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

z 28. januára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo preh¾adov

z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny,
spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi

a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 77 ods. 6 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spô-
sob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo
preh¾adov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie
a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob
a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ

obchodníka s cennými papiermi a zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 znejú:

„§ 1

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi (ïalej len „obchodník“)
predkladá pod¾a § 77 ods. 6 zákona Ministerstvu fi-
nancií Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh
výkazy, hlásenia alebo preh¾ady z účtovnej evidencie
a štatistickej evidencie takto:

Označenie Názov Termín predkladania

Súvaha Úč B 1-01 Súvaha k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka 
a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho 
roka

Výsledovka Úč B 2-01 Výkaz ziskov a strát k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka 
a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho 
roka 

P (OCP) 1-01 Ročný preh¾ad akcionárov do 31. marca nasledujúceho roka
k 31. decembru

P (OCP) 2-04 Štvr�ročný preh¾ad o poskytovaných do 25 dní po uplynutí príslušného 
investičných službách kalendárneho štvr�roka 

§ 2

(1) Obchodník predkladá pod¾a § 77 ods. 7 zákona 
Úradu pre finančný trh výkazy, hlásenia a iné správy
takto:

Označenie Názov Termín predkladania

H (OCP) 3-00 Hlásenie o zmenách do piatich dní po schválení zmien príslušným
v pravidlách činnosti orgánom

H (OCP) 4-00 Denné hlásenie o burzových najneskôr nasledujúci pracovný deň
obchodoch a mimoburzových 
obchodoch
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H (OCP) 5-04 Štvr�ročné hlásenie o nevybavených do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
s�ažnostiach klientov štvr�roka 

H (OCP) 6-01 Ročné hlásenie o skupinách do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho
s úzkymi väzbami roka

H (OCP) 7-00 Hlásenie o zmenách vo vecných, do troch pracovných dní po uskutočnení zmeny
personálnych a organizačných 
predpokladoch 

H (OCP) 8-04 Štvr�ročné hlásenie o konaniach voči do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
ohlasovate¾ovi štvr�roka

H (OCP) 9-02 Polročné hlásenie o primeranosti do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
vlastných zdrojov polroka 

H (OCP) 9-04 Štvr�ročné hlásenie o primeranosti do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho 
vlastných zdrojov štvr�roka 

H (OCP) 9-12 Mesačné hlásenie o primeranosti do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
vlastných zdrojov mesiaca

H (OCP) 10-12 Mesačné hlásenie o ve¾kých do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
majetkových angažovanostiach mesiaca 

H (OCP) 12-04 Štvr�ročné hlásenie o neplnení do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
povinností zmluvných strán štvr�roka
pri zmluvách o prevodoch cenných 
papierov alebo pri zmluvách o pôžičke 
cenných papierov 

V (OCP) 13-02 Polročný výkaz o poplatkoch do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
účtovaných klientom polroka

(2) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdro-
jov, Mesačné hlásenie o ve¾kých majetkových angažova-
nostiach, Štvr�ročné hlásenie o primeranosti vlastných
zdrojov a Polročné hlásenie o primeranosti vlastných
zdrojov pod¾a odseku 1 sa nepredkladajú, ak ide o ob-
chodníka, ktorý je bankou a predkladá obdobné hlá-
senia pod¾a osobitných predpisov1) a v termínoch po-
d¾a osobitných predpisov.2)

(3) Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov pod¾a
odseku 1 sa predkladajú takto: 
a) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov

predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 11 záko-
na,

b) Štvr�ročné hlásenie o primeranosti vlastných zdro-
jov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 12
zákona,

c) Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov
predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 13 záko-
na.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 32 písm. a) a b) opatrenia Národnej banky Slovenska

č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk
(oznámenie č. 695/2002 Z. z.).
§ 6 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002
o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002
Z. z.).

 2) § 34 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002
(oznámenie č. 695/2002 Z. z.).
§ 6 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002
(oznámenie č. 697/2002 Z. z.).“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov,
Štvr�ročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov,
Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov,
Mesačné hlásenie o ve¾kých majetkových angažova-
nostiach a Ročný preh¾ad akcionárov k 31. decembru
sa za pobočku zahraničného obchodníka nepredkla-
dajú.“.

3. V § 3 písm. b) sa vypúš�ajú slová „v plnom rozsahu“
a slová „Štvr�ročné hlásenie o ve¾kých majetkových an-
gažovanostiach“ sa nahrádzajú slovami „Mesačné hlá-
senie o ve¾kých majetkových angažovanostiach“.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vy-
hláške.

5. V prílohe č. 4 poznámke 3 sa na konci bodka
nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bol
obchod uzavretý ako mimoburzový, čas uzavretia ob-
chodu sa neuvádza.“. 

6. Prílohy č. 9 až 12 sa nahrádzajú prílohami č. 2 až
5 k tejto vyhláške.

7. Príloha č. 13 sa vypúš�a.
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8. V prílohe č. 14 sa na konci pripája tento text:

„Vysvetlivky:

Údaje sa uvádzajú len v prípade porušenia povinností alebo neplnenia záväzkov protistrany obchodníka pri
zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov.“. 

9. V prílohe č. 15 sa na konci pripája tento text:

„Poznámky:

Uvádzajú sa len poplatky účtované klientom za vykonané investičné služby.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. februára
2003.

Ivan Mikloš v. r.
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VZOR

Tento preh¾ad sa predkladá Ministerstvu financií
Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh
do 25 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvr�roka.

 

P (OCP) 2-04

ŠTVRŤROČNÝ PREH¼AD O POSKYTOVANÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH

Rok

Štvr�rok

IČO 

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa: Člen (členovia) štatutárneho orgánu Zamestnanec zodpovedný za
(meno a priezvisko, podpis): vypracovanie preh¾adu 

(meno a priezvisko, podpis):

Príloha č. 1 
k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 2 
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
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A. Preh¾ad o uskutočnených obchodoch

   (v tis. Sk)

Investičné
nástroje Č. r. Investičná 

služba

Klienti Burzové
obchody10)

Mimoburzové
 obchody11)

Obchody 
na vlastný
účet spoluTuzemci8) Cudzozem-

ci9)
Spolu

a b 1 2 3 4 5 6 7

Akcie

1a IS-1

1b IS-2

1c IS-3

Dlhopisy

2a IS-1

2b IS-2

2c IS-3

Podielové listy

3a IS-1

3b IS-2

3c IS-3

Zastupite¾né CP1)

4a IS-1

4b IS-2

4c IS-3

Zahraničné CP2)

5a IS-1

5b IS-2

5c IS-3

Nástroje
peňažného

trhu3)

6a IS-1

6b IS-2

6c IS-3

Futures4)

7a IS-1

7b IS-2

7c IS-3

Forward5)

8a IS-1

8b IS-2

8c IS-3

Swap6)

9a IS-1

9b IS-2

9c IS-3

Opcie7)

10a IS-1

10b IS-2

10c IS-3

Kombinácia
riadkov 7a až

10c 

11a IS-1

11b IS-2

11c IS-3
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B. Preh¾ad o riadení portfólia
   (v tis. Sk)

Č. r.
Klienti

Tuzemci8) Cudzozemci9) Spolu

a b 1 2 3

Počet zmlúv spolu 1

Počet zmlúv uzavretých za sledované obdobie 2

Počet zmlúv vypovedaných za sledované 
obdobie

3

Objem spravovaného majetku 4

Zloženie spravovaného majetku 5

Akcie 5a

Dlhopisy 5b

Podielové listy 5c

Zastupite¾né cenné papiere 5d

Zahraničné cenné papiere 5e

Nástroje peňažného trhu 5f

Termínové zmluvy4,5) 5g

Opcie7) 5h

Zmluvy o zámene úrokových mier, mien 
a akcií

5i

Peniaze 5j

Poh¾adávky 5k

Záväzky 5l

C. Umiestňovanie a upisovanie investičných nástrojov
   (v tis. Sk)

Investičné
nástroje Č. r.

Umiestňovanie Upisovanie 

Finančné
inštitúcie Ostatní emitenti Finančné

inštitúcie Ostatní emitenti

a b 1 2 3 4

Akcie 1

Dlhopisy 2

Podielové listy 3

Zastupite¾né cenné papiere 4

Zahraničné cenné papiere 5
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D. Preh¾ad o poskytovaných ved¾ajších investičných službách

Úschova a správa
investičných nástrojov Č. r.

Klienti

Tuzemci8) Cudzozemci9)

a b 1 2

Počet klientov

   (v tis. Sk)

Úvery a pôžičky Č. r.