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Z Á K O N

z 1. februára 2002

o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje niektoré vz�ahy súvisiace
so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním čin-
nosti a zánikom pois�ovní a zais�ovní so sídlom na
území Slovenskej republiky, s pôsobením pobočiek za-
hraničných pois�ovní a pobočiek zahraničných zais-
�ovní na území Slovenskej republiky, sprostredkova-
nie poistenia a výkon doh¾adu nad pois�ovníctvom.

(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na vykonávanie zdra-
votného poistenia, nemocenského poistenia, dôchod-
kového zabezpečenia, doplnkového dôchodkového po-
istenia, poistenia zodpovednosti zamestnávate¾a za
škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povo-
lania pod¾a osobitných predpisov.1)

Vymedzenie základných pojmov

§ 2

(1) Pois�ovacou činnos�ou je uzavieranie poistných
zmlúv pois�ovňou a pobočkou zahraničnej pois�ovne,
správa poistenia, poskytovanie plnenia z poistných
zmlúv a likvidácia poistných udalostí. Súčas�ou pois-
�ovacej činnosti je tvorba a použitie technických rezerv
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne a ga-
rančného fondu pois�ovne, uzavieranie zais�ovacích
zmlúv pois�ovňou so zais�ovňami o zaistení záväzkov
pois�ovne, ktoré vyplývajú z ňou uzavretých poistných
zmlúv, uzavieranie zmlúv o sprostredkovaní poistenia
s pois�ovacími maklérmi a pois�ovacími agentmi, ako
aj činnos� na predchádzanie škodám.

(2) Zais�ovacou činnos�ou je uzavieranie zais�ova-
cích zmlúv medzi pois�ovňou alebo pobočkou zahra-
ničnej pois�ovne a zais�ovňou alebo pobočkou zahra-

ničnej zais�ovne, správa zaistenia a poskytovanie pl-
nenia zo zais�ovacích zmlúv. Zais�ovacou zmluvou sa
zais�ovňa a pobočka zahraničnej zais�ovne zaväzujú
poskytnú� pois�ovni alebo pobočke zahraničnej pois-
�ovne v dohodnutom rozsahu plnenie, ak vznikne uda-
los� označená v zais�ovacej zmluve a ak pois�ovňa
alebo pobočka zahraničnej pois�ovne sa zaväzuje plati�
zais�ovni alebo pobočke zahraničnej zais�ovne zmluv-
ne dohodnutú čas� poistného z poistných zmlúv uzav-
retých pois�ovňou alebo pobočkou zahraničnej pois-
�ovne, ktoré sú predmetom zais�ovacej zmluvy.
Súčas�ou zais�ovacej činnosti je tvorba a použitie
technických rezerv zais�ovne alebo pobočky zahranič-
nej zais�ovne.

(3) Správou poistenia je súhrn činností zameraných
na udržanie a aktualizáciu stavu poistných zmlúv
zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých
poistných zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia
poistného a jeho zúčtovania, evidenciou zmien v pois-
tení až po zánik poistnej zmluvy.

(4) Správou zaistenia je súhrn činností zameraných
na udržanie a aktualizáciu stavu zais�ovacích zmlúv
zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých
zais�ovacích zmlúv, ich evidenciou, evidenciou plate-
nia zmluvne dohodnutej časti poistného z poistných
zmlúv uzavretých pois�ovňou alebo pobočkou zahra-
ničnej pois�ovne, ktoré sú predmetom zais�ovacej
zmluvy a jej zúčtovania, evidenciou zmien v zaistení až
po zánik zais�ovacej zmluvy.

(5) Poistným rizikom je možnos� vzniku náhodnej
udalosti, s ktorou je spojená povinnos� pois�ovne ale-
bo pobočky zahraničnej pois�ovne poskytnú� poistné
plnenie vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

(6) Poistným kmeňom je súbor poistných zmlúv
uzavretých pois�ovňou alebo pobočkou zahraničnej
pois�ovne, ako aj súbor záväzkov a poh¾adávok, ktoré
sa vz�ahujú na tieto zmluvy.

(7) Likvidáciou poistnej udalosti je súhrn činností
spojených s vybavovaním poistnej udalosti.

(8) Osobou pod¾a tohto zákona sa rozumie právnická
osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanove-
niach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba
alebo iba právnická osoba.

1) Napríklad 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. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov, 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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§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá

1. nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trest-
ný čin; táto skutočnos� sa preukazuje výpisom
z registra trestov2) nie starším ako tri mesiace,
alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením
o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom
štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu,
kde sa obvykle zdržiava; ak nie sú tieto dokumen-
ty príslušnými štátmi vydávané, nahradí ich fy-
zická osoba čestným vyhlásením,

2. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v pois�ovni,
ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie po-
is�ovacej činnosti, alebo v zais�ovni, ktorej bolo
odňaté povolenie na vykonávanie zais�ovacej čin-
nosti, alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo
odňaté povolenie na vykonávanie jej činnosti, ale-
bo vo funkcii uvedenej v § 6 ods. 2 písm. d)
v pobočke zahraničnej pois�ovne, ktorej bolo od-
ňaté povolenie na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred
odňatím tohto povolenia; to neplatí, ak z povahy
veci vyplýva, že z h¾adiska pôsobenia vo funkcii
uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) alebo v § 6 ods. 2
písm. d) nemohla táto osoba ovplyvni� činnos�
pois�ovne, zais�ovne, finančnej inštitúcie alebo
pobočky zahraničnej pois�ovne a spôsobi� ná-
sledky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia,
a ak Úrad pre finančný trh3) (ïalej len „úrad“)
v konaní o udelenie povolenia pod¾a tohto zákona
túto osobu uznal za dôveryhodnú,

3. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v pois�ovni,
v zais�ovni alebo vo finančnej inštitúcii, nad kto-
rou bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek
v období jedného roka pred zavedením nútenej
správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že
z h¾adiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5
ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvni�
činnos� pois�ovne, zais�ovne alebo finančnej in-
štitúcie a spôsobi� následky, ktoré viedli k zave-
deniu nútenej správy, a ak úrad v konaní o ude-
lenie povolenia pod¾a tohto zákona túto osobu
uznal za dôveryhodnú,

4. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v pois�ovni,
v zais�ovni alebo vo finančnej inštitúcii, na ktorú
bol vyhlásený konkurz, alebo sa zamietol návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok
úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu
správcu konkurznej podstaty,4) alebo ktorá vstú-

pila do likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedné-
ho roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred
vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci
vyplýva, že z h¾adiska pôsobenia vo funkcii uve-
denej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba
ovplyvni� činnos� pois�ovne, zais�ovne alebo fi-
nančnej inštitúcie a spôsobi� následky, ktoré
viedli k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do
likvidácie, a ak úrad v konaní o udelenie povole-
nia pod¾a tohto zákona túto osobu uznal za dôve-
ryhodnú,

5. nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloži� pod¾a § 49
ods. 6,

b) finančnou inštitúciou banka a pobočka zahranič-
nej banky,5) doplnková dôchodková pois�ovňa, ob-
chodník s cennými papiermi a pobočka zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi,6)
správcovská spoločnos�7) a subjekty so sídlom mi-
mo územia Slovenskej republiky s obdobným pred-
metom činnosti,

c) skupinou s úzkymi väzbami dve fyzické osoby alebo
právnické osoby alebo viac fyzických osôb alebo
právnických osôb, kde má jedna z právnických
osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej
osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom
imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 %,
alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo
kontroluje, alebo akýko¾vek vz�ah dvoch alebo
viacerých právnických osôb kontrolovaných tou is-
tou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

d) kvalifikovanou účas�ou priamy alebo nepriamy po-
diel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 %
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 vkladom zodpovedajú-
cim tomuto podielu (ïalej len „významný vplyv“),

e) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkova-
ne, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo
právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými
právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva kon-
trolu,

f) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na

základnom imaní právnickej osoby alebo na hla-
sovacích právach v právnickej osobe; na účely
doh¾adu na konsolidovanom základe sa kontro-
lou rozumie aj priamy alebo nepriamy podiel naj-
menej 20 % na základnom imaní právnickej osoby
alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
ktorá je súčas�ou konsolidovaného celku,

2. právo vymenúva� alebo odvoláva� predstaven-
stvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej ra-
dy alebo riadite¾a právnickej osoby,

2) § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov. 
3) Zákon č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. 
5) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
6) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

papieroch).
7) § 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Čiastka 39 Zbierka zákonov č. 95/2002 Strana 895



3. možnos� vykonáva� vplyv na riadení právnickej
osoby porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim
podielu pod¾a bodu 1 (ïalej len „rozhodujúci
vplyv“), 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,

g) dcérskou spoločnos�ou právnická osoba, nad kto-
rou sa vykonáva kontrola pod¾a písmena f), ako aj
akáko¾vek dcérska spoločnos� dcérskej spoločnos-
ti,

h) materskou spoločnos�ou právnická osoba, ktorá
vykonáva kontrolu pod¾a písmena f).

DRUHÁ  ČASŤ

VYKONÁVANIE POISŤOVACEJ ČINNOSTI
A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

Podmienky na vykonávanie
pois�ovacej  č innost i

§ 4

(1) Pois�ovňa je akciovou spoločnos�ou so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva pois�ova-
ciu činnos� na základe povolenia na vykonávanie po-
is�ovacej činnosti udeleného úradom.

(2) Povolením na vykonávanie pois�ovacej činnosti
sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povo-
¾uje vznik pois�ovne alebo zriadenie pobočky zahranič-
nej pois�ovne a vykonávanie pois�ovacej činnosti tejto
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej pois�ovne v roz-
sahu vymedzenom v tomto povolení.

(3) Iná osoba ako pois�ovňa nesmie bez povolenia
úradu pod¾a odseku 2 vykonáva� pois�ovaciu činnos�,
ak tento zákon alebo osobitný zákon8) neustanovuje
inak.

(4) Obchodné meno pois�ovne musí obsahova� ozna-
čenie „pois�ovňa“. Iné osoby nemôžu vo svojom ob-
chodnom mene toto označenie používa� s výnimkou
pois�ovní založených pod¾a osobitných predpisov.1)

(5) Zahraničnou pois�ovňou je právnická osoba so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vy-
konáva pois�ovaciu činnos� a ktorá má oprávnenie na
vykonávanie tejto činnosti udelené v štáte, v ktorom
má sídlo.

(6) Pobočkou zahraničnej pois�ovne je organizačná
zložka zahraničnej pois�ovne umiestnená na území
Slovenskej republiky,9) ktorá vykonáva pois�ovaciu
činnos�.

(7) Zahraničná pois�ovňa môže vykonáva� pois�ova-
ciu činnos� na území Slovenskej republiky len pro-
stredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené

povolenie úradu na vykonávanie pois�ovacej činnosti
pod¾a § 6, ak tento zákon neustanovuje inak.

 (8) Pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne
nesmie vykonáva� pre iné osoby inú činnos� ako pois-
�ovaciu činnos�, zais�ovaciu činnos� alebo sprostred-
kovanie poistenia.

 (9) Úrad vydáva povolenie na vykonávanie pois�o-
vacej činnosti pre poistné druhy
a) životného poistenia pod¾a jednotlivých poistných

odvetví uvedených v prílohe,
b) neživotného poistenia pod¾a jednotlivých poistných

odvetví uvedených v prílohe.

(10) Poistným druhom sa rozumie samostatná sku-
pina poistných odvetví, ktoré sa členia pod¾a rovnoro-
dosti poistného rizika. Klasifikácia poistných odvetví
pod¾a poistných druhov je uvedená v prílohe.

(11) Pois�ovňa nemôže súčasne vykonáva� životné
poistenie a neživotné poistenie s výnimkou pois�ovní,
ktoré
a) vykonávajú životné poistenie; týmto pois�ovniam

možno vyda� povolenie aj na vykonávanie poistenia
úrazu a poistenia choroby,

b) vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné
poistenie v súlade s doterajšími právnymi predpis-
mi.

(12) Základné imanie pois�ovne na vykonávanie po-
is�ovacej činnosti musí by�
a) pre životné poistenie najmenej 80 000 000 Sk,
b) pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené

v prílohe
1. pod číslom 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8, 9, 16, 17, 18

najmenej 50 000 000 Sk,
2. pod číslom 7, 10b, 13, 15 najmenej 60 000 000 Sk,
3. pod číslom 5, 6c, 11, 12, 14 najmenej

150 000 000 Sk,
4. pod číslom 10a najmenej 200 000 000 Sk.

(13) Ak pois�ovňa vykonáva pois�ovaciu činnos� pre
nieko¾ko poistných odvetví neživotného poistenia
s rôznou požiadavkou na základné imanie, určujúca
je najvyššia výška základného imania pod¾a odse-
ku 12.

(14) Ak pois�ovňa vykonáva pois�ovaciu činnos�
pod¾a odseku 11 písm. a) alebo b), výška základného
imania pre neživotné poistenie pod¾a odseku 12
písm. b) a odseku 13 sa zvyšuje o základné imanie pre
životné poistenie pod¾a odseku 12 písm. a).

(15) Základné imanie pois�ovne vo výške ustanove-
nej týmto zákonom možno splati� len peňažným vkla-
dom.

§ 5

(1) O udelení povolenia na vykonávanie pois�ovacej
činnosti rozhoduje úrad. Žiados� o udelenie povolenia
na vykonávanie pois�ovacej činnosti predkladajú za-

8) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

9) § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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kladatelia pois�ovne úradu, ak tento zákon neustano-
vuje inak.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by�
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie pois�ovne pod¾a § 4,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného imania

a ïalších finančných zdrojov pois�ovne,
c) vhodnos� osôb s kvalifikovanou účas�ou na pois-

�ovni a preh¾adnos� vz�ahov týchto osôb s inými
osobami, najmä preh¾adnos� podielov na základ-
nom imaní a na hlasovacích právach,

d) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb, ktoré
sú navrhované za členov predstavenstva, prokuris-
tov, za vedúcich zamestnancov,10) zodpovedného
aktuára a osôb zodpovedných za výkon vnútornej
kontroly,

e) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patrí aj akcionár s kvalifikovanou účas�ou na pois-
�ovni,

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) pois�ovňa musí ma� sídlo a vykonáva� pois�ovaciu
činnos� na území Slovenskej republiky; čas� pois-
�ovacej činnosti môže pois�ovňa vykonáva� aj mimo
územia Slovenskej republiky prostredníctvom svo-
jej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmie-
nok ustanovených týmto zákonom,

i) technická a organizačná pripravenos� na vykoná-
vanie pois�ovacej činnosti.

(3) V žiadosti o povolenie pod¾a odseku 1 sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej pois�ovne, 
b) identifikačné číslo pois�ovne, ak už jej bolo pridele-

né,
c) výška základného imania budúcej pois�ovne,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účas�ou na

budúcej pois�ovni; v zozname sa uvedie meno,
priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb
alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti, 

e) návrh, v akom rozsahu bude pois�ovňa vykonáva�
pois�ovaciu činnos�,

f) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
vykonávanie pois�ovacej činnosti,

g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb
navrhovaných za členov predstavenstva, za členov
dozornej rady, za prokuristov a osôb zodpovedných
za výkon vnútornej kontroly, zodpovedného aktuá-
ra a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhod-
nosti,

h) vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú úplné
a pravdivé.

(4) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov pois�ovne,

c) návrh organizačnej štruktúry pois�ovne, pravidiel
činnosti pois�ovne (§ 38) a návrh obchodnej straté-
gie pois�ovne,

d) stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnu-
tom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných
za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnan-
cov10) pois�ovne v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva,

e) výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace
osôb pod¾a odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhláse-
nia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto
zákonom,

f) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vy-
rovnanie,11)

g) návrh obchodno-finančného plánu pois�ovne, ktorý
musí obsahova�
1. rozsah záväzkov vyplývajúcich z predpokladanej

pois�ovacej činnosti,
2. predpokladaný rozsah poistenia, ktoré má by�

zaistené,
3. predpokladané umiestnenie prostriedkov garanč-

ného fondu pod¾a § 31,
4. predpokladaný rozsah zriaïovacích nákladov

a ich finančné krytie,
5. predpokladaný plán činnosti pois�ovne na prvé tri

roky pôsobenia pois�ovne obsahujúci podrobné
odhady príjmov a výdavkov, aktívneho zaistenia
a pasívneho zaistenia, predpokladanú súvahu
a predpokladané finančné zdroje určené na krytie
záväzkov z poistenia a miery solventnosti,

h) doklad o splatení základného imania.

(5) O žiadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad v lehote
pod¾a osobitného zákona12) na základe posúdenia úpl-
nej žiadosti a na základe posúdenia vecných, perso-
nálnych a organizačných predpokladov vo vz�ahu
k navrhovanému rozsahu pois�ovacej činnosti.

(6) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žiada-
te¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
Dôvodom na zamietnutie žiadosti nemôžu by� ekono-
mické potreby trhu.

(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na
vykonávanie pois�ovacej činnosti.

(8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok po-
d¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny pred-
pis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“).

(9) Odbornou spôsobilos�ou sa pri osobách navrh-
nutých za členov predstavenstva pois�ovne, za proku-
ristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kon-
troly rozumie ukončené úplné vysokoškolské
vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančné-
ho trhu. Žiadate¾ je povinný preukáza� aspoň u jednej
osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj pä�-
ročnú prax v oblasti pois�ovníctva. Žiadate¾ je povinný

10) § 9 ods. 3 Zákonníka práce. 
11) § 30 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) § 37 zákona č. 96/2002 Z. z.
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preukáza� u osoby navrhovanej za zodpovedného ak-
tuára ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekono-
mického, prírodovedného alebo technického zamera-
nia, minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti
poistnej matematiky a úspešné absolvovanie odbornej
skúšky aktuára.

(10) Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia pod-
mienok pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba,
ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok pod¾a
odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé,
že zabezpečí riadne vykonávanie pois�ovacej činnosti
v záujme stability finančného trhu.

§ 6

(1) O udelení povolenia na vykonávanie pois�ovacej
činnosti zahraničnej pois�ovni prostredníctvom jej po-
bočky rozhoduje úrad. Žiados� o udelenie povolenia na
vykonávanie pois�ovacej činnosti zahraničnej pois�ov-
ni predkladá úradu zahraničná pois�ovňa najviac však
v rozsahu činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie
v krajine, v ktorej má sídlo.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by�
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) aktíva na území Slovenskej republiky nesmú by�

nižšie ako jedna polovica garančného fondu pod¾a
§ 31 a finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny
garančného fondu pod¾a § 31 sú uložené na samo-
statnom účte v banke;5) finančné prostriedky mu-
sia by� uložené na tomto účte po celý čas pôsobenia
pobočky zahraničnej pois�ovne,

b) minimálna miera solventnosti vyplývajúca z rozsa-
hu pois�ovacej činnosti vykonávanej na území Slo-
venskej republiky bude v súlade s § 31,

c) dôveryhodnos� zahraničnej pois�ovne a jej finančná
schopnos� primeraná rozsahu vykonávanej pois�o-
vacej činnosti prostredníctvom jej pobočky,

d) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb navrho-
vaných zahraničnou pois�ovňou na riadenie jej po-
bočky,

e) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patrí zahraničná pois�ovňa,

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

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

h) zahraničná pois�ovňa, ktorá sa rozhodla vykonáva�
pois�ovaciu činnos� prostredníctvom svojej poboč-
ky, vykonáva podstatnú čas� pois�ovacej činnosti
v štáte, v ktorom má sídlo.

(3) V žiadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1
uvedie zahraničná pois�ovňa okrem údajov pod¾a § 5
ods. 3 písm. d) a e)
a) obchodné meno a sídlo zahraničnej pois�ovne

a predpokladané umiestnenie jej pobočky na území
Slovenskej republiky,

b) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
vykonávanie činnosti pod¾a odseku 1 na území
Slovenskej republiky,

c) meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky
zahraničnej pois�ovne a jeho zástupcu, zodpoved-

ného aktuára, údaje o ich odbornej spôsobilosti
a miesto ich pobytu na území Slovenskej republiky.

(4) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) povolenie na vykonávanie činnosti, ktoré bolo vyda-

né zahraničnej pois�ovni v súlade s právnym po-
riadkom štátu, v ktorom má zahraničná pois�ovňa
sídlo, a to v poslednom úplnom znení,

b) účtovné závierky overené audítorom za posledné tri
roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na
vykonávanie pois�ovacej činnosti; ak zahraničná
pois�ovňa je súčas�ou konsolidovaného celku, tiež
konsolidované účtovné závierky za posledné tri ro-
ky,

c) výpisy z registra trestov osôb pod¾a odseku 3 písm.
c) nie staršie ako tri mesiace; zahraničná fyzická
osoba predloží dokument obdobného charakteru
vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého po-
bytu, štátu, ktorého je občanom, a v štátoch, v kto-
rých sa táto osoba v posledných piatich rokoch
nepretržite zdržovala viac než šes� mesiacov; ak nie
sú tieto dokumenty príslušnými štátmi vydávané,
nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,

d) stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnu-
tom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných
za vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne a za
jeho zástupcu,

e) písomný súhlas príslušného orgánu štátu, v kto-
rom má zahraničná pois�ovňa sídlo, so zriadením
pobočky zahraničnej pois�ovne, ak sa taký súhlas
vydáva pod¾a právneho poriadku štátu, v ktorom
má zahraničná pois�ovňa sídlo,

f) vyjadrenie orgánu doh¾adu štátu, v ktorom má
zahraničná pois�ovňa sídlo, k zriadeniu pobočky na
území Slovenskej republiky, ako aj písomný prís¾ub
tohto orgánu o včasnom písomnom informovaní
úradu o zmenách primeranosti vlastných zdrojov
zahraničnej pois�ovne a o iných skutočnostiach,
ktoré by mohli ma� negatívny vplyv na schopnos�
zahraničnej pois�ovne a jej pobočky plni� svoje
záväzky,

g) návrh obchodno-finančného plánu pobočky zahra-
ničnej pois�ovne v rozsahu pod¾a § 5 ods. 4
písm. g).

(5) O žiadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad v lehote
pod¾a osobitného zákona12) na základe posúdenia žia-
dosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných,
personálnych a organizačných predpokladov vo vz�a-
hu k navrhovanému rozsahu pois�ovacej činnosti.

(6) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žiada-
te¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
Dôvodom na zamietnutie žiadosti nemôžu by� ekono-
mické potreby trhu.

(7) Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a odseku 1
nemôže by� skutočnos�, že právna forma zahraničnej
pois�ovne nezodpovedá právnej forme akciovej spoloč-
nosti.

(8) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na
vykonávanie pois�ovacej činnosti.

(9) Spôsob preukazovania splnenia podmienok po-
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d¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny pred-
pis, ktorý vydá ministerstvo.

(10) Odbornou spôsobilos�ou sa pri osobách navrh-
nutých za vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne
a za jeho zástupcu rozumie ukončené úplné vysoko-
školské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti
finančného trhu. Žiadate¾ je povinný preukáza� u oso-
by navrhovanej za zodpovedného aktuára ukončené
úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, príro-
dovedného alebo technického zamerania, minimálne
trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky
a úspešné absolvovanie odbornej skúšky aktuára.

§ 7

Povolenie pod¾a tohto zákona nemožno udeli�, ak by
to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola
ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zá-
konom.

§ 8

Úrad je povinný prerokova� s príslušným orgánom
doh¾adu členského štátu Európskych spoločenstiev
alebo štátu, ktorý je súčas�ou Európskeho hospodár-
skeho priestoru (ïalej len „členský štát“), udelenie
povolenia pod¾a § 5 právnickej osobe, ktorá je
a) dcérskou spoločnos�ou právnickej osoby uvedenej

v § 17 ods. 1 so sídlom na území členského štátu,
b) dcérskou spoločnos�ou materskej spoločnosti práv-

nickej osoby uvedenej v § 17 ods. 1 so sídlom na
území členského štátu,

c) kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a práv-
nickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničnú po-
is�ovňu so sídlom na území členského štátu.

§ 9

(1) Povolenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti sa
ude¾uje na neurčitú dobu a nemožno ho previes� na
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a neprechá-
dza ani na právneho nástupcu.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia po-
d¾a osobitného predpisu13) musí výrok rozhodnutia,
ktorým sa ude¾uje povolenie na vykonávanie pois�ova-
cej činnosti, obsahova�
a) obchodné meno a sídlo pois�ovne alebo obchodné

meno a umiestnenie pobočky zahraničnej pois�ov-
ne,

b) označenie poistného druhu a poistných odvetví,
ktoré je pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois-
�ovne oprávnená vykonáva�.

(3) Povolenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti
môže obsahova� aj podmienky, ktoré musí pois�ovňa
alebo zahraničná pois�ovňa splni� pred začatím vyko-
návania pois�ovacej činnosti, alebo podmienky, ktoré
je pois�ovňa alebo zahraničná pois�ovňa povinná do-
držiava� pri vykonávaní pois�ovacej činnosti. V povo-

lení na vykonávanie pois�ovacej činnosti možno vyko-
návanie niektorých poistení v rámci poistného odvet-
via obmedzi�.

(4) Na žiados� pois�ovne alebo zahraničnej pois�ovne
možno rozhodnutím úradu povolenie na vykonávanie
pois�ovacej činnosti zmeni�. Úrad postupuje pri posu-
dzovaní žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie
pois�ovacej činnosti primerane pod¾a § 5 alebo § 6.
V prípade rozšírenia povolenia na vykonávanie pois�o-
vacej činnosti je pois�ovňa alebo zahraničná pois�ovňa
povinná predloži� úradu obchodno-finančný plán po-
d¾a § 5 ods. 4 písm. g) alebo obchodno-finančný plán
pobočky zahraničnej pois�ovne pod¾a § 6 ods. 4
písm. g) a preukáza�, že spĺňa podmienky pod¾a § 31.

(5) Pois�ovňa alebo zahraničná pois�ovňa je povinná
poda� príslušnému súdu návrh na zápis pois�ovacej
činnosti do obchodného registra na základe povolenia
na vykonávanie pois�ovacej činnosti alebo jeho zmeny
do desiatich dní odo dňa, keï toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnos�, a predloži� úradu
výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vy-
konaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny
zápisu v obchodnom registri.

(6) Pois�ovňa je povinná oznámi� úradu bez zbytoč-
ného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 5
ods. 3 písm. a) až d). Pois�ovňa alebo zahraničná
pois�ovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámi�
zmeny v skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 3
písm. f) alebo v § 6 ods. 3 písm. b) a c), ak môžu
ovplyvni� spôsobilos� pois�ovne alebo zahraničnej po-
is�ovne vykonáva� pois�ovaciu činnos� v povolenom
rozsahu.

§ 10

(1) Povolenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti
zaniká
a) pois�ovni dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre

odňatie povolenia na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti,

b) pois�ovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok
pois�ovne pod¾a osobitného predpisu,4)

c) pobočke zahraničnej pois�ovne dňom vyhlásenia
konkurzu na majetok zahraničnej pois�ovne alebo
dňom zrušenia zahraničnej pois�ovne z iného dôvo-
du ako pre odňatie povolenia na vykonávanie pois-
�ovacej činnosti,

d) pois�ovni alebo pobočke zahraničnej pois�ovne
dňom vrátenia povolenia na vykonávanie pois�ova-
cej činnosti len po predchádzajúcom súhlase pod¾a
§ 36 ods. 1 písm. e),

e) ak pois�ovňa alebo zahraničná pois�ovňa nepodala
návrh na zápis do obchodného registra pod¾a § 9
ods. 5 dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty pod¾a
§ 9 ods. 5,

f) dňom predaja podniku pois�ovne alebo pobočky
zahraničnej pois�ovne,14)

13) § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
14) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
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g) pobočke zahraničnej pois�ovne dňom skončenia jej
činnosti zahraničnou pois�ovňou.

(2) Pois�ovňa, zahraničná pois�ovňa alebo pobočka
zahraničnej pois�ovne sú povinné písomne informova�
úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a),
b), c), e), f) a g) bez zbytočného odkladu po ich vzniku.

Podmienky na vykonávanie
zais�ovacej  č innost i

§ 11

 (1) Zais�ovňou je akciová spoločnos� so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zais�ova-
ciu činnos� na základe povolenia na vykonávanie zais-
�ovacej činnosti udeleného úradom.

 (2) Povolením na vykonávanie zais�ovacej činnosti
sa povo¾uje
a) vznik zais�ovne a vykonávanie zais�ovacej činnosti

zais�ovne,
b) zriadenie pobočky zahraničnej zais�ovne a vykoná-

vanie zais�ovacej činnosti pobočky,
c) vykonávanie zais�ovacej činnosti pois�ovňou alebo
d) vykonávanie zais�ovacej činnosti pobočkou zahra-

ničnej pois�ovne.

 (3) Iná osoba ako osoba uvedená v odseku 2 ne-
smie bez povolenia úradu vykonáva� zais�ovaciu čin-
nos� s výnimkou zahraničnej zais�ovne.

 (4) Obchodné meno zais�ovne musí obsahova�
označenie „zais�ovňa“. Iné osoby nemôžu vo svojom
obchodnom mene toto označenie používa�.

 (5) Zahraničnou zais�ovňou je právnická osoba so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vy-
konáva zais�ovaciu činnos� a ktorá má oprávnenie na
vykonávanie tejto činnosti udelené v štáte, v ktorom
má sídlo.

 (6) Pobočkou zahraničnej zais�ovne je organizačná
zložka zahraničnej zais�ovne umiestnená na území
Slovenskej republiky,9) ktorá vykonáva zais�ovaciu
činnos�.

 (7) Zais�ovňa alebo pobočka zahraničnej zais�ovne
nesmie vykonáva� pre iné osoby inú činnos� ako zais-
�ovaciu činnos�.

 (8) Základné imanie zais�ovne so sídlom na území
Slovenskej republiky musí by� najmenej 1 000 000
000 Sk.

 (9) Ak sa súčasne vykonáva pois�ovacia činnos�
a zais�ovacia činnos�, základné imanie musí by� naj-
menej vo výške pod¾a odseku 8. Zais�ovňa, ktorej bolo
udelené povolenie aj na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti, sa považuje za pois�ovňu a jej obchodné meno
musí obsahova� označenie „pois�ovňa“.

