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V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 8. marca 2002

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou
„Svetové dedičstvo UNESCO — Vlkolínec, rezervácia ¾udovej architektúry“

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

§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva sa 10. júna 2002
vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hod-
note 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO
— Vlkolínec, rezervácia ¾udovej architektúry“ (ïalej len
„dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnos�
je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe
dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená
horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu strieb-
ra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v kompozícii časti priere-

zu kmeňa stromu s letokruhmi je vyobrazený zrubový
dom. V pravej hornej polovici mince je umiestnený
štátny znak Slovenskej republiky a pod ním letopočet
razby „2002“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“
je v opise z¾ava doprava pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového
po¾a je vyobrazená zrubová zvonica v pozadí s čas�ou
prierezu kmeňa stromu s letokruhmi. Nápis „SVETO-
VÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise z¾ava doprava pri
hornom okraji mince. Vpravo od zrubovej zvonice
je nápis „VLKOLÍNEC“ a pod ním v dvoch riadkoch
označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka
„200 Sk“. Štylizované iniciálky autora výtvarného ná-
vrhu dvestokorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“
a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“
medzi dvoma razidlami sú umiestnené v¾avo od zrubo-
vej zvonice.

(3) Na hrane dvestokorunáka sú pomlčkami oddele-
né nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD
HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE
MONDIAL“.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. apríla 2002.

Marián Jusko v. r. 
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z  15. marca 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy
Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom

vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vyso-
kých školách  ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej
výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o po-
skytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 106/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 324/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 471/2000 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

  1. V § 1 sa vypúš�a odsek 2. Súčasne sa zrušuje
označenie odseku 1.

  2. § 2 vrátane nadpisu znie: 

„§ 2

Druhy štipendií

Študentom sa poskytuje
a) sociálne štipendium z prostriedkov štátneho roz-

počtu,
b) štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy.“. 

3. § 3 sa vypúš�a.

4. § 4 sa vypúš�a.

5. V § 5 odsek 3 znie: 
„(3) Študentovi sa poskytuje sociálne štipendium

najviac 11 mesiacov v školskom roku.“. 

6. V §  6 ods. 5 písm. c) sa suma „3 000 Sk” nahrádza
sumou „3 700 Sk”. 

7. V § 6 ods. 9 písm. c) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza
sumou „3 700 Sk“. 

8. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Sociálne štipendium je

pri mesačnom príjme štipendium
na 1 člena okruhu spoločne mesačne
posudzovaných osôb 

do 2 700 Sk 2 000 Sk
nad 2 700 Sk do 3 200 Sk 1 500 Sk
nad 3 200 Sk do 3 700 Sk 1 000 Sk.“.

  9. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Sociálne štipendium pod¾a odseku 1 sa znižuje

o 200 Sk mesačne študentovi, ktorý študuje v mieste
trvalého pobytu.”.

10. § 8 sa vypúš�a.

11. § 9 sa vypúš�a. 

12. § 10 sa vypúš�a.

13. V § 11 ods. 2 písm. b) a v ods. 4 sa vypúš�ajú
slová „okrem štipendia pod¾a  § 4 a 8”.

14. V § 11 ods. 6 sa vypúš�a posledná veta.

15. V § 11 sa vypúš�a odsek 9. 

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky
9 a 10.

16. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až
6, ktoré znejú:

„(3) Sociálne štipendiá  pod¾a tejto vyhlášky sa štu-
dentom vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej
výške.

(4) Sociálne štipendiá, ktoré boli priznané pod¾a
doterajších predpisov, sa študentom doplatia za me-
siac marec 2002 v mesiaci apríl 2002 v priznanej výš-
ke.

(5) Rodičovské štipendium, ktoré bolo priznané po-
d¾a doterajších predpisov, sa študentke matke a osa-
melému študentovi s nezaopatreným die�a�om napo-
sledy vyplatí za mesiac marec 2002 v priznanej výške.

(6) Konkurzné, mimoriadne a športové štipendiá,
ktoré boli priznané pod¾a doterajších predpisov, sa
študentom naposledy vyplatia za mesiac marec 2002
v priznanej výške.”.
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Milan Ftáčnik v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie
povolenia na vykonávanie pois�ovacej činnosti a na udelenie povolenia

na vykonávanie zais�ovacej činnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 8, § 6 ods. 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z.
o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

Spôsob preukazovania splnenia
podmienok na udelenie povolenia

na vykonávanie pois�ovacej činnosti
pod¾a § 5 ods.  8 zákona

§ 1

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vyko-
návanie pois�ovacej činnosti pod¾a § 5 ods. 2 zákona
preukazujú zakladatelia pois�ovne pod¾a § 5 ods. 1
zákona predložením dokladov o splnení týchto pod-
mienok Úradu pre finančný trh (ïalej len „úrad“).

