničnej pois�ov-
ne sú majetkové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. c)
až e), znížené o záväzky a položky uvedené v odseku 3,
najviac vo výške hodnoty vo¾ných, ničím neza�ažených
aktív pobočky zahraničnej pois�ovne vrátane finanč-
ných prostriedkov vo výške jednej štvrtiny garančného
fondu1) uložených na samostatnom účte v banke.3)

§ 4

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. septembra
2002.

František Hajnovič v. r.

2) § 67 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 5020 Zbierka zákonov č. 497/2002 Čiastka 192



V Z O R

V ................................ dátum .............................
 

Kurz eura k uvedenému dátumu          
                   1 EUR = ......... Sk 

 

....................................................................................... 

     Pois�ovňa/pobočka zahraničnej pois�ovne
 

.......................................................................................

Sídlo/adresa umiestnenia pobočky zahraničnej pois�ovne
 

.......................................................................................

              Číslo povolenia
 
 

VÝPOČET SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY ZAHRANIČNEJ POISŤOVNE,

KTORÉ VYKONÁVAJÚ ŽIVOTNÉ A NEŽIVOTNÉ POISTENIE
 
 

ČASŤ I

MIERA SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY
ZAHRANIČNEJ POISŤOVNE — VLASTNÉ ZDROJE

 
 

Riadok
A (1) Splatené základné imanie/finančné prostriedky pod¾a § 6 ods. 2

písm. a) zákona   _____________ 1
(2) Polovica nesplateného základného imania _____________ 2
(3) Fondy nepodliehajúce záväzkom:

a) rezervný fond _____________ 3
b) vo¾né fondy _____________ 4

(4) Nerozdelený zisk minulých rokov _____________ 5
(5) Iné vlastné fondy _____________ 6
(6) Položky uvedené v súvahe:

a) nehmotný majetok _____________ 7
b) neuhradená strata minulých rokov _____________ 8
c) strata bežného účtovného obdobia _____________ 9
Výška vo¾ných, ničím neza�ažených aktív _____________ 10
Spolu „A“ (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 — R7 — R8 — R9, ak je väčšie
ako R10, inak R10)   _____________ 11

B (7) Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie _____________ 12
C (8) Čas� budúcich prebytkov pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne

týkajúca sa životného poistenia:
a) odhadnutá výška ročného prebytku _____________ 13
b) priemerná zostatková poistná doba _____________ 14
Výsledok (R13 ×  R14 ×  0,5) _____________ 15

Príloha č. 1                           
k vyhláške č. 497/2002 Z. z.
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(9) Rozdiel medzi čistou a zillmerizovanou rezervou na životné poistenie:
a) rozdiel   _____________ 16

 b) neumorené obstarávacie náklady, ktoré sa vyskytujú na strane aktív   _____________ 17
 Výsledok (R16 — R17)   _____________ 18
 Spolu „C“ (R15 + R18)   _____________ 19

D (10) Rozdiel z podhodnotenia aktív   _____________ 20
(11) Rozdiel z nadhodnotenia pasív okrem matematickej rezervy   _____________ 21

  Spolu „D“ (R20 + R21)   _____________ 22
E (1) Predpísané hrubé poistné v životnom poistení   _____________ 23

(2) Predpísané hrubé poistné v neživotnom poistení   _____________ 24
(3) Spolu „E“ (R23 + R24)   _____________ 25

F (1) Minimálna výška základného imania pre životné poistenie [§ 4 ods. 12
písm. a) zákona]/ 1/4 garančného fondu (§ 31 zákona)     _____________ 26

(2) Minimálna výška základného imania pre neživotné poistenie [§ 4
ods. 12 písm. b) a ods. 13 zákona]/ 1/4 garančného fondu (§ 31
zákona)     _____________ 27
Spolu vlastné zdroje v životnom poistení
[R26 + (R11 — R26 — R27 + R22) ×  R23 / R25 + R12 + R19]   _____________ 28
Spolu vlastné zdroje v neživotnom poistení
[R27 + (R11 — R26 — R27 + R22) ×  R24 / R25]   _____________ 29

 
 

ČASŤ II

MINIMÁLNA MIERA SOLVENTNOSTI
 

Odsek I — Životné poistenie

Prvý výsledok

 
 

Riadok
(a) Celkové matematické rezervy _____________ 30
(b) Koeficient zaistenia

Podiel matematických rezerv bez zaistenia k celkovým matematickým rezervám   _____________ 31
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,85, inak 0,85   _____________ 32

Prvý výsledok (R30 ×  R32 ×  0,04)   _____________ 33

 

Druhý výsledok
 
 
 Riadok

(a) Hrubý rizikový kapitál, ak nie je záporný, pre
(a1) všetky poistenia okrem krátkodobých poistení pre prípad smrti s poistnou dobou

do piatich rokov
  

_____________ 34
(a2) krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou od troch rokov do

piatich rokov
  

_____________ 35
(a3) krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou do troch rokov   _____________ 36
(b) Koeficient zaistenia

Podiel rizikového kapitálu bez zaistenia k hrubému rizikovému kapitálu   _____________ 37
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50   _____________ 38
(d) R34 ×  R38 ×  0,003   _____________ 39
(e) R35 ×  R38 ×  0,0015   _____________ 40
(f) R36 ×  R38 ×  0,001   _____________ 41
 Druhý výsledok   (R39 + R40 + R41)   _____________ 42
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Odsek II — Pripoistenie
 