(10) Zahraničná zais�ovňa je povinná finančné pro-
striedky v rozsahu ustanovenom pre zais�ovne pod¾a
odseku 8 uloži� v banke5) na samostatný účet. Tieto
finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie splnenia
záväzkov vyplývajúcich z rizík prijatých pri vykonávaní
zais�ovacej činnosti a musia by� uložené na tomto účte
po celý čas pôsobenia pobočky zahraničnej zais�ovne.

(11) Základné imanie zais�ovne možno splati� len
peňažným vkladom.

§ 12

(1) Pri ude¾ovaní povolenia na vykonávanie zais�ova-
cej činnosti zais�ovne sa primerane použijú ustanove-
nia § 5 a § 7 až 9. Pri ude¾ovaní povolenia na vykoná-
vanie zais�ovacej činnosti pois�ovni sa primerane
použijú ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) až c), e), f) a i),
§ 5 ods. 3 písm. a) až f) a h), § 5 ods. 4 písm. c), g) a h)
a § 7 až 9.

(2) Pri ude¾ovaní povolenia na vykonávanie zais�ova-
cej činnosti pre pobočku zahraničnej zais�ovne sa
primerane použijú ustanovenia § 6, 7 a 9. Pri ude¾o-
vaní povolenia na vykonávanie zais�ovacej činnosti
pobočke zahraničnej pois�ovne sa primerane použijú
ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) a f), § 6 ods. 3 písm. a)
a b), § 6 ods. 4 písm. g) a § 7 a 9.

(3) Spôsob preukazovania splnenia podmienok na
udelenie povolenia na vykonávanie zais�ovacej činnos-
ti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

(4) Pri zániku povolenia na vykonávanie zais�ovacej
činnosti sa primerane použijú ustanovenia o zániku
povolenia na vykonávanie pois�ovacej činnosti pod¾a
§ 10.

(5) Úpravou zais�ovacej činnosti pod¾a tohto zákona
nie je dotknuté právo pois�ovne alebo pobočky zahra-
ničnej pois�ovne uzavrie� zais�ovaciu zmluvu so zahra-
ničnou zais�ovňou, ktorá nepôsobí na území Sloven-
skej republiky.

Sprostredkovanie poistenia

§ 13

(1) Sprostredkovaním poistenia je
a) činnos� smerujúca k tomu, aby záujemca o uzavre-

tie poistnej zmluvy alebo zais�ovacej zmluvy mal
príležitos� takú zmluvu uzavrie�,

b) poskytovanie služieb súvisiacich s činnos�ou pod¾a
písmena a),

c) spolupráca pri likvidácii poistných udalostí,
d) zis�ovanie a hodnotenie poistného rizika,
e) poskytovanie odborného poradenstva v oblasti po-

is�ovníctva.

(2) Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej
republiky môže vykonáva� len pois�ovací maklér alebo
pois�ovací agent.

(3) Pois�ovacím maklérom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej bolo úradom udelené povole-
nie na vykonávanie činnosti pois�ovacieho makléra
a ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia pod¾a
odseku 1 na základe zmluvy o sprostredkovaní poiste-
nia s osobou, ktorá má záujem o uzavretie poistnej
zmluvy.

(4) O udelení povolenia na vykonávanie činnosti po-
is�ovacieho makléra rozhoduje úrad na základe žia-
dosti.
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 (5) V žiadosti o povolenie pod¾a odseku 4 je žiadate¾
povinný uvies�
a) meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo

miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého poby-
tu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak ide
o právnickú osobu, vrátane mena, priezviska, rodné-
ho čísla a trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzic-
kých osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu,

b) výšku základného imania, ak ide o právnickú oso-
bu.

 (6) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 4 je
a) výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá

sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný do-
klad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje
do obchodného registra,

b) doklady o splnení podmienok pod¾a odsekov 7 a 8.

 (7) Ak je žiadate¾om fyzická osoba, na udelenie
povolenia pod¾a odseku 3 musí spĺňa� tieto podmien-
ky:
a) dôveryhodnos� pod¾a § 3 písm. a),
b) dosiahla vek 18 rokov,
c) je plne spôsobilá na právne úkony,
d) má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie a naj-

menej pä�ročnú prax v pois�ovníctve alebo má
ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej troj-
ročnú prax v pois�ovníctve, alebo zložila odbornú
skúšku, ktorej obsahom je najmä preverenie zna-
lostí právnych predpisov v oblasti pois�ovníctva.

 (8) Ak je žiadate¾om právnická osoba, na udelenie
povolenia pod¾a odseku 3 musí spĺňa� tieto podmien-
ky:
a) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vyko-

náva� povolenú činnos�, spĺňajú podmienky pod¾a
odseku 7 písm. a) až c),

b) členovia štatutárneho orgánu žiadate¾a a jeho ve-
dúci zamestnanci10) musia spĺňa� podmienky pod¾a
odseku 7 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutár-
neho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec10)
musí spĺňa� aj podmienku pod¾a odseku 7 písm. d).

 (9) O žiadosti pod¾a odseku 4 rozhodne úrad v le-
hote do 30 dní od podania žiadosti.

(10) Pois�ovacím agentom je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonáva� činnosti
pod¾a odseku 1 písm. a) až c) v mene pois�ovne. Práv-
nická osoba alebo fyzická osoba je oprávnená vykoná-
va� tieto činnosti pre viac ako jednu pois�ovňu, len ak
jej bolo úradom udelené povolenie na vykonávanie
činnosti pois�ovacieho agenta.

(11) O udelení povolenia na vykonávanie činnosti
pois�ovacieho agenta rozhoduje úrad na základe žia-
dosti. Na udelenie tohto povolenia sa primerane vz�a-
hujú ustanovenia odsekov 5 až 9.

(12) Úrad žiados� o udelenie povolenia na vykonáva-
nie činnosti pois�ovacieho makléra alebo žiados�
o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti pois�o-
vacieho agenta zamietne, ak pois�ovací maklér alebo
pois�ovací agent nesplní niektorú podmienku uvedenú
v odsekoch 7 a 8.

(13) Pois�ovací maklér alebo pois�ovací agent je po-

vinný bez zbytočného odkladu oznámi� úradu zmeny
v skutočnostiach pod¾a odseku 5 písm. a) a odseku 7
písm. a) a c).

(14) Pois�ovací maklér môže zača� vykonáva� čin-
nos� pod¾a odseku 1, až keï sa poistí pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní
sprostredkovania poistenia, a to s limitom poistného
plnenia minimálne 5 000 000 Sk. Kópiu poistnej zmlu-
vy je pois�ovací maklér povinný predloži� úradu do
15 dní odo dňa jej uzavretia. Za škody spôsobené
pois�ovacím agentom pri vykonávaní činnosti pod¾a
odseku 1 písm. a) až c) zodpovedá pois�ovňa.

(15) Podmienky pod¾a odsekov 7, 8 a 14 musia by�
splnené nepretržite počas celej doby platnosti povole-
nia.

(16) Odbornú skúšku pod¾a odseku 7 písm. d) za-
bezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba.
Za vykonanie odbornej skúšky je žiadate¾ povinný
zaplati� poplatok, ktorý sa pri neúspešne vykonanej
odbornej skúške nevracia. Poplatok za vykonanie od-
bornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku
zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je po-
platok za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto
osoby.

(17) Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania,
výšku poplatku za jej vykonanie a ïalšie podrobnosti
o odbornej skúške ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(18) Činnos� pois�ovacieho makléra a pois�ovacieho
agenta podlieha doh¾adu pod¾a tohto zákona. Pre zá-
nik povolenia na vykonávanie činnosti pois�ovacieho
makléra alebo pre zánik povolenia na vykonávanie
činnosti pois�ovacieho agenta primerane platí ustano-
venie § 10.

§ 14

Zriaïovanie pobočiek v zahraničí

(1) Pois�ovňa alebo zais�ovňa, ktorá rozhodla o zria-
dení pobočky na území iného štátu, je povinná úradu
písomne oznámi�
a) štát, na ktorého území sa rozhodla zriadi� pobočku,
b) rozsah predpokladanej pois�ovacej činnosti alebo

zais�ovacej činnosti vykonávanej pobočkou,
c) predpokladanú adresu pobočky,
d) meno a priezvisko vedúceho pobočky a jeho zástup-

cu,
e) organizačnú štruktúru pobočky.

(2) Pois�ovňa a zais�ovňa sú povinné bez zbytočného
odkladu oznámi� úradu udelenie povolenia na zriade-
nie pobočky v inom štáte.

Spolupráca a vo¾ný pohyb
v rámci  č lenských štátov

§ 15

(1) Ak pois�ovňa oznámila pod¾a § 14 ods. 1, že
rozhodla o zriadení pobočky na území členského štátu,
odovzdá úrad do troch mesiacov od doručenia tohto
oznámenia údaje pod¾a § 14 ods. 1 a údaje o solvent-
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nosti pois�ovne pod¾a tohto zákona príslušnému orgá-
nu doh¾adu členského štátu; o týchto skutočnostiach
informuje pois�ovňu.

(2) Ak má úrad dôvody pochybova� o údajoch uvede-
ných v oznámení pod¾a § 14 ods. 1 alebo o finančnej
situácii pois�ovne vo vz�ahu k povoleným pois�ovacím
činnostiam, neoznámi údaje pod¾a odseku 1 prísluš-
nému orgánu doh¾adu členského štátu; o tejto skutoč-
nosti informuje pois�ovňu a svoj postup odôvodní.

(3) Pois�ovňa je povinná oznámi� úradu a príslušné-
mu orgánu doh¾adu členského štátu plánované zmeny
v údajoch uvedených v § 14 ods. 1 najmenej 30 dní
pred ich uskutočnením.

(4) Doh¾ad nad pobočkou pois�ovne založenej na
území členského štátu vykonáva úrad. Táto pobočka
podlieha tiež opatreniam prijatým príslušným člen-
ským štátom v rámci jeho menovej politiky; v prípade
štátov, ktoré zaviedli euro ako svoju menu, táto poboč-
ka podlieha opatreniam prijatým Európskou centrál-
nou bankou.

(5) Ak príslušný orgán doh¾adu členského štátu
upozorní úrad, že pobočka pois�ovne pri vykonávaní
svojej činnosti na území tohto členského štátu poru-
šuje právne predpisy, úrad prijme potrebné opatrenia
na skončenie protiprávneho stavu.

(6) Ak pobočka pois�ovne pri vykonávaní svojej čin-
nosti na území členského štátu poruší právne predpisy
tohto členského štátu, je povinná vykona� alebo strpie�
opatrenia prijaté príslušným orgánom doh¾adu člen-
ského štátu.

(7) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 4 môže prísluš-
ný orgán doh¾adu členského štátu od pobočky pois�ov-
ne požadova� informácie v rovnakom rozsahu ako od
pois�ovne so sídlom na jeho území. Príslušný orgán
doh¾adu členského štátu môže od pois�ovne, ktorá má
pobočku na jeho území, požadova� pravidelné hlásenie
o jej činnosti na svojom území na štatistické účely.
Pois�ovňa je povinná tejto žiadosti vyhovie�.

(8) Ak úrad odníme pois�ovni povolenie na vykoná-
vanie jej činnosti, je povinný bez zbytočného odkladu
informova� o tejto skutočnosti príslušný orgán doh¾a-
du členského štátu, v ktorom má pois�ovňa umiestne-
nú pobočku.

§ 16

(1) Pois�ovňa, ktorá sa rozhodla vykonáva� pois�ova-
ciu činnos� v členskom štáte na základe práva slobod-
ného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je
povinná pred prvým vykonaním pois�ovacej činnosti
písomne oznámi� tento zámer úradu.

(2) Pois�ovňa je povinná v oznámení pod¾a odseku 1
uvies�
a) členský štát, na ktorého území sa rozhodla vykoná-

va� pois�ovaciu činnos�,
b) plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah

pois�ovacej činnosti, ktorý sa pois�ovňa rozhodla
vykonáva� v tomto členskom štáte.

(3) Údaje uvedené v oznámení pod¾a odseku 2 zasie-

la úrad v lehote do 30 dní od jeho doručenia prísluš-
nému orgánu doh¾adu členského štátu.

(4) Pois�ovňa je povinná oznámi� úradu a príslušné-
mu orgánu doh¾adu členského štátu každú zmenu
v údajoch poskytnutých pod¾a odseku 2 písm. b) naj-
menej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien.

(5) Ak úrad odníme pois�ovni povolenie na vykoná-
vanie jej činnosti, je povinný bez zbytočného odkladu
informova� o tejto skutočnosti príslušný orgán doh¾a-
du členského štátu, v ktorom pois�ovňa vykonáva po-
is�ovaciu činnos�.

§ 17

(1) Zahraničná pois�ovňa so sídlom na území člen-
ského štátu môže na území Slovenskej republiky vy-
konáva� pois�ovaciu činnos� prostredníctvom svojej
pobočky bez povolenia pod¾a § 6, ak má oprávnenie
udelené v členskom štáte, a to na základe súhlasného
písomného vyjadrenia príslušného orgánu doh¾adu
členského štátu doručeného úradu.

(2) O doručení oznámenia pod¾a odseku 1 úrad in-
formuje zahraničnú pois�ovňu, a ak je to potrebné,
oznámi jej ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej pois�o-
vaciu činnos� budú vz�ahova�.

(3) Po doručení oznámenia pod¾a odseku 2 úradom
môže pobočka zahraničnej pois�ovne pod¾a odseku 1
zača� vykonáva� pois�ovaciu činnos� na území Sloven-
skej republiky.

(4) Pobočka zahraničnej pois�ovne pod¾a odseku 1 je
povinná oznámi� úradu zmeny
a) v rozsahu pois�ovacej činnosti,
b) adresy pobočky zahraničnej pois�ovne,
c) mena a priezviska vedúceho pobočky zahraničnej

pois�ovne a jeho zástupcu,
d) organizačnej štruktúry pobočky zahraničnej pois-

�ovne.

(5) Pobočka zahraničnej pois�ovne je povinná zmeny
pod¾a odseku 4 oznámi� úradu do 30 dní od ich
uskutočnenia.

(6) Na zahraničnú pois�ovňu pod¾a odseku 1 sa ne-
vz�ahujú ustanovenia § 6, § 10 ods. 2, § 36 ods. 1
písm. f), § 42 ods. 6 a 7 a § 66 ods. 2.

§ 18

(1) Zahraničná pois�ovňa pod¾a § 17 ods. 1, ktorá sa
rozhodla vykonáva� v Slovenskej republike pois�ova-
ciu činnos� na základe práva slobodného poskytovania
služieb bez zriadenia pobočky, môže výkon tejto čin-
nosti zača� až po doručení oznámenia príslušnému
orgánu doh¾adu členského štátu v rozsahu pod¾a § 16
ods. 2 písm. b) úradu pred prvým vykonaním pois�o-
vacej činnosti.

(2) O doručení oznámenia pod¾a odseku 1 úrad in-
formuje zahraničnú pois�ovňu, a ak je to potrebné,
oznámi jej ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnos�
budú vz�ahova�.
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(3) Zahraničná pois�ovňa pod¾a odseku 1 je povinná
oznámi� úradu zmeny v údajoch pod¾a § 16 ods. 2
písm. b) najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením.

§ 19

Pois�ovacia činnos� zahraničnej pois�ovne pod¾a
§ 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 podlieha príslušnému orgánu
doh¾adu členského štátu, na ktorého území má táto
zahraničná pois�ovňa svoje sídlo.

§ 20

(1) Ak úrad zistí, že zahraničná pois�ovňa pod¾a § 17
ods. 1 a § 18 ods. 1 pri vykonávaní pois�ovacej činnosti
na území Slovenskej republiky poruší všeobecne zá-
väzné právne predpisy, bez zbytočného odkladu vyzve
túto zahraničnú pois�ovňu, aby v určenej lehote usku-
točnila nápravu.

(2) Ak zahraničná pois�ovňa pod¾a odseku 1 v urče-
nej lehote neuskutoční nápravu, informuje úrad prí-
slušný orgán doh¾adu členského štátu a požiada ho
o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na
skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie infor-
mácií o prijatých opatreniach.

(3) Ak napriek opatreniu pod¾a odseku 2 zahraničná
pois�ovňa naïalej porušuje právne predpisy, môže
úrad po predchádzajúcom informovaní príslušného
orgánu doh¾adu členského štátu uloži� opatrenia po-
trebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane ulo-
ženia opatrení na odstránenie a nápravu zistených
nedostatkov a obmedzenia alebo pozastavenia opráv-
nenia na uzavieranie poistných zmlúv a rozširovanie
záväzkov. Táto zahraničná pois�ovňa je povinná opat-
renia vykona�.

(4) Ak príslušný orgán doh¾adu členského štátu odo-
berie zahraničnej pois�ovni vykonávajúcej pois�ovaciu
činnos� pod¾a § 17 a 18 povolenie na vykonávanie tejto
činnosti, prijme úrad bez zbytočného odkladu po tom,
čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedze-
nie vykonávania pois�ovacej činnosti tejto zahraničnej
pois�ovne alebo jej pobočky na území Slovenskej re-
publiky.

§ 21

(1) Úrad informuje Komisiu Európskych spoločen-
stiev (ïalej len „komisia“), že odmietol odovzda� údaje
pod¾a § 15 ods. 1 príslušnému orgánu doh¾adu člen-
ského štátu, a svoj postup odôvodní.

(2) Úrad oznamuje komisii
a) zriadenie pobočky zahraničnej pois�ovne mimo úze-

mia členského štátu,
b) vydanie alebo odňatie povolenia zahraničnej pois-

�ovni so sídlom mimo územia členského štátu na
vykonávanie pois�ovacej činnosti prostredníctvom
jej pobočky,

c) skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu pois�o-
vacej činnosti na území štátu, ktorý nie je členským
štátom, alebo problémy, ktoré sa vyskytli pri zakla-

daní pois�ovne alebo zriaïovaní pobočky zahranič-
nej pois�ovne v takom štáte,

d) že pois�ovňa je alebo sa stane dcérskou spoločnos-
�ou zahraničnej pois�ovne, ktorá sa riadi právnym
poriadkom štátu, ktorý nie je členským štátom.

(3) Úrad môže vyžadova�, aby zahraničná pois�ovňa
so sídlom na území členského štátu, ktorá vykonáva
na území Slovenskej republiky pois�ovaciu činnos�
prostredníctvom pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
bez zriadenia pobočky, podávala na štatistické účely
správy o svojej činnosti na území Slovenskej republi-
ky.

TRETIA  ČASŤ

POŽIADAVKY NA PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE

§ 22

Technické rezervy pois�ovne a zais�ovne

(1) Na vykonávanie pois�ovacej činnosti pois�ovňa
vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnika-
nia tieto technické rezervy:
a) technickú rezervu na poistné budúcich období,
b) technickú rezervu na poistné plnenie,
c) technickú rezervu na poistné prémie a z¾avy,
d) technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych

rizík,
e) technickú rezervu na životné poistenie,
f) technickú rezervu na krytie rizika z investovania

finančných prostriedkov v mene poistených,
g) ïalšie technické rezervy.

(2) Technické rezervy pod¾a odseku 1 sa používajú
na úhradu záväzkov pois�ovne voči poisteným, ak nie
sú uspokojené zo zaistenia.

(3) Ďalšie technické rezervy pod¾a odseku 1 písm. g)
môže pois�ovňa vytvára�, ak záväzky voči poisteným
nie je možné uhradi� z niektorej z technických rezerv
uvedených v odseku 1 písm. a) až f). Na tvorbu ïalších
technických rezerv je potrebný predchádzajúci súhlas
úradu vydaný na základe žiadosti pois�ovne.

(4) Pobočka zahraničnej pois�ovne je povinná vytvá-
ra� technické rezervy z pois�ovacej činnosti vykonáva-
nej na území Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona.

(5) Zais�ovňa a pobočka zahraničnej zais�ovne sú
povinné vytvára� technické rezervy pod¾a odseku 1, ak
ich tvorba vyplýva z uzavretých zais�ovacích zmlúv,
a to do výšky zodpovedajúcej jej záväzkom vyplývajú-
cich z týchto zais�ovacích zmlúv.

(6) Technické rezervy pod¾a odseku 1 sa tvoria samo-
statne pre životné poistenie a samostatne pre neživot-
né poistenie. O každej technickej rezerve sa účtuje
oddelene od ostatných záväzkov pois�ovne, pobočky
zahraničnej pois�ovne, zais�ovne alebo pobočky zahra-
ničnej zais�ovne. Výkaz o tvorbe a výške technických
rezerv a o spôsobe umiestnenia prostriedkov technic-
kých rezerv sa predkladá úradu pod¾a stavu
k 31. marcu, k 30. júnu, k 30. septembru a k 31. de-
cembru bežného roku v lehote do 30 dní od dátumu,
ku ktorému sa vykazuje stav.

(7) Pri umiestnení prostriedkov technických rezerv
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je pois�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne, zais�ov-
ňa a pobočka zahraničnej zais�ovne povinná dodržia-
va� tieto zásady:
a) zásadu bezpečnosti, čo znamená, že prostriedky

technických rezerv sú uložené tak, aby poskytovali
záruku návratnosti týchto prostriedkov technic-
kých rezerv,

b) zásadu rentability, čo znamená, že prostriedky
technických rezerv zabezpečujú výnos z ich umiest-
nenia alebo zisk z ich predaja,

c) zásadu likvidity, čo znamená, že čas� prostriedkov
technických rezerv je uložená tak, aby sa dala
ihneï použi� na plynulú úhradu výplat poistných
plnení,

d) zásadu diverzifikácie, čo znamená, že prostriedky
technických rezerv sú umiestnené u väčšieho počtu
právnických osôb, medzi ktorými nie je vz�ah ma-
terskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, ale-
bo že tieto právnické osoby nekonajú v zhode.15)

§ 23

Technická rezerva na poistné budúcich období

(1) Technická rezerva na poistné budúcich období sa
tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení s vý-
nimkou životných poistení za jednorazové poistné z tej
časti predpísaného poistného, ktorá sa vz�ahuje na
budúce účtovné obdobia. Jej výška sa určuje ako
súhrn technických rezerv vypočítaných pod¾a jednot-
livých poistných zmlúv.

(2) Ak nie je možné technickú rezervu na poistné
budúcich období urči� ako súhrn technických rezerv
vypočítaných pod¾a jednotlivých poistných zmlúv, po-
užijú sa na určenie jej výšky matematickoštatistické
metódy.

(3) V druhoch poistenia, v ktorých sa poistené riziko
v priebehu roka opakovane mení, sa na určenie výšky
technickej rezervy na poistné budúcich období použí-
vajú matematickoštatistické metódy, ktoré prihliadajú
na tento vývoj poisteného rizika.

§ 24

Technická rezerva na poistné plnenie

(1) Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí
v životnom poistení a v neživotnom poistení a je určená
na poistné plnenie z poistných udalostí
a) nahlásených do konca bežného účtovného obdobia,

ale v tom účtovnom období nevybavených,
b) vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom

období.

(2) Výška technickej rezervy na poistné plnenie v ži-
votnom poistení a v neživotnom poistení sa určuje ako
súhrn technických rezerv na poistné plnenia v život-
nom poistení a v neživotnom poistení vypočítaných pre
jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku technickej rezer-
vy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživot-

nom poistení nemožno urči� uvedeným spôsobom, po-
užijú sa matematickoštatistické metódy.

(3) Technická rezerva na poistné plnenie v životnom
poistení a v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky
predpokladané náklady spojené s vybavením poist-
ných udalostí.

(4) Výška technickej rezervy na poistné plnenie v ži-
votnom poistení a v neživotnom poistení sa na poistné
udalosti, ktoré vznikli do konca bežného účtovného
obdobia, ale neboli pois�ovni nahlásené, určí matema-
tickoštatistickými metódami.

(5) Technická rezerva na poistné plnenie v životnom
poistení a v neživotnom poistení sa znižuje o predpo-
kladanú výšku vymožených poh¾adávok, na ktoré má
pois�ovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.

(6) Ak sa v jednotlivých druhoch životných poistení
a neživotných poistení poskytne poistné plnenie vo
forme dôchodku, technická rezerva na poistné plnenie
v životnom poistení a v neživotnom poistení sa tvorí na
základe poistnomatematických metód.

§ 25

Technická rezerva na poistné prémie a z¾avy

Technická rezerva na poistné prémie a z¾avy sa tvorí
v životnom poistení a v neživotnom poistení v súlade
s poistnou zmluvou a je určená na poskytovanie pré-
mií a zliav na poistnom. Technická rezerva na poistné
prémie a z¾avy sa určuje ako súhrn technických rezerv
vypočítaných pod¾a jednotlivých poistných zmlúv.

§ 26

Technická rezerva na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych
rizík sa tvorí v neživotnom poistení z časti poistného
a je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách
poistných plnení budúcich rokov alebo na pokrytie
mimoriadnych rizík v jednotlivých poistných odvet-
viach neživotného poistenia. Technická rezerva na
vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa určuje metódou
kvalifikovaného odhadu, a to pod¾a objemu poistného
a poistného rizika vyplývajúceho z uzavretých poist-
ných zmlúv a spôsobu ich zaistenia.

§ 27

Technická rezerva na životné poistenie

(1) Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí
ako súhrn technických rezerv pod¾a jednotlivých
zmlúv životného poistenia a predstavuje hodnotu bu-
dúcich záväzkov pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
pois�ovne v životnom poistení vypočítanú poistnoma-
tematickými metódami vrátane podielov na zisku ale-
bo podielov na prebytku poistného a nákladov spoje-
ných so správou poistení po odpočítaní hodnoty
budúceho poistného.

15) § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
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(2) Pri výpočte technických rezerv sa vychádza z ta-
kej časti predpísaného poistného v životnom poistení,
ktorá kryje poistné riziko a nezahŕňa náklady a zisk
pois�ovne, pričom je povolená zillmerizácia do výšky
obstarávacích nákladov započítaných do poistného
v životnom poistení. Zillmerizáciou sa rozumie postup-
né odpisovanie obstarávacích nákladov spojených so
životným poistením počas platenia poistného. Pri vý-
počte technických rezerv sa použijú tie isté úmrtnost-
né tabu¾ky a úroková miera ako pri určovaní sadzieb
poistného. Výnimočne možno použi� matematickošta-
tistické metódy, ak ich výsledky sú približne rovnaké
ako pri individuálnych výpočtoch pre jednotlivú poist-
nú zmluvu.

(3) Ak má technická rezerva zápornú hodnotu, na-
hradí sa nulou.

(4) Ak v čase výpočtu technickej rezervy na životné
poistenie má pois�ovňa pod¾a poistnej zmluvy aj záväz-
ky na výplatu sumy pre prípad predčasného vypove-
dania poistnej zmluvy, tvorba technickej rezervy na
životné poistenie sa zvyšuje o hodnotu týchto záväz-
kov.

§ 28

Technická rezerva na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov

v mene poistených

Technická rezerva na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene poistených sa tvorí
v životnom poistení, ak ekonomické riziko premenli-
vosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov
poistného nesie výlučne osoba, ktorá uzavrela s pois-
�ovňou alebo pobočkou zahraničnej pois�ovne poistnú
zmluvu. Táto technická rezerva sa určuje ako aktuálna
hodnota finančných prostriedkov investovaných v me-
ne poistených za všetky takéto poistné zmluvy v život-
nom poistení v súlade s poistnými zmluvami. Ak po-
istná zmluva obsahuje aj plnenie v dohodnutej výške,
vytvára sa aj technická rezerva pod¾a § 27.

§ 29

Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv

(1) Prostriedky technických rezerv môže pois�ovňa,
zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne a pobočka
zahraničnej zais�ovne umiestni� len takto:
a) kúpi� dlhopisy vydané Slovenskou republikou ale-

bo Národnou bankou Slovenska a dlhopisy, za kto-
ré prevzala záruku Slovenská republika,

b) kúpi� dlhopisy vydané bankami,
c) kúpi� pokladničné poukážky,
d) kúpi� dlhopisy prijaté na trh kótovaných cenných

papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej
burzy cenných papierov,

e) kúpi� akcie prijaté na trh kótovaných cenných pa-
pierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej
burzy cenných papierov alebo takéto akcie upísa�,

f) kúpi� podielové listy uzavretých podielových fondov
prijatých na trh kótovaných cenných papierov bur-
zy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cen-
ných papierov,

g) kúpi� podielové listy otvorených podielových fondov,
h) uloži� na termínované účty v bankách,5)
i) kúpi� hypotekárne záložné listy,
j) kúpi� vkladové listy,
k) kúpi� nehnute¾nosti na území Slovenskej republiky,
l) poskytnú� pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s pois-

�ovňou poistné zmluvy na životné poistenie,
m) poskytnú� pôžičky alebo úvery zabezpečené banko-

vou zárukou,
n) kúpi� zmenky zabezpečené bankovou zárukou,
o) kúpi� štátne dlhopisy, ktorých emitentmi sú členské

štáty alebo centrálne banky týchto štátov, a dlhopisy
vydané Európskou investičnou bankou, Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodnou
bankou pre obnovu a rozvoj,

p) kúpi� zahraničné cenné papiere, s ktorými sa obcho-
duje na zahraničnej burze cenných papierov alebo
na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu
cenných papierov v členskom štáte alebo v členskom
štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a roz-
voj.

(2) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
umiestňova� prostriedky technických rezerv pod¾a od-
seku 1 len v limitoch ustanovených pre jednotlivé
spôsoby ich umiestnenia pod¾a odseku 1, pričom naj-
menej 30 % technických rezerv vytvorených pod¾a
tohto zákona musí by� umiestnených pod¾a odseku 1
písm. a), b), c), h), i) alebo j).

(3) Limity jednotlivých spôsobov umiestnenia pro-
striedkov technických rezerv ustanoví všeobecne zá-
väzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Spôsob umiestnenia prostriedkov technických
rezerv pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na investovanie
prostriedkov technickej rezervy pod¾a § 28.