§ 2

(1) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. a)
zákona sa preukazuje predložením dokladu o splatení
základného imania vo výške pod¾a § 4 zákona, naprí-
klad výpisov z účtu alebo vyhlásenia audítora o tom,
že bolo základné imanie splatené.

(2) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. b)
zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôvery-
hodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov
vložených do základného imania budúcej pois�ovne
zakladate¾mi a dokladov o pôvode ïalších finančných
zdrojov budúcej pois�ovne, napríklad pri fyzickej oso-
be preh¾adu o jej majetkovej a finančnej situácii, výpi-
sov z účtov, výpisov z katastra nehnute¾ností, pri
právnickej osobe účtovných závierok overených audí-
torom spolu s výrokom audítora, správ o hospodárení
predkladaných valnému zhromaždeniu za posledné tri
roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi
rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky pod¾a
§ 5 ods. 2 písm. b) zákona, predkladajú sa uvedené
doklady len za obdobie od jej vzniku.

(3) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. c)
zákona sa preukazuje predložením 
a) dokladov pod¾a odseku 2, 
b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účas�ou

na budúcej pois�ovni, zoznamu blízkych osôb,1)

ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na
vykonávanie pois�ovacej činnosti v pracovnopráv-
nom vz�ahu alebo v obdobnom pracovnom vz�ahu
k pois�ovni, zahraničnej pois�ovni, v pobočke za-
hraničnej pois�ovne alebo vo finančnej inštitúcii,2)
s uvedením obchodného mena, právnej formy,
identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie
a mena a priezviska týchto blízkych osôb, 

c) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodné-
ho mena, právnej formy, identifikačného čísla, síd-
la, výšky základného imania a percentuálnej výšky
podielu, v ktorých má
1. fyzická osoba s kvalifikovanou účas�ou na budú-

cej pois�ovni podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %
alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo
dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom
ručí za ich záväzky, alebo 

2. právnická osoba s kvalifikovanou účas�ou na
budúcej pois�ovni podiel na základnom imaní
alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej
10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgá-
noch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svo-
jím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. d)
zákona  sa pri osobách navrhovaných  za členov pred-
stavenstva, prokuristov, vedúcich zamestnancov, zod-
povedného aktuára a  osôb zodpovedných za výkon
vnútornej kontroly preukazuje predložením 
a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti

finančného trhu alebo pois�ovníctva, ktorý potvr-
dzuje  splnenie podmienok pod¾a § 5 ods. 9 zákona,

b) stručného odborného životopisu,
c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri me-

siace; ak ide o cudzinca, potvrdením obdobného
charakteru vydaným príslušným orgánom štátu,
v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého je obča-
nom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných
piatich rokoch nepretržite zdržovala viac ako šes�
mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevy-
dávajú, možno ich nahradi� čestným vyhlásením,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok  pod¾a
§ 3 písm. a) zákona.

(5) Splnenie podmienok pod¾a § 5 ods. 2 písm. e) až
g) zákona sa preukazuje predložením

1) § 116  Občianskeho zákonníka.
2) § 3 písm. b) zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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a) dokladov potvrdzujúcich preh¾adnos� skupiny
s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kva-
lifikovanou účas�ou na budúcej pois�ovni, s uvede-
ním výšky priamych a nepriamych podielov na
základnom imaní alebo hlasovacích právach
v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, naprí-
klad výpisu z obchodného registra, výpisu z regis-
tra emitenta alebo výpisu z účtu majite¾a zakniho-
vaného cenného papiera,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci
skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcio-
nár s kvalifikovanou účas�ou na budúcej pois�ovni,
neprekážajú výkonu doh¾adu, napríklad grafického
znázornenia štruktúry takejto skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich výkon
doh¾adu a úzke väzby v štáte, na ktorého území má
skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcio-
nár s kvalifikovanou účas�ou na budúcej pois�ovni,
úzke väzby.

(6) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. h)
zákona sa preukazuje predložením 
a) dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúcej pois�ov-

ne bude na území Slovenskej republiky, napríklad
zakladate¾skej listiny alebo zakladate¾skej zmluvy,
stanov alebo výpisu z obchodného registra,

b) návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že
budúca pois�ovňa bude vykonáva� pois�ovaciu čin-
nos� na území Slovenskej republiky.