Riadok
(a) Celkové predpísané hrubé poistné   _____________ 43
 rozdelené na:  

a) stupeň do 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,18   _____________ 44
 b) stupeň nad 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,16   _____________ 45

Celková suma (R44 + R45)   _____________ 46
(b) Koeficient zaistenia

Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na
poistné plnenia   _____________ 47

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50   _____________ 48
 Výsledok (R46 ×  R48)   _____________ 49

 

Odsek III — Poistenie spojené s investičným fondom
 

Prvý výsledok
 
 
 Riadok

(a) Celkové matematické rezervy pre  
(a1) poistenie s rizikom z investovania   _____________ 50
(a2) poistenie spojené s investičným fondom bez rizika z investovania, ak poistná

doba je dlhšia ako pä� rokov a ak boli správne náklady tohto poistenia stanovené
na viac než pä� rokov

  

_____________ 51
(b) Koeficient zaistenia

Podiel matematických rezerv bez zaistenia a celkových matematických rezerv   _____________ 52
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,85, inak 0,85   _____________  53
 R50 ×  R53 ×  0,04   _____________ 54

R51 ×  R53 ×  0,01   _____________ 55
Prvý výsledok  (R54 + R55)   _____________ 56

Druhý výsledok

Riadok
(a) Hrubý rizikový kapitál, ak nie je záporný   _____________ 57
(b) Koeficient zaistenia

Podiel rizikového kapitálu bez zaistenia a celkového rizikového kapitálu   _____________ 58
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50   _____________ 59

Druhý výsledok   (R57 ×  R59 ×  0,003)   _____________ 60

 

Odsek IV — Neživotné poistenie
 

Prvý výsledok
(index poistného)

 
       Príslušné obdobie: posledné uzavreté účtovné obdobie

 
 

Riadok
(a) Celkové predpísané hrubé poistné   _____________ 61

rozdelené na:
a) stupeň do 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,18   _____________ 62
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b) stupeň nad 10 000 000 EUR = .................... miliónov Sk ×  0,16   _____________ 63
Celková suma (R62 + R63)   _____________ 64

(b) Koeficient zaistenia
Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na
poistné plnenia

  
_____________ 65

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50   _____________ 66
Prvý výsledok (R64 ×  R66)   _____________ 67

 
 

Druhý výsledok
(škodový index)

 
                          Príslušné obdobie: posledné tri účtovné obdobia alebo

                                                        posledných sedem účtovných období
 
 

Riadok
(a) (1) Hrubé poistné plnenia   _____________ 68

(2) Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na konci príslušného obdobia   _____________ 69
(3) Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na začiatku príslušného obdobia   _____________ 70
Hrubé náklady na poistné plnenia
(R68 + R69 — R70)   _____________ 71
Ročný priemer (1/počet účtovných období) z R71   _____________ 72
rozdelený na:  
a) stupeň do 7 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,26   _____________ 73
b) stupeň nad 7 000 000 EUR = .................... miliónov Sk ×  0,23   _____________ 74
Celková suma (R73 + R74)   _____________ 75

(b) Koeficient zaistenia
Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na
poistné plnenia   _____________ 76

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50   _____________ 77
Druhý výsledok   (R75 ×  R77)   _____________ 78

 

ČASŤ III

CELKOVÝ PREH¼AD

Riadok
ŽIVOTNÉ POISTENIE
Odsek I Prvý výsledok (R33)   _____________ 79

Druhý výsledok (R42)   _____________ 80
Odsek II Výsledok (R49)   _____________ 81
Odsek III Prvý výsledok (R56)   _____________ 82

Druhý výsledok (R60)   _____________ 83

Minimálna miera solventnosti v životnom poistení 
(R79 + R80 + R81 + R82 + R83) _____________ 84
1/3 z R84 _____________ 85
Minimálna hodnota garančného fondu v životnom poistení
[pod¾a § 31 ods. 3 písm. a) zákona] _____________ 86
Hodnota garančného fondu v životnom poistení 
(väčšia suma z R85 a R86)   _____________ 87
Vlastné zdroje v životnom poistení — skutočná miera solventnosti (R28)   _____________ 88

NEŽIVOTNÉ POISTENIE
Odsek IV Prvý výsledok (R67)   _____________ 89

Druhý výsledok (R78)   _____________ 90
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Minimálna miera solventnosti v neživotnom poistení 
(väčšia suma z R89 a R90) _____________ 91
1/3 z R91 _____________ 92
Minimálna hodnota garančného fondu v neživotnom poistení
(pod¾a § 31 ods. 3 a 4 zákona) _____________ 93
Hodnota garančného fondu v neživotnom poistení 
(väčšia suma z R92 a R93) _____________ 94
Vlastné zdroje v neživotnom poistení — skutočná miera solventnosti    (R29) _____________ 95

 
 

___________________________                                 ____________________________________________________________
                Dátum                                             Meno, priezvisko a podpis dvoch členov štatutárneho orgánu
                                                                                    alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne

Čiastka 192 Zbierka zákonov č. 497/2002 Strana 5025



V Z O R

V .............................. dátum .........................