(5) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
udržiava� prostriedky technických rezerv umiestne-
ných pod¾a odseku 1 najmenej vo výške technických
rezerv vytvorených pod¾a tohto zákona. Spôsob urče-
nia hodnoty cenných papierov a nehnute¾ností, v kto-
rých sú umiestnené prostriedky technických rezerv
pod¾a odseku 1, ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne zostavujú pre-
h¾ad o umiestnení prostriedkov technických rezerv
pod¾a odseku 1 a výšku prostriedkov technických
rezerv zodpovedajúcu príslušnému spôsobu umiest-
nenia pod¾a odseku 1. Tento preh¾ad je pois�ovňa,
zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne a pobočka
zahraničnej zais�ovne povinná predklada� úradu vždy
pod¾a stavu k 31. marcu, k 30. júnu, k 30. septembru
a k 31. decembru bežného roku do 30 dní od dátumu,
ku ktorému sa vykazuje stav.

§ 30

Odvod časti poistného

(1) Osem percent z prijatého poistného z povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobe-
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nú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci
kalendárny rok je pois�ovňa, ktorá vykonáva toto po-
istenie, povinná odvies� na osobitný účet Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky do konca februára prí-
slušného roka.

(2) Prostriedky z osobitného účtu pod¾a odseku 1
rozdelí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po
prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej re-
publiky hasičským jednotkám a zložkám záchrannej
zdravotnej služby na úhradu nákladov spojených s ob-
starávaním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov
na záchranu ¾udských životov a materiálnych hodnôt
v cestnej doprave do konca júna príslušného roka.

§ 31

Solventnos� pois�ovne a solventnos� pobočky
zahraničnej pois�ovne

(1) Solventnos�ou pois�ovne alebo solventnos�ou po-
bočky zahraničnej pois�ovne sa rozumie schopnos�
trvale zabezpeči� vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov
vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo za-
is�ovacích zmlúv.

(2) Pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne
je povinná dodržiava� najmenej minimálnu mieru sol-
ventnosti po celú dobu svojej činnosti; minimálnou
mierou solventnosti pois�ovne alebo pobočky zahra-
ničnej pois�ovne sa rozumie minimálna hodnota jej
vlastných zdrojov.

(3) Jednu tretinu hodnoty minimálnej miery solvent-
nosti tvorí garančný fond, ktorého hodnota nesmie by�
nižšia ako
a) 40 000 000 Sk pre životné poistenie,
b) 40 000 000 Sk pre jedno poistné odvetvie neživot-

ného poistenia alebo viac poistných odvetví neživot-
ného poistenia uvedených v prílohe pod číslom 10,
11, 12, 13, 14 a 15,

c) 30 000 000 Sk pre jedno poistné odvetvie neživot-
ného poistenia alebo viac poistných odvetví neživot-
ného poistenia uvedených v prílohe pod číslom 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 a 18,

d) 20 000 000 Sk pre poistné odvetvia neživotného
poistenia uvedené v prílohe pod číslom 9 a 17.

(4) Ak pois�ovňa vykonáva nieko¾ko poistných od-
vetví neživotného poistenia s rôznou požiadavkou na
hodnotu garančného fondu, určujúca je najvyššia
hodnota garančného fondu pod¾a odseku 3.

(5) Ak pois�ovňa vykonáva činnos� pod¾a § 4 ods. 11
písm. a) alebo b), hodnota garančného fondu pre neži-
votné poistenie sa zvyšuje o hodnotu garančného fon-
du pre životné poistenie.

(6) Na činnos� pobočky zahraničnej pois�ovne sa
odseky 3 až 5 použijú obdobne.

(7) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne sú
povinné preukazova� úradu solventnos� a dodržiava-
nie minimálnej miery solventnosti vypočítanej pod¾a
stavu k 31. decembru vždy do 31. marca nasledujúce-
ho roka.

(8) Upravenou solventnos�ou sa rozumie schopnos�
pois�ovacieho konsolidovaného celku (§ 43 ods. 5) tr-
vale zabezpeči� vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov
vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv a zais�o-
vacích zmlúv pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
pois�ovne, ktoré sú súčas�ou pois�ovacieho konsolido-
vaného celku. Pois�ovací konsolidovaný celok je povin-
ný dodržiava� najmenej upravenú minimálnu mieru
solventnosti po celú dobu vykonávania činnosti sub-
jektov, ktoré tvoria pois�ovací konsolidovaný celok.

 (9) Pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne
kontrolujúca pois�ovací konsolidovaný celok (§ 43
ods. 5) je povinná preukazova� úradu upravenú sol-
ventnos� a dodržiavanie upravenej minimálnej miery
solventnosti.

(10) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) spôsob preukazovania solventnosti pois�ovne a sol-

ventnosti pobočky zahraničnej pois�ovne,
b) spôsob výpočtu solventnosti pois�ovne a solvent-

nosti pobočky zahraničnej pois�ovne,
c) spôsob výpočtu minimálnej miery solventnosti po-

is�ovne a pobočky zahraničnej pois�ovne,
d) spôsob preukazovania dodržiavania minimálnej

miery solventnosti pois�ovne a solventnosti poboč-
ky zahraničnej pois�ovne,

e) čo tvorí vlastné zdroje,
f) spôsob preukazovania upravenej solventnosti pois-

�ovacieho konsolidovaného celku,
g) spôsob výpočtu upravenej minimálnej miery sol-

ventnosti pois�ovacieho konsolidovaného celku,
h) spôsob preukazovania dodržiavania upravenej mi-

nimálnej miery solventnosti pois�ovacieho konsoli-
dovaného celku.

Obchodná dokumentácia

§ 32

(1) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
vies� účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov,
nákladoch a výnosoch a zisku alebo o strate v súlade
s osobitnými predpismi.16) Účtovná závierka pois�ov-
ne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne a poboč-
ky zahraničnej zais�ovne musí by� overená audítorom.

(2) Ak pois�ovňa pod¾a § 4 ods. 11 písm. b) vykonáva
súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, je
povinná
a) zriadi� z h¾adiska personálneho a organizačného

oddelenú správu pre životné poistenie a neživotné
poistenie; oddelená správa musí by� zabezpečená
tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov pois-
tených v jednotlivých poistných druhoch, najmä
aby sa výnosy v príslušnom druhu poistenia využí-
vali iba v prospech poistených v tomto poistnom
druhu a minimálna miera solventnosti bola dodr-
žaná v každom poistnom druhu,

b) vies� oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé
poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy

16) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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viedli osobitne pre životné poistenie a osobitne pre
neživotné poistenie tak, aby bolo možno hospodár-
sky výsledok zisti� za každú činnos� samostatne;
položky analytickej evidencie spoločné pre obidva
poistné druhy sa delia pomerne pod¾a podielu ži-
votného poistenia a neživotného poistenia na pois-
�ovacej činnosti,

c) uvies� v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne
pre obidva poistné druhy v rozsahu ustanovenom
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným
ministerstvom na základe osobitného zákona.16)

(3) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
písomne oznámi� úradu, ktorý audítor bol poverený
preskúmaním ročnej účtovnej závierky po schválení
dozornou radou pois�ovne alebo zais�ovne, a to do
30. júna kalendárneho roka, za ktorý sa má audit
vykona�. Úrad je oprávnený do 30 dní po doručení
tohto oznámenia výber audítora odmietnu�. Do 15 dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmiet-
nutí audítora je pois�ovňa alebo zais�ovňa povinná
písomne oznámi� úradu nového audítora schváleného
dozornou radou pois�ovne alebo zais�ovne. Ak úrad
odmietne aj výber ïalšieho audítora, úrad sám určí,
ktorý audítor ročnú účtovnú závierku pois�ovne alebo
zais�ovne vykoná.

§ 33

(1) Pois�ovne a zais�ovne zostavujú aj priebežnú úč-
tovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvr�-
roka.

(2) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
denne prepočítava� majetok a záväzky vyjadrené v cu-
dzej mene na slovenské koruny pod¾a kurzu vyhláse-
ného Národnou bankou Slovenska17) platného k tomu-
to dňu.

(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku pois�ov-
ne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
pobočky zahraničnej zais�ovne, je povinný informova�
úrad o akejko¾vek skutočnosti, ktorá
a) svedčí o porušení povinností zákonov a iných vše-

obecne záväzných právnych predpisov pois�ovňou
alebo zais�ovňou,

b) môže ovplyvni� riadne vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti alebo zais�ovacej činnosti,

c) môže vies� k vyjadreniu výhrad voči účtovnej zá-
vierke.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa vz�ahuje rovnako na
audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré
tvoria s pois�ovňou alebo zais�ovňou skupinu s úzky-
mi väzbami.

Oznamovacia povinnos�

§ 34

(1) Pois�ovňa a zais�ovňa sú povinné najneskôr do

dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka
predloži� ministerstvu a úradu správu o svojom hos-
podárení za prvý polrok (ïalej len „polročná správa“)
a najneskôr do troch mesiacov po uplynutí kalendár-
neho roka predloži� ministerstvu a úradu výročnú
správu o svojom hospodárení (ïalej len „ročná sprá-
va“).

(2) Ročná správa obsahuje
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä

preh¾ad o prijatých bankových úveroch a iných
úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krát-
kodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce
finančnú situáciu pois�ovne alebo zais�ovne,

c) návrh na rozdelenie zisku,
d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej

situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e) správu zodpovedného aktuára.

(3) Ak nie je v lehote na predloženie ročnej správy
účtovná závierka overená audítorom, je pois�ovňa ale-
bo zais�ovňa povinná predloži� ministerstvu a úradu
správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keï
túto správu prijme.

(4) Polročná správa musí obsahova�
a) účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audí-

tora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b) správu o finančnej situácii v rozsahu pod¾a odse-

ku 2 písm. b) za uplynulý polrok,
c) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej

situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

(5) Pois�ovňa alebo zais�ovňa je povinná bez meška-
nia oznámi� úradu každú zmenu vo svojej finančnej
situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohrozi� jej
schopnos� plni� záväzky vyplývajúce z vykonávanej
pois�ovacej činnosti alebo zais�ovacej činnosti.

(6) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
predklada� ministerstvu a úradu údaje z účtovnej
evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov,
hlásení alebo preh¾adov ustanoveným spôsobom
a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie
údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčan-
livosti pod¾a § 41. Rozsah, spôsob a termíny predkla-
dania údajov z účtovnej evidencie a štatistickej eviden-
cie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

(7) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
vypracova� a predklada� úradu aj ïalšie údaje a infor-
mácie vo forme výkazov, hlásení a iných správ ustano-
veným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah,
formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predklada-
nia výkazov, hlásení a iných správ ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8) Údaje pod¾a odsekov 6 a 7 a iné informácie uve-
dené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia
by� zrozumite¾né, preh¾adné, preukazné, musia po-
skytova� pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach

17) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
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a musia by� predložené včas. Ak výkazy, hlásenia a iné
správy nie sú predložené predpísaným spôsobom ale-
bo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti ale-
bo úplnosti, pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahranič-
nej pois�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú
povinné na vyžiadanie úradu predloži� podklady
a poda� vysvetlenie v ním určenej lehote.

(9) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne je povinná
vždy k 31. decembru zostavi� zoznam pois�ovacích
agentov, ktorí vykonávajú sprostredkovanie poistenia
v jej mene, a predloži� ho úradu vždy do 31. marca
nasledujúceho roka. V zozname uvedú meno a priez-
visko pois�ovacieho agenta, jeho trvalý pobyt, ak ide
o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, právnu
formu a identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko,
rodné číslo a trvalý pobyt osôb, ktoré sú členmi pred-
stavenstva, ak ide o právnickú osobu.

§ 35

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa
rozhodla zníži� svoj podiel na základnom imaní pois-
�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích právach
v pois�ovni alebo v zais�ovni tak, že sa prvýkrát dosta-
ne pod limit 66 %, 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 %
podielu na základnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne
alebo na hlasovacích právach v pois�ovni alebo zais-
�ovni priamo alebo konaním v zhode,15) musí túto sku-
točnos� vopred oznámi� úradu.

(2) Písomné oznámenie pod¾a odseku 1 musí obsa-
hova� tieto údaje:
a) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého

pobytu fyzickej osoby pod¾a odseku 1 alebo obchod-
né meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej oso-
by pod¾a odseku 1,

b) rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická
osoba pod¾a odseku 1 zníži� podiel na základnom
imaní pois�ovne alebo zais�ovne.

(3) Pois�ovňa alebo zais�ovňa je povinná informova�
úrad o každej zmene na svojom základnom imaní, pri
ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
alebo 66 % podielu na základnom imaní pois�ovne
alebo zais�ovne alebo na hlasovacích právach v pois-
�ovni alebo v zais�ovni jednej osoby alebo viacerých
osôb konajúcich v zhode15) alebo k zníženiu podielu na
základnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne alebo na
hlasovacích právach v pois�ovni alebo v zais�ovni jed-
nej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode15)
tak, že sa prvýkrát dostane pod limit 66 %, 50 %, 33 %,
20 % alebo 10 % po tom, ako sa to dozvie.

(4) Pois�ovňa alebo zais�ovňa je povinná vždy pod¾a
stavu k 31. decembru zostavova� zoznam svojich ak-
cionárov a predklada� ho ministerstvu a úradu vždy
do 31. marca nasledujúceho roka.

§ 36

Predchádzajúci súhlas úradu

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

nom imaní pois�ovne alebo zais�ovne alebo na hla-
sovacích právach v pois�ovni alebo zais�ovni tak, že
sa prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %,
50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní pois-
�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích právach
v pois�ovni alebo v zais�ovni priamo alebo konaním
v zhode,15)

b) zníženie základného imania pois�ovne alebo zais-
�ovne, ak nejde o zníženie základného imania z dô-
vodu jeho zúčtovania so stratou,

c) vo¾bu osôb navrhovaných za členov predstavenstva
a prokuristu pois�ovne alebo zais�ovne, vedúceho
pobočky zahraničnej pois�ovne alebo vedúceho po-
bočky zahraničnej zais�ovne,

d) zlúčenie alebo splynutie pois�ovne s inou pois�ov-
ňou, zais�ovňou alebo inou právnickou osobou ale-
bo zlúčenie alebo splynutie zais�ovne s inou pois-
�ovňou, zais�ovňou alebo inou právnickou osobou;
predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou aj na
rozdelenie pois�ovne alebo zais�ovne,

e) vrátenie povolenia na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti alebo zais�ovacej činnosti,

f) predaj podniku pois�ovne alebo zais�ovne, pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
zais�ovne, alebo ich časti.14)

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
a) pod¾a odseku 1 písm. a) platia podmienky uvedené

v § 5 ods. 2 písm. e), f) a g) pre nadobúdate¾a
podielu rovnako,

b) pod¾a odseku 1 písm. c) platí podmienka uvedená
v § 5 ods. 2 písm. d) rovnako,

c) pod¾a odseku 1 písm. d) platia podmienky uvedené
v § 5 ods. 2 písm. c), e), f) a g) rovnako,

d) pod¾a odseku 1 písm. f) platia podmienky uvedené
v § 5 ods. 2 písm. a), c), e), f), g) a i) rovnako.

(3) Na vydanie prechádzajúceho súhlasu pod¾a od-
seku 1 písm. a), d) a f) musí by� preukázaný aj pre-
h¾adný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vy-
hovujúca skladba finančných prostriedkov na
vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu.

(4) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), d), e) a f)
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.18)

(5) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a
a) odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo

fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnú� podiel
na základnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne,

b) odseku 1 písm. b) podáva pois�ovňa alebo zais�ov-
ňa,

c) odseku 1 písm. c) podáva pois�ovňa alebo zais�ov-
ňa, pobočka zahraničnej pois�ovne alebo pobočka

18) 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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zahraničnej zais�ovne, alebo akcionár pois�ovne,
alebo akcionár zais�ovne,

d) odseku 1 písm. d) podávajú právnické osoby, ktoré
sa zlučujú alebo splývajú, alebo pois�ovňa, alebo
zais�ovňa, ktorá sa rozde¾uje,

e) odseku 1 písm. e) podáva pois�ovňa, zais�ovňa,
zahraničná pois�ovňa alebo zahraničná zais�ovňa,

f) odseku 1 písm. f) podáva spoločne pois�ovňa alebo
zais�ovňa, zahraničná pois�ovňa alebo zahraničná
zais�ovňa a osoba, ktorá nadobúda pois�ovňu alebo
zais�ovňu, pobočku zahraničnej pois�ovne alebo
pobočku zahraničnej zais�ovne, alebo jej čas�.

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

(7) Ak nadobúdate¾om podielu na základnom imaní
pois�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích prá-
vach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničná
pois�ovňa alebo zahraničná zais�ovňa so sídlom v člen-
skom štáte, alebo materská spoločnos� zahraničnej
pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne a ak v dôsledku
získania podielu pod¾a odseku 1 písm. a) touto osobou
by sa pois�ovňa alebo zais�ovňa stala dcérskou spoloč-
nos�ou tejto osoby, udelenie predchádzajúceho súhla-
su pod¾a odseku 1 písm. a) je úrad povinný prerokova�
s príslušným orgánom doh¾adu členského štátu pod¾a
§ 8.

(8) O žiadosti pod¾a odseku 1 písm. c) rozhodne úrad
v lehote do 15 dní od jej doručenia.

§ 37

Zodpovedný aktuár

(1) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne sú
povinné da� si zodpovedným aktuárom potvrdzova�
správnos�
a) výpočtu sadzieb poistného a ich primeranos�,
b) určenia výšky technických rezerv a ich umiestne-

nia,
c) výpočtu solventnosti a minimálnej miery solvent-

nosti,
d) rozdelenia výnosov z investovania finančných pro-

striedkov v mene poistených v životnom poistení
medzi pois�ovňou alebo pobočkou zahraničnej po-
is�ovne a poistníkom, poisteným alebo inou opráv-
nenou osobou,

e) použitia poistnomatematických metód pri výpočte
sadzieb poistného v neživotnom poistení,

f) použitia poistnomatematických metód pri určovaní
výšky technických rezerv v životnom poistení
a v neživotnom poistení.

(2) Zais�ovňa a pobočka zahraničnej zais�ovne sú
povinné da� si zodpovedným aktuárom potvrdzova�
správnos� skutočností pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
a použitia poistnomatematických metód pri vykonáva-
ní zais�ovacej činnosti.

(3) Zodpovedný aktuár svojím podpisom potvrdzuje
správnos� údajov pod¾a odseku 1 na výkaze, ktorý
predkladá pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois-
�ovne úradu, a správnos� údajov pod¾a odseku 2 na
výkaze, ktorý predkladá zais�ovňa alebo pobočka za-

hraničnej zais�ovne úradu. Na požiadanie úradu vy-
pracuje zodpovedný aktuár k týmto výkazom vysvet¾u-
júcu správu, ktorú predloží úradu a predstavenstvu
pois�ovne alebo zais�ovne alebo vedúcemu pobočky
zahraničnej pois�ovne, alebo vedúcemu pobočky za-
hraničnej zais�ovne.

 (4) Výber zodpovedného aktuára pois�ovne ale-
bo zais�ovne schva¾uje dozorná rada pois�ovne alebo
zais�ovne z fyzických osôb zapísaných do zoznamu
aktuárov, ktorý vedie úrad.

 (5) Fyzická osoba je oprávnená vykonáva� činnos�
aktuára, len ak je zapísaná do zoznamu aktuárov.
Úrad na základe žiadosti zapíše fyzickú osobu do
zoznamu aktuárov, ak spĺňa tieto podmienky:
a) ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekono-

mického, prírodovedného alebo technického zame-
rania,

b) minimálne trojročná odborná prax v oblasti poist-
nej matematiky,

c) úspešné absolvovanie odbornej skúšky aktuára,
d) úplná spôsobilos� na právne úkony,
e) dôveryhodnos� pod¾a § 3 písm. a).

 (6) V žiadosti pod¾a odseku 5 je fyzická osoba po-
vinná uvies�
a) meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
b) doklady o splnení podmienok pod¾a odseku 5

písm. a), b), c) a e).

 (7) O žiadosti pod¾a odseku 5 rozhodne úrad v le-
hote do 30 dní od podania žiadosti.

 (8) Úrad nezapíše fyzickú osobu do zoznamu aktu-
árov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odseku 5.

 (9) Zoznam aktuárov obsahuje údaje pod¾a odse-
ku 6 písm. a) s výnimkou rodného čísla fyzickej osoby.

(10) Aktuár je povinný oznamova� úradu bez zbytoč-
ného odkladu každú zmenu skutočnosti pod¾a odse-
ku 5 písm. d) a e) a údajov pod¾a odseku 9.

(11) Úrad vyčiarkne aktuára zo zoznamu aktuárov,
ak závažne poruší povinnosti ustanovené týmto záko-
nom alebo prestane spĺňa� podmienky pod¾a odse-
ku 5. Takáto osoba nemôže by� opätovne zapísaná do
zoznamu aktuárov počas desiatich rokov odo dňa, ku
ktorému úrad túto osobu zo zoznamu vyčiarkol. Svoje
rozhodnutie o vyčiarknutí aktuára, ktorý vykonáva
funkciu zodpovedného aktuára, zo zoznamu aktuárov
oznámi úrad písomne do piatich dní odo dňa nadobud-
nutia účinnosti rozhodnutia pois�ovni alebo zais�ovni,
pre ktorú táto osoba vykonáva funkciu zodpovedného
aktuára.

(12) Úrad uverejňuje polročne zoznam aktuárov vo
vestníku úradu.

(13) Odbornú skúšku pod¾a odseku 5 písm. c) zabez-
pečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za
vykonanie odbornej skúšky je žiadate¾ povinný zapla-
ti� poplatok, ktorý sa pri neúspešne vykonanej odbor-
nej skúške nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej
skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabez-
pečuje právnická osoba poverená úradom, poplatok za
vykonanie odbornej skúšky je príjmom tejto osoby.

(14) Obsah odbornej skúšky aktuára, spôsob jej vy-
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konania, výšku poplatku za jej vykonanie a ïalšie
podrobnosti o odbornej skúške ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(15) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej po-
is�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
zabezpeči� zodpovednému aktuárovi prístup k infor-
máciám o svojich činnostiach, ktoré si zodpovedný
aktuár v súvislosti s plnením povinností pod¾a tohto
zákona vyžiada.

(16) Zodpovedný aktuár je v prípade zistenia nedo-
statkov v hospodárení pois�ovne alebo zais�ovne, kto-
ré súvisia s výkonom jeho činnosti pod¾a tohto zákona,
povinný navrhnú� predstavenstvu pois�ovne alebo za-
is�ovne opatrenia na nápravu týchto nedostatkov. Tú-
to povinnos� má zodpovedný aktuár aj v prípade ziste-
nia nedostatkov v hospodárení pobočky zahraničnej
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne voči
vedúcemu pobočky zahraničnej pois�ovne alebo vedú-
cemu pobočky zahraničnej zais�ovne. Ak tieto opatre-
nia nie sú uskutočnené a ïalší vývoj hospodárenia
pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne
a pobočky zahraničnej zais�ovne ohrozuje schopnos�
pois�ovne, zais�ovne, zahraničnej pois�ovne alebo za-
hraničnej zais�ovne plni� záväzky vyplývajúce z vyko-
návanej pois�ovacej činnosti alebo zais�ovacej činnos-
ti, je zodpovedný aktuár povinný o tejto skutočnosti
bez zbytočného odkladu informova� úrad.

(17) Zodpovedný aktuár je povinný do 31. marca
nasledujúceho roka predklada� úradu správu o čin-
nosti pois�ovne alebo zais�ovne za predchádzajúci ka-
lendárny rok alebo správu o činnosti pobočky zahra-
ničnej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne za
predchádzajúci kalendárny rok, ktorej náležitosti
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo.

Organizácia a r iadenie pois�ovne
a zais�ovne

§ 38

(1) Pois�ovňa a zais�ovňa sú povinné v stanovách
upravi� vz�ahy medzi predstavenstvom, dozornou ra-
dou, zodpovedným aktuárom, vedúcimi zamestnanca-
mi10) pois�ovne alebo zais�ovne a útvarom vnútornej
kontroly. Pois�ovňa a zais�ovňa sú tiež povinné v sta-
novách rozdeli� a upravi� právomoc a zodpovednos�
pois�ovne a zais�ovne na účely ochrany pred legalizá-
ciou príjmov z trestnej činnosti.

(2) Pois�ovňa alebo zais�ovňa bez zbytočného odkla-
du poskytne úradu overenú kópiu platných stanov po
ich každej zmene. Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka za-
hraničnej pois�ovne alebo pobočka zahraničnej zais-
�ovne poskytne úradu bez zbytočného odkladu organi-
začnú štruktúru po jej každej zmene.

(3) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne sú povinné
vypracova� a dodržiava� pravidlá činnosti, ktoré musia
upravova� účinný systém vnútornej kontroly zodpove-
dajúci charakteru a povahe pois�ovacej činnosti a za-
is�ovacej činnosti.

 (4) Organizačná štruktúra a systém riadenia pois-
�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne a po-
bočky zahraničnej zais�ovne musí zabezpečova� riadne
a bezpečné vykonávanie pois�ovacej činnosti alebo
zais�ovacej činnosti. V organizačnej štruktúre pois�ov-
ne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne a poboč-
ky zahraničnej zais�ovne musí by� zahrnutý útvar
vnútornej kontroly.

 (5) Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona
rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných vše-
obecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
aktov riadenia a postupov v činnosti pois�ovne, zais-
�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne a pobočky za-
hraničnej zais�ovne vykonávaná útvarom vnútornej
kontroly pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne a pobočky zahraničnej zais�ovne alebo inými
osobami na základe zmluvy.

 (6) Dozorná rada pois�ovne alebo zais�ovne je
oprávnená požiada� útvar vnútornej kontroly o vyko-
nanie vnútornej kontroly pois�ovne alebo zais�ovne
v ňou vymedzenom rozsahu.

 (7) Útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytoč-
ného odkladu informova� dozornú radu pois�ovne ale-
bo zais�ovne a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v prie-
behu svojej činnosti dozvie, svedčiacu o porušení
povinností pois�ovne alebo zais�ovne ustanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorá mô-
že ovplyvni� riadne vykonávanie pois�ovacej činnosti
alebo zais�ovacej činnosti pois�ovne alebo zais�ovne.

 (8) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej po-
is�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne predkladajú
do 31. marca kalendárneho roka úradu správu o vý-
sledkoch činnosti útvaru vnútornej kontroly za pred-
chádzajúci kalendárny rok, o prijatých opatreniach na
nápravu zistených nedostatkov v činnosti pois�ovne,
zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne a pobočky
zahraničnej zais�ovne a plán kontrolnej činnosti na
nasledujúci kalendárny rok.

 (9) Zamestnanec zodpovedný za vykonávanie vnú-
tornej kontroly nesmie by� členom predstavenstva,
členom dozornej rady ani prokuristom pois�ovne alebo
zais�ovne, ktorej je zamestnancom.

(10) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne sú
povinné pri uzavieraní poistnej zmluvy v životnom po-
istení požadova� preukázanie totožnosti klienta
a klient je povinný takejto žiadosti vyhovie�. V prípa-
doch, keï sa poistná zmluva v životnom poistení uza-
viera prostredníctvom pois�ovacieho agenta alebo po-
is�ovacieho makléra, môže totožnos� zis�ova� aj
pois�ovací agent alebo pois�ovací maklér. Uzavieranie
poistnej zmluvy v životnom poistení so zachovaním
anonymity klienta je pois�ovňa, pobočka zahraničnej
pois�ovne, pois�ovací agent alebo pois�ovací maklér
povinný odmietnu�.

(11) Na účely odseku 10 možno totožnos� klientov
preukáza� dokladom totožnosti klienta. Pri uzavieraní
poistnej zmluvy v životnom poistení prostredníctvom
technických zariadení sa totožnos� preukazuje osobit-
ným identifikačným číslom alebo obdobným kódom,
ktorý pois�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne
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pridelí klientovi a autentifikačným údajom, ktorý po-
is�ovňa alebo pobočka zahraničnej pois�ovne dohodne
s klientom alebo elektronickým podpisom pod¾a oso-
bitného zákona. Pri maloletom klientovi, ktorý nemá
doklad totožnosti, sa dokladom totožnosti overuje to-
tožnos� jeho zákonného zástupcu alebo iného zástup-
cu oprávneného kona� v mene maloletého vrátane do-
kladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na
zastupovanie, a tiež rodný list maloletého klienta.

(12) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne sú
povinné pri každom uzavieraní poistnej zmluvy v život-
nom poistení, pri ktorom poistné v danom roku pre-
siahne hodnotu 40 000 Sk alebo jednorazové poistné
presiahne hodnotu 100 000 Sk, zis�ova� vlastníctvo
finančných prostriedkov použitých klientom na uza-
vretie takejto poistnej zmluvy; táto povinnos� platí aj
pre prípad zvýšenia hodnoty poistného na 40 000 Sk
alebo viac. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo
finančných prostriedkov zis�uje záväzným písomným
vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uvies�,
či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či uzavretie
poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto
prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je poistná
zmluva uzavretá na účet inej osoby, vo vyhlásení je
klient povinný uvies� meno, priezvisko, rodné číslo
alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fy-
zickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníc-
tvom sú finančné prostriedky a na účet ktorej je poist-
ná zmluva uzavretá; v takomto prípade je klient povin-
ný odovzda� pois�ovni alebo pobočke zahraničnej
pois�ovne aj písomný súhlas tejto osoby na použitie jej
finančných prostriedkov na uzavretie poistnej zmluvy
a na uzavretie tejto zmluvy na jej účet. Ak klient
nesplní povinnosti pod¾a tohto odseku, pois�ovňa
a pobočka zahraničnej pois�ovne sú povinné odmiet-
nu� uzavretie takejto poistnej zmluvy.

(13) Pois�ovňa a pobočka zahraničnej pois�ovne sú
povinné uschováva� údaje a kópie dokladov o preuká-
zaní totožnosti klienta a doklady o zis�ovaní vlastníc-
tva prostriedkov použitých klientom na uzavretie po-
istnej zmluvy najmenej desa� rokov od skončenia
zmluvného vz�ahu s klientom.