(7) Splnenie podmienky pod¾a § 5 ods. 2 písm. i)
zákona sa preukazuje predložením 
a) dokladu potvrdzujúceho informácie o technickom

vybavení budúcej pois�ovne s uvedením údajov
o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informač-
nom a obchodnom systéme vrátane informácií
o bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútorných pracovných predpisov, smerníc alebo
pokynov upravujúcich
1. systém vnútornej kontroly,
2. postupy vypracovania a predkladania výkazov,

podkladov a informácií úradu,
3. pravidlá činnosti vo vz�ahu ku klientom vrátane

vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,
4. program činnosti zameranej proti legalizácii príj-

mov z trestnej činnosti,4)
5. bezpečnos� obchodného systému s uvedením

spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho po-
užívania z h¾adiska zabezpečenia prístupu do
tohto systému len pre oprávnené osoby,

c) dokladov upravujúcich  organizačné zabezpečenie
systému kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho
z obchodnej činnosti s uvedením zoznamu vedú-
cich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík
s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zod-
povednosti, 

d) informácií o marketingovej a reklamnej stratégii.

Spôsob preukazovania splnenia 
podmienok na udelenie povolenia

na vykonávanie pois�ovacej  č innost i
pod¾a § 6 ods.  9 zákona

§ 3

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vyko-
návanie pois�ovacej činnosti pod¾a § 6 ods. 2 zákona
preukazuje zahraničná pois�ovňa predložením dokla-
dov o splnení týchto podmienok úradu.

§ 4

(1) Splnenie podmienok pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a b)
zákona sa preukazuje predložením
a) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia šta-

tutárneho orgánu zahraničnej pois�ovne o poskyt-
nutí finančných prostriedkov pobočke zriadenej na
území Slovenskej republiky vo výške minimálnej
miery solventnosti pod¾a § 31 zákona vyplývajúcej
z rozsahu jej pois�ovacej činnosti vykonávanej na
území Slovenskej republiky a dátumu, ku ktorému
boli tieto finančné prostriedky poskytnuté alebo
budú poskytnuté, 

b) aktuálneho výpisu z účtu, na ktorom sú uložené
finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny ga-
rančného fondu pod¾a § 31 zákona,

c) dokladov o  pôvode finančných prostriedkov po-
skytnutých zahraničnou pois�ovňou svojej pobočke
zriadenej na území Slovenskej republiky, napríklad
účtovných závierok za posledné tri roky overených
audítorom; ak zahraničná pois�ovňa je súčas�ou
konsolidovaného celku, tiež predložením konsoli-
dovaných účtovných závierok za posledné tri roky;
ak zahraničná pois�ovňa vznikla pred menej ako
tromi rokmi, predkladajú sa uvedené doklady len
za obdobie od jej vzniku,

d) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia za-
hraničnej pois�ovne o tom, že finančné prostriedky
poskytnuté jej pobočke zriadenej na území Sloven-
skej republiky nepochádzajú z trestnej činnosti ale-
bo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území
Slovenskej republiky alebo mimo územia Sloven-
skej republiky.

(2) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. c)
zákona sa preukazuje predložením 
a) písomného potvrdenia o dôveryhodnosti zahranič-

nej pois�ovne a o jej finančnej schopnosti primera-
nej rozsahu a rizikovosti zamýš¾aného podnikania
jej pobočky na území Slovenskej republiky, vydané-
ho príslušným orgánom doh¾adu  štátu, v ktorom
má sídlo zahraničná pois�ovňa zriaïujúca svoju
pobočku na území Slovenskej republiky,

b) dokumentov potvrdzujúcich finančnú schopnos�
zahraničnej  pois�ovne, ktorá je primeraná rozsahu

3) § 3 písm. c) zákona  č. 95/2002 Z. z.  
4) § 6 ods. 1 zákona  č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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a rizikovosti zamýš¾aného podnikania pobočky na
území Slovenskej republiky, napríklad účtovnej zá-
vierky zahraničnej pois�ovne overenej audítorom
spolu s výrokom audítora, správy o  hospodárení za
posledné tri roky schválenej valným zhromaždením
a v prípade, ak je takáto zahraničná pois�ovňa sú-
čas�ou konsolidovaného celku, aj audítorom overe-
nej účtovnej závierky za posledné tri roky a vývoja
účtovnej hodnoty akcií zahraničnej pois�ovne,
a v prípade, že sa s akciami obchoduje na burze
cenných papierov, aj vývoja kurzu akcií za posledné
tri roky, ak právna forma tejto zahraničnej pois�ov-
ne umožňuje akcie vydáva�; ak zahraničná pois�ov-
ňa vznikla pred menej ako tromi rokmi, predklada-
jú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku.