Kurz eura k uvedenému dátumu                    
           1 EUR  =  ....... Sk

 
.............................................................................................   
              Pois�ovňa/pobočka zahraničnej pois�ovne

   
.............................................................................................
   Sídlo/adresa umiestnenia pobočky zahraničnej pois�ovne

  
.............................................................................................
               Číslo povolenia

 

 

 

 

VÝPOČET  SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY ZAHRANIČNEJ
POISŤOVNE, KTORÉ VYKONÁVAJÚ ŽIVOTNÉ POISTENIE

 

 

ČASŤ I

MIERA SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY
ZAHRANIČNEJ POISŤOVNE — VLASTNÉ ZDROJE

 

Riadok
A (1) Splatené základné imanie/finančné prostriedky pod¾a § 6 ods. 2

písm. a) zákona _________________ 1
(2) Polovica nesplateného základného imania _________________ 2
(3) Fondy nepodliehajúce záväzkom:

a) rezervný fond _________________ 3
b) vo¾né fondy _________________ 4

(4) Nerozdelený zisk minulých rokov _________________ 5
(5) Iné vlastné fondy                                  _________________ 6
(6) Položky uvedené v súvahe:                

 a) nehmotný majetok _________________ 7
b) neuhradená strata minulých rokov _________________ 8
c) strata bežného účtovného obdobia _________________ 9
Výška vo¾ných, ničím neza�ažených aktív _________________ 10
Spolu „A“  (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 — R7 — R8 — R9, ak je väčšie
ako R10, inak R10) _________________ 11

B (7) Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie _________________ 12
C (8) Čas� budúcich prebytkov pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne

týkajúca sa životného poistenia:
a) odhadnutá výška ročného prebytku _________________ 13
b) priemerná zostatková poistná doba _________________ 14
Výsledok  (R13 ×  R14 ×  0,5) _________________ 15

Príloha č. 2
k vyhláške č. 497/2002 Z. z.
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(9) Rozdiel medzi čistou a zillmerizovanou rezervou na životné poistenie:
a) rozdiel _________________ 16
b) neumorené obstarávacie náklady, ktoré sa vyskytujú na strane aktív _________________ 17
Výsledok  (R16 — R17) _________________ 18
Spolu „C“  (R15 + R18) _________________ 19

D (10) Rozdiel z podhodnotenia aktív _________________ 20
(11) Rozdiel z nadhodnotenia pasív okrem matematických rezerv _________________ 21

Spolu „D“  (R20 + R21) _________________ 22
Spolu vlastné zdroje A + B + C + D
(R11 + R12 + R19 + R22) _________________ 23

 

ČASŤ II

MINIMÁLNA MIERA SOLVENTNOSTI
 

Odsek I — Životné poistenie
 

Prvý výsledok
Riadok

(a) Celkové matematické rezervy _________________ 24
(b) Koeficient zaistenia

Podiel matematických rezerv bez zaistenia k celkovým matematickým rezervám _________________ 25
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,85, inak 0,85 _________________ 26

Prvý výsledok (R24 ×  R26 ×  0,04) _________________ 27

Druhý výsledok
Riadok

(a) Hrubý rizikový kapitál, ak nie je záporný, pre
(a1) všetky poistenia okrem krátkodobých poistení pre prípad smrti s poistnou

dobou do piatich rokov _________________ 28
(a2) krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou od troch rokov do

piatich rokov _________________ 29
(a3) krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou do troch rokov _________________ 30
(b)   Koeficient zaistenia

Podiel rizikového kapitálu bez zaistenia k hrubému rizikovému kapitálu  _________________  31
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50,

inak 0,50 _________________ 32
(d) R28 ×  R32 ×  0,003 _________________ 33
(e) R29 ×  R32 ×  0,0015 _________________ 34
(f) R30 ×  R32 ×  0,001 _________________ 35

   Druhý výsledok     (R33 +  R34 +  R35) _________________ 36

 

Odsek II — Pripoistenie
Riadok

(a) Celkové predpísané hrubé poistné _________________ 37
rozdelené na:
a) stupeň do 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,18 _________________ 38
b) stupeň nad 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,16 _________________ 39
Celková suma  (R38 + R39) _________________ 40

(b) Koeficient zaistenia
Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na
poistné plnenia _________________ 41

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50,
inak 0,50 _________________ 42

   Výsledok (R40 ×  R42) _________________ 43
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Odsek III — Poistenie spojené s investičným fondom
 

Prvý výsledok
Riadok

(a) Celkové matematické rezervy pre
(a1) poistenie s rizikom z investovania _________________ 44
(a2) poistenie spojené s investičným fondom bez rizika z investovania, ak

poistná doba je dlhšia ako pä� rokov a ak boli správne náklady tohto
poistenia stanovené na viac než pä� rokov _________________ 45

(b) Koeficient zaistenia
Podiel matematických rezerv bez zaistenia a celkových matematických
rezerv _________________ 46

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,85,
inak 0,85 _________________ 47
R44 ×  R47 ×  0,04 _________________ 48
R45 ×  R47 ×  0,01 _________________ 49

   Prvý výsledok  (R48 + R49) _________________ 50

Druhý výsledok
 

 

Riadok
(a) Hrubý rizikový kapitál, ak nie je záporný _________________ 51
(b)   Koeficient zaistenia

Podiel rizikového kapitálu bez zaistenia a celkového rizikového kapitálu _________________ 52
(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50,

inak  0,50 _________________ 53
   Druhý výsledok     (R51 ×  R53 ×  0,003) _________________ 54

 

ČASŤ III

CELKOVÝ PREH¼AD
Riadok

Odsek I Prvý výsledok (R27) _________________ 55
Druhý výsledok (R36) _________________ 56

Odsek II Výsledok (R43) _________________ 57
Odsek III Prvý výsledok (R50) _________________ 58

Druhý výsledok (R54) _________________ 59
Minimálna miera solventnosti
(R55 + R56 + R57 + R58 + R59) _________________ 60
1/3 z R60 _________________ 61
Minimálna hodnota garančného fondu
[pod¾a § 31 ods. 3 písm. a) zákona] _________________ 62
Hodnota garančného fondu
(väčšia suma z R61 a R62) _________________ 63
Vlastné zdroje — skutočná miera solventnosti (R23) _________________ 64

 

_______________________                                          ___________________________________________________________

            Dátum                            Meno, priezvisko a podpis dvoch členov štatutárneho orgánu
                                        alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne
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V Z O R  

V ............................ dátum .........................
  