§ 39

(1) Pois�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne a po-
is�ovací maklér sú povinní
a) vykonáva� svoju činnos� spôsobom, ktorý zoh¾ad-

ňuje a minimalizuje riziká,
b) vykonáva� svoju činnos� s odbornou starostlivos-

�ou v záujme svojich klientov,
c) poskytnú� klientovi dôležité informácie súvisiace

s uzavretím poistnej zmluvy a upozorni� ho na dô-
ležité skutočnosti a riziká súvisiace s touto činnos-
�ou,

d) nepoužíva� nepravdivé alebo zavádzajúce informá-
cie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčova� dô-

ležité skutočnosti a neponúka� výhody, ktorých
spo¾ahlivos� nemôžu zaruči�.

(2) Pois�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne a po-
is�ovací maklér sú povinní na žiados� klienta alebo
úradu hodnoverne preukáza� vynaloženie odbornej
starostlivosti. Vynaložením odbornej starostlivosti sa
rozumie, najmä ak pois�ovňa, pobočka zahraničnej
pois�ovne a pois�ovací maklér
a) dokumentuje spôsob vykonávania svojej činnosti,

kontroluje objektívnos� evidovaných údajov a pred-
chádza riziku vlastných finančných strát,

b) uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti vy-
konávania svojej činnosti z dostupných informácií.

(3) Pois�ovňa a zais�ovňa sú povinné upravi� právne
vz�ahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa
vz�ahuje osobitný predpis19) a ktorá je v súlade s odse-
kom 4. Vedúci pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
vedúci pobočky zahraničnej zais�ovne je povinný upra-
vi� svoje právne vz�ahy so zahraničnou pois�ovňou
a zahraničnou zais�ovňou zmluvou, na ktorú sa vz�a-
huje osobitný predpis19) a ktorá je v súlade s odse-
kom 5.

(4) Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú
škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší
povinnosti člena predstavenstva pois�ovne alebo zais-
�ovne vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, stanov a vnútorných aktov riade-
nia.

(5) Vedúci pobočky zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočky zahraničnej zais�ovne zodpovedá za škodu spô-
sobenú porušením povinností vyplývajúcich zo vše-
obecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných
aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.

(6) Pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois-
�ovne a pobočka zahraničnej zais�ovne nesmú urobi�
právne úkony na svoje náklady v prospech člena pred-
stavenstva pois�ovne alebo zais�ovne, člena dozornej
rady pois�ovne alebo zais�ovne alebo vedúceho poboč-
ky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
zais�ovne v súvislosti s poistením jeho zodpovednosti
za škodu pod¾a odsekov 4 a 5 alebo v súvislosti s jeho
poistením pre prípad jeho odvolania z funkcie. Ak tieto
osoby pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne odvolá
z funkcie z dôvodu nedôveryhodnosti pod¾a § 49
ods. 6, nesmie im vyplati� žiadnu dohodnutú odmenu
alebo odmenu priznanú vnútornými predpismi; právo
na takúto odmenu zaniká.

(7) Dozorná rada pois�ovne alebo zais�ovne je povin-
ná zabezpeči�, aby sa škody, ktoré vznikli pois�ovni
alebo zais�ovni pod¾a odseku 4, riadne a včas vymáha-
li.

§ 40

Konflikt záujmov

Členom predstavenstva alebo dozorného orgánu ale-
bo prokuristom pois�ovne alebo zais�ovne nesmie by�

19) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z. 
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a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen
vlády Slovenskej republiky alebo štátny tajomník;
štátny tajomník môže by� členom predstavenstva
alebo dozorného orgánu pois�ovne alebo zais�ovne,
ak ide o výkon akcionárskych práv štátu,

b) člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kon-
trolného úradu, člen orgánu Národnej banky Slo-
venska alebo jej zamestnanec, osoba zúčastnená
pri výkone doh¾adu nad pois�ovníctvom,

c) člen predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo
prokurista, alebo zamestnanec inej pois�ovne alebo
zais�ovne, doplnkovej dôchodkovej pois�ovne, ban-
ky alebo obchodníka s cennými papiermi, člen or-
gánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie
poistenia pod¾a tohto zákona; to neplatí, ak je táto
právnická osoba súčas�ou konsolidovaného celku,

d) pois�ovací agent, pois�ovací maklér, zodpovedný
aktuár, zamestnanec centrálneho depozitára alebo
burzy.

§ 41

Mlčanlivos�

(1) Členovia predstavenstva a dozorných orgánov,
zamestnanci pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahranič-
nej pois�ovne a pobočky zahraničnej zais�ovne, proku-
risti, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, vy-
rovnací správcovia, pois�ovací agenti, zodpovední
aktuári, pois�ovací makléri, ako aj iné osoby podie¾a-
júce sa na ich činnosti sú povinní zachováva� mlčan-
livos� o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na zá-
klade svojho postavenia alebo pri plnení svojich
pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj
finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jed-
notlivých účastníkov.

(2) Osoby pod¾a odseku 1 sú povinné zachováva�
mlčanlivos� o činnosti pois�ovne alebo zais�ovne 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 na
vyžiadanie
a) úradu pri výkone doh¾adu nad pois�ovníctvom ale-

bo kapitálovým trhom pod¾a osobitného zákona,3)
b) súdu na účely občianskeho súdneho konania,20) ak

je účastníkom konania klient pois�ovne, zais�ovne,
pobočky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky za-
hraničnej zais�ovne, ak je predmetom konania ma-
jetok klienta pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahra-
ničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
zais�ovne,

c) orgánu činného v trestnom konaní na účely trest-
ného konania,21)

d) daňových orgánov vo veciach daňového konania,22)

ak je účastníkom konania pois�ovňa alebo zais�ov-
ňa, poistník alebo poistený,

e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície
policajného zboru na účely plnenia úloh ustanove-
ných osobitným zákonom,23)

f) súdneho exekútora povereného vykonaním exekú-
cie pod¾a osobitného zákona,24)

g) správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho
správcu,4) ak je účastníkom konania klient pois�ov-
ne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
pobočky zahraničnej zais�ovne.

(4) Za porušenie mlčanlivosti pod¾a odseku 1 sa
nepovažuje výmena informácií medzi pois�ovňami, za-
is�ovňami, pobočkami zahraničných pois�ovní a po-
bočkami zahraničných zais�ovní, ak ide o vzájomnú
výmenu informácií týkajúcich sa poistníkov a poiste-
ných, ak u týchto osôb došlo k zániku poistných zmlúv
z dôvodu nezaplatenia poistného alebo z dôvodu poist-
ného podvodu.

(5) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá
osobitným zákonom uložená povinnos� prekazi� alebo
oznámi� spáchanie trestného činu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOH¼AD NAD POISŤOVNÍCTVOM

§ 42

Výkon doh¾adu

(1) Doh¾ad pod¾a tohto zákona sa vykonáva nad
činnos�ou pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne, pobočky zahraničnej zais�ovne, pois�ova-
cieho makléra, pois�ovacieho agenta, Slovenskou kan-
celáriou pois�ovate¾ov; za podmienok pod¾a § 20 ods. 3
a 4 podlieha doh¾adu pod¾a tohto zákona aj pois�ova-
cia činnos� zahraničnej pois�ovne v rozsahu ustanove-
nom týmto zákonom a činnos� iných osôb súvisiaca
s činnos�ou alebo riadením pois�ovne, zais�ovne, po-
bočky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahranič-
nej zais�ovne. Doh¾ad sa tiež vykonáva nad konsolido-
vanými celkami pod¾a § 43, ktorých súčas�ou sú
pois�ovne a zais�ovne.

(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných

zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobec-
ne záväzných právnych predpisov vydaných na ich
vykonanie,

b) dodržiavanie podmienok určených v povoleniach
vydaných pod¾a tohto zákona.

(3) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vykonáva úrad.

(4) Predmetom doh¾adu nie sú spory zo zmluvných
vz�ahov pois�ovní, zais�ovní, pobočiek zahraničných
pois�ovní alebo pobočiek zahraničných zais�ovní a ich

20) Občiansky súdny poriadok.
21) Trestný poriadok.
22) 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.
23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
24) Zákon 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 neskorších predpisov. 
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klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú
príslušné súdy20) alebo iné orgány pod¾a osobitných
predpisov.

(5) Na základe dohody uzavretej medzi úradom a or-
gánom doh¾adu iného štátu môže orgán doh¾adu iného
štátu vykonáva� doh¾ad na území Slovenskej republiky
nad činnos�ou pobočky zahraničnej pois�ovne, poboč-
ky zahraničnej zais�ovne, nad dcérskou spoločnos�ou
zahraničnej pois�ovne a nad dcérskou spoločnos�ou
zahraničnej zais�ovne, ktorá je pois�ovňou alebo zais-
�ovňou.

(6) Úrad môže vykonáva� doh¾ad nad pobočkami
pois�ovne a pobočkami zais�ovne, ktoré pôsobia na
území iného štátu, a nad dcérskou spoločnos�ou pois-
�ovne a dcérskou spoločnos�ou zais�ovne, ktorá je
pois�ovňou alebo zais�ovňou na území iného štátu, ak
to pripúš�ajú právne predpisy tohto štátu a dohoda
uzavretá medzi úradom a orgánmi doh¾adu tohto štá-
tu.

(7) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 1 formou kon-
troly na mieste sa vz�ahy medzi úradom a osobami
podliehajúcimi tomuto doh¾adu spravujú ustanove-
niami osobitného zákona.3)

(8) Osoby podliehajúce doh¾adu pod¾a odseku 1 sú
v úradom určenej lehote povinné odovzda� úradu ním
požadované údaje, doklady a informácie potrebné na
riadny výkon tohto doh¾adu.

Doh¾ad na konsol idovanom základe

§ 43

(1) Doh¾adom na konsolidovanom základe sa na úče-
ly tohto zákona rozumie doh¾ad nad plnením povin-
ností pod¾a § 31 a doh¾ad nad obchodnými vz�ahmi
a finančnými vz�ahmi pois�ovne alebo zais�ovne
v rámci pois�ovacích konsolidovaných celkov a finanč-
ných konsolidovaných celkov na účely obmedzenia
rizík, ktorým je pois�ovňa alebo zais�ovňa vystavená
z dôvodu jej účasti v pois�ovacom konsolidovanom cel-
ku alebo finančnom konsolidovanom celku.

(2) Doh¾ad na konsolidovanom základe nenahrádza
doh¾ad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konso-
lidovaného celku a nenahrádza sa ním výkon doh¾adu
nad jednotlivými pois�ovňami, zais�ovňami, pobočka-
mi zahraničných pois�ovní a pobočkami zahraničných
zais�ovní pod¾a tohto zákona, ani doh¾ad nad inštitú-
ciami pod¾a osobitného zákona.5)

(3) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom zákla-
de nad pois�ovacím konsolidovaným celkom a nad
finančným konsolidovaným celkom, ak právnická oso-
ba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok je fi-
nančnou inštitúciou, ktorá nepodlieha doh¾adu pod¾a
osobitného zákona.5)

(4) Konsolidovaným celkom sa na účely tohto záko-
na rozumie skupina právnických osôb, v ktorej jedna
právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby
a ktorá nie je kontrolovaná žiadnou inou právnickou
osobou.

(5) Pois�ovacím konsolidovaným celkom sa na účely

tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolova-
ný pois�ovňou alebo zais�ovňou, ktorého členmi sú
pois�ovne, zais�ovne, zahraničné pois�ovne alebo za-
hraničné zais�ovne, pričom aspoň jedna kontrolovaná
osoba musí by� pois�ovňou alebo zais�ovňou.

(6) Finančným konsolidovaným celkom sa na účely
tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolova-
ný právnickou osobou, ktorá nie je pois�ovňou, zais-
�ovňou, zahraničnou pois�ovňou alebo zahraničnou
zais�ovňou, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba
musí by� pois�ovňou alebo zais�ovňou.

§ 44

Úrad vedie zoznam právnických osôb, ktoré kontro-
lujú pois�ovacie konsolidované celky a finančné kon-
solidované celky.

§ 45

(1) Úrad je oprávnený nezahrnú� do pois�ovacieho
konsolidovaného celku alebo finančného konsolidova-
ného celku na účely výkonu doh¾adu na konsolidova-
nom základe právnickú osobu,
a) ktorá má sídlo na území iného štátu a právny

poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informá-
cií na účely výkonu doh¾adu na konsolidovanom
základe,

b) ktorá má zanedbate¾ný význam na účely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe,

c) ktorej zaradenie do pois�ovacieho konsolidovaného
celku alebo finančného konsolidovaného celku je
nevhodné z h¾adiska cie¾ov doh¾adu na konsolido-
vanom základe.

(2) Úrad je oprávnený vyňa� z doh¾adu na konsoli-
dovanom základe pois�ovňu alebo zais�ovňu, ktorá je
súčas�ou iného konsolidovaného celku, nad ktorým
vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe orgán
doh¾adu iného štátu na základe písomnej dohody
uzavretej medzi úradom a orgánom doh¾adu iného
štátu.

(3) Úrad oznámi nezahrnutie právnickej osoby pod¾a
odseku 1 písm. b) a c) do pois�ovacieho konsolidova-
ného celku alebo finančného konsolidovaného celku
tejto právnickej osobe.

§ 46

(1) Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do pois�ova-
cieho konsolidovaného celku alebo finančného konso-
lidovaného celku, je povinná vypracúva� a predklada�
úradu priamo alebo prostredníctvom osoby kontrolu-
júcej tieto konsolidované celky alebo prostredníctvom
pois�ovne alebo zais�ovne určenej úradom všetky vý-
kazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na
vykonávanie doh¾adu na konsolidovanom základe
ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch.
Pois�ovňa alebo zais�ovňa kontrolujúca pois�ovací
konsolidovaný celok je povinná vypracúva� a predkla-
da� úradu za tento konsolidovaný celok všetky výkazy,
hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon
doh¾adu na konsolidovanom základe ustanoveným
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spôsobom a v ustanovených termínoch. Právnická
osoba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok je
povinná zabezpeči�, aby pois�ovňa alebo zais�ovňa,
ktorá je súčas�ou ňou kontrolovaného finančného
konsolidovaného celku, vypracúvala a predkladala
úradu za konsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia
a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu na
konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom
a v ustanovených termínoch; ak tieto výkazy, hlásenia
a iné správy nie sú poskytnuté pois�ovňou alebo zais-
�ovňou ustanoveným spôsobom a v ustanovených ter-
mínoch, úrad je oprávnený požadova� vypracovanie
a predloženie týchto výkazov, hlásení a iných správ od
právnickej osoby kontrolujúcej finančný konsolidova-
ný celok.

(2) Podrobnosti o obsahu, forme, členení, termí-
noch, spôsoboch a o miestach predkladania výkazov,
hlásení a správ pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Audítor právnickej osoby, ktorá je zahrnutá do
pois�ovacieho konsolidovaného celku alebo finančného
konsolidovaného celku, je povinný poskytnú� informá-
cie úradu a audítorom osoby kontrolujúcej pois�ovací
konsolidovaný celok alebo finančný konsolidovaný ce-
lok na účely výkonu doh¾adu na konsolidovanom zá-
klade.

(4) Právnická osoba kontrolujúca pois�ovací konso-
lidovaný celok alebo finančný konsolidovaný celok
oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonáva� audit
právnických osôb zahrnutých do pois�ovacieho konso-
lidovaného celku alebo finančného konsolidovaného
celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za kto-
rý sa má audit vykona�.

§ 47

(1) Pois�ovňa alebo zais�ovňa, ktorá je zahrnutá do
pois�ovacieho konsolidovaného celku alebo finančné-
ho konsolidovaného celku, je povinná vytvori� kontrol-
né mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnos� infor-
mácií poskytovaných na účely výkonu doh¾adu na
konsolidovanom základe.

(2) Úrad je oprávnený vykona� kontrolu na mieste
alebo je oprávnený požiada� o vykonanie kontroly na
mieste iný príslušný orgán doh¾adu nad právnickými
osobami, ktoré sú zahrnuté do pois�ovacieho konsoli-
dovaného celku alebo finančného konsolidovaného
celku, na účely výkonu doh¾adu na konsolidovanom
základe; tento orgán doh¾adu je povinný požadovanú
kontrolu vykona�.

(3) Pois�ovňa alebo zais�ovňa kontrolujúca pois�ova-
cí konsolidovaný celok je povinná zabezpeči� vykona-
nie auditu v právnických osobách zahrnutých do po-
is�ovacieho konsolidovaného celku na účely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe. Tieto právnické
osoby sú povinné na žiados� pois�ovne alebo zais�ovne
kontrolujúcej pois�ovací konsolidovaný celok uzavrie�
zmluvu o audítorskej činnosti.

§ 48

(1) Ak je pois�ovňa alebo zais�ovňa súčas�ou pois�o-
vacieho konsolidovaného celku alebo finančného kon-
solidovaného celku, ktorý kontroluje zahraničná pois-
�ovňa, zahraničná zais�ovňa alebo právnická osoba,
ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávne-
ný dohodnú� podmienky výkonu doh¾adu na konsoli-
dovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi
úradom a orgánom bankového doh¾adu alebo orgánom
doh¾adu nad finančnými inštitúciami a pois�ovňami
iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií.

(2) Úrad na požiadanie príslušného orgánu doh¾adu
členského štátu vykoná doh¾ad na mieste na konsoli-
dovanom základe alebo umožní výkon doh¾adu na
mieste na konsolidovanom základe povereným oso-
bám príslušného orgánu doh¾adu členského štátu
v pois�ovacích konsolidovaných celkoch alebo finanč-
ných konsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone
tohto doh¾adu môže upravi� dohoda pod¾a odseku 1.

§ 49

Sankcie a opatrenia

(1) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti pois�ovne,
zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočky zahraničnej zais�ovne spočívajúce v nedodržia-
vaní podmienok určených v povolení pod¾a § 5, 6 alebo
§ 12 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase,
podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných roz-
hodnutí úradu uložených pois�ovni, zais�ovni, poboč-
ke zahraničnej pois�ovne alebo pobočke zahraničnej
zais�ovne, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných
ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
sa vz�ahujú na vykonávanie pois�ovacej alebo zais�o-
vacej činnosti, môže pod¾a závažnosti, miery zavinenia
a povahy zistených nedostatkov
a) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-

is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne opat-
renia na odstránenie a na nápravu zistených nedos-
tatkov,

b) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne vypra-
cova� ozdravný plán,

c) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne pred-
klada� osobitné výkazy, hlásenia a správy,

d) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne skon-
či� nepovolenú činnos�,

e) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne poku-
tu až do výšky 20 000 000 Sk,

f) obmedzi� alebo pozastavi� pois�ovni, zais�ovni, po-
bočke zahraničnej pois�ovne alebo pobočke zahra-
ničnej zais�ovne oprávnenie na uzavieranie poist-
ných zmlúv alebo zais�ovacích zmlúv a rozširovanie
záväzkov,

g) nariadi� pois�ovni prevod poistného kmeňa alebo
jeho časti na inú pois�ovňu,
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h) obmedzi� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej
pois�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne vo¾né
nakladanie s aktívami,

i) odňa� pois�ovni alebo pobočke zahraničnej pois�ov-
ne povolenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti pre
niektoré poistné odvetvie, zúži� rozsah pois�ovacej
činnosti pre niektoré poistenia v rámci poistného
odvetvia, odňa� pois�ovni alebo pobočke zahraničnej
pois�ovne, ktorá súčasne vykonáva životné poistenie
a neživotné poistenie, povolenie na vykonávanie po-
is�ovacej činnosti pre životné poistenie alebo neživot-
né poistenie,

j) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne opravu
účtovnej alebo inej evidencie,

k) uloži� pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne uverej-
nenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej
informácie, ktorú uverejnila na základe zákonom
uloženej povinnosti,

l) uloži� pois�ovni alebo zais�ovni zúčtovanie strát
z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní
strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov
a s fondmi tvorenými zo zisku,

m) zavies� nútenú správu nad pois�ovňou alebo zais�ov-
ňou (ïalej len „nútená správa“),

n) odňa� pois�ovni alebo zais�ovni povolenie na vyko-
návanie pois�ovacej činnosti alebo zais�ovacej čin-
nosti z dôvodov uvedených v § 62.

(2) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti pois�ovacieho
makléra alebo pois�ovacieho agenta spočívajúce v ne-
dodržiavaní podmienok určených v povolení pod¾a
§ 13, podmienok alebo povinností vyplývajúcich
z iných rozhodnutí úradu uložených pois�ovaciemu
maklérovi alebo pois�ovaciemu agentovi alebo v nedo-
držiavaní, alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto
zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré sa vz�ahujú na
vykonávanie činnosti pois�ovacieho makléra alebo po-
is�ovacieho agenta, môže pod¾a závažnosti, miery za-
vinenia a povahy zistených nedostatkov
a) uloži� pois�ovaciemu maklérovi alebo pois�ovacie-

mu agentovi sankcie pod¾a odseku 1 písm. a), d)
a e),

b) odňa� povolenie na vykonávanie činnosti pois�ova-
cieho makléra alebo povolenie na vykonávanie čin-
nosti pois�ovacieho agenta.

(3) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti Slovenskej
kancelárie pois�ovate¾ov spočívajúce v nedodržiavaní
podmienok pod¾a osobitného zákona,25) je oprávnený
pod¾a závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených
nedostatkov uloži� Slovenskej kancelárii pois�ovate¾ov
sankcie pod¾a odseku 1 písm. a), c), e) a j).

(4) Ak úrad zistí, že fyzická osoba alebo právnická
osoba vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné povole-
nie pod¾a tohto zákona, bez povolenia, je oprávnený
uloži� fyzickej osobe alebo právnickej osobe pod¾a
závažnosti a miery zavinenia pokutu až do výšky

1 000 000 Sk a oznámi túto skutočnos� orgánu činné-
mu v trestnom konaní.21)

(5) Úrad môže uloži� právnickej osobe, ktorá je zahr-
nutá do konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva
doh¾ad na konsolidovanom základe pod¾a závažnosti,
miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov, po-
kutu až do výšky 20 000 000 Sk, ak táto právnická
osoba
a) neumožní vykona� doh¾ad formou kontroly na

mieste,
b) neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné

správy na účely výkonu doh¾adu na konsolidova-
nom základe,

c) poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné vý-
kazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží ter-
míny na ich predloženie alebo

d) nesplní povinnos� pod¾a § 31 ods. 9.

(6) Úrad môže uloži� členovi predstavenstva alebo
členovi dozornej rady pois�ovne alebo zais�ovne, vedú-
cemu pobočky zahraničnej pois�ovne a jeho zástupco-
vi, alebo vedúcemu pobočky zahraničnej zais�ovne
a jeho zástupcovi, nútenému správcovi, zástupcovi
núteného správcu, zodpovednému aktuárovi, proku-
ristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnú-
tornej kontroly, alebo vedúcemu zamestnancovi10) po-
is�ovne alebo zais�ovne za porušenie povinností, ktoré
im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré sa vz�ahujú na
vykonávanie pois�ovacej alebo zais�ovacej činnosti, zo
stanov pois�ovne alebo zais�ovne, alebo za porušenie
podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím
vydaným úradom, pokutu pod¾a závažnosti, miery za-
vinenia a povahy zistených nedostatkov až do výšky
dvanás�násobku mesačného priemeru jeho celkových
príjmov od pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne, alebo
konsolidovaného celku, do ktorého patrí pois�ovňa,
zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočka zahraničnej zais�ovne; vedúcemu zamestnanco-
vi10) možno uloži� pokutu najviac do výšky 50 % dva-
nás�násobku mesačného priemeru jeho celkových
príjmov od pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne, alebo
konsolidovaného celku, do ktorého patrí pois�ovňa,
zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočka zahraničnej zais�ovne. Osobu, ktorá na základe
právoplatného uloženia pokuty prestala by� dôvery-
hodnou osobou pod¾a § 3 písm. a), je pois�ovňa, zais-
�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne alebo pobočka
zahraničnej zais�ovne povinná bez zbytočného odkla-
du odvola� z funkcie alebo zabezpeči� jej odvolanie.

(7) Sankcie a opatrenia pod¾a odsekov 1 až 6 možno
uklada� samostatne alebo súbežne a opakovane.

(8) Sankcie a opatrenia pod¾a odsekov 1 až 5 možno
uloži� do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najne-
skôr však do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu pod¾a
odseku 6 možno uloži� do jedného roka od zistenia

25) Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich
vzniku.

 (9) Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení
sankcie alebo opatrenia prerokova� nedostatky v čin-
nosti pois�ovne alebo zais�ovne s členmi predstaven-
stva pois�ovne alebo zais�ovne, v činnosti pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej za-
is�ovne s vedúcim pobočky zahraničnej pois�ovne ale-
bo pobočky zahraničnej zais�ovne, s členmi dozornej
rady pois�ovne alebo zais�ovne, s vedúcimi zamest-
nancami,10) zamestnancami zodpovednými za vykoná-
vanie vnútornej kontroly alebo zodpovedným aktuá-
rom, ktorí sú povinní poskytnú� úradu ním
požadovanú súčinnos�.

(10) O každej sankcii a opatrení pod¾a odseku 1
udeleným pobočke zahraničnej pois�ovne alebo poboč-
ke zahraničnej zais�ovne úrad bez zbytočného odkladu
informuje príslušný orgán doh¾adu štátu, v ktorom má
sídlo zahraničná pois�ovňa alebo zahraničná zais�ov-
ňa, ktorej pobočke bola udelená sankcia alebo opatre-
nie pod¾a odseku 1.

(11) Pokuta pod¾a odsekov 1 až 6 je splatná do 30
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpoč-
tu.

§ 50

Ozdravný plán

(1) Úrad nariadi pois�ovni, zais�ovni, pobočke zahra-
ničnej pois�ovne alebo pobočke zahraničnej zais�ovne
predloži� na schválenie ozdravný plán, ak pois�ovňa,
zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočka zahraničnej zais�ovne
a) závažným spôsobom neplní schválený obchodno-fi-

nančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi26)
a vzniknutá situácia môže ohrozi� schopnos� pois-
�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne
alebo pobočky zahraničnej zais�ovne plni� záväzky
vyplývajúce z vykonávanej pois�ovacej činnosti ale-
bo zais�ovacej činnosti,

b) má hodnotu vlastných zdrojov nižšiu, ako je mini-
málna miera solventnosti, ale vyššiu ako garančný
fond pod¾a § 31 ods. 3,

c) vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto
strát z disponibilných prostriedkov pois�ovne vied-
la k zníženiu základného imania pod hodnoty pod¾a
§ 4 ods. 12 alebo k zníženiu základného imania
zais�ovne pod hodnotu pod¾a § 11 ods. 8.

(2) Ozdravný plán musí schváli� predstavenstvo
a dozorná rada pois�ovne, zais�ovne, zahraničnej po-
is�ovne alebo zahraničnej zais�ovne. Pois�ovňa, zais-
�ovňa, zahraničná pois�ovňa alebo zahraničná zais�ov-
ňa je povinná predloži� tento ozdravný plán úradu
v lehote ním určenej. Úrad je povinný do desa� dní od
doručenia ozdravného plánu schváleného predstaven-
stvom a dozornou radou pois�ovne, zais�ovne, zahra-
ničnej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne, ho

schváli� alebo zamietnu�. Ak úrad v tejto lehote pred-
ložený ozdravný plán nezamietne, považuje sa ozdrav-
ný plán za schválený.

Nútená správa

§ 51

(1) Účelom nútenej správy je najmä
a) pozastavenie výkonu funkcií orgánom pois�ovne

alebo zais�ovne zodpovedným za zhoršujúcu sa
hospodársku situáciu pois�ovne alebo zais�ovne,

b) odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení
a činnosti pois�ovne alebo zais�ovne s cie¾om zasta-
vi� zhoršovanie sa hospodárskej situácie pois�ovne
alebo zais�ovne,

c) zistenie skutočného stavu, v akom sa pois�ovňa
alebo zais�ovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej
činnosti a hospodárenia,

d) ochrana práv klientov pois�ovne alebo zais�ovne
pred vznikom alebo narastaním škody,

e) prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene
predpoklada�, že jeho prijatím sa zabezpečí ekono-
mické ozdravenie pois�ovne alebo zais�ovne vrátane
prijatia a vykonania organizačných opatrení na po-
stupnú stabilizáciu pois�ovne alebo zais�ovne a ob-
novenie jej solventnosti, najmä v súčinnosti s ak-
cionármi vykonávajúcimi kontrolu nad pois�ovňou
alebo zais�ovňou,

f) v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok
na uplatnenie nárokov klientov,

g) vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich
k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidá-
cie, ak to vyžaduje ekonomická situácia pois�ovne
alebo zais�ovne.

(2) Ak hodnota vlastných zdrojov pois�ovne klesne
pod hodnotu garančného fondu pod¾a § 31 ods. 3,
úrad je povinný zavies� nútenú správu.

(3) Úrad môže nútenú správu zavies� vtedy, ak pois-
�ovňa alebo zais�ovňa nesplnila opatrenia ozdravného
plánu pod¾a § 50 alebo úrad ozdravný plán zamietol,
alebo nedostatky v činnosti pois�ovne alebo zais�ovne
ohrozujú bezpečné fungovanie pois�ovníctva a akcio-
nári pois�ovne alebo zais�ovne neurobili potrebné kro-
ky na odstránenie týchto nedostatkov.

(4) Nútenú správu nemožno zavies� nad pobočkou
zahraničnej pois�ovne a pobočkou zahraničnej zais-
�ovne.

(5) Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad pois�ov-
ňou alebo zais�ovňou a je ihneï účinná voči pois�ovni
alebo zais�ovni a voči iným osobám. Začatie konania
o zavedení nútenej správy sa neoznamuje.

