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Z Á K O N

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na die�a a o príspevku
k prídavku na die�a

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na die�a a o prí-
spevku k prídavku na die�a sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 270 Sk.“.

2. V § 8 sa vypúš�a odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3. V § 8 ods. 2 sa slová „Sumy pod¾a odsekov 1 a 2“
nahrádzajú slovami „Sumu pod¾a odseku 1“, slová
„tieto sumy vynásobia“ sa nahrádzajú slovami „táto
suma vynásobí“ a slová „Upravené sumy sa zaokrúhlia“
sa nahrádzajú slovami „Upravená suma sa zaokrúhli“.

4. V § 9 ods. 1 sa slová „1,37-násobku“ nahrádzajú
slovami „2,2-násobku“.

5. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných

osôb pod¾a § 13 neprevyšujúcom 1,37-násobku súčtu
súm pripadajúcich na spoločne posudzované osoby
pod¾a osobitného predpisu21) je:
a) 410 Sk mesačne, ak ide o die�a do 6 rokov veku,
b) 560 Sk mesačne, ak ide o die�a od 6 rokov veku do

15 rokov veku,
c) 620 Sk mesačne, ak ide o die�a od 15 rokov veku.“.

6. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných

osôb pod¾a § 13 prevyšujúcom 1,37-násobku súčtu
súm a neprevyšujúcom 2,2-násobku súčtu súm pripa-
dajúcich na spoločne posudzované osoby pod¾a osobit-
ného predpisu21) je:
a) 210 Sk mesačne, ak ide o die�a do 6 rokov veku,

b) 320 Sk mesačne, ak ide o die�a od 6 rokov veku do
15 rokov veku,

c) 350 Sk mesačne, ak ide o die�a od 15 rokov veku.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

 7. V § 10 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1a 2“.

 8. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Okresný úrad vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1
aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke
poskytovanej školou vyplynie, že die�a zanedbáva pl-
nenie povinnej školskej dochádzky.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

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

10. V § 22 odsek 8 znie:
„(8) Prvá úprava súm pod¾a § 8 ods. 2 a § 10 ods. 3

sa vykoná k 1. septembru 2004.“.

11. Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

„§ 23a

Pôsobnos�, ktorú má pod¾a § 18 okresný úrad, v ob-
dobí od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 má aj
Sociálna pois�ovňa.“.

12. V § 25 sa slová „okrem § 8 ods. 2, § 14, § 16 až
18“ nahrádzajú slovami „okrem § 14, 16 a 17“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Že-
lezničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona
č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona
č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona
č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona

č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení
takto: 

1. V § 85 odsek 5 znie:
„(5) Percentuálne zvýšenie funkčných platov ustano-

ví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúh-
¾uje na celé desa�koruny smerom nahor.“. 

2. V § 85 sa vypúš�ajú odseky 6 a 7. 

Čl. II 

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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Z Á K O N

z 19. novembra 2002,

ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru
na okresné úrady a na krajské úrady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 441/2001 Z. z. sa mení
takto:

V § 17b ods. 2 sa slová „30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „30. júna 2004“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komu-
nikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona
č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona
č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., záko-
na č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z. a zá-
kona č. 396/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 129a  ods. 2 sa slová „30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „30. júna 2004“.

Čl. III

Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch
v znení zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 48/2002
Z. z. sa mení takto:

V § 30a  ods. 2 sa slová „30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „30. júna 2004“.

Čl. IV

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. a zákona
č. 441/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 29 sa slová „1. júla 2003“ nahrádzajú slovami
„1. júla 2004“.

Čl. V

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pô-
sobností z Policajného zboru na okresné úrady a na
krajské úrady sa mení takto:

Čl. VII znie:

„Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia ok-
rem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov
1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov
1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1
bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účin-
nos� 1. júla 2004.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z.
o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach
vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a zákona
č. 447/2002 Z. z. sa mení takto:

§ 7 znie:
„§ 7

(1) Zvýšenie funkčných platov uvedených v prílo-

hách č. 2 a 3 o príslušné percento a termín jeho
účinnosti ustanoví zákon o štátnom rozpočte Sloven-
skej republiky na príslušný rok.

(2) Funkčné platy zvýšené pod¾a odseku 1 sa za-
okrúh¾ujú na celé desa�koruny smerom nahor.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 260 Zbierka zákonov č. 661/2002 Strana 6613



662

V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 29. novembra 2002

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk
pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje: 

§ 1

(1) Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej re-
publiky sa vydávajú do obehu pamätné strieborné
mince v hodnote 1 000 Sk (ïalej len „tisíckorunák“).

(2) Tisíckorunák sa razí v tvare štvorca so zaoblený-
mi vrcholmi.