              Kurz eura k uvedenému dátumu                  
1 EUR  =  .........  Sk                                      

........................................................................................

            Pois�ovňa/pobočka zahraničnej pois�ovne
   

........................................................................................

Sídlo/adresa umiestnenia pobočky zahraničnej pois�ovne
  

........................................................................................

                                 Číslo povolenia
 

 

 

 

VÝPOČET  SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY ZAHRANIČNEJ
POISŤOVNE, KTORÉ VYKONÁVAJÚ NEŽIVOTNÉ POISTENIE

 

ČASŤ I

MIERA SOLVENTNOSTI POISŤOVNE A POBOČKY
ZAHRANIČNEJ POISŤOVNE — VLASTNÉ ZDROJE

Riadok
A (1) Splatené základné imanie/finančné prostriedky pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) zákona __________ 1

(2) Polovica nesplateného základného imania __________ 2
(3) Fondy nepodliehajúce záväzkom:

a) rezervný fond __________ 3
b) vo¾né fondy __________ 4

(4) Nerozdelený zisk minulých rokov __________ 5
(5) Iné vlastné fondy                                  __________ 6
(6) Položky uvedené v súvahe:

a) nehmotný majetok __________ 7
b) neuhradená strata minulých rokov __________ 8
c) strata bežného účtovného obdobia __________ 9
Výška vo¾ných, ničím neza�ažených aktív __________ 10
Spolu „A“  (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 — R7 — R8 — R9, ak je väčšie ako R10,
inak R10) __________ 11

B (7) Rozdiel z podhodnotenia aktív __________ 12
(8) Rozdiel z nadhodnotenia pasív __________ 13

Spolu „B“  (R12 + R13) __________ 14
Spolu vlastné zdroje A + B (R11 + R14) __________ 15

Príloha č. 3                            
k vyhláške č. 497/2002 Z. z.
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ČASŤ II

MINIMÁLNA MIERA SOLVENTNOSTI
  

Prvý výsledok
(index poistného)

  

                                  Príslušné obdobie: posledné uzavreté
                                        účtovné obdobie

  

Riadok
(a) Celkové predpísané hrubé poistné

rozdelené na: __________ 16
 a) stupeň do 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,18 __________ 17

b) stupeň nad 10 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,16 __________ 18
Celková suma  (R17 + R18) __________ 19

(b) Koeficient zaistenia
Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné
plnenia __________ 20

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50 __________ 21
Prvý výsledok (R19 ×  R21) __________ 22

 

Druhý výsledok
(škodový index)

 

                                        Príslušné obdobie: posledné tri účtovné obdobia alebo
                                                 posledných sedem účtovných období

Riadok
(a) (1) Hrubé poistné plnenia __________ 23

(2) Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na konci príslušného obdobia __________ 24
(3) Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na začiatku príslušného obdobia __________ 25
Hrubé náklady na poistné plnenia
(R23 + R24 — R25) __________ 26
Ročný priemer (1/počet účtovných období) z R26 __________ 27
rozdelený na:
a) stupeň do 7 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,26 __________ 28
b) stupeň nad 7 000 000 EUR = ................... miliónov Sk ×  0,23 __________ 29
Celková suma  (R28 + R29) __________ 30

(b) Koeficient zaistenia
Podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné
plnenia __________ 31

(c) Hodnota koeficientu zaistenia pod¾a písmena b), ak je väčšia ako 0,50, inak 0,50 __________ 32
Druhý výsledok (R30 ×  R32) __________ 33

 

ČASŤ III

CELKOVÝ PREH¼AD

Riadok
(A) Prvý výsledok (R22) __________ 34
(B) Druhý výsledok (R33) __________ 35
Minimálna miera solventnosti 
(väčšia suma z R34 a R35) __________ 36
1/3 z R36 __________ 37
Minimálna hodnota garančného fondu
(pod¾a § 31 ods. 3 a 4 zákona) __________ 38
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Hodnota garančného fondu
(väčšia suma z R37 a R38) __________ 39
Vlastné zdroje — skutočná miera solventnosti (R27) __________ 40

_______________________                                       _______________________________________________________

            Dátum                                 Meno, priezvisko a podpis dvoch členov štatutárneho
       orgánu alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne
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VYSVETLIVKY K PRÍLOHÁM Č. 1 AŽ 3

A. Pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú súčasne životné a neživotné poistenie

Položka I F (1) Minimálna výška základného imania pre životné poistenie
V položke I F (1) sa uvádza požadovaná najmenšia výška základného imania pre životné poistenie pod¾a § 4 ods. 12
písm. a) zákona. Pri pobočke zahraničnej pois�ovne sa v tejto položke uvádza 1/4 garančného fondu pre životné
poistenie pod¾a § 31 ods. 3 zákona.

Položka I F (2) Minimálna výška základného imania pre neživotné poistenie
V položke I F (2) sa uvádza požadovaná najmenšia výška základného imania pre neživotné poistenie pod¾a § 4
ods. 12 písm. b) a ods. 13 zákona. Pri pobočke zahraničnej pois�ovne sa v tejto položke uvádza 1/4 garančného
fondu pre neživotné poistenie pod¾a § 31 ods. 3 zákona.