(6) Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy
úrad bezodkladne zverejní aspoň v jednom denníku
s celoštátnou pôsobnos�ou a vo verejne prístupných
priestoroch sídla pois�ovne alebo zais�ovne, nad kto-
rou bola zavedená nútená správa a vo všetkých jej
pobočkách. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie také-

26) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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hoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti
vyhovie�.

§ 52

(1) Nútenú správu vykonáva nútený správca pois-
�ovne alebo zais�ovne a zástupca núteného správcu.
Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného
správcu vymenúva a odvoláva úrad. Nútený správca
a zástupca núteného správcu môžu by� vymenovaní
na dobu určitú.

(2) Núteným správcom a zástupcom núteného
správcu môže by� len fyzická osoba, ktorá je odborne
spôsobilá. Na odbornú spôsobilos� núteného správcu
a zástupcu núteného správcu sa primerane vz�ahuje
ustanovenie § 5 ods. 9.

(3) Núteným správcom a zástupcom núteného
správcu nemôže by� osoba, ktorá
a) je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamest-

nancom úradu kedyko¾vek počas dvoch rokov pred
zavedením nútenej správy,

b) bola právoplatne odsúdená za akýko¾vek trestný
čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo
za akýko¾vek úmyselný trestný čin,

c) kedyko¾vek v období troch rokov pred zavedením
nútenej správy vykonávala v pois�ovni alebo zais-
�ovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
funkciu člena dozornej rady, člena predstavenstva,
prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,10)

d) kedyko¾vek v období jedného roka pred zavedením
nútenej správy poskytovala pois�ovni alebo zais�ov-
ni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audí-
torské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tejto
pois�ovne alebo zais�ovne,

e) má k pois�ovni alebo zais�ovni, nad ktorou bola
zavedená nútená správa, osobitný vz�ah pod¾a § 64
ods. 4,

f) je dlžníkom alebo verite¾om pois�ovne alebo zais�ov-
ne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,

g) je zamestnancom alebo členom predstavenstva,
alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je
dlžníkom alebo verite¾om pois�ovne alebo zais�ov-
ne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,

h) je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu
inej pois�ovne alebo zais�ovne, vedúcim pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo jeho zástupcom alebo
vedúcim pobočky zahraničnej zais�ovne alebo jeho
zástupcom.

(4) Nútený správca je oprávnený riadi� pois�ovňu
alebo zais�ovňu a jej zamestnancov. Kompetencie nú-
teného správcu sú vymedzené týmto zákonom a zmlu-
vou pod¾a § 55 ods. 1. Nútený správca je viazaný
obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zave-
dení nútenej správy alebo v zmluve pod¾a § 55 ods. 1.

(5) Zástupca núteného správcu je zodpovedný za
nútenému správcovi zverenú oblas� činnosti pois�ovne
alebo zais�ovne a podlieha pri výkone nútenej správy
nútenému správcovi. Kompetencie zástupcu núteného

správcu sú vymedzené zmluvou pod¾a § 55 ods. 1. Po
predchádzajúcom súhlase úradu môže nútený správca
splnomocni� niektorého svojho zástupcu vykonávaním
úkonov vo svojom mene na základe písomného plno-
mocenstva s podpisom osvedčeným pod¾a osobitných
predpisov;27) predchádzajúci súhlas môže by� vyjadre-
ný priamo v zmluve pod¾a § 55 ods. 1.

(6) V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený
správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávne-
ný v záujme urýchleného riešenia závažných problé-
mov v pois�ovni alebo zais�ovni pribra� odborných
poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže by� vy-
jadrený priamo v zmluve pod¾a § 55 ods. 1. Odborným
poradcom môže by� len fyzická osoba, ktorá je odborne
spôsobilá. Na odbornú spôsobilos� odborného poradcu
sa primerane vz�ahuje ustanovenie § 5 ods. 9. Odbor-
ným poradcom nemôže by� osoba pod¾a odseku 3.

(7) Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástup-
cov sa skončí dňom skončenia nútenej správy alebo
uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich
odvolaním z funkcie. Nútený správca a zástupcovia
núteného správcu môžu by� odvolaní na základe po-
rušenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväz-
ných právnych predpisov v súvislosti s výkonom núte-
nej správy, alebo porušenia zmluvy pod¾a § 55 ods. 1.

§ 53

(1) Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon
funkcie všetkých orgánov pois�ovne alebo zais�ovne
a vedúcich zamestnancov10) pois�ovne alebo zais�ovne
a pôsobnos� predstavenstva a dozornej rady prechá-
dza na núteného správcu. Ak ide o členov predstaven-
stva a členov dozornej rady, pozastavuje sa plynutie
ich funkčného obdobia. Týmto nie je dotknuté právo
predstavenstva poda� opravné prostriedky proti roz-
hodnutiu o zavedení nútenej správy. Pri výkone pôsob-
nosti predstavenstva a dozornej rady sa na núteného
správcu nevz�ahuje osobitný predpis.28)

(2) Nútený správca je oprávnený zvola� valné zhro-
maždenie pois�ovne alebo zais�ovne, riadi� jeho prie-
beh a má právo na ňom predklada� návrhy. Valné
zhromaždenie môže prijíma� rozhodnutia len po pred-
chádzajúcom súhlase úradu.

(3) Nútený správca je oprávnený urobi� nevyhnutné
opatrenia na postupnú stabilizáciu pois�ovne alebo
zais�ovne a obnovenie solventnosti pois�ovne alebo
zais�ovne, najmä naklada� s poh¾adávkami a iným
majetkom vrátane predaja pobočky pois�ovne, poboč-
ky zais�ovne alebo organizačnej jednotky pois�ovne
alebo zais�ovne ako časti podniku pois�ovne alebo
zais�ovne, alebo predaja podniku pois�ovne alebo za-
is�ovne za primeranú cenu, uzavrie� pobočku pois�ov-
ne alebo pobočku zais�ovne, alebo inú organizačnú
jednotku pois�ovne alebo zais�ovne alebo ukonči� čin-
nos� pois�ovne alebo zais�ovne; týmto nie je dotknuté
ustanovenie § 36 ods. 1. Súhlas valného zhromažde-
nia na tieto úkony sa nevyžaduje.

27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
28) § 154 až 229 Obchodného zákonníka.
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(4) Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní
od zavedenia nútenej správy predloži� úradu projekt
ekonomického ozdravenia pois�ovne alebo zais�ovne,
nad ktorou bola zavedená nútená správa, alebo iný
návrh riešenia situácie v pois�ovni alebo v zais�ovni.

(5) Ak to vyžaduje situácia v pois�ovni alebo zais�ov-
ni, môže nútený správca po predchádzajúcom súhlase
úradu čiastočne alebo úplne pozastavi� nakladanie
s prostriedkami pois�ovne alebo zais�ovne, najdlhšie
však na 30 dní.

(6) Na základe predchádzajúceho súhlasu valného
zhromaždenia môže nútený správca poda� návrh na
vyrovnanie.29)

(7) Nútený správca môže poda� návrh na vyhlásenie
konkurzu,30) ak je pois�ovňa alebo zais�ovňa v úpadku
alebo predĺžená.

(8) Nútený správca môže poda� úradu návrh na od-
ňatie povolenia na vykonávanie pois�ovacej činnosti
alebo zais�ovacej činnosti, ak zistí skutočnosti uvede-
né v § 62.

§ 54

(1) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribraný odborný poradca sú povinní vykonáva� svo-
ju činnos� s náležitou odbornou starostlivos�ou a zod-
povedajú za škodu spôsobenú svojou činnos�ou. Nú-
tený správca a ním poverený zástupca núteného
správcu sú povinní pravidelne informova� úrad o úko-
noch vykonaných počas nútenej správy.

(2) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribraný odborný poradca nesmú zneužíva� infor-
mácie, ktoré získali pri výkone nútenej správy vo svoj
prospech ani v prospech iných osôb a nesmú naklada�
s majetkom pois�ovne alebo zais�ovne vo svoj prospech
a v prospech im blízkych osôb.31)

(3) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribraný odborný poradca sú povinní zachováva�
mlčanlivos� o všetkých skutočnostiach súvisiacich
s vykonávaním nútenej správy voči všetkým osobám
s výnimkou úradu v súvislosti s plnením jeho úloh
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu; povin-
nos� mlčanlivosti majú aj po skončení svojej činnosti
súvisiacej s vykonávaním nútenej správy. Ustanovenie
§ 41 ods. 3 týmto nie je dotknuté.

§ 55

(1) Úrad uzavrie s núteným správcom mandátnu
zmluvu,32) ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a po-
vinnosti a upraví jeho zodpovednos� za škodu spôso-
benú v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Úrad uzavrie
so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu,

ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti
a upraví jeho zodpovednos� za škodu spôsobenú v sú-
vislosti s výkonom jeho funkcie.

(2) Pribranie odborných poradcov pod¾a § 52 ods. 6
nútený správca uskutoční na zmluvnom základe a za
podmienok odsúhlasených úradom.

(3) Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu nú-
teného správcu za výkon funkcie určí úrad.

(4) Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrá-
tane odmien núteného správcu, zástupcov núteného
správcu a odborných poradcov uhrádza pois�ovňa ale-
bo zais�ovňa, nad ktorou bola zavedená nútená sprá-
va.

§ 56

(1) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady,
vedúci zamestnanci,10) vedúci útvaru vnútornej kon-
troly a zodpovedný aktuár sú povinní na požiadanie
núteného správcu spolupracova� s núteným správ-
com, najmä poskytova� mu všetky doklady a ïalšie
podklady vyžiadané núteným správcom v súvislosti
s výkonom nútenej správy.

(2) Nútený správca je oprávnený vedúcim zamest-
nancom10) a vedúcemu útvaru vnútornej kontroly
okamžite skonči� pracovný pomer, da� im výpoveï
alebo ich previes� na inú prácu.33)

(3) V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie by�
členom predstavenstva a členom dozornej rady vypla-
tená žiadna odmena v prípade skončenia členstva
v týchto orgánoch pois�ovne alebo zais�ovne vyplýva-
júca zo zmluvy medzi pois�ovňou alebo zais�ovňou
a členom predstavenstva alebo členom dozornej rady
alebo priznaná vnútornými predpismi pois�ovne alebo
zais�ovne.

§ 57

(1) Od zavedenia nútenej správy nemožno počas
šiestich mesiacov postupova� poh¾adávky voči pois�ov-
ni alebo zais�ovni, nad ktorou bola zavedená nútená
správa, a započítava� vzájomné poh¾adávky medzi ta-
kou pois�ovňou alebo takou zais�ovňou a inými osoba-
mi.

(2) Nútený správca môže odporova� právnemu úko-
nu,34) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch
pred zavedením nútenej správy v úmysle ukráti� pois-
�ovňu alebo zais�ovňu, alebo jej verite¾ov, ak tento
úmysel musel by� pois�ovni alebo zais�ovni známy; to
neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri
náležitej starostlivosti pozna� úmysel pois�ovne alebo
zais�ovne ukráti� jej verite¾a.

29) § 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
30) § 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
31) § 116 Občianskeho zákonníka. 
32) § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
33) Zákonník práce. 
34) § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
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§ 58

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné
číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu,
skončenie nútenej správy a zmeny týchto skutočností
sa zapisujú do obchodného registra.28) Návrh na zápis
nútenej správy podáva úrad; pri zápise tejto skutoč-
nosti sa nepoužije ustanovenie osobitného predpisu.35)

§ 59

(1) Nútená správa sa končí
a) doručením rozhodnutia úradu o skončení nútenej

správy, ak pominú dôvody na jej trvanie,
b) vyhlásením konkurzu na pois�ovňu alebo zais�ov-

ňu,
c) uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej sprá-

vy,
d) odňatím povolenia na vykonávanie pois�ovacej čin-

nosti alebo povolenia na vykonávanie zais�ovacej
činnosti.

(2) Oznámenie o skončení nútenej správy pod¾a od-
seku 1 úrad bez zbytočného odkladu zverejní aspoň
v jednom denníku s celoštátnou pôsobnos�ou a vo
verejne prístupných priestoroch sídla pois�ovne alebo
zais�ovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa
a vo všetkých jej pobočkách. Osoby, ktoré úrad o uve-
rejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto
žiadosti vyhovie�.

(3) Po skončení nútenej správy je pois�ovňa alebo
zais�ovňa povinná bez zbytočného odkladu zvola� mi-
moriadne valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo
do 30 dní od skončenia nútenej správy. Do programu
mimoriadneho valného zhromaždenia je pois�ovňa ale-
bo zais�ovňa povinná zaradi� odvolanie doterajších
a vo¾bu nových členov predstavenstva pois�ovne alebo
zais�ovne a dozornej rady pois�ovne alebo zais�ovne.

§ 60

Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv
alebo zais�ovacích zmlúv a rozširovania záväzkov

(1) Úrad môže pozastavi� pois�ovni, zais�ovni, po-
bočke zahraničnej pois�ovne alebo pobočke zahranič-
nej zais�ovne uzavieranie poistných zmlúv alebo zais-
�ovacích zmlúv a rozširovanie záväzkov, ak je ohrozená
schopnos� pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne plni�
záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv a sankcie uložené
úradom pod¾a § 49 neviedli k zlepšeniu hospodárskej
situácie. Úrad môže pozastavi� pois�ovni alebo zais�ov-
ni uzavieranie poistných zmlúv alebo zais�ovacích
zmlúv a rozširovanie záväzkov aj v súvislosti so zave-
dením nútenej správy.

(2) Pozastavenie pod¾a odseku 1 sa môže týka� uza-
vierania poistných zmlúv na všetky alebo niektoré
poistné odvetvia v rámci jednotlivých poistných dru-
hov, na ktorých vykonávanie bolo pois�ovni udelené

povolenie pod¾a tohto zákona. Pozastavenie pod¾a od-
seku 1 oznámi úrad bez zbytočného odkladu aspoň
v jednom denníku s celoštátnou pôsobnos�ou. Subjek-
ty, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada,
sú povinné tejto žiadosti vyhovie�. V prípade pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej za-
is�ovne úrad informuje o pozastavení pod¾a odseku 1
príslušný orgán doh¾adu štátu, v ktorom má sídlo
zahraničná pois�ovňa alebo zahraničná zais�ovňa, kto-
rá zriadila takúto pobočku.

§ 61

Prevod poistného kmeňa

(1) Úrad môže pois�ovni nariadi� previes� na inú
pois�ovňu poistný kmeň alebo jeho čas�, ak pois�ovňa
nesplní opatrenia uložené úradom v súvislosti s ohro-
zením schopnosti pois�ovne splni� svoje záväzky vyplý-
vajúce z uzavretých poistných zmlúv alebo v súvislosti
so zavedením nútenej správy, alebo v súvislosti s po-
zastavením uzavierania poistných zmlúv a rozširova-
nia záväzkov alebo s odňatím povolenia na vykonáva-
nie pois�ovacej činnosti. Pois�ovňa je povinná v lehote
do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
tia o prevode poistného kmeňa alebo jeho časti pred-
loži� úradu na schválenie návrh postupu tohto prevo-
du. Súčas�ou návrhu musí by� vyjadrenie preberajúcej
pois�ovne, že s prevodom poistného kmeňa alebo jeho
časti súhlasí.

(2) Preberajúca pois�ovňa je povinná do 30 dní po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu, kto-
rým bol schválený návrh postupu prevodu poistného
kmeňa alebo jeho časti, oznámi� osobám, ktorých po-
istných zmlúv sa prevod poistného kmeňa týka, ob-
chodné meno a sídlo preberajúcej pois�ovne a dátum,
dokedy sa musí prevod poistného kmeňa skonči�.

(3) Súčasne s prevodom poistného kmeňa alebo jeho
časti dôjde k prevodu finančných prostriedkov z odo-
vzdávajúcej pois�ovne do preberajúcej pois�ovne vo
výške technických rezerv zodpovedajúcich prevádza-
nému poistnému kmeňu alebo jeho časti.

(4) Preberajúca pois�ovňa vstupuje do všetkých práv
a záväzkov odovzdávajúcej pois�ovne, ktoré boli pred-
metom prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti,
dňom dohodnutým v zmluve o prevode poistného
kmeňa alebo jeho časti. Prevod poistného kmeňa alebo
jeho časti musí by� skončený najneskôr do 60 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu po-
d¾a odseku 1 alebo 5.

(5) Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti sa môže
uskutočni� i na základe žiadosti pois�ovne, o ktorej
úrad rozhodne do 30 dní od jej podania.

(6) V návrhu postupu pod¾a odseku 1 alebo v žiados-
ti pod¾a odseku 5 sa uvedú
a) dôvody prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti,

ak ide o prevod poistného kmeňa alebo jeho časti
na základe žiadosti pois�ovne,

35) § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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b) opis prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho
časti,

c) predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajú-
cej pois�ovne a preberajúcej pois�ovne ako dôsledok
prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti,

d) spôsob a obsah oznámenia osobám, s ktorými boli
uzavreté poistné zmluvy, ktoré sú predmetom pre-
vodu poistného kmeňa alebo jeho časti vrátane
dátumu, do ktorého má by� tento prevod skončený.

(7) Prílohou návrhu postupu pod¾a odseku 1 alebo
žiadosti pod¾a odseku 5 je zmluva o prevode poistného
kmeňa alebo jeho časti medzi odovzdávajúcou pois�ov-
ňou a preberajúcou pois�ovňou; preberajúca pois�ov-
ňa môže by� iba pois�ovňa, ktorej bolo udelené povo-
lenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti pre tie
poistné odvetvia v rámci poistných druhov, ktoré sa
týkajú prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho čas-
ti.

(8) Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti úrad
neschváli, ak by týmto prevodom bola ohrozená schop-
nos� plni� záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv,
ktoré sú predmetom prevodu poistného kmeňa alebo
jeho časti, alebo stabilita preberajúcej pois�ovne, ale-
bo stabilita odovzdávajúcej pois�ovne, ak sa prevod
poistného kmeňa alebo jeho časti uskutočňuje na
základe žiadosti pod¾a odseku 5.

Odňatie  povolenia na vykonávanie
pois�ovacej  č innost i  a lebo povolenia
na vykonávanie zais�ovacej  č innost i

§ 62

(1) Úrad je povinný odňa� povolenie na vykonávanie
pois�ovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie
zais�ovacej činnosti, ak
a) pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ov-

ne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne nezačne do
šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
tohto povolenia vykonáva� činnosti uvedené v tom-
to povolení alebo počas šiestich mesiacov tieto čin-
nosti nevykonáva,

b) pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ov-
ne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne získala toto
povolenie na základe nepravdivých údajov uvede-
ných v žiadosti o udelenie tohto povolenia,

c) ide o pobočku zahraničnej pois�ovne alebo pobočku
zahraničnej zais�ovne a táto zahraničná pois�ovňa
alebo zahraničná zais�ovňa stratila v štáte svojho
sídla oprávnenie na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti alebo zais�ovacej činnosti.

(2) Úrad môže odňa� povolenie na vykonávanie pois-
�ovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zais-
�ovacej činnosti pri vzniku závažných nedostatkov
v činnosti pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničnej
pois�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne a pri
porušovaní požiadaviek na podnikanie pois�ovne, za-
is�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky
zahraničnej zais�ovne, ak
a) pois�ovňa alebo zais�ovňa neplní podmienky pod¾a

§ 5 ods. 2 alebo pobočka zahraničnej pois�ovne

alebo pobočka zahraničnej zais�ovne neplní pod-
mienky pod¾a § 6 ods. 2,

b) pois�ovňa alebo zais�ovňa dosiahne stratu prevyšu-
júcu 50 % základného imania v jednom roku alebo
10 % v troch po sebe nasledujúcich rokoch,

c) pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej pois�ov-
ne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne nesplnila
podmienky na začatie činnosti v lehote určenej
v tomto povolení,

d) zavedenie nútenej správy neviedlo k ekonomické-
mu ozdraveniu pois�ovne alebo zais�ovne,

e) pois�ovňa alebo zais�ovňa nesplnila povinnos� po-
d¾a § 70.

§ 63

(1) Od okamihu doručenia rozhodnutia o odňatí po-
volenia na vykonávanie pois�ovacej činnosti alebo
o odňatí povolenia na vykonávanie zais�ovacej činnos-
ti, alebo odo dňa zániku tohto povolenia nesmie práv-
nická osoba, ktorej bolo odňaté alebo jej zaniklo takéto
povolenie, vykonáva� pois�ovaciu činnos� alebo zais�o-
vaciu činnos� s výnimkou činností, ktoré sú nevyhnut-
né na uplatnenie jej poh¾adávok a vyrovnanie záväz-
kov.

(2) Rozhodnutie o odňatí povolenia na vykonávanie
pois�ovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vyko-
návanie zais�ovacej činnosti zašle právnická osoba,
ktorej bolo odňaté takéto povolenie, Obchodnému ves-
tníku na uverejnenie do 30 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

(3) Právoplatné rozhodnutie o odňatí povolenia na
vykonávanie pois�ovacej činnosti alebo o odňatí povo-
lenia na vykonávanie zais�ovacej činnosti pobočke za-
hraničnej pois�ovne alebo pobočke zahraničnej zais-
�ovne oznámi úrad príslušnému orgánu doh¾adu toho
štátu, v ktorom má sídlo zahraničná pois�ovňa alebo
zahraničná zais�ovňa, ktorá zriadila takúto pobočku.
Ak je vydané rozhodnutie o odňatí povolenia na vyko-
návanie pois�ovacej činnosti alebo o odňatí povolenia
na vykonávanie zais�ovacej činnosti pois�ovni alebo
zais�ovni, ktorá má zriadenú pobočku v zahraničí,
úrad oznámi túto skutočnos� aj príslušnému orgánu
doh¾adu štátu, v ktorom má pois�ovňa alebo zais�ovňa,
ktorej bolo odňaté takéto povolenie, svoju pobočku.

(4) Odňatie povolenia na vykonávanie pois�ovacej
činnosti alebo odňatie povolenia na vykonávanie zais-
�ovacej činnosti sa zapisuje do obchodného registra.
Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
tia o odňatí povolenia na vykonávanie pois�ovacej čin-
nosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zais�o-
vacej činnosti úrad zašle rozhodnutie s návrhom na
zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný
register; pri zápise tejto skutočnosti sa nepoužije usta-
novenie osobitného zákona.35)

(5) Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právo-
platnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vykonáva-
nie pois�ovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na
vykonávanie zais�ovacej činnosti úrad podá príslušné-
mu súdu návrh na zrušenie a likvidáciu tejto právnic-
kej osoby a na vymenovanie likvidátora. Súd pred
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rozhodnutím o zrušení nemôže použi� postup pod¾a
osobitného zákona.36)

(6) Konanie o odňatí povolenia na vykonávanie pois-
�ovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonáva-
nie zais�ovacej činnosti sa zastaví na základe právo-
platného rozhodnutia o vyhlásení konkurzu pod¾a
osobitného zákona.4)

§ 64

Likvidácia pois�ovne alebo zais�ovne

(1) Na likvidáciu pois�ovne alebo zais�ovne sa pou-
žijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento
zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sa pois�ovňa alebo zais�ovňa zrušuje s likvi-
dáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora
je oprávnený poda� iba úrad. Pri zápise vstupu pois-
�ovne alebo zais�ovne do likvidácie a pri zápise likvi-
dátora sa nepoužije ustanovenie osobitného zákona.35)

(3) Likvidátorom nesmie by� osoba, ktorá má alebo
mala osobitný vz�ah k pois�ovni alebo zais�ovni.

(4) Za osoby, ktoré majú osobitný vz�ah k pois�ovni
alebo zais�ovni, sa na účely tohto zákona považujú
a) členovia predstavenstva pois�ovne alebo zais�ovne,

vedúci zamestnanci pois�ovne alebo zais�ovne, ïal-
ší zamestnanci pois�ovne alebo zais�ovne určení
stanovami pois�ovne alebo zais�ovne a prokurista
pois�ovne alebo zais�ovne,

b) členovia dozornej rady pois�ovne alebo zais�ovne,
c) fyzické osoby majúce kontrolu nad pois�ovňou ale-

bo zais�ovňou a členovia predstavenstva právnic-
kých osôb majúcich kontrolu nad pois�ovňou alebo
zais�ovňou a ich vedúci zamestnanci,

d) osoby blízke31) členom predstavenstva pois�ovne
alebo zais�ovne, dozornej rady pois�ovne alebo za-
is�ovne, vedúcim zamestnancom pois�ovne alebo
zais�ovne alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu
nad pois�ovňou alebo zais�ovňou,

e) akcionári, ak sú fyzickými osobami, s významným
vplyvom na pois�ovňu alebo zais�ovňu, 

f) fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred
podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom po-
is�ovne alebo zais�ovne alebo sa na audite pois�ov-
ne alebo zais�ovne podie¾ala bez vyslovenia výhrad
k činnosti pois�ovne alebo zais�ovne,

g) člen predstavenstva inej pois�ovne alebo zais�ovne
a vedúci pobočky zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočky zahraničnej zais�ovne alebo jeho zástupca.

(5) S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora
určí úrad výšku a splatnos� jeho odmeny.

(6) Osoby, ktoré sa podie¾ajú na likvidácii pois�ovne
alebo zais�ovne, sú povinné zachováva� mlčanlivos�
o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním
likvidácie voči všetkým osobám okrem úradu v súvis-
losti s plnením jeho úloh pod¾a tohto zákona alebo
osobitného zákona;3) ustanovenia § 41 týmto nie sú
dotknuté.

(7) Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného od-
kladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebe-
hu likvidácie v súlade s osobitným predpisom26) a ïal-
šie podklady vyžadované úradom na účely posúdenia
činnosti likvidátora a priebehu likvidácie. 

§ 65

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykona-
la úkon, ktorým došlo k porušeniu § 36 ods. 1 písm. a)
alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas pod¾a § 36
ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže
úrad pozastavi� výkon práva zúčastni� sa a hlasova�
na valnom zhromaždení pois�ovne alebo zais�ovne
a práva požiada� o zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia pois�ovne alebo zais�ovne.

(2) Pois�ovňa alebo zais�ovňa je povinná pä� dní pred
dňom konania valného zhromaždenia da� príkaz cen-
trálnemu depozitárovi na registráciu pozastavenia
práva naklada� pre všetky zaknihované akcie, ktoré
vydala.

(3) Pois�ovňa alebo zais�ovňa je povinná predloži�
úradu výpis z jej registra emitenta cenných papierov
a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keï bol
vykonaný príkaz pois�ovne alebo zais�ovne na regis-
tráciu pozastavenia práva naklada� pre všetky zakni-
hované akcie, ktoré pois�ovňa alebo zais�ovňa vydala.
Výpis sa nesmie vyhotovi� skôr, ako sa takáto registrá-
cia vykonala. Tento výpis je pois�ovňa alebo zais�ovňa
povinná doruči� úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad
bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne
označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvede-
ných v odseku 1 a doručí ho pois�ovni alebo zais�ovni
najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania valného
zhromaždenia pois�ovne alebo zais�ovne.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených
v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise pod¾a odseku 3
písomne označí osobu, u ktorej zistil dôvod na poza-
stavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia3)
vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odse-
ku 1 doručí úrad tejto osobe a pois�ovni alebo zais�ov-
ni najneskôr v deň konania valného zhromaždenia.
Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia3)
je pois�ovňa alebo zais�ovňa viazaná. Za doručenie sa
považuje doručenie rozhodnutia o uložení predbežné-
ho opatrenia3) aj zástupcovi splnomocnenému na za-
stupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Pois�ovňa alebo zais�ovňa nesmie na svojom val-
nom zhromaždení pripusti� účas� osoby označenej
úradom pod¾a odseku 3 ani osôb splnomocnených
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 schopnosti val-
ného zhromaždenia uznáša� sa ani pri rozhodovaní

36) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie
podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré
sú uvedené vo výpise predloženom pois�ovňou alebo
zais�ovňou pod¾a odseku 3, sa nevyžaduje predchá-
dzajúci súhlas úradu pod¾a § 36 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 takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné
tejto žiadosti vyhovie�.

(9) Úrad je oprávnený poda� súdu návrh na vyhláse-
nie rozhodnutia valného zhromaždenia pois�ovne ale-
bo zais�ovne za neplatné pre rozpor so zákonmi, s iný-
mi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so
stanovami pois�ovne alebo zais�ovne do troch mesia-
cov odo dňa, keï sa o tomto rozhodnutí dozvedel,
najneskôr do jedného roka od prijatia tohto rozhodnu-
tia.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 66

(1) Na pois�ovňu, zais�ovňu, pobočku zahraničnej
pois�ovne a pobočku zahraničnej zais�ovne sa vz�ahu-
jú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zá-
kon neustanovuje inak.

(2) Pois�ovňa a zais�ovňa môžu vyda� akcie len ako
zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podo-
by alebo formy sa zakazuje.

(3) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje oso-
bitný zákon3), ak tento zákon neustanovuje inak.

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

§ 67

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.

§ 68

(1) Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie
pois�ovne alebo zais�ovne vrátane zlúčenia inej práv-
nickej osoby s pois�ovňou alebo zais�ovňou nesmie by�
na ujmu verite¾ov pois�ovne alebo zais�ovne.

(2) Právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na
vykonávanie pois�ovacej činnosti alebo odňaté povole-
nie na vykonávanie zais�ovacej činnosti, alebo ktorej
zaniklo toto povolenie, vykonáva činnosti pod¾a § 63
ods. 1 ako pois�ovňa, zais�ovňa, pobočka zahraničnej
pois�ovne alebo pobočka zahraničnej zais�ovne pod¾a
tohto zákona dovtedy, kým vyrovná svoje poh¾adávky

a záväzky. Povinnosti pois�ovne, zais�ovne, pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej za-
is�ovne predklada� účtovné výkazy, štatistické výkazy
a hlásenia pod¾a tohto zákona sa na takúto právnickú
osobu nevz�ahujú.

§ 69

Bez predchádzajúceho súhlasu úradu pod¾a § 36 je
každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci sú-
hlas, neplatný. Neplatný je tiež každý úkon vykonaný
na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na
základe nepravdivých údajov.