(3) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. d)
zákona sa pri osobách navrhovaných zahraničnou po-
is�ovňou na riadenie jej pobočky preukazuje predlože-
ním
a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti

finančného trhu, ktoré potvrdzujú splnenie pod-
mienok pod¾a § 6 ods. 10 zákona, 

b) stručného odborného životopisu,
c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri me-

siace; ak ide o cudzinca, predložením potvrdenia
obdobného charakteru vydaného príslušným orgá-
nom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého
je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v po-
sledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac
ako šes� mesiacov; ak také dokumenty príslušné
štáty nevydávajú, možno ich nahradi� čestným vy-
hlásením osoby navrhnutej zahraničnou pois�ov-
ňou na riadenie jej pobočky,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok pod¾a
§ 3 písm. a) zákona.

 (4) Splnenie podmienok pod¾a § 6 ods. 2 písm. e) až
g) zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov potvrdzujúcich preh¾adnos� skupiny s úz-

kymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničná pois�ovňa,
s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov
na základnom imaní alebo hlasovacích právach
v právnickej osobe v rámci takejto skupiny,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci
skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahra-
ničná pois�ovňa, neprekážajú výkonu doh¾adu, na-
príklad grafického znázornenia štruktúry takejto
skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich výkon
doh¾adu a  úzke väzby v štáte, na ktorého území má
skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahra-
ničná pois�ovňa, úzke väzby.

(5) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. h)
zákona sa preukazuje predložením návrhu obchodnej
stratégie, z ktorej vyplýva, že zahraničná pois�ovňa,
ktorá chce pôsobi� prostredníctvom svojej pobočky na
území Slovenskej republiky, bude podstatnú čas� svo-
jej činnosti vykonáva� v štáte, v ktorom má sídlo.

§ 5

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na
udelenie povolenia na vykonávanie zais�ovacej

činnosti pod¾a § 12 ods. 3 zákona

(1) Splnenie podmienok na udelenie povolenia na
vykonávanie zais�ovacej činnosti zais�ovni alebo na
udelenie povolenia na vykonávanie zais�ovacej činnos-
ti pois�ovni sa preukazuje rovnako ako splnenie pod-
mienok na udelenie povolenia na vykonávanie pois�o-
vacej činnosti pod¾a § 1 a 2.

(2) Splnenie podmienok na udelenie povolenia na
vykonávanie zais�ovacej činnosti pre pobočku zahra-
ničnej zais�ovne alebo na udelenie povolenia na  vyko-
návanie zais�ovacej činnosti pre pobočku zahraničnej
pois�ovne sa preukazuje rovnako ako splnenie pod-
mienok na udelenie povolenia na vykonávanie pois�o-
vacej činnosti pod¾a § 3 a 4.

Spoločné a záverečné  ustanovenia

§ 6

(1) Doklady pod¾a § 2, 4 a 5  sa predkladajú v origi-
náloch, a ak nemožno predloži� ich originály, predkla-
dajú sa ako úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady pod¾a § 2, 4 a 5  vyhotovené
v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje
aj ich úradne osvedčeným prekladom do slovenského
jazyka.

(3) Doklady pod¾a § 2 a  4 predložené úradu pred
podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie
pois�ovacej činnosti možno nahradi� písomným vyhlá-
sením zakladate¾a pois�ovne pod¾a § 5 ods. 1 zákona
alebo písomným vyhlásením zahraničnej pois�ovne
o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
s  úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených
kona� za zakladate¾a pois�ovne alebo za zahraničnú
pois�ovňu a  zoznamom už predložených dokladov
a dátumom ich predloženia úradu.

(4) Doklady pod¾a § 5 predložené úradu pred poda-
ním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie za-
is�ovacej činnosti možno nahradi� písomným vyhláse-
ním zakladate¾a zais�ovne alebo písomným
vyhlásením zahraničnej zais�ovne o tom, že tieto do-
klady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s úradne osved-
čenými podpismi osôb oprávnených kona�  za zakla-
date¾a zais�ovne alebo za zahraničnú zais�ovňu
a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich
predloženia úradu.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

František Hajnovič v. r.
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