B. Vysvetlivky k výpočtu solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú životné
poistenie

1. Vypĺňanie tlačiva „Výpočet solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú životné
poistenie“, sa vz�ahuje na pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú výlučne životné
poistenie.

2. K časti I Vlastné zdroje
2.1. Položka I A (1) Splatené základné imanie

Položka I A (1) sa vypočíta tak, že od súvahovej položky pasív „Základné imanie“ (súvaha riadok 80, stĺpec 4)
sa odpočíta súvahová položka aktív „Poh¾adávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55,
stĺpec 4). Pri pobočke zahraničnej pois�ovne sa uvádzajú finančné prostriedky vo výške 1/4 garančného fondu
pod¾a § 31 zákona uložené na samostatnom účte v banke.

2.2. Položka I A (2) Polovica nesplateného základného imania 
V položke I A (2) sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Poh¾adávky z upísaného základného imania“
(súvaha riadok 55, stĺpec 4).

2.3. Položka I A (3) Fondy nepodliehajúce záväzkom
V položke I A (3) a) „Rezervný fond“ sa uvádza súvahová položka pasív „Rezervný fond“ (súvaha riadok 84,
stĺpec 4). 
Suma uvádzaná pod I A (3) b) „Vo¾né fondy“ zodpovedá časti súvahovej položky pasív „Ostatné fondy“ (súvaha
riadok 85, stĺpec 4 okrem sociálneho fondu a ostatných záväzkových fondov) a jej výpočet sa uvádza
v prílohe k tlačivu.

2.4. Položka I A (4) Nerozdelený zisk minulých rokov
V položke I A (4) sa uvádza súvahová položka pasív „Nerozdelený zisk minulých rokov“ (súvaha riadok 115,
stĺpec 4).

2.5. Položka I A (5) Iné vlastné fondy
Pod položkou I A (5) „Iné vlastné fondy“ sa rozumejú časti súvahových položiek „Ostatné kapitálové fondy“
(súvaha riadok 82, stĺpec 4) a „Oceňovacie rozdiely z podielových CP a vkladov“ (súvaha riadok 83, stĺpec 4).
Patrí sem aj emisné ážio — súvahová položka „Emisné ážio“ (súvaha riadok 81, stĺpec 4).

2.6. Položka I A (6) Položky uvedené v súvahe
Položka I A (6) „Položky uvedené v súvahe“ zahŕňa súvahovú položku „Nehmotný majetok“ (súvaha riadok 11,
stĺpec 4), položku „Neuhradená strata minulých rokov“ (súvaha riadok 114, stĺpec 4) a položku „Hospodársky
výsledok bežného účtovného obdobia“, ak je záporná, t. j., ak hospodárskym výsledkom je strata (súvaha
riadok 116, stĺpec 4 — v tlačive sa hodnota uvádza bez záporného znamienka).

2.7. Položka I B (7) Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie
Položka I B (7) „Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie“ je určená na rezervy,
ak nepripadá na už určené podiely na prebytku, a možno ju použi� na krytie strát. 

Príloha č. 4
k vyhláške č. 497/2002 Z. z.
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2.8. Položka I C (8) Čas� budúcich prebytkov pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne týkajúca sa životného
poistenia
V položke sa uvádza hodnota budúcich prebytkov, ak minimálna miera solventnosti pois�ovne a pobočky
zahraničnej pois�ovne nebude krytá jej vlastnými prostriedkami A a B.

2.9. Položka I C (9) Rozdiel medzi čistou a zillmerizovanou rezervou na životné poistenie
Položka zahŕňa hodnotu obstarávacích nákladov, ktoré boli započítané do poistného, ale v rezerve na životné
poistenie neboli zoh¾adnené alebo len čiastočne zoh¾adnené zillmerizáciou.

2.10. Položka I D (10) a (11) Rozdiel z podhodnotenia aktív alebo Rozdiel z nadhodnotenia pasív
V položke „Rozdiel z podhodnotenia aktív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty aktív a účtovnej
hodnoty týchto aktív. V položke „Rozdiel z nadhodnotenia pasív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty
pasív a účtovnej hodnoty týchto pasív.
Pri položkách uvedených v bode D ide o také prostriedky, ktoré možno zahrnú� do vlastných zdrojov len vtedy,
ak vlastné zdroje pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne nestačia na krytie minimálnej miery
solventnosti.

3. K časti II Minimálna miera solventnosti
3.1. Čas� II Odsek I Životné poistenie — prvý výsledok

Matematické rezervy sa uvádzajú v brutto výškach, t. j. vrátane podielu zais�ovate¾a. Ide o technickú rezervu
na životné poistenie bez podielov na zisku (prebytku poistného) a o technickú rezervu na poistné budúcich
období zníženú o náklady. 
Výpočet hodnôt uvádzaných v položkách (a) a (b) sa uvádza v prílohe k tlačivu. 
Koeficient zaistenia sa vypočítava ako podiel matematických rezerv znížených o podiel zais�ovate¾a a celkovej
výšky matematických rezerv. Koeficient v (b) sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 55.