§ 70

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonáva-
jú činnos� v oblasti pois�ovníctva v súlade s doterajší-
mi predpismi, sú povinné zosúladi� svoje právne po-
mery s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do
1. marca 2003. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4
ods. 11 písm. b).

(2) Pois�ovne alebo pobočky zahraničných pois�ovní,
ktoré vykonávali pois�ovaciu činnos� v súlade s dote-
rajšími predpismi, sa odo dňa nadobudnutia účinnosti
tohto zákona považujú za pois�ovne alebo pobočky
zahraničnej pois�ovne, ktorým bolo udelené povolenie
pod¾a tohto zákona.

§ 71

(1) Pois�ovací maklér, ktorý ku dňu účinnosti tohto
zákona vykonával činnos� pod¾a doterajších predpi-
sov, je povinný do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto
zákona poda� úradu žiados� o udelenie povolenia po-
d¾a § 13. Ak pois�ovací maklér v tejto lehote žiados�
o udelenie povolenia pod¾a § 13 nepodá, povolenie
udelené pod¾a doterajších predpisov uplynutím tejto
lehoty zaniká. Ak pois�ovací maklér podal žiados�
o udelenie povolenia pod¾a § 13 úradu včas, povolenie
udelené pod¾a doterajších predpisov zaniká dňom prá-
voplatnosti rozhodnutia úradu o tejto žiadosti.

(2) V žiadosti pod¾a odseku 1 je žiadate¾ povinný
uvies� údaje pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) a b).

(3) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 sú doklady
pod¾a § 13 ods. 6.

(4) Na rozhodovanie o žiadosti pod¾a odseku 1 sa
primerane vz�ahuje § 13.

§ 72

(1) Konania o uložení pokút alebo iných sankcií za-
čaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia
pod¾a doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnos-
ti pois�ovní a zais�ovní a iných osôb, ku ktorým došlo
pod¾a doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo
konanie pod¾a doterajších predpisov, posudzujú a pre-
jednávajú pod¾a tohto zákona, ak ide o také nedostat-
ky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto
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zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno
uloži� len také opatrenie na odstránenie protiprávneho
stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sank-
ciu, ktoré umožňuje tento zákon. Právne účinky úko-
nov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účin-
nosti tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti
tohto zákona ešte neskončili, sa vz�ahujú ustanovenia
doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neusta-
novovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vyko-
nanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplat-
ne neukončených pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona, lehoty pod¾a tohto zákona sa uplatnia tým, že
začínajú plynú� dňom nadobudnutia účinnosti tohto
zákona.

§ 73

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

o pois�ovníctve v znení zákona Slovenskej národnej
rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 197/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 306/1995 Z. z., zákona
č. 356/1997 Z. z., zákona č. 101/2000 Z. z., záko-
na č. 329/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba,
použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov tech-
nických rezerv pois�ovne v znení vyhlášky
č. 177/1999 Z. z. a vyhlášky č. 1/2000 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb.,
zákona č. 94/1988 Zb., zákona č . 188/1988 Zb.,
zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb.,
zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb.,

zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z.,
zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z.,
zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z.
a zákona č. 281/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 788 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „schválené orgá-
nom štátneho dozoru v pois�ovníctve“.

Čl. III

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom po-
istení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa mení takto:

1. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete vypúš�ajú slová „schvá-
lené dozorným orgánom“ a vypúš�a sa druhá veta.

2. V § 6 ods. 3 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami
„Úrad pre finančný trh11) (ïalej len „úrad“).“

Čl. IV

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach
podnikania cestovných kancelárií a cestovných agen-
túr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V § 11 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „a schválené vše-
obecné poistné podmienky Úradom pre finančný trh
pod¾a osobitného predpisu9)“.

Čl. V

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. marca 2002
s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7,
ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nadobudnutia plat-
nosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Eu-
rópskym spoločenstvám.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ POD¼A POISTNÝCH DRUHOV

A — životné poistenie

Poistné odvetvie
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
4. Poistenie pod¾a bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
5. Dôchodkové poistenie.
6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením pod¾a tohto poistného odvetvia uvedeného

v bodoch 1 až 4.

B — neživotné poistenie

Poistné odvetvie
1. Poistenie úrazu

a) s jednorazovým plnením,
b) s opakovaným plnením,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich.

2. Poistenie choroby
a) s jednorazovým plnením,
b) s opakovaným plnením,
c) s kombinovaným plnením,
d) zmluvné poistenie a pripoistenie.

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než ko¾ajových
a) motorových,
b) nemotorových.

4. Poistenie škôd na ko¾ajových dopravných prostriedkoch.

5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.

6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a) riečnych,
b) jazerných,
c) námorných.

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez oh¾adu na použitý dopravný
prostriedok.

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.

Príloha k zákonu č. 95/2002 Z. z.
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 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom,
alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.

10. Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) dopravcu.

11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostried-
ku vrátane zodpovednosti dopravcu.

12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo
námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

14. Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnos�,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) po¾nohospodársky úver.

15. Poistenie kaucie
a) priame záruky,
b) nepriame záruky.

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z
a) výkonu povolania,
b) nedostatočného príjmu,
c) zlých poveternostných podmienok,
d) straty zisku,
e) trvalých všeobecných nákladov,
f) neočakávaných obchodných výdajov,
g) straty trhovej hodnoty,
h) straty pravidelného zdroja príjmov,
i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) ostatných finančných strát.

17. Poistenie právnej ochrany.

18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.

C — Skupiny neživotného poistenia (B)

Na vykonávanie pois�ovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie orgánu doh¾adu v pois�ovníctve
vydáva pod označením týchto skupín:
a) „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 1 a 2,
b) „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 3, 7 a 10,
c) „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 6, 7 a 12,
d) „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 5, 7 a 11,
e) „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 8 a 9,
f) „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 10 až 13,
g) „Poistenie úveru a kaucie“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 14 a 15,
h) „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia pod¾a bodov 1 až 18.

Pois�ovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie pois�ovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie alebo
viaceré poistné odvetvia, môže uzavrie� poistnú zmluvu aj na poistné riziko patriace do poistného odvetvia, pre
ktoré jej nebolo udelené povolenie (doplnkové poistenie) za predpokladu, že toto riziko
a) je spojené s hlavným poistným rizikom,
b) sa týka predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a
c) je poistené poistnou zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.

Doplnkovým poistením nemôže by� poistné riziko patriace do poistných odvetví uvedených v bodoch 14 a 15.
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96

Z Á K O N

z 5. februára 2002

o doh¾ade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) zriadenie, pôsobnos�, organizáciu, činnos� a hospo-

dárenie Úradu pre finančný trh (ïalej len „úrad“),
b) postup úradu pri vykonávaní doh¾adu nad finanč-

ným trhom v oblasti kapitálového trhu a pois�ov-
níctva pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných záko-
nov1) (ïalej len „doh¾ad“) a spoluprácu a súčinnos�
úradu s inými orgánmi a právnickými osobami a fy-
zickými osobami v Slovenskej republike a v zahra-
ničí pri vykonávaní tohto doh¾adu.

§ 2

Zriadenie úradu

Zriaïuje sa úrad ako právnická osoba, ktorej sa
v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie doh¾adu
pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných zákonov.1)
Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho
sídlom je Bratislava.

§ 3

Pôsobnos� úradu

(1) Úrad
a) vykonáva doh¾ad nad činnos�ou obchodníka s cen-

nými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka
s cennými papiermi, sprostredkovate¾a investič-
ných služieb, burzy cenných papierov, centrálneho
depozitára cenných papierov, správcovskej spoloč-
nosti, podielového fondu, pois�ovne, pobočky za-
hraničnej pois�ovne, pois�ovacieho makléra
a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo
osobitným zákonom1) aj nad inými osobami a sub-

jektmi a nad skupinami osôb a subjektov, ktorým
osobitné zákony v oblasti kapitálového trhu alebo
pois�ovníctva ukladajú povinnosti (ïalej len „do-
hliadaný subjekt“), tým, že
1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto záko-

na a osobitných zákonov,1)
2. vedie konania pod¾a tohto zákona a osobitných

zákonov v oblasti kapitálového trhu a pois�ovníc-
tva1) (ïalej len „konanie“) a vydáva povolenia a iné
rozhodnutia pod¾a tohto zákona a osobitných zá-
konov1) a dohliada na plnenie ním vydaných roz-
hodnutí vrátane dodržiavania podmienok urče-
ných v týchto rozhodnutiach,

3. vykonáva doh¾ad na dia¾ku a doh¾ad na mieste
nad dohliadanými subjektmi,

b) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo“) na príprave ná-
vrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti kapitálového trhu a pois�ovníctva, 

c) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu
a za podmienok ustanovených týmto zákonom so
zahraničnými orgánmi doh¾adu v oblasti kapitálo-
vého trhu a pois�ovníctva (ïalej len „zahraničný
orgán doh¾adu“),

d) plní ïalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon
alebo osobitný zákon.1)

(2) Úrad vykonáva doh¾ad nestranne a nezávisle od
štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy,
iných orgánov verejnej moci a od ïalších právnických
osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány
územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani
ïalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú
ovplyvňova� úrad pri vykonávaní doh¾adu. Ustanove-
nie tohto odseku sa rovnako vz�ahuje na vykonávanie
funkcií v orgánoch úradu.

§ 4

(1) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ïalej
len „vláda“)
a) správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajú-

ceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna, 
b) správu o hospodárení úradu za obdobie predchá-

dzajúceho kalendárneho roka každoročne do
30. júna,

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 96/2002 Z. z.
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch).
Zákon č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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c) polročnú správu o stave kapitálového trhu za prvý
polrok kalendárneho roka do 31. októbra,

d) polročnú správu o stave pois�ovníctva za prvý pol-
rok kalendárneho roka do 31. októbra,

e) ročnú správu o stave kapitálového trhu za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna,

f) ročnú správu o stave pois�ovníctva za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna.

(2) Správy pod¾a odseku 1 úrad zverejňuje vo vestní-
ku úradu (§ 46) do 30 dní po ich prerokovaní vo vláde.

DRUHÁ  ČASŤ

ORGANIZÁCIA A RIADENIE ÚRADU

§ 5

Orgány úradu

Orgánmi úradu sú
a) rada úradu (ïalej len „rada“),
b) generálny riadite¾ úradu (ïalej len „generálny riadi-

te¾ “),
c) dozorný výbor úradu (ïalej len „dozorný výbor“).

§ 6

Rada

(1) Rada je štatutárnym a výkonným orgánom úra-
du.

(2) Rada 
a) rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu

vydaným v prvom stupni,
b) navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho generálne-

mu riadite¾ovi na zaujatie stanoviska a dozornému
výboru na schválenie, 

c) navrhuje výšku príspevkov (§ 53) a tento návrh
predkladá dozornému výboru na schválenie, 

d) navrhuje podmienky tvorby fondov úradu, ich výš-
ku a spôsob použitia a tento návrh predkladá do-
zornému výboru na schválenie,

e) schva¾uje správu o činnosti úradu po predložení
stanoviska dozorného výboru,

f) prerokúva návrh správy o hospodárení úradu
a predkladá ho dozornému výboru na schválenie,

g) schva¾uje správy o stave kapitálového trhu a sprá-
vy o stave pois�ovníctva,

h) schva¾uje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci,
súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov
medzi úradom a zahraničnými orgánmi doh¾adu
alebo medzi úradom a orgánmi verejnej moci v Slo-
venskej republike, ktoré vykonávajú doh¾ad alebo
dozor pod¾a osobitných zákonov,2)

i) schva¾uje organizačný poriadok úradu, poriadok
úradu na odmeňovanie prizvaných osôb a iné vnú-
torné predpisy úradu,

j) schva¾uje rokovací poriadok rady,
k) navrhuje mzdové a iné požitky členov rady a tento

návrh predkladá dozornému výboru na schválenie,
l) navrhuje audítora na overenie účtovnej závierky

úradu a tento návrh predkladá dozornému výboru
na schválenie,

m) rozhoduje o ïalších veciach, ak nie sú zverené týmto
zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu,

n) schva¾uje metodické usmernenia a odporúčania
úradu vysvet¾ujúce uplatňovanie osobitných záko-
nov1) v praxi. 

(3) Rada zabezpečí na účely plnenia úloh generálne-
ho riadite¾a pod¾a § 9 a 14 zriadenie organizačného
útvaru generálneho riadite¾a; na tieto účely sa osobit-
ne rozpočtujú aj náklady na činnos� tohto organizač-
ného útvaru v rozpočte úradu.

(4) Na platnos� písomných právnych úkonov v mene
úradu sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov
rady. Druhostupňové rozhodnutia podpisujú najme-
nej dvaja členovia rady poverení radou, z ktorých je
aspoň jeden predsedom rady alebo podpredsedom ra-
dy.

§ 7

(1) Rada má pä� členov. Členmi rady sú
a) predseda rady, 
b) dvaja podpredsedovia rady, z toho jeden podpred-

seda rady pre doh¾ad nad kapitálovým trhom a je-
den podpredseda rady pre doh¾ad nad pois�ovníc-
tvom,

c) ïalší dvaja členovia, ktorí nie sú zamestnancami
úradu.

(2) Funkčné obdobie člena rady je pä�ročné.

(3) Členstvo v rade je obmedzené najviac na dve za
sebou nasledujúce funkčné obdobia.

(4) Členov rady vymenúva a odvoláva vláda, z toho
predsedu rady, podpredsedov rady a jedného člena
rady na základe návrhu ministra financií Slovenskej
republiky (ïalej len „minister“) a ïalšieho člena rady
na základe návrhu guvernéra Národnej banky Sloven-
ska.

(5) Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funk-
cie predsedu rady a podpredsedov rady, im vzniká
pracovný pomer3) k úradu, ak v čase vymenovania
neboli zamestnancami úradu.

(6) Za člena rady môže by� vymenovaná fyzická oso-
ba s odbornými vedomos�ami a skúsenos�ami v oblas-
ti finančníctva, ktorá má spôsobilos� na právne úkony
v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za odborné
vedomosti a skúsenosti sa považuje ukončené úplné
vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania
a najmenej pä� rokov praxe v oblasti finančníctva,

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon 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, 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.

3) § 9 ods. 4 Zákonníka práce.
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z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej
alebo pedagogickej funkcii. Za bezúhonnú sa považuje
fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin; bezúhonnos� sa preukazuje vý-
pisom z registra trestov4) nie starším ako tri mesiace.

 (7) Funkcia člena rady je nezlučite¾ná s funkciou
prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, proku-
rátora, generálneho riadite¾a (§ 9), člena dozorného
výboru (§ 10) a s inou funkciou, povolaním alebo za-
mestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samo-
správy alebo inom orgáne verejnej moci. Nezlučite¾-
nos� funkcie člena rady s inou funkciou, povolaním
alebo zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej
samosprávy alebo orgáne verejnej moci neplatí pre
ïalších dvoch členov rady, ktorí nie sú zamestnanca-
mi úradu. Funkcia člena rady je tiež nezlučite¾ná
s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozor-
nom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vyko-
návajúcej podnikate¾skú činnos�, s podnikaním
a s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnos�ou,
ktorá môže by� v rozpore s výkonom funkcie člena
rady. Člen rady nesmie vykonáva� ani žiadnu inú
funkciu alebo nezárobkovú činnos�, ktorá môže by�
v rozpore s výkonom funkcie člena rady. 

 (8) Ak člen rady v čase jeho vymenovania do tejto
funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie,
zamestnanie alebo činnos�, ktorá je nezlučite¾ná
s funkciou člena rady, je povinný bez zbytočného od-
kladu preukázate¾ne urobi� právny úkon smerujúci
k skončeniu každej takej funkcie, povolania, zamest-
nania alebo činnosti a je povinný bez zbytočného od-
kladu skonči� každú takú funkciu, povolanie, zamest-
nanie alebo činnos�.

 (9) Členovia rady sú povinní bez zbytočného odkla-
du po svojom vymenovaní doruči� predsedovi vlády
písomné oznámenie, v ktorom uvedú, či spĺňajú pod-
mienky nezlučite¾nosti svojej funkcie s inými funkcia-
mi, povolaniami, zamestnaniami alebo činnos�ami
pod¾a odseku 7.

(10) Funkcia člena rady zaniká
a) dňom uplynutia funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na písomnú žiados� člena rady

doručenú vláde, a to dňom jej doručenia, ak v nej
nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie, 

c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odse-
ku 11,

d) smr�ou alebo vyhlásením za mŕtveho.5)

(11) Člena rady odvolá vláda z jeho funkcie, ak 
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za

úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsú-
dený za trestný čin a súd nerozhodol o podmieneč-
nom odložení výkonu trestu odňatia slobody, 

b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos� na právne úkony bola
obmedzená,

c) nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovo¾u-
je sústavne, najmenej počas jedného roka, vykoná-
va� funkciu, 

d) začal vykonáva� funkciu, povolanie, zamestnanie
alebo činnos�, ktorá je nezlučite¾ná s funkciou čle-
na rady, alebo ak nesplnil povinnos� pod¾a odse-
ku 9.

(12) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena rady
z jeho funkcie rozhoduje súd.

§ 8

(1) Rada zasadá pravidelne najmenej jedenkrát do
mesiaca. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda ra-
dy, v jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda
rady. Predseda rady je povinný tiež zvola� rokovanie
rady na základe písomného návrhu podpredsedu rady
spoločne najmenej s dvoma ïalšími členmi rady alebo
na základe písomného návrhu dozorného výboru do
siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak
predseda rady túto povinnos� nesplní, rokovanie rady
zvolá bez zbytočného odkladu podpredseda rady.

(2) Rada je schopná uznáša� sa, ak je prítomný
predseda rady alebo ním poverený podpredseda rady
a aspoň ïalší dvaja členovia rady. Na prijatie rozhod-
nutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov rady. Každý člen rady má právo, aby
jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím rady bolo
na jeho žiados� uvedené v zápisnici z rokovania. Ak
rada rozhoduje v druhom stupni a niektorý jej člen sa
zúčastnil v tej istej veci na konaní prvého stupňa,
tento člen je vylúčený z hlasovania rady; na jeho hlas
sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uzná-
ša� sa ani pri rozhodovaní rady.

(3) Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa
môže zúčastni� poverený člen dozorného výboru, po-
verený člen bankovej rady Národnej banky Slovenska
a ïalšie osoby, ktoré na rokovanie prizve rada. Rada
úradu môže rozhodnú� o zverejnení výsledku svojho
rokovania, z rokovania rady sa však zverejňujú infor-
mácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon; tým nie
sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, ktoré
ukladajú povinnos� utajova� alebo zachováva� mlčan-
livos� o nimi ustanovených informáciách. 

§ 9

Generálny riadite¾

(1) Generálneho riadite¾a vymenúva a odvoláva vlá-
da na základe návrhu ministra. Dňom, ktorý bol urče-
ný za deň nástupu do funkcie generálneho riadite¾a,
vzniká mu pracovný pomer k úradu, ak v čase vyme-
novania nebol zamestnancom úradu.

(2) Funkčné obdobie generálneho riadite¾a je štvor-
ročné. Na generálneho riadite¾a sa rovnako vz�ahujú
ustanovenia § 7 ods. 3, 6 až 12.

4) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
5) § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
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(3) Generálny riadite¾ riadi organizačný útvar, ktorý
vykonáva doh¾ad na dia¾ku, doh¾ad na mieste a rozho-
duje v konaní v prvom stupni. 

(4) Generálneho riadite¾a počas jeho neprítomnosti
zastupuje zástupca generálneho riadite¾a. Tým nie je
dotknuté ustanovenie § 21 ods. 7. 

(5) Generálny riadite¾ sa vyjadruje k zásadným ma-
teriálom prerokúvaným v iných orgánoch úradu, naj-
mä k návrhu rozpočtu úradu.

§ 10

Dozorný výbor

(1) Dozorný výbor je kontrolným orgánom úradu.

(2) Dozorný výbor má pä� členov. Členmi dozorného
výboru sú
a) predseda, 
b) podpredseda, 
c) ïalší traja členovia.

(3) Členov dozorného výboru vymenúva a odvoláva
vláda. Vláda vymenúva predsedu dozorného výboru na
základe návrhu ministra, podpredsedu dozorného vý-
boru na základe návrhu guvernéra Národnej banky
Slovenska a ïalších troch členov dozorného výboru na
základe návrhu záujmových združení6) dohliadaných
subjektov.

(4) Ak návrhy záujmových združení dohliadaných
subjektov nie sú vláde doručené v určenej lehote,
vymenuje vláda týchto členov dozorného výboru na
základe návrhu ministra. Lehota na podanie návrhu
záujmových združení dohliadaných subjektov nesmie
by� kratšia ako osem kalendárnych dní.

(5) Funkčné obdobie člena dozorného výboru je šes�-
ročné.

(6) Členstvo v dozornom výbore je obmedzené naj-
viac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

(7) Za člena dozorného výboru môže by� vymenovaná
fyzická osoba s náležitými odbornými vedomos�ami
a skúsenos�ami v oblasti finančníctva, ktorá má spô-
sobilos� na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je
bezúhonná. Za odborné vedomosti a skúsenosti sa
považuje ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie
univerzitného zamerania a najmenej tri roky praxe
v oblasti finančníctva. Za bezúhonnú sa považuje fy-
zická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin; bezúhonnos� sa preukazuje vý-
pisom z registra trestov4) nie starším ako tri mesiace.

(8) Funkcia člena dozorného výboru je nezlučite¾ná
s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, pro-
kurátora, sudcu, štátnych tajomníkov ministerstiev,
vedúcich úradov ministerstiev, predsedov (vedúcich
alebo riadite¾ov) ïalších ústredných orgánov štátnej
správy a ich štatutárnych zástupcov a s funkciou, po-
volaním alebo zamestnaním v orgáne územnej samo-
správy. Členmi dozorného výboru nemôžu by� ani
členovia rady (§ 6 až 8), generálny riadite¾ (§ 9) ani

zamestnanci úradu. Ak člen dozorného výboru v čase
jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vyko-
náva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnos�,
ktorá je nezlučite¾ná s funkciou člena dozorného vý-
boru, je povinný bez zbytočného odkladu preukázate¾-
ne urobi� právny úkon smerujúci k skončeniu každej
takej funkcie, povolania, zamestnania alebo činnosti
a je povinný bez zbytočného odkladu skonči� každú
takú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnos�.

 (9) Členovia dozorného výboru sú povinní bez zby-
točného odkladu po svojom vymenovaní doruči� pred-
sedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedú, či
spĺňajú podmienky nezlučite¾nosti svojej funkcie
s inými funkciami, povolaniami, zamestnaniami alebo
činnos�ami pod¾a odseku 8.

(10) Funkcia člena dozorného výboru zaniká
a) dňom uplynutia funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na písomnú žiados� člena do-

zorného výboru doručenú vláde, a to dňom jej do-
ručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzda-
nia sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odse-
ku 11,

d) smr�ou alebo vyhlásením za mŕtveho.5)

(11) Člena dozorného výboru odvolá vláda z jeho
funkcie, ak 
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za

úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsú-
dený za trestný čin a súd nerozhodol o podmieneč-
nom odložení výkonu trestu odňatia slobody,

b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos� na právne úkony bola
obmedzená,

c) nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovo¾u-
je, najmenej počas jedného roka, vykonáva� funk-
ciu,

d) začal vykonáva� funkciu, povolanie, zamestnanie
alebo činnos�, ktorá je nezlučite¾ná s funkciou čle-
na rady, alebo ak nesplnil povinnos� pod¾a odse-
ku 9.

(12) Člena dozorného výboru môže vláda odvola�
z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené
v odseku 11, na základe návrhu toho, kto podal návrh
na vymenovanie člena dozorného výboru.

(13) Dozorný výbor 
a) kontroluje hospodárenie úradu,
b) schva¾uje rozpočet úradu (§ 51) na návrh rady po

predložení stanoviska generálneho riadite¾a (§ 9
ods. 5),

c) schva¾uje výšku príspevkov (§ 53) na návrh rady, 
d) vyjadruje sa k správe o činnosti úradu za obdobie

predchádzajúceho kalendárneho roka [§ 4 ods. 1
písm. a)] a svoje stanovisko predkladá rade,

e) schva¾uje správu o hospodárení úradu za obdobie
predchádzajúceho roka, 

f) schva¾uje audítora na overenie ročnej účtovnej zá-
vierky na návrh rady,

6) § 20f až 21 Občianskeho zákonníka.
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g) schva¾uje ročnú účtovnú závierku overenú audíto-
rom,

h) schva¾uje mzdové a iné funkčné požitky členom rady
na návrh rady,

i) schva¾uje mzdové a iné funkčné požitky generálne-
mu riadite¾ovi,

j) schva¾uje podmienky tvorby fondov úradu, ich výš-
ku a spôsob použitia, 

k) predkladá vláde správu o svojej kontrolnej činnosti
za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,

l) navrhuje zvolanie rady, ak zistí závažné nedostatky,
ktoré môžu ma� dosah na hospodárenie úradu,

m) schva¾uje rokovací poriadok dozorného výboru.

(14) Predsedovi dozorného výboru za výkon jeho
funkcie patrí mesačná odmena vo výške dvojnásobku
priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike
pod¾a zistení Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky za predchádzajúci kalendárny rok. Podpredsedovi
dozorného výboru za výkon jeho funkcie patrí mesačná
odmena vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej
mzdy v Slovenskej republike pod¾a zistení Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci ka-
lendárny rok. Ostatným členom dozorného výboru za
výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške
1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej
republike pod¾a zistení Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačné
odmeny sa vyplácajú z prostriedkov úradu.

(15) Členovia dozorného výboru sú oprávnení zis�o-
va� stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazera�
do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia
úradu a požadova� potrebné vysvetlenia od zamest-
nancov úradu a od členov rady.

(16) Ak dozorný výbor pri svojej činnosti zistí poru-
šenie právnych predpisov v činnosti úradu, bez zby-
točného odkladu o tom informuje radu.

(17) Rokovania dozorného výboru sa konajú najme-
nej raz mesačne.

(18) Rokovanie dozorného výboru zvoláva a vedie
jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda do-
zorného výboru. Predseda dozorného výboru je povin-
ný tiež zvola� rokovanie dozorného výboru na základe
písomného návrhu podpredsedu dozorného výboru
spoločne najmenej s dvoma ïalšími členmi dozorného
výboru alebo na základe písomného návrhu rady do
siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak
predseda dozorného výboru túto povinnos� nesplní,
rokovanie dozorného výboru zvolá bez zbytočného od-
kladu podpredseda dozorného výboru.

(19) Dozorný výbor je schopný uznáša� sa, ak je

prítomný predseda dozorného výboru alebo podpred-
seda dozorného výboru a aspoň traja ïalší členovia
dozorného výboru. Na prijatie rozhodnutí dozorného
výboru je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov dozorného výboru; na prijatie rozhodnutí uve-
dených v odseku 13 písm. b), c), h), i) a j) je potrebný
súhlas najmenej štyroch členov dozorného výboru.
Každý člen dozorného výboru má právo, aby jeho
nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím dozorného vý-
boru bolo na jeho žiados� uvedené v zápisnici z roko-
vania dozorného výboru.

(20) Rokovanie dozorného výboru je neverejné. Na
rokovaní dozorného výboru sa môžu zúčastni� osoby,
ktoré na rokovanie prizve dozorný výbor. Dozorný vý-
bor môže rozhodnú� o zverejnení výsledku svojho ro-
kovania, z rokovania dozorného výboru sa však zverej-
ňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento
zákon; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov, ktoré ukladajú povinnos� utajova� alebo
zachováva� mlčanlivos� o nimi ustanovených informá-
ciách. 

§ 11

Povinnos� mlčanlivosti

(1) Členovia rady, členovia dozorného výboru, gene-
rálny riadite¾, zamestnanci úradu, prizvané osoby
(§ 18), členovia poradnej komisie (§ 42) a všetky ïalšie
osoby, ktoré sa akoko¾vek dozvedeli o skutočnostiach
súvisiacich s činnos�ou úradu, sú povinné zachováva�
o nich mlčanlivos�; to neplatí, ak ide o skutočnosti,
ktoré sa zverejňujú pod¾a tohto zákona alebo osobit-
ných zákonov.1) Povinnos� mlčanlivosti trvá aj po
skončení výkonu ich funkcie alebo zamestnania, alebo
iného právneho vz�ahu s úradom.

(2) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti pod¾a odse-
ku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a) Národnej banke Slovenska na účely bankového do-

h¾adu alebo devízovej kontroly,7)
b) ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej oso-

bitným predpisom,8)
c) správcovi dane na účely pod¾a osobitného predpi-

su,9)
d) súdu na účely občianskeho súdneho konania,
e) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trest-

ného konania,
f) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície

Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanove-
ných osobitným zákonom,10) 

g) orgánu kontroly alebo orgánu vykonávajúcemu
štátny dozor pod¾a osobitných predpisov,11)

 7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483 /2001 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z v znení neskorších predpisov.

 8) Napríklad zákon č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.

  9) 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.

10) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov.

11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., § 20 ods. 2 písm. m) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 95/2000 Z. z. 
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h) zahraničnému orgánu doh¾adu na účely plnenia
záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktoré boli rati-
fikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným záko-
nom.

TRETIA  ČASŤ

PRAVIDLÁ VÝKONU DOH¼ADU

§ 12

(1) Úrad vykonáva doh¾ad na dia¾ku a doh¾ad na
mieste nad dohliadanými subjektmi, pričom zis�uje
objektívny stav a ïalšie dôležité skutočnosti o dohlia-
daných subjektoch, najmä nedostatky v ich činnosti,
príčiny zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zis-
tených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené
nedostatky.

(2) Doh¾adom na mieste sa rozumie získavanie infor-
mácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo
od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získa-
ných informácií; doh¾adom na mieste nie je získavanie
a vyhodnocovanie informácií na mieste postupom úra-
du v konaní.

(3) Doh¾adom na dia¾ku sa rozumie získavanie a vy-
hodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak
ako doh¾adom na mieste, napríklad získavaním a vy-
hodnocovaním informácií predložených úradu na zá-
klade písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním in-
formácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných
podkladoch predkladaných úradu na základe tohto
zákona alebo osobitných zákonov;1) doh¾adom na dia¾-
ku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na
dia¾ku postupom úradu v konaní.

(4) Úrad pri výkone doh¾adu postupuje pod¾a tohto
zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1) Pri
výkone doh¾adu pod¾a § 3 ods.1 patria úradu a jeho
zamestnancom oprávnenia pod¾a tohto zákona a oso-
bitných predpisov.1) Dohliadané subjekty, ich zamest-
nanci a ïalšie osoby sú povinné umožni� úradu vyko-
nanie doh¾adu na dia¾ku a doh¾adu na mieste, zdrža�
sa konania, ktoré by mohlo mari� výkon doh¾adu pod¾a
odseku 1, a poskytnú� úradu ním požadované infor-
mácie, súčinnos� a pomoc, ktoré potrebuje na výkon
tohto doh¾adu.

(5) Doh¾ad na mieste môže vykonáva� zamestnanec
úradu písomne poverený úradom (ïalej len „poverená
osoba“). Poverenie úradu na výkon doh¾adu na mieste
obsahuje označenie dohliadanej osoby, meno a priez-
visko poverenej osoby, predmet doh¾adu, deň začatia
doh¾adu na mieste, dátum a miesto vyhotovenia pove-
renia, odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko,
funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na
udelenie poverenia.

(6) Trovy spojené s doh¾adom, ktoré vznikli úradu,
znáša úrad a trovy, ktoré vznikli dohliadanému sub-
jektu, znáša dohliadaný subjekt.

§ 13

Vylúčenie z výkonu doh¾adu

(1) Zamestnanec úradu je vylúčený z výkonu doh¾a-
du, ak so zrete¾om na jeho vz�ah k veci, k dohliadané-
mu subjektu alebo k jeho zamestnancom možno ma�
pochybnos� o jeho nezaujatosti.

(2) Zamestnanec úradu, ktorý sa dozvie o skutoč-
nostiach odôvodňujúcich jeho vylúčenie z výkonu do-
h¾adu, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámi�
svojmu nadriadenému.

(3) Ak má dohliadaný subjekt pochybnos� o nezau-
jatosti zamestnanca úradu, môže poda� úradu písom-
né námietky s uvedením dôvodu.

(4) Zamestnanec úradu, ktorý sa dozvie o skutoč-
nostiach odôvodňujúcich jeho vylúčenie z výkonu do-
h¾adu alebo proti ktorému bola podaná námietka po-
d¾a odseku 3, je oprávnený uskutočni� pri výkone
doh¾adu iba úkony, ktoré nepripúš�ajú odklad.

(5) Nadriadený zamestnanca rozhodne do piatich
dní od doručenia oznámenia pod¾a odseku 2 alebo
námietok pod¾a odseku 3 o tom, či je zamestnanec
vylúčený z výkonu doh¾adu. Na rozhodovanie o zauja-
tosti sa nevz�ahujú ustanovenia o konaní pod¾a tohto
zákona.

(6) V prípade zaujatosti generálneho riadite¾a a sú-
časne jeho zástupcu so zrete¾om na ich vz�ah k veci,
k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom
rada určí, ktorý z jej členov bude dohliada� a zodpove-
da� za riadne dokončenie doh¾adu. Na takto určeného
člena rady sa vz�ahuje ustanovenie § 8 ods. 2.

§ 14

Výkon doh¾adu

(1) Úrad pri výkone doh¾adu pod¾a § 3 ods.1 spolu-
pracuje s inými právnickými osobami vykonávajúcimi
doh¾ad alebo dozor pod¾a osobitných zákonov.12)

(2) Za výkon doh¾adu na dia¾ku a doh¾adu na mieste
zodpovedá a v konaní na prvom stupni rozhoduje ge-
nerálny riadite¾, ktorý pri plnení týchto úloh postupuje
v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, pričom koná a rozhoduje ne-
stranne a nezávisle od iných orgánov úradu. Generál-
nemu riadite¾ovi nemožno uklada� povinnosti, ktoré
ovplyvňujú nestranné a nezávislé plnenie jeho úloh pri
výkone doh¾adu nad dohliadanými subjektmi pod¾a
tohto zákona a osobitných zákonov.1)

(3) Ak úrad pri výkone doh¾adu zistí skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bez-
odkladne to oznámi príslušnému orgánu činnému
v trestnom konaní.

12) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z., zákon
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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§ 15

Práva a povinnosti poverenej osoby

(1) Poverené osoby sú pri výkone doh¾adu na mieste
oprávnené
a) vstupova� na pozemky, do budov a iných priestorov

dohliadaného subjektu vrátane jeho dopravných
prostriedkov; nedotknute¾nos� obydlia nesmie by�
výkonom tohto oprávnenia dotknutá,

b) vyžadova� od dohliadaného subjektu a jeho za-
mestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti

a informácie vrátane informácií na technických
nosičoch údajov, ako aj úradne overené preklady
preverovanej dokumentácie potrebné na účely
doh¾adu a aby im umožnili prístup k iným veciam
dohliadaného subjektu,

2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné
informácie k predmetu doh¾adu a k zisteným ne-
dostatkom, 

c) prevzia� a odnies� v odôvodnených prípadoch aj
mimo priestorov dohliadaného subjektu prvopisy
dokladov a iné písomnosti a veci, 

d) vyžadova� súčinnos� dohliadaného subjektu a jeho
zamestnancov; súčinnos� však nemožno vyžadova�,
ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb
alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená
povinnos� mlčanlivosti, ak osoby poskytujúce sú-
činnos� neboli zbavené oprávneným orgánom po-
vinnosti mlčanlivosti,

e) vykona� ïalšie potrebné opatrenia na zabezpečenie
účinného a objektívneho výkonu doh¾adu.

(2) Poverené osoby sú pri výkone doh¾adu povinné
a) preukáza� sa dohliadanému subjektu najneskôr pri

začatí doh¾adu písomným poverením úradu na vý-
kon doh¾adu spolu s preukazom totožnosti,

b) vyda� dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí
prvopisov dokladov a iných písomností a vecí pre-
miestňovaných mimo priestorov dohliadaného sub-
jektu a zabezpeči� ich ochranu pred stratou, zniče-
ním, poškodením a zneužitím; ak prevzaté
písomnosti a veci už nie sú potrebné na ïalší výkon
doh¾adu alebo na konanie pod¾a tohto zákona alebo
osobitných zákonov,1) sú povinné bez zbytočného
odkladu ich vráti� dohliadanému subjektu,

c) vyhotovi� protokol o vykonanom doh¾ade (ïalej len
„protokol“), doruči� dohliadanému subjektu jedno
vyhotovenie tohto protokolu, urči� primeranú leho-
tu, najmenej tri pracovné dni, dohliadanému sub-
jektu na predloženie písomných námietok proti
údajom uvedeným v protokole a preveri� opodstat-
nenos� písomných námietok.

§ 16

Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

(1) Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci majú
právo počas výkonu doh¾adu, najneskôr však v čase

oboznámenia sa s protokolom, písomne sa vyjadri�
k zisteniam.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný
a) utvára� vhodné materiálne a technické podmienky

na výkon doh¾adu,
b) poskytova� poverenej osobe, prípadne prizvanej

osobe súčinnos� potrebnú na riadny výkon doh¾a-
du,

c) zúčastni� sa na požiadanie poverenej osoby prero-
kovania protokolu.

§ 17

Protokol

(1) Protokol obsahuje
a) označenie dohliadaného subjektu,
b) miesto a čas vykonania doh¾adu,
c) predmet doh¾adu,
d) dohliadané obdobie,
e) mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali

doh¾ad,
f) preukázané zistenia pri doh¾ade,
g) dátum vypracovania protokolu.

(2) Súčas�ou protokolu uloženého na úrade je do-
klad o doručení protokolu dohliadanému subjektu
a prípadné písomné námietky predložené dohliadanou
osobou.

(3) Doh¾ad je skončený v deň prerokovania písom-
ných námietok dohliadaného subjektu proti protokolu
alebo márnym uplynutím lehoty určenej pod¾a § 15
ods. 2. písm. c).

(4) Protokol sa uchováva na úrade 10 rokov po skon-
čení doh¾adu.

§ 18

Prizvané osoby

(1) Úrad môže na plnenie konkrétnej úlohy v rámci
výkonu doh¾adu v ktoromko¾vek štádiu prizva� za-
mestnancov štátnych orgánov a iných právnických
osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to
odôvodnené osobitnou povahou takejto úlohy. Účas�
zamestnancov právnických osôb na výkone doh¾adu
sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za
ktorý im patrí náhrada mzdy alebo platu vo výške
priemerného zárobku.13) Iným fyzickým osobám za ich
účas� na výkone doh¾adu patrí odmena pod¾a odme-
ňovacieho poriadku úradu na odmeňovanie prizva-
ných osôb.

(2) Prizvané osoby môžu vykonáva� doh¾ad na zákla-
de písomného poverenia úradu na vykonanie doh¾adu
a iba v sprievode poverenej osoby.

(3) Na prizvané osoby sa primerane vz�ahujú usta-
novenia § 11 a 13, § 15 ods. 1, ods. 2 písm. a), b)
a § 21.

(4) Právnickým osobám, ktorých zamestnanci boli
úradom prizvaní na výkon doh¾adu pod¾a odseku 1

13) Zákonník práce.
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a ktoré týmto zamestnancom uhradia náhradu mzdy
alebo platu za obdobie ich účasti na výkone doh¾adu,
prináleží od úradu náhrada v plnej výške, ak predložia
úradu hodnoverné písomné doklady o výške vyplatenej
náhrady mzdy alebo platu. 

ŠTVRTÁ  ČASŤ

KONANIE

§ 19

Rozsah pôsobnosti

Na konanie sa vz�ahuje tento zákon, ak osobitné
zákony1) neustanovujú inak. Na konanie sa nevz�ahu-
jú všeobecné predpisy o správnom konaní.14)

§ 20

Postup v konaní

Úrad v konaní postupuje bez zbytočných prie�ahov
tak, aby sa zistil skutkový stav veci, a pri svojom
rozhodovaní z neho vychádza. 

§ 21

Vylúčenie z konania

(1) Zamestnanec úradu alebo člen rady je vylúčený
z konania, ak so zrete¾om na jeho vz�ah k veci,
k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno
ma� pochybnos� o jeho nezaujatosti.

(2) Z konania na úrade je vylúčený aj ten, kto sa v tej
istej veci zúčastnil na konaní iného stupňa.

(3) Účastník konania písomne oznámi úradu sku-
točnosti nasvedčujúce vylúčeniu zamestnanca úradu
alebo člena rady, len čo sa o nich dozvie.

(4) Zamestnanec úradu alebo člen rady, ktorý sa
dozvie o skutočnostiach odôvodňujúcich jeho vylúče-
nie z konania, bez zbytočného odkladu to písomne
oznámi svojmu nadriadenému; člen rady a generálny
riadite¾ to písomne oznámia rade.

(5) Zamestnanec úradu alebo člen rady, u ktorého je
pochybnos� o jeho nezaujatosti alebo u ktorého je
dôvod na vylúčenie z konania pod¾a odseku 2, urobí
iba úkony, ktoré nepripúš�ajú odklad.

(6) O tom, či je zamestnanec úradu z konania vylú-
čený, rozhoduje jeho nadriadený; ak sa námietka za-
ujatosti týka viacerých zamestnancov, rozhodne o ich
vylúčení spoločný nadriadený; o vylúčení generálneho
riadite¾a alebo člena rady z konania rozhoduje rada.

(7) Ak sa rozhodlo, že zamestnanec úradu alebo člen
rady je vylúčený z konania, urobí ten, kto rozhodol
o vylúčení z konania, opatrenia na zabezpečenie riad-
neho uskutočnenia ïalšieho konania.

(8) V prípade zaujatosti generálneho riadite¾a a sú-
časne jeho zástupcu so zrete¾om na ich vz�ah k veci,
k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom
v konaní rada určí, ktorý z jej členov bude dohliada�

a zodpoveda� za vydanie prvostupňového rozhodnutia.
Na takto určeného člena rady sa vz�ahuje ustanovenie
§ 8 ods. 2.

(9) O vylúčení zamestnanca úradu alebo člena rady
z konania z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa
vydáva rozhodnutie.

§ 22

Účastníci konania a tretie osoby

(1) Účastníkom konania je dohliadaný subjekt,
o ktorého právach alebo povinnostiach pod¾a tohto
zákona a osobitných zákonov1) sa má kona�, alebo
osoba, ktorá podáva žiados� pod¾a osobitného záko-
na;1) v konaní o uložení sankcií pod¾a tohto zákona
a osobitných zákonov1) je účastníkom konania dohlia-
daný subjekt, ktorému sa má uloži� sankcia.

(2) Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prí-
padne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže
písomným poverením štatutárneho orgánu, že je
oprávnený za túto právnickú osobu kona�.

(3) Účastník konania sa môže necha� v konaní za-
stupova�. V tej istej veci môže ma� účastník konania
len jedného zástupcu, ktorému udelí písomné plnomo-
censtvo na celé konanie alebo len na určité úkony.
Plnomocenstvo na zastupovanie právnickej osoby mu-
sí by� udelené osobou, ktorá je oprávnená kona� v jej
mene.

(4) Na konaní sa môžu zúčastni� aj tretie osoby, ak
ich úrad na konanie prizve; v takomto prípade majú
pre čas� konania, na ktorú sú prizvaní, postavenie
účastníka konania. Tretími osobami môžu by�
a) svedkovia,
b) znalci a tlmočníci,
c) osoby, ktoré majú listiny potrebné v konaní, a ïal-

šie osoby, ktoré majú povinnos� súčinnosti pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov.

§ 23

Začatie konania

(1) Konanie sa začína na základe písomného návrhu
účastníka konania alebo na podnet úradu.

(2) Konanie je začaté dňom doručenia návrhu účast-
níka konania úradu. Ak sa konanie začína na podnet
úradu, konanie je začaté dňom, keï úrad urobil voči
účastníkovi konania prvý úkon.

§ 24

Návrh

(1) Návrh obsahuje označenie osoby, ktorá ho podá-
va, a v prípadoch pod¾a § 26 ods. 6 aj zástupcu na
doručovanie na území Slovenskej republiky vrátane
sídla u právnickej osoby alebo trvalého pobytu u fyzic-
kej osoby a musí by� z neho zrejmé, čo sa požaduje.
Návrh musí obsahova� dátum a podpis osoby, ktorá ho
podáva. K návrhu účastník konania pripojí listiny,

14) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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ktoré sú potrebné na rozhodnutie vo veci, a doklad
o zaplatení poplatku pod¾a § 54, ak je povinnos� tento
poplatok zaplati�.

(2) Ak návrh neobsahuje náležitosti ustanovené
týmto zákonom, úrad vyzve účastníka konania, aby
nedostatky v určenej lehote odstránil, a zároveň ho
poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návr-
hu; lehota na odstránenie nedostatkov návrhu nesmie
by� kratšia ako osem kalendárnych dní. 

§ 25

(1) Konanie je neverejné.

(2) Ak je to potrebné na spo¾ahlivé zistenie skutko-
vého stavu, úrad nariadi ústne pojednávanie, na ktoré
predvolá účastníkov konania. 

(3) O ústnom pojednávaní v konaní úrad spisuje
zápisnicu. Zo zápisnice musí by� zrejmé, najmä kto,
kde a kedy sa úkon uskutočňoval, predmet konania,
ktorého sa úkon týkal, ktoré osoby sa na úkone zú-
častnili, aké návrhy sa podali, prípadne aké opatrenia
sa prijali.

(4) Zápisnicu podpisujú po oboznámení sa s jej ob-
sahom všetky osoby, ktoré sa na ústnom pojednávaní
zúčastnili. Odopretie podpisu, dôvody odopretia a ná-
mietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú. 

(5) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo
nazera� do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní
a robi� si z nich výpisy a fotokópie. 

(6) Úrad je povinný urobi� opatrenia, aby nazretím
do spisov nedošlo k porušeniu práv chránených oso-
bitnými zákonmi.15)

§ 26

Doručovanie

(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa do-
ručujú do vlastných rúk.

(2) Písomnosti, ktoré sú určené právnickej osobe, sa
doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú
osobu prijíma� písomnosti alebo tomu, kto je oprávne-
ný za právnickú osobu kona�.

(3) Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručo-
va� tiež advokátskemu koncipientovi a iným zamest-
nancom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a ktorých
poveril prijímaním zásielok; to platí primerane aj na
doručovanie písomností určených komerčnému práv-
nikovi, notárovi alebo súdnemu exekútorovi.

(4) Ak nebol adresát, ktorému sa písomnos� doruču-
je do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste do-
ručenia zdržuje, doručovate¾ ho vhodným spôsobom
upovedomí o náhradnom doručení písomnosti. Ak je
aj náhradné doručenie bezvýsledné, uloží doručovate¾
písomnos� na pošte alebo na obecnom úrade a adre-
sáta vhodným spôsobom upovedomí, aby si písomnos�
vyzdvihol. Ak si adresát nevyzdvihne písomnos� do

troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posled-
ný deň tejto lehoty za deň doručenia. 

(5) Ak adresát odoprel písomnos� prija�, považuje sa
za doručenú dňom, keï jej prijatie odoprel; o tom musí
by� adresát pri doručovaní poučený doručovate¾om.

 (6) Účastník konania, ktorý má sídlo alebo trvalý
pobyt v zahraničí, je povinný urči� si svojho zástupcu
pre doručovanie na území Slovenskej republiky a pí-
somne oznámi� úradu jeho meno, priezvisko a adresu.
Ak sa konanie začalo na návrh takéhoto účastníka
konania, je účastník konania povinný urči� si zástup-
cu pre doručovanie v návrhu, inak vo svojom prvom
písomnom podaní na úrad.

 (7) Ak si účastník konania pod¾a odseku 6, ktoré
sa začalo na podnet úradu, neurčí zástupcu pre doru-
čovanie, budú sa pre neho písomnosti uklada� na
úrade s účinkami doručenia.

 (8) Ak má účastník konania zástupcu s plnomo-
censtvom na celé konanie, doručuje sa písomnos� iba
tomuto zástupcovi; ak však účastník konania má v ko-
naní vykona� úkon osobne, doručuje sa písomnos� aj
jemu.

 (9) Účastník konania je povinný bez zbytočného
odkladu písomne oznámi� úradu zmenu trvalého po-
bytu, sídla alebo inú dôležitú skutočnos� na riadne
doručovanie písomností.

(10) Úrad doručí písomnos� verejnou vyhláškou, ak
účastníci konania alebo ich pobyt, alebo sídlo nie sú
úradu známe. Doručenie verejnou vyhláškou sa vyko-
ná tak, že sa písomnos� vyvesí na 15 dní na úradnú
tabu¾u úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom do-
ručenia.

(11) Ak nie je možné doruči� písomnos� právnickej
osobe na adresu jej sídla uvedenej v obchodnom regis-
tri a jej iná adresa nie je úradu známa, písomnos� sa
považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zá-
sielky úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je
oprávnený kona� za právnickú osobu, sa o tom nedo-
zvie.

§ 27

Lehoty

(1) Ak je to potrebné, úrad určí na vykonanie úkonu
v konaní lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon alebo
osobitné zákony.1)

(2) Do lehoty sa nezapočítava deň, keï došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené
pod¾a týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uply-
nutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje
s dňom, keï došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí
posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nede¾u alebo deň pracovného pokoja, je
posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracov-
ný deň.

15) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, lehota je za-
chovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na
úrad alebo ak sa odovzdá na poštovú prepravu. V po-
chybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa
nepreukáže opak.

(4) Úrad môže zo závažných dôvodov odpusti� zmeš-
kanie lehoty, ak o to účastník konania písomne požia-
da do 15 dní odo dňa, keï pominula príčina zmeška-
nia, a ak v tej istej lehote vykoná zmeškaný úkon. Proti
rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty
nemožno poda� rozklad.

§ 28

Prerušenie konania

(1) Úrad konanie preruší, ak účastník konania bol
vyzvaný na odstránenie nedostatkov návrhu na začatie
konania alebo ak sa začalo konanie o predbežnej otáz-
ke (§ 33). Úrad v konaní pokračuje, len čo pominuli
prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

(2) Úrad môže konanie preruši� aj na základe písom-
nej žiadosti účastníka konania, ak sa konanie začalo
na návrh tohto účastníka konania, najdlhšie na
30 dní.

(3) O prerušení konania sa vydáva rozhodnutie, kto-
ré sa nedoručuje účastníkom konania, úrad však
o tom písomne upovedomí účastníkov konania vráta-
ne upovedomenia o dôvodoch prerušenia konania.

(4) Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno
poda� rozklad.

(5) Ak je konanie prerušené, lehoty na rozhodnutie
neplynú.

§ 29

Spojenie vecí

Ak je to účelné, úrad môže spoji� na spoločné kona-
nie veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú
tých istých účastníkov konania. Ak odpadnú dôvody
spojenia vecí, úrad rozhodne o každej veci v samostat-
nom konaní. O spojení vecí sa vydáva rozhodnutie,
ktoré sa nedoručuje účastníkom konania, úrad však
o tom písomne upovedomí účastníkov konania vráta-
ne upovedomenia o dôvodoch spojenia vecí. Proti roz-
hodnutiu o spojení vecí nemožno poda� rozklad.

§ 30

Zastavenie konania

(1) Úrad konanie zastaví, ak
a) pominul dôvod konania,
b) účastník konania, na ktorého návrh sa konanie

začalo, vzal návrh na začatie konania spä� a ak
s tým súhlasia ostatní účastníci konania,

c) účastník konania neodstránil v určenej lehote ne-
dostatky návrhu, hoci bol na to vyzvaný,

d) účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za

mŕtveho a konanie sa netýka iného účastníka ko-
nania,

e) právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, za-
nikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka
iného účastníka konania,

f) preukáže sa, že ten, kto podal návrh na začatie
konania, nie je jeho účastníkom a nejde o konanie,
ktoré sa môže zača� aj z vlastného podnetu úradu,

g) nie je príslušný na konanie,
h) nebol zaplatený poplatok pod¾a § 54 a 55.

(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a od-
seku 1 písm. d), e) a h) nie je prípustný rozklad;
v prípadoch pod¾a písmen d) a e) sa zastavenie konania
iba vyznačí v spise.

§ 31

Trovy konania

(1) Trovy konania, ktoré vznikli úradu, znáša úrad.
Trovy konania, ktoré vznikli účastníkovi konania po-
d¾a § 22 ods. 1, znáša tento účastník konania, a to aj
vo vz�ahu k trovám účastníkom konania pod¾a § 22
ods. 4 písm. a) a b), ak ich účas� v konaní sám navrhol.

(2) Úrad nahradí svedkovi mzdu, ktorá mu preuká-
zate¾ne ušla, účelne a preukázate¾ne vynaložené ces-
tovné výdavky, prípadne iné preukázate¾ne vynaložené
hotové výdavky. Nárok na túto náhradu je potrebné
uplatni� do troch dní po výsluchu, inak zaniká. O tom
musí by� svedok poučený.

(3) Na priznanie náhrady výdavkov a nákladov znal-
cov alebo tlmočníkov sa primerane použijú ustanove-
nia osobitného predpisu.16)

(4) Trovy konania spojené s predložením listiny, kto-
ré vznikli účastníkovi konania pod¾a § 22 ods. 4
písm. c), uhrádza úrad.

(5) Úrad môže účastníkom konania uloži�, aby na-
hradili trovy konania, ktoré ich zavinením vznikli
ostatným účastníkom konania alebo úradu.

§ 32

Dokazovanie

(1) Na dokazovanie možno použi� všetky dôkazné
prostriedky, ktorými možno zisti� skutkový stav veci.

(2) Dôkazmi sú najmä výsluch účastníkov konania,
výsluch svedkov, znalecké posudky, odborné vyjadre-
nia, listiny a miestna obhliadka.

(3) Účastník konania je povinný navrhnú� na podpo-
ru svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Úrad
môže vykona� aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhované.

(4) Skutočnosti všeobecne známe alebo známe úra-
du z jeho činnosti nie je potrebné dokazova�.

(5) Úrad môže predvola� osoby, ktorých osobná
účas� je pri prerokúvaní veci nevyhnutná, a požiada�
ich o oznámenie skutočností alebo o predloženie dôka-

16) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch
a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 294/2000 Z. z.

Čiastka 39 Zbierka zákonov č. 96/2002 Strana 935



zov, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo
veci.

 (6) Dokazovanie treba vykonáva� tak, aby sa zacho-
vávala mlčanlivos� o utajovaných skutočnostiach, za-
chovávalo obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo,
bankové tajomstvo a iná zákonom výslovne uložená
alebo uznaná povinnos� mlčanlivosti. V týchto prípa-
doch možno vykona� výsluch len vtedy, ak vyslúcha-
ného oslobodil od povinnosti zachováva� tajomstvo
alebo mlčanlivos� príslušný orgán alebo ten, v záujme
koho má túto povinnos�. To primerane platí aj na
vykonávanie dôkazov inak ako výsluchom.

 (7) Každý je povinný dostavi� sa na predvolanie na
úrad a vypoveda� v konaní; musí vypoveda� pravdivo
a nesmie nič zamlča�. Výpoveï môže odoprie� ten,
ktorý by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíha-
nia sebe alebo blízkej osobe.17) Pred začatím výpovede
je potrebné zisti� totožnos� osoby a pouči� ju o jej
právach, povinnostiach a právnych následkoch neúpl-
nej výpovede, nepravdivej výpovede a bezdôvodného
odopretia výpovede.

 (8) Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti
dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné
znalosti, úrad môže ustanovi� znalca pod¾a osobitného
predpisu18) a uloži� ustanovenému znalcovi, aby vy-
pracoval znalecký posudok písomne, alebo vykona�
jeho výsluch.

 (9) Úrad môže uloži� tomu, kto má listinu potrebnú
na vykonanie dôkazu, aby ju predložil. Predloženie
listiny možno odoprie� len z dôvodov, pre ktoré možno
odoprie� výpoveï.

(10) Úrad hodnotí dôkazy pod¾a svojej vo¾nej úvahy,
a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich
vzájomnej súvislosti; pritom prihliada na všetko, čo
vyšlo v konaní najavo.

§ 33

Predbežná otázka

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právo-
platne rozhodol príslušný orgán, je úrad týmto rozhod-
nutím viazaný; inak si úrad môže o takejto otázke
urobi� úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet
na začatie konania o tejto otázke. Úrad si nemôže ako
o predbežnej otázke urobi� úsudok o tom, či a kto
spáchal trestný čin, priestupok alebo iný správny de-
likt, alebo o osobnom stave fyzickej osoby, ak patrí
o tom rozhodova� súdu.

§ 34

Predbežné opatrenie

(1) Úrad môže pred skončením konania v rozsahu
nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu
a) uloži� právnickej osobe alebo fyzickej osobe, aby

niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo str-
pela,

b) nariadi� zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na
vykonanie dôkazov.

(2) Účastníkmi konania o uložení predbežného opat-
renia pod¾a odseku 1 sú tí, ktorí by boli účastníkmi
v konaní vo veci, a tí, ktorým sa predbežným opatre-
ním pod¾a odseku 1 niečo ukladá alebo nariaïuje.
Úrad nie je povinný oboznámi� účastníkov konania
o uložení predbežného opatrenia s predmetom pred-
bežného opatrenia pred jeho vydaním.

(3) Ak sa ešte nezačalo konanie, doručenie rozhod-
nutia o predbežnom opatrení pod¾a odseku 1 sa pova-
žuje za prvý úkon pod¾a § 23 ods. 2.

(4) Úrad predbežné opatrenie zruší, len čo pominul
dôvod, pre ktorý bolo vydané.

(5) Predbežné opatrenie zanikne
a) jeho zrušením pod¾a odseku 4, 
b) uplynutím času, ak bolo vydané na určitý čas,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vo veci.

(6) Rozklad proti rozhodnutiu o predbežnom opatre-
ní nemá odkladný účinok.

§ 35

Rozhodnutie

(1) Rozhodnutie úradu musí obsahova� výrok, odô-
vodnenie a poučenie o rozklade.

(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovenia právneho predpisu, pod¾a ktorého sa roz-
hodlo; ak sa účastníkovi konania uložila povinnos�
uhradi� trovy konania pod¾a § 31 ods. 2, výrok obsa-
huje aj rozhodnutie o trovách konania. Ak sa má roz-
hodnutie vo veci viaza� na splnenie podmienok, vo
výroku sa uvedú aj tieto podmienky; splnenie podmie-
nok sa preukazuje úradu.

(3) Výrok vykonate¾ného rozhodnutia úrad zverejňu-
je vo vestníku úradu; úrad môže zverejni� aj odôvod-
nenie takéhoto výroku alebo jeho časti, ak to považuje
za účelné.

(4) V odôvodnení sa uvádza, ktoré skutkové zistenia
boli podkladom na rozhodnutie a pod¾a akých ustano-
vení právnych predpisov sa posudzoval zistený skut-
kový stav.

(5) Poučenie o rozklade obsahuje údaj, či je rozhod-
nutie konečné alebo či možno proti nemu poda� roz-
klad, možnos� vzdania sa rozkladu, v akej lehote a ko-
mu možno poda� rozklad.

(6) V písomnom vyhotovení rozhodnutia úradu sa
uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhod-
nutia, identifikačné údaje účastníka konania, a to
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo v prípade
právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo
a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné
od trvalého pobytu, v prípade fyzickej osoby. Rozhod-
nutie musí ma� odtlačok úradnej pečiatky úradu
a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie opráv-

17) § 116 Občianskeho zákonníka.
18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
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nenej osoby. V prvostupňovom konaní je oprávnenou
osobou generálny riadite¾, zástupca generálneho ria-
dite¾a alebo člen rady určený radou pod¾a § 21 ods. 8.

(7) Úrad kedyko¾vek aj bez návrhu opraví chyby
v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písom-
nom vyhotovení rozhodnutia a bez zbytočného odkla-
du o tom písomne informuje účastníkov konania.

§ 36

Právoplatnos� a vykonate¾nos� rozhodnutia

(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje
doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň
doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

(2) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno poda� roz-
klad, je právoplatné.

(3) Rozhodnutie je vykonate¾né, ak proti nemu ne-
možno poda� rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný
účinok.

(4) Výrok vykonate¾ného rozhodnutia je záväzný pre
účastníkov konania a orgány verejnej moci.

§ 37

(1) Úrad rozhoduje o predmete konania v prvom
stupni do troch mesiacov od doručenia úplného návr-
hu na začatie konania; najneskôr však úrad rozhodne
do 12 mesiacov.

(2) Účastník konania má právo poda� proti rozhod-
nutiu úradu rozklad, ak tento zákon neustanovuje
inak alebo ak sa po vydaní tohto rozhodnutia účastník
konania rozkladu písomne alebo ústne do zápisnice
nevzdal; za vzdanie sa rozkladu sa považuje aj spä�-
vzatie rozkladu. Vzdanie sa rozkladu nemožno vzia�
spä�. Podaný rozklad nemá odkladný účinok, ak tento
zákon neustanovuje inak.

(3) Rozklad proti rozhodnutiu úradu v prvom stupni
možno poda� úradu do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.

§ 38

(1) Úrad upovedomí ostatných účastníkov konania
o obsahu podaného rozkladu, vyzve ich, aby sa k ne-
mu vyjadrili, a pod¾a potreby doplní dokazovanie.

(2) Úrad môže na prvom stupni o rozklade sám roz-
hodnú�, ak rozkladu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa
rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako toho,
ktorý podal rozklad, alebo ak s tým ostatní účastníci
konania súhlasia.

(3) Ak úrad o rozklade nerozhodne pod¾a odseku 2,
predloží ho generálny riadite¾ s výsledkami doterajšie-
ho konania, so spisovým materiálom a so svojím sta-
noviskom rade do 30 dní odo dňa, keï mu bol doruče-
ný rozklad.

§ 39

Ak to dovo¾uje povaha veci a ak nápravu nemožno
dosiahnu� inak, rada sama vo veci rozhodne, ak úrad
nezačal konanie na prvom stupni, hoci je na to povin-
ný, alebo ak nerozhodol v lehote ustanovenej pod¾a
§ 37 ods. 1.

§ 40

(1) O rozklade proti rozhodnutiu v prvom stupni roz-
hoduje rada, a to na návrh ňou ustanovenej poradnej
komisie.

(2) Ak bolo rozhodnutie úradu vydané v rozpore so
zákonom alebo s iným právnym predpisom alebo na
základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci
alebo ak úrad rozhodol nesprávne, hoci správne zistil
skutkový stav veci, rada rozhodnutie zmení alebo zruší
a vráti na nové konanie v prvom stupni, inak rozklad
zamietne a rozhodnutie potvrdí. Generálny riadite¾ je
pri novom konaní a rozhodovaní v prvom stupni via-
zaný právnym názorom rady.

(3) Proti rozhodnutiu rady nemožno poda� rozklad.

§ 41

Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo
z iného podnetu preskúma� rada. Napadnuté rozhod-
nutie zmení alebo zruší, ak bolo vydané v rozpore so
zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ak od jeho právoplatnosti neuplynuli tri
roky.

§ 42

O proteste prokurátora proti rozhodnutiu úradu
rozhoduje rada, a to na návrh ňou ustanovenej porad-
nej komisie.

§ 43

Zákonnos� právoplatných rozhodnutí úradu vyda-
ných pod¾a tohto zákona je preskúmate¾ná súdom
pod¾a osobitného predpisu;19) na preskúmavanie roz-
hodnutí je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republi-
ky.

§ 44

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dob-
rovo¾ne povinnos� uloženú rozhodnutím úradu, ktoré
je vykonate¾né, úrad je oprávnený poda� návrh na
súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie
exekúcie súdnym exekútorom.

19) § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
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PIATA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA ÚRADU

§ 45

Zoznamy

(1) Úrad vedie zoznamy 
a) osôb, ktorým bolo udelené povolenie pod¾a osobit-

ných zákonov,1)
b) nútených správcov pod¾a osobitných zákonov,20)
c) ïalších osôb, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(2) Úrad je povinný bezodplatne poskytnú� aktuálne
zoznamy pod¾a odseku 1 na nahliadnutie a umožni�
robi� si z nich výpisy.

§ 46

Vestník úradu

(1) Úrad vydáva vestník úradu, v ktorom zverejňuje
a) správu o činnosti úradu [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b) správu o hospodárení úradu [§ 4 ods. 1 písm. b)],
c) správy o stave kapitálového trhu [§ 4 ods. 1

písm. c) a e)],
d) správy o stave pois�ovníctva [§ 4 ods. 1 písm. d)

a f)],
e) zoznamy pod¾a § 45,
f) výrok vykonate¾ného rozhodnutia úradu, prípadne

jeho odôvodnenie alebo čas� odôvodnenia (§ 35
ods. 3), ktorý určí na uverejnenie,

g) metodické usmernenia a odporúčania úradu, vy-
svet¾ujúce uplatňovanie osobitných zákonov1)
v praxi,

h) iné dôležité oznámenia úradu.

(2) Úrad zverejňuje zoznamy pod¾a § 45 najmenej
raz štvr�ročne vo vestníku úradu.

(3) Úrad má povinnos� poskytova� údaje pravdivo
a riadne.

(4) Vo vestníku úrad tiež oznámi miesto, na ktorom
budú verejne prístupné na nahliadnutie
a) schválené prospekty cenných papierov, schválené

prospekty investície, schválené ponuky na prevza-
tie,

b) schválené emisné podmienky na vydanie dlhopisov,
c) informácie o hospodárení emitentov cenných pa-

pierov prijatých na trh kótovaných cenných papie-
rov pod¾a osobitných predpisov,21)

d) správy o hospodárení emitentov cenných papierov
vydaných na základe verejnej ponuky, správy
o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným
majetkom a s majetkom v podielovom fonde,

e) všeobecné a osobitné poistné podmienky pois�ovní,
f) informácie o hospodárení pois�ovní.

§ 47

Súčinnos�

(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, Ná-
rodná banka Slovenska, burza cenných papierov22)
a centrálny depozitár21) poskytujú úradu na účely do-
h¾adu vykonávaného úradom súčinnos�; na tento účel
sú povinní poskytnú� úradu bezplatne požadované
podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej
činnosti. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má
právo odoprie� poskytnutie požadovanej súčinnosti,
ak by takýmto poskytnutím došlo k porušeniu povin-
nosti uloženej zákonom alebo povinnosti vyplývajúcej
z členstva v medzinárodných inštitúciách na základe
medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vy-
hlásená spôsobom ustanoveným zákonom.23)

(2) Národná banka Slovenska, burza cenných papie-
rov22) a centrálny depozitár21) sú povinní upozorni�
úrad na nedostatky zistené v súvislosti s výkonom ich
činnosti, na ktorých riešenie je príslušný úrad; na túto
povinnos� sa rovnako vz�ahuje ustanovenie odseku 1
druhej vety.

(3) Úrad je na účely doh¾adu oprávnený písomne
požiada� banku alebo pobočku zahraničnej banky24)
(ïalej len „banka“) o oznámenie čísla, stavu a zmien
bankových účtov24) zriadených a vedených pre dohlia-
dané subjekty.

(4) Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odse-
koch 1 a 3, ako aj fyzické osoby, ktoré majú doklady
alebo informácie súvisiace s činnos�ou úradu, sú po-
vinné predloži� ich úradu na jeho písomné vyžiadanie.

(5) Úrad je povinný
a) na účely bankového doh¾adu alebo devízovej kon-

troly poskytova� Národnej banke Slovenska bez-
platne na jej požiadanie podklady a informácie
získané úradom v súvislosti s výkonom jeho činnos-
ti,

b) na účely bankového doh¾adu alebo devízovej kon-
troly upozorni� Národnú banku Slovenska na ne-
dostatky zistené úradom v súvislosti s výkonom
jeho činnosti, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti
Národnej banky Slovenska,

c) na účely bankového doh¾adu alebo devízovej kon-
troly zasiela� Národnej banke Slovenska rozhodnu-
tia úradu vrátane predbežných opatrení, ak je
účastníkom konania banka,

d) na účely štátnej štatistiky údaje a informácie zís-
kané úradom v súvislosti s výkonom svojej činnosti
poskytova� na požiadanie Štatistickému úradu Slo-
venskej republiky pod¾a osobitného zákona,25)

e) na účely ochrany hospodárskej sú�aže poskytova�
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na
jeho požiadanie podklady a informácie získané úra-
dom v súvislosti s výkonom jeho činnosti,

20) Napríklad § 51 až 59 zákona č. 95/2002 Z. z., § 63 zákona č. 385/1999 Z. z.
21) Zákon č. 566/2001 Z. z.
22) Zákon č. 330/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky.
24) Zákon č. 483/2001 Z. z.
25) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
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f) na účely ochrany hospodárskej sú�aže upozorni�
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky na sku-
točnosti, ktoré úrad zistil pri výkone jeho činnosti
pod¾a tohto zákona a ktoré patria do pôsobnosti
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

(6) Podrobnosti o postupe pod¾a odsekov 1 až 5 mož-
no upravi� písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci
medzi úradom a iným orgánom verejnej moci alebo
inou osobou.

§ 48

Medzinárodná spolupráca

(1) Úrad v rámci svojej pôsobnosti môže uzatvára�
dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými or-
gánmi doh¾adu alebo s medzinárodnými organizáciami
združujúcimi tieto dozorné orgány. Úrad môže by�
členom medzinárodných organizácií v oblasti doh¾adu
nad kapitálovým trhom a pois�ovníctvom a zabezpečo-
va� plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto or-
ganizáciách. Úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce
z medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vy-
hlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ako aj
z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných or-
ganizáciách v oblasti kapitálového trhu a pois�ovníc-
tva, a to v rozsahu poverenia ministerstvom.

(2) Úrad na základe dohody o vzájomnej spolupráci
so zahraničnými orgánmi doh¾adu poskytuje informá-
cie o dohliadaných subjektoch zahraničným orgánom
doh¾adu, ktoré ich požadujú v súvislosti s výkonom ich
doh¾adu nad kapitálovým trhom alebo pois�ovníctvom,
ak je zahraničnými orgánmi doh¾adu zabezpečená po-
vinnos� mlčanlivosti o informáciách, ktoré im úrad
poskytol.

(3) Informácie uvedené v odseku 2 je úrad oprávnený
poskytnú�, len ak je zmluvne zabezpečená vzájomnos�.

Š IESTA  ČASŤ

PORIADKOVÉ POKUTY

§ 49

(1) Úrad uloží poriadkovú pokutu do 50 000 Sk do-
hliadanému subjektu za porušenie povinností pod¾a
§ 16 ods. 2.

(2) Úrad uloží poriadkovú pokutu do 500 000 Sk 
a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie

povinností pod¾a § 47 ods. 4,
b) tomu, kto s�ažuje postup v konaní na úrade najmä

tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na
predvolanie úradu, bezdôvodne odoprie svedeckú
výpoveï, predloženie listiny alebo vykonanie ob-
hliadky alebo poskytne neúplnú alebo nepravdivú
výpoveï.

(3) Pri určení poriadkovej pokuty úrad prihliada naj-
mä na závažnos�, čas trvania protiprávneho konania,
na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované

porušenie povinností alebo na porušenie viacerých
povinností. Poriadkové pokuty pod¾a odseku 1 možno
uklada� aj opakovane.

(4) Konanie o uložení poriadkovej pokuty pod¾a od-
seku 1 možno zača� najneskôr do jedného roka odo
dňa, keï sa úrad o porušení povinnosti dozvedel,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keï k poruše-
niu povinnosti došlo.

(5) Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa,
keï rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplat-
nos�.

(6) Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpoč-
tu.

S IEDMA ČASŤ

HOSPODÁRENIE ÚRADU

§ 50

(1) Úrad hospodári s majetkom úradu. Pri hospodá-
rení s týmto majetkom je úrad povinný zachováva�
hospodárnos� a efektívnos� jeho použitia.

(2) Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt,
a to nehnute¾ných vecí, hnute¾ných vecí, poh¾adávok
a iných práv a iných hodnôt ocenite¾ných peniazmi.

(3) Úrad nesmie vykonáva� podnikate¾skú činnos�.

(4) Úrad nesmie prijíma� a poskytova� úvery, uzat-
vára� zmluvy o tichom spoločenstve, vydáva� cenné
papiere, akceptova� ani prijíma� zmenky.

(5) Finančné prostriedky úradu sa vedú na účtoch
v Národnej banke Slovenska a môžu sa používa� len
na určené účely a v rozsahu nevyhnutnom na zabez-
pečenie pôsobnosti úradu (§ 3).

§ 51

Rozpočet úradu

(1) Úrad zostavuje rozpočet nákladov a výnosov na
príslušný rozpočtový rok. V rozpočte úradu sa osobit-
ne rozpočtujú náklady na činnos� organizačného út-
varu generálneho riadite¾a (§ 6 ods. 3).

(2) Rozpočet úradu schva¾uje dozorný výbor spravid-
la do 30. októbra príslušného roka. Ak nie je rozpočet
úradu na nasledujúci kalendárny rok schválený do
31. decembra príslušného roka, hospodári úrad v ob-
dobí od 1. januára nasledujúceho roka až do schvále-
nia rozpočtu úradu pod¾a rozpočtového provizória,
ktorým je rozpočet úradu schválený dozorným výbo-
rom na predchádzajúci kalendárny rok.

(3) Úrad schválený rozpočet bez zbytočného odkladu
predkladá vláde na informáciu a zabezpečí jeho zverej-
nenie vo vestníku úradu do 30 dní po jeho schválení
v dozornom výbore.

(4) Úrad vedie účtovníctvo pod¾a osobitného predpi-
su.26) Účtovnú závierku úradu overuje audítor.27)

26) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
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(5) Výsledkom hospodárenia úradu za účtovné ob-
dobie je zisk alebo strata. O úhrade straty rozhoduje
dozorný výbor. Ak sa pod¾a účtovnej závierky skončí
hospodárenie úradu ziskom, tento zisk je zdrojom
financovania úradu v nasledujúcich účtovných obdo-
biach.

§ 52

Príjmy úradu

(1) Príjmami úradu sú
a) príspevky dohliadaných subjektov, ktorým sa pod¾a

osobitných zákonov vydáva povolenie na činnos�
(ïalej len „prispievate¾ “),

b) poplatky za úkony v konaní na úrade,
c) zisk z predchádzajúcich účtovných období.

(2) Príjmom úradu môžu by� prostriedky poskytnuté
zo štátneho rozpočtu, ak tak ustanoví zákon o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

§ 53

Príspevok

(1) Prispievatelia sú povinní uhrádza� úradu ročný
príspevok.

(2) Ročné príspevky určuje úrad na každý rok naj-
neskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka
v rámci rozpätí, ktoré sú uvedené v prílohe.

(3) Ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých
splátkach vždy do 20. dňa prvého mesiaca kalendár-
neho štvr�roka. Ak ročný príspevok pod¾a odseku 1
neprevyšuje sumu 10 000 Sk, uhrádza sa jednou
splátkou do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho
roka. Uhradená splátka príspevku za obdobie, v kto-
rom prispievate¾ovi zaniklo povolenie na činnos� pod¾a
osobitného zákona alebo takéto povolenie bolo odňaté,
sa nevracia.

(4) Prispievate¾ovi vzniká povinnos� uhrádza� prí-
spevok šes� mesiacov po nadobudnutí právoplatného
povolenia pod¾a osobitných zákonov.1) Prispievate¾,
ktorému vznikla povinnos� uhrádza� príspevok počas
kalendárneho roka, uhrádza pomernú čas� príspevku
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu
táto povinnos� vznikla, a to do 20. dňa kalendárneho
mesiaca, v ktorom mu táto povinnos� vznikla. Ak po-
merná čas� príspevku neprevyšuje sumu 10 000 Sk,
uhrádza sa jednou splátkou.

(5) Ak splátky príspevku neboli zaplatené riadne
a včas, prispievate¾ je povinný zaplati� penále 0,01 %
z dlžnej sumy príspevku za každý deň omeškania.

§ 54

Poplatky za úkony

(1) Úrad vyberá poplatky za úkony vykonávané po-
d¾a tohto zákona a osobitných zákonov:1)
a) za ude¾ovanie povolenia,
b) za zmenu rozhodnutia, ktorým bolo udelené povo-

lenie,
c) za vydávanie predchádzajúceho súhlasu,

d) za schva¾ovanie,
e) za vydávanie náhradného rozhodnutia, súhlasu

alebo schva¾ovania (duplikátu).

(2) Poplatky sú ustanovené pevnou sumou alebo
percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Pri po-
platkoch ustanovených percentuálnou sadzbou sa zá-
klad poplatku zaokrúh¾uje na celé desiatky korún
nahor; poplatky sa zaokrúh¾ujú na celé koruny nadol.

(3) Výšku poplatkov za úkony pod¾a odseku 1 a po-
drobnosti o výške poplatkov za jednotlivé úkony usta-
noví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.

§ 55

(1) Osoba, ktorá požaduje vykonanie úkonu, ktorý
podlieha poplatku, je povinná zaplati� poplatok.

(2) Poplatky ustanovené pevnou sumou sa platia bez
výzvy a sú splatné pri podaní návrhu, ktorý smeruje
k vykonaniu úkonu. Podaním návrhu vzniká zároveň
povinnos� zaplati� poplatok.

(3) Poplatky ustanovené percentuálnou sadzbou sa
platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej
výzvy úradu a sú splatné v lehote určenej úradom,
ktorá nesmie by� kratšia ako osem dní.

(4) Poplatky sú príjmom úradu. Poplatky sa platia
prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou
na účet úradu; platia sa v slovenských korunách.

(5) Ak úrad zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho
nebol povinný zaplati�, alebo účastník konania zaplatil
vyšší poplatok, úrad poplatok alebo čas� poplatku
vráti do 30 dní od zistenia, že sa má poplatok alebo
jeho čas� vráti�.

(6) Poplatok, jeho čas� alebo preplatok poplatku sa
nevráti, ak suma, ktorá sa má vráti�, neprevyšuje
100 Sk.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 56

(1) Na zamestnancov úradu sa vz�ahujú ustanove-
nia osobitného predpisu.13) 

(2) Na zamestnancov úradu sa primerane vz�ahuje
ustanovenie § 7 ods. 7.

§ 57

(1) Konania, na ktoré je pod¾a tohto zákona prísluš-
ný úrad a ktoré boli začaté pred nadobudnutím účin-
nosti tohto zákona, dokončí úrad pod¾a doterajších
predpisov.

(2) Kontrola na mieste začatá doterajším Úradom
pre finančný trh pod¾a doterajších predpisov sa dokon-
čí pod¾a doterajších predpisov.

(3) Prispievate¾, ktorý má ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona právoplatne povolenie pod¾a
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osobitných predpisov,1) je povinný plati� úradu prí-
spevky od 1. apríla 2002.

(4) Ak sa v osobitných predpisoch1) používa výraz
štátny dozor, rozumie sa tým doh¾ad pod¾a tohto záko-
na.

(5) Dňom 1. apríla 2002 prechádza do vlastníctva
úradu majetok, ku ktorému mal k 31. marcu 2002
Úrad pre finančný trh zriadený pod¾a doterajších pred-
pisov právo správy.

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnopráv-
nych vz�ahov a z iných právnych vz�ahov Úradu pre
finančný trh zriadeného pod¾a doterajšieho predpisu
prechádzajú na úrad od 1. apríla 2002. 

(7) Ročný príspevok na rok 2002 (§ 53 ods. 1) určí
úrad v rámci rozpätia, ktoré je uvedené v prílohe,
najneskôr do 20. apríla 2002 z údajov dostupných
úradu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(8) Prvá splátka ročného príspevku pod¾a odseku 7
je splatná do 15. mája 2002. Ak ročný príspevok pod¾a
odseku 7 neprevyšuje sumu 10 000 Sk, uhradí sa
jednou splátkou do 15. mája 2002.

§ 58

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre
finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

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. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení
takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1c sa citácia
„Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanč-
ným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. § 22a znie:

„§ 22a

Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje osobitný
zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúš�a.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona
č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona
č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona

č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení
takto:

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúš�ajú po-
ložky 124 až 132 a 135 až 137.

Čl. IV

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 takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia
„§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)“ nahrádza citáciou „§ 35 zákona
č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúš�a.

3. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje oso-

bitný zákon,9a) ak tento zákon neustanovuje inak. “.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)  Zákon č. 96/2002 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona č. 566/2001 Z. z. a zákona č. 96/2002
Z. z. sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia
„Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanč-
ným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. V § 28 ods. 3 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 6.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vy-
púš�ajú.

4. V § 28 odsek 4 znie:
„(4) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje oso-

bitný zákon,6) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Čl. VI

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa tak-
to:

1. V § 41 ods. 11 sa vypúš�ajú slová „s výnimkou
kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8“.

2. § 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54

Príspevok do Recyklačného fondu
za motorové vozidlá

(1) Výrobca a dovozca motorových vozidiel kategórie
M1 a N1

55) sú povinní za každé motorové vozidlo kate-
górie M1 a N1 uvedené na trh po 1. júli 2002 zaplati�
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príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej po-
d¾a § 56.

(2) Príspevok platia a za správnos� jeho výpočtu zod-
povedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(4) Výrobca a dovozca motorových vozidiel pod¾a od-
seku 1 sú povinní umožni� orgánom štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti
výpočtu príspevku a kontrolu plnenia.

(5) Výrobca a dovozca motorových vozidiel sú povin-
ní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby,

dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie štvr�ročne

Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému
úradu.

(6) Ten, kto zabezpečuje zber a zhodnotenie starých
vozidiel, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o týchto odpadoch

a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky.

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie štvr�ročne
Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému
úradu.“.

3. V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 10“ nahrá-
dzajú slovami „ods. 9“.

 4. V § 78 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8“ nahrá-
dzajú slovami „ods. 7“.

 5. V § 78 sa vypúš�a odsek 4.

 6. V § 80 ods. 2 písm. b), § 80 ods. 3 písm. b) a § 80
ods. 5 písm. b) sa slovo „m)“ nahrádza slovom „n)“.

 7. V § 81 ods. 9 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slo-
vami „ods. 7“.

 8. V prílohe č. 2 sa označenie bodu „R9“ nahrádza
označením „R1“ a označenia bodov „R1 až R8“ sa na-
hrádzajú označením „R2 až R9“.

 9. V prílohe č. 5 v riadku 14 sa slovo „solí“ nahrá-
dza slovom „látok“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu,

vz�ahované na sušinu.”.

10. V prílohe č. 7 v tre�om bode sa slovo „horčíkové“
nahrádza slovom „mangánové“.

11. V prílohe č. 8 v nadpise sa slová „vyňatých z pô-
sobnosti zákona“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 41
ods. 5“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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P R Í S P E V K Y

Základom na výpočet príspevkov je príslušný údaj pod¾a stavu k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka:

Pois�ovňa alebo zais�ovňa najmenej 0,01 % z výšky základného imania,

pri základnom imaní nepresahujúcom 50 000 000 Sk najviac 0,5 % z výšky
základného imania,
pri základnom imaní v rozpätí od 50 000 001 do 200 000 000 Sk najviac súčet
hodnôt 250 000 Sk a 0,4 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 50 000 000 Sk, pri základnom imaní vyššom ako 200 000 000 Sk najviac
súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Pobočka zahraničnej pois�ovne
alebo pobočka zahraničnej
zais�ovne

najmenej 0,01 % z výšky zložených a vinkulovaných finančných prostried-
kov,1)

pri výške zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov nepresahujúcich
50 000 000 Sk najviac 0,5 % z výšky zložených a vinkulovaných finančných
prostriedkov,
pri výške zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov v rozpätí od
50 000 001 do 200 000 000 Sk najviac súčet hodnôt 250 000 Sk a 0,4 %
z rozdielu výšky zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov a su-
my 50 000 000 Sk,
pri výške zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov nad
200 000 000 Sk najviac súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky
zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov a sumy 200 000 000 Sk,
najviac však 3 000 000 Sk

Pois�ovací maklér-fyzická osoba najmenej 1 000 Sk, najviac 5 000 Sk

Pois�ovací maklér-
-právnická osoba

najmenej 1 000 Sk, najviac 30 000 Sk

Správcovská spoločnos� najmenej 0,01 % z výšky základného imania,

pri základnom imaní nepresahujúcom 50 000 000 Sk najviac 0,5 % z výšky
základného imania,
pri základnom imaní v rozpätí od 50 000 001 do 200 000 000 Sk najviac súčet
hodnôt 250 000 Sk a 0,4 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 50 000 000 Sk,
pri základnom imaní vyššom ako 200 000 000 Sk najviac súčet hod-
nôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Organizačná zložka
zahraničnej správcovskej
spoločnosti

najmenej 10 000 Sk, najviac 250 000 Sk

Obchodník s cennými papiermi najmenej 0,01 % z výšky základného imania,

pri základnom imaní nepresahujúcom 50 000 000 Sk najviac 0,5 % z výšky
základného imania,

Príloha
k zákonu č. 96/2002 Z. z.

Čiastka 39 Zbierka zákonov č. 96/2002 Strana 943



pri základnom imaní v rozpätí od 50 000 001 do 200 000 000 Sk najviac súčet
hodnôt 250 000 Sk a 0,4 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 50 000 000 Sk,
pri základnom imaní vyššom ako 200 000 000 Sk najviac súčet hod-
nôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky základného imania a su-
my 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Pobočka zahraničného
obchodníka s cennými papiermi

najmenej 0,01 % z výšky poskytnutých finančných zdrojov,1)

pri poskytnutých finančných zdrojoch nepresahujúcich 50 000 000 Sk najviac
0,5 % z výšky poskytnutých finančných zdrojov,
pri poskytnutých finančných zdrojoch v rozpätí od 50 000 001 do
200 000 000 Sk najviac súčet hodnôt 250 000 Sk a 0,4 % z rozdielu výšky
poskytnutých finančných zdrojov a sumy 50 000 000 Sk,
pri poskytnutých finančných zdrojoch presahujúcich 200 000 000 Sk najviac
súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky poskytnutých finančných
zdrojov a sumy 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Obchodník s cennými
papiermi, ktorý je bankou24)

najmenej 0,01 % z výšky základného imania,

najviac súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky základného imania
a sumy 500 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Pobočka zahraničného
obchodníka s cennými
papiermi, ktorý je pobočkou
zahraničnej banky24)

najmenej 0,01 % z výšky trvale poskytnutých finančných prostriedkov,24)

najviac súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky trvale poskytnutých
finančných prostriedkov a sumy 500 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk

Sprostredkovate¾ investičných
služieb-fyzická osoba

najmenej 1 000 Sk, najviac 5 000 Sk

Sprostredkovate¾ investičných
služieb-právnická osoba

najmenej 1 000 Sk, najviac 30 000 Sk

Burza cenných papierov najmenej 0,01 %, najviac 0,1 % z výšky základného imania, najviac však
200 000 Sk

Centrálny depozitár najmenej 0,01 %, najviac 0,1 % z výšky základného imania, najviac však
200 000 Sk
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97

Z Á K O N
z  5. februára 2002, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z.
o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám

a náboženským spoločnostiam

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových
krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoloč-
nostiam sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú
súčas�ou lesného pôdneho fondu v  národnom parku.
S pozemkami sa vydávajú aj hospodárske budovy
a ostatné stavby slúžiace lesnej výrobe, nachádzajúce
sa v rozhodujúcom období na týchto pozemkoch, bez
oh¾adu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a do-
pĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Oprávnenou osobou po Nemeckej evanjelickej
a. v. cirkvi v Slovenskej republike a jej cirkevných
organizačných jednotkách pod¾a odseku 1 je na vyda-
nie veci pod¾a § 4 ods. 2 písm. i) Evanjelická cirkev
augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevné
organizačné jednotky.“.

 3. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) prevzatia pod¾a opatrenia Povereníctva financií
a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla 1960
č. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného
výboru v Bratislave, finančného odboru, z 10. janu-
ára 1961 č. 293/1961, v spojení s rozhodnutím
Obvodného národného výboru Bratislava-Staré
Mesto z 27. februára 1961.“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné

lesné cesty vybudované z prostriedkov štátu, ako aj
hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace lesnej
výrobe vybudované z prostriedkov štátu, nachádzajú-
ce sa na lesných pozemkoch v rozhodujúcom období
vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, bez
oh¾adu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.“.

5. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Na vydanie veci uvedenej v § 1 ods. 3 a v § 4 ods. 2
písm. i) a v odseku  4 vyzve oprávnená osoba povinnú
osobu písomne najneskôr do 31. decembra 2002, inak
právo zaniká.“.

6. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúš�ajú slová „sú
súčas�ou lesného pôdneho fondu v národnom parku“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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98

Z Á K O N

z 5. februára 2002,

ktorým sa dopĺňa 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 republi-
ky a Železničnej 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. a zákona č. 241/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 65 ods. 4 sa na konci pripája tento text:
„Počet hodín, ktorý v priemere denne slúži policajt
s nerovnomerným rozvrhnutím základného času služ-
by v týždni, je stanovený koeficientom, ktorý sa v da-
nom roku počíta ako číslo osem hodín násobených
počtom všetkých pracovných dní v roku a delených
počtom všetkých dní v roku. Koeficient sa počíta
s presnos�ou na dve desatinné miesta.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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99

O Z N Á M E N I E
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 77 ods. 6 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom
zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

výnos z 1. februára 2002 č. ÚGPZ — 398/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní
posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

Výnos upravuje zloženie posudkových komisií sociálneho zabezpečenia, ktoré vykonávajú odbornú činnos�, a to
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany. Súčasne sa ustanovujú podrobnosti o rokovaní uvedených komisií,
a to lehota na zvolanie ich rokovania, spôsobilos� rokova� a uznáša� sa, hlasovanie, ako aj priebeh rokovania
posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Výnos bude uverejnený v čiastke 7/2002 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrie�
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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