(3) Tisíckorunák sa razí zo striebra s rýdzos�ou 999;
jeho hmotnos� je 62,207 g, rozmer 43,6 x 43,6 mm,
opísaný priemer 60,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov
2,0 mm a hrúbka 4,10 mm. Pri razbe tisíckorunáka je
povolená horná a dolná odchýlka v opísanom prieme-
re 0,2 mm, v rozmere 0,2 mm a v hrúbke 0,35 mm;
povolená horná odchýlka v hmotnosti je 1 g.

§ 2

(1) Na líci tisíckorunáka uprostred mincového po¾a
je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, ved¾a
ktorého je v dvoch pruhoch názov štátu „SLOVENSKÁ

REPUBLIKA“ a pod ním letopočet razby „2003“. V hor-
nej a spodnej časti mince je vyobrazená kompozícia
objímajúcich rúk, ktorá je v ¾avej časti doplnená štyli-
zovanou lipovou ratoles�ou.

(2) Na rube tisíckorunáka uprostred mincového po¾a
je vyobrazený obrys mapy Slovenskej republiky, nad
ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hod-
noty tisíckorunáka „1 000 Sk“, a pod ním v troch
pruhoch text „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
Letopočet označujúci rok vzniku Slovenskej republiky
„1993“ a letopočet označujúci desiate výročie jej vzni-
ku „2003“ sú v dvoch pruhoch pri ¾avom vrchole min-
ce. Pod letopočtami je v¾avo značka Mincovne Kremni-
ca, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami
a vpravo sú štylizované iniciálky autora výtvarného
návrhu akademického sochára Miloša Vavru „MV“
a pri spodnom vrchole je lipový list.

(3) Hrany tisíckorunáka sú prerušovane vrúbkované
a striedajú sa v nich štyri vrúbkované polia s tromi
hladkými po¾ami. Hrany zaoblených vrcholov sú hlad-
ké.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.
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V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 29. novembra 2002

o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk
pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej re-
publiky sa vydávajú do obehu pamätné bimetalové
mince v hodnote 10 000 Sk (ïalej len „desa�tisíckoru-
nák“).

(2) Desa�tisíckorunák sa razí v tvare štvorca so za-
oblenými vrcholmi.

(3) Desa�tisíckorunák sa razí zo zlatej štvorcovej
platničky zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75
dielov striebra a 25 dielov medi; do stredu tejto plat-
ničky je vložená okrúhla paládiová platnička s rýdzo-
s�ou 999. Hmotnos� desa�tisíckorunáka je 18,835 g,
rozmer mince je 29,5 x 29,5 mm, opísaný priemer
mince je 40,0 mm, priemer paládiovej platničky je
11,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov je 2,0 mm
a hrúbka mince je 1,75 mm. Hmotnos� zlatej platničky
je 17,280 g a paládiovej platničky 1,555 g. Pri razbe
desa�tisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýl-
ka v opísanom priemere mince 0,1 mm, v rozmere
mince 0,1 mm a v hrúbke 0,25 mm; povolená horná
odchýlka je v celkovej hmotnosti 0,06 g, v hmotnosti
zlatej platničky 0,04 g, v hmotnosti paládiovej platnič-
ky 0,02 g a v obsahu zlata je povolená horná odchýlka
10/1000.

§ 2

(1) Na líci desa�tisíckorunáka je uprostred mincové-
ho po¾a na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená

hlava dievča�a, okolo ktorej je na zlatej platničke v opi-
se z¾ava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLI-
KA“. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený
pod okrúhlou paládiovou platničkou pri spodnom vr-
chole a letopočet razby „2003“ je pri hornom vrchole
mince. Nad ním a pri bočných vrcholoch mince sú
vyobrazené lipové listy.

(2) Na rube desa�tisíckorunáka je uprostred minco-
vého po¾a na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená
silueta bratislavského hradu, okolo ktorej je na  zlatej
platničke v opise text „• 10 ROKOV • SLOVENSKEJ
REPUBLIKY“ tak, že slová „• 10 ROKOV •“ sú z¾ava
doprava v hornej časti a slová „SLOVENSKEJ REPUB-
LIKY“ z¾ava doprava v dolnej časti zlatej platničky.
V pozadí je obrys mapy Slovenskej republiky, ktorý
v ¾avej časti dopĺňa prezidentská štandarda s lipovým
listom a v pravej časti lipová ratoles�. Pri hornom
vrchole mince sú lipovým listom oddelené letopočty
„1993“ a „2003“ označujúce rok vzniku Slovenskej
republiky a rok jej desiateho výročia. Označenie nomi-
nálnej hodnoty desa�tisíckorunáka „10 000 Sk“ je
v dvoch riadkoch pri spodnom vrchole mince; nad
označením nominálnej hodnoty v¾avo je značka Min-
covne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma
razidlami a vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky
autorky výtvarného návrhu akademickej sochárky
¼udmily Cvengrošovej „cv.“.

(3) Hrany desa�tisíckorunáka sú prerušovane vrúb-
kované a striedajú sa v nich tri vrúbkované polia
s dvoma hladkými po¾ami. Hrany zaoblených vrcholov
sú hladké.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.
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