3.2. Čas� II Odsek I Životné poistenie — druhý výsledok
Hrubý rizikový kapitál sa určuje ako rozdiel dohodnutej poistnej hodnoty splatnej pri vzniku poistnej udalosti
v deň výpočtu minimálnej miery solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne vrátane prítomnej
hodnoty odložených plnení, pri tej istej úrokovej miere, aká bola použitá pri kalkulácii poistného, a hodnoty
existujúcej technickej rezervy na životné poistenie bez podielov na zisku (prebytku poistného), zvýšenej
o hodnotu technickej rezervy na poistné budúcich období zníženú o náklady bez odpočítania podielov do
zaistenia. Hrubý rizikový kapitál všetkých poistných zmlúv závisí od doby splatnosti poistení pre všetky
skupiny zahrnuté pod (a1), (a2) a (a3) a uvádza sa len vtedy, ak je jeho hodnota kladná. V prípade, že je
záporná, uvádza sa nula.
Súčet hodnôt uvedených v bodoch (a1), (a2) a (a3) sa dosadzuje do menovate¾a koeficientu zaistenia v (b).
V čitateli sa uvádza rizikový kapitál celej pois�ovacej činnosti bez zaistenia.
Tieto hodnoty nie sú uvedené v súvahe. Ich výpočet sa uvádza v prílohe k tlačivu. Koeficient v (b) sa
zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 56.

3.3. Odsek II Pripoistenie
Za doplnkové riziká k životnému poisteniu sa považujú poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ak sú
pripoistením k životnému poisteniu pod¾a Klasifikácie poistných odvetví pod¾a poistných druhov, ktorá tvorí
prílohu k zákonu.
Základom výpočtu je predpísané hrubé poistné pripadajúce na pripoistenia v poslednom účtovnom roku
(mínus storná) bez odpočítania podielov do zaistenia (brutto), ako aj ved¾ajšie plnenia poistníka vznikajúce
pri týchto pripoisteniach. Celková hodnota sa nedá odvodi� iba z ročnej závierky, pretože táto neobsahuje
primerané členenie na kapitálové poistenie a dôchodkové poistenie ani poistenie spojené s investičným
fondom na jednej strane a pripoistenia na druhej strane. Výpočet položky sa uvádza v prílohe k tlačivu. Pri
výpočte sa vychádza zo zaúčtovaného predpísaného hrubého poistného vykazovaného vo výkaze ziskov a strát
(výkaz ziskov a strát, riadok 34 a z AE k účtu 621).
Hodnota uvádzaná v riadku 37 sa rozde¾uje na dve časti. Prvá čas�, ktorá predstavuje ekvivalent
10 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 38, zvyšná čas� sa vynásobí 0,16 a uvádza sa
v riadku 39 a potom sa uvedené riadky spočítajú a uvedú v riadku 40.
Ďalším základom výpočtu minimálnej miery solventnosti pois�ovne je podiel nákladov na poistné plnenia
v pripoisteniach bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach, ktorý vyplýva
z posledného účtovného roku. Údaje, ktoré nie sú uvedené v ročnej závierke, uvádzajú sa len v prílohe
k tlačivu. Koeficient v (b) sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 57.

3.4. Čas� II Odsek III Poistenie spojené s investičným fondom — prvý výsledok
Minimálna miera solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne sa vypočítava pod¾a matematických
rezerv patriacich k tomuto poisteniu vrátane podielu zais�ovate¾a. Tieto hodnoty rezerv sa dosadzujú do
menovate¾a (celkové technické rezervy), do čitate¾a sa dosadzuje výška matematických rezerv po odpočítaní
podielu zais�ovate¾a. Výpočet tejto hodnoty sa uvádza v prílohe k tlačivu. Dosadenie do položky (a1) sa
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neuvádza, ak pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú životné poistenie, nepreberajú
riziko investovania, ale riziko znášajú poistení. V takom prípade sa nevykonáva rozdelenie východiskovej
hodnoty pod¾a zmlúv. Pri ostatných zmluvách je kritériom doba splatnosti viac alebo menej ako pä� rokov.
Suma, ktorá pripadá na prvú skupinu zmlúv, sa dosadzuje do položky (a2).
Koeficient v (b) sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 58.

3.5. Čas� II Odsek III Poistenie spojené s investičným fondom — druhý výsledok
Ak pois�ovne a pobočky zahraničných pois�ovní vykonávajú životné poistenie, preberajú pri poisteniach
spojených s investičným fondom aj riziko úmrtnosti, takže pre minimálnu mieru solventnosti pois�ovne
a pobočky zahraničnej pois�ovne je rozhodujúci aj rizikový kapitál celej pois�ovacej činnosti bez zaistenia.
Pojmy a metóda výpočtu rizikového kapitálu sú rovnaké ako v bode 3.2. 
Hrubý rizikový kapitál pre poistenie spojené s investičným fondom sa dosadzuje do (a) a do menovate¾a
koeficientu (b), rizikový kapitál bez zaistenia do čitate¾a tohto koeficientu. 
Výpočet týchto súm sa nezis�uje zo súvahy, ale sa uvádza v prílohe k tlačivu. 
Koeficient v (b) sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 59.

C. Vysvetlivky k výpočtu solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú neži-
votné poistenie

1. Vyplnenie tlačiva „Výpočet solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú neži-
votné poistenie“ sa vz�ahuje na pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú výlučne
neživotné poistenie.

2. K časti I Vlastné zdroje
2.1. Položka I A (1) Splatené základné imanie

Položka I A (1) sa vypočíta tak, že od súvahovej položky pasív „Základné imanie“ (súvaha riadok 80, stĺpec 4)
sa odpočíta súvahová položka aktív „Poh¾adávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55,
stĺpec 4).

2.2. Položka I A (2) Polovica nesplateného základného imania 
V položke I A (2) sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Poh¾adávky z upísaného základného imania“
(súvaha riadok 55, stĺpec 4).

2.3. Položka I A (3) Fondy nepodliehajúce záväzkom
V položke I A (3) a) „Rezervný fond“ sa uvádza súvahová položka pasív „Rezervný fond“ (súvaha riadok 84,
stĺpec 4).
Suma uvádzaná pod I A (3) b) „Vo¾né fondy“ zodpovedá časti súvahovej položky pasív „Ostatné fondy“ (súvaha
riadok 85, stĺpec 4 okrem sociálneho fondu a ostatných záväzkových fondov) a jej zloženie sa uvádza v prílohe
k tlačivu.

2.4. Položka I A (4) Nerozdelený zisk minulých rokov
V položke I A (4) sa uvádza súvahová položka pasív „Nerozdelený zisk minulých rokov“ (súvaha riadok 115,
stĺpec 4).

2.5. Položka I A (5) Iné vlastné fondy
Pod položkou I A (5) „Iné vlastné fondy“ sa rozumejú časti súvahových položiek „Ostatné kapitálové fondy“
(súvaha riadok 82, stĺpec 4) a „Oceňovacie rozdiely z podielových CP a vkladov“ (súvaha riadok 83, stĺpec 4).
Patrí sem aj emisné ážio — súvahová položka „Emisné ážio“ (súvaha riadok 81, stĺpec 4).

2.6. Položka I A (6) Položky uvedené v súvahe
Položka I A (6) „Položky uvedené v súvahe“ zahŕňa súvahovú položku „Nehmotný majetok“ (súvaha riadok 11,
stĺpec 4), položku „Neuhradená strata minulých rokov“ (súvaha riadok 114, stĺpec 4) a položku „Hospodársky
výsledok bežného účtovného obdobia“, ak je záporná, t. j., ak hospodárskym výsledkom je strata (súvaha
riadok 116, stĺpec 4 — v tlačive sa hodnota uvádza bez záporného znamienka).

2.7. Položka I B (7) a (8) Rozdiel z podhodnotenia aktív alebo Rozdiel z nadhodnotenia pasív
V položke „Rozdiel z podhodnotenia aktív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty aktív a účtovnej
hodnoty týchto aktív.
V položke „Rozdiel z nadhodnotenia pasív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty pasív a účtovnej
hodnoty týchto pasív.
Pri položkách uvedených v bode B ide o také prostriedky, ktoré možno zahrnú� do vlastných zdrojov len vtedy,
ak vlastné zdroje pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne nestačia na krytie jej minimálnej miery
solventnosti.
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3. K časti II Minimálna miera solventnosti
3.1. Prvý výsledok (index poistného)

Do položky (a) patrí hodnota predpísaného hrubého poistného (výkaz ziskov a strát, riadok 12, stĺpec 1
— AE k účtu 601).
Hodnota uvádzaná v riadku 16 sa rozde¾uje na dve časti. Prvá čas�, ktorá predstavuje ekvivalent
10 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 17, zvyšná čas� sa vynásobí 0,16 a uvádza sa
v riadku 18 a potom sa uvedené riadky spočítajú a uvedú v riadku 19.
Ďalším základom výpočtu minimálnej miery solventnosti pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne je podiel
nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia, ktorý vyplýva z posled-
ného účtovného roku. Táto hodnota sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta v položke (b) a jej výpočet sa
uvádza v prílohe k tlačivu. 
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 34.

3.2. Druhý výsledok (škodový index)
Obdobie na výpočet škodového indexu pre tie pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne, v ktorých aspoň
75 % z celkovej činnosti tvoria špeciálne po¾nohospodárske poistenia, je sedem rokov. Základom je hodnota
predpísaného hrubého poistného. Pre ostatné pois�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne sa škodový index
vypočítava za tri roky. V pois�ovni a pobočke zahraničnej pois�ovne, ktoré vykonávajú činnos� menej ako tri
roky, sa škodový index vypočítava za obdobie ich podnikania.
Hrubé poistné plnenia sa vypočítavajú ako súčet nákladov na poistné plnenia v neživotnom poistení vrátane
podielu zais�ovate¾a za posledné tri roky, prípadne za posledných sedem rokov. V položke (a) (2) „Hrubé
rezervy na poistné plnenia vytvorené na konci príslušného obdobia“ sa uvádza stav technickej rezervy na
poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zais�ovate¾a k 31. decembru posledného uzavretého
účtovného obdobia. V položke (a) (3) „Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na začiatku príslušného
obdobia“ sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu
zais�ovate¾a k 1. januáru trojročného, prípadne sedemročného obdobia. Hodnota uvádzaná v riadku 27 sa
rozde¾uje na dve časti. Prvá čas�, ktorá predstavuje ekvivalent 7 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,26 a uvádza
sa v riadku 28, zvyšná čas� sa vynásobí 0,23 a uvádza sa v riadku 29 a potom sa uvedené riadky spočítajú
a uvedú v riadku 30.
Nezávisle od dĺžky obdobia, pre ktoré sa vypočítava škodový index, sa určuje podiel nákladov na poistné
plnenia bez zaistenia (výkaz ziskov a strát riadok 20, stĺpec 2) a celkových nákladov na poistné plnenia (výkaz
ziskov a strát riadok 19, stĺpec 1), a to vždy len na základe výsledku posledného účtovného obdobia. Jeho
hodnota sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový preh¾ad“ v riadku 35.
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498

V Y H L Á Š K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní
na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 15 ods. 11 zákona
č. 312/2002 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Výberové konanie na obsadenie vo¾ného štátno-
zamestnaneckého miesta na okresnom súde po súhla-
se krajského súdu a na krajskom súde po súhlase
ministerstva vyhlasuje vedúci služobného úradu prí-
slušného súdu. 

(2) Výberové konanie na obsadenie vo¾ného štátno-
zamestnaneckého miesta na Najvyššom súde Sloven-
skej republiky vyhlasuje vedúci služobného úradu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(3) Výberové konanie na obsadenie vo¾ného štátno-
zamestnaneckého miesta na Vyššom vojenskom súde
a vojenskom obvodovom súde (ïalej len „vojenský
súd“) po súhlase Ministerstva obrany Slovenskej re-
publiky vyhlasuje vedúci služobného úradu vojenské-
ho súdu.

(4) Vedúci služobného úradu súdu vypisuje výbero-
vé konanie v tlači, prípadne iných verejnosti všeobec-
ne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie
najmenej tri týždne pred jeho začatím.

(5) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevz�ahujú na vý-
berové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého
miesta justičného čakate¾a.

§ 2

(1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na
obsadenie vo¾ného štátnozamestnaneckého miesta ob-
sahuje
a) označenie súdu a jeho sídlo, 
b) druh štátnej služby a obsadzovanú funkciu, 
c) odbor štátnej služby, 
d) predpoklady na vykonávanie štátnej služby pod¾a

§ 14 zákona, 
e) zoznam požadovaných listín a dokladov, 
f) lehotu na podanie písomnej prihlášky do výberové-

ho konania a miesto jej podania,
g) oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore

štátnej služby bude potrebné oprávnenie na obo-

znamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami pod¾a
osobitného predpisu.1)

(2) Okrem predpokladov pod¾a odseku 1 písm. d) na
vykonávanie štátnej služby ustanovených zákonom
môže vedúci služobného úradu príslušného súdu urči�
v oznámení o vyhlásení výberového konania ïalšie
predpoklady na výkon štátnej služby s oh¾adom na
povahu povinností, ktoré sa budú od štátneho zamest-
nanca požadova�.

(3) Uchádzač pod¾a odseku 1 písm. e) predloží
a) písomnú prihlášku do výberového konania,
b) kópiu občianskeho preukazu,
c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na

výkon štátnej služby,
d) písomné čestné vyhlásenie o tom, že nebol prepus-

tený zo štátnej služby pod¾a § 61 ods. 2 písm. c) až
e) zákona,

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzde-

laní, 
g) profesijný životopis,
h) písomné čestné vyhlásenie o tom, že je plne spôso-

bilý na právne úkony.

(4) Ustanovenia odseku 3 písm. b) až h) sa nepouži-
jú, ak sa do výberového konania prihlasuje štátny
zamestnanec súdu, na ktorom je zamestnaný. 

§ 3

(1) Služobný úrad preskúma listiny a doklady, ktoré
uchádzači predložili, a ak zistí nedostatky, ktoré
možno odstráni�, určí primeranú lehotu na ich odstrá-
nenie. Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady pod¾a
zákona, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie
a predložené listiny a doklady vráti.

(2) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na štátnu
službu, služobný úrad pozve na výberové konanie
najmenej sedem dní pred jeho začatím.

§ 4

(1) Výberová komisia sa skladá z piatich členov.
Troch členov z príslušného odboru štátnej služby zo
štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe vyme-
núva vedúci služobného úradu súdu. Predsedom vý-
berovej komisie je vedúci služobného úradu súdu ale-

1) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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bo ním poverený zástupca, ktorým je podpredseda
súdu alebo štátny zamestnanec s najvyššou funkciou.

(2) Jedného člena výberovej komisie môže vymeno-
va� vedúci služobného úradu ministerstva. Ak člena
výberovej komisie vedúci služobného úradu minister-
stva nevymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úra-
du súdu zo štátnych zamestnancov súdu alebo sud-
cov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevz�ahuje na Najvyšší
súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.

(4) Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vyme-
nuje jedného člena výberovej komisie vedúci služob-
ného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(5) Na vojenských súdoch vymenúva jedného člena
výberovej komisie vedúci služobného úradu Minister-
stva obrany Slovenskej republiky. Ak člena výberovej
komisie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ne-
vymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úradu vo-
jenského súdu z radov štátnych zamestnancov súdu
alebo sudcov.

(6) Ak možno ma� pochybnosti o nezaujatosti člena
výberovej komisie, vedúci služobného úradu súdu vy-
menuje za člena výberovej komisie iného štátneho
zamestnanca. 

§ 5

(1) Výberové konanie sa môže uskutočni� ústnou

formou alebo písomnou formou, alebo ústnou formou
aj písomnou formou.

(2) Výberová komisia overí schopnosti a odborné
znalosti uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady potrebné
na výkon štátnej služby.

§ 6

Výberová komisia zhodnotí výsledky výberového ko-
nania a všetky kritériá rozhodujúce na obsadenie prí-
slušného štátnozamestnaneckého miesta. Na základe
dosiahnutých výsledkov uchádzačov určí poradie
uchádzačov. Výsledok výberového konania oznámi
služobný úrad uchádzačom písomne do desiatich dní
od jeho skončenia.

§ 7

Ak výberová komisia na základe výberového konania
nevyberie uchádzača na vo¾né štátnozamestnanecké
miesto do štátnej služby, pretože žiaden uchádzač
nevyhovuje, vedúci služobného úradu súdu vyhlási
nové výberové konanie najneskôr do desiatich dní odo
dňa skončenia predchádzajúceho výberového kona-
nia.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. septembra
2002.

Ján Čarnogurský v. r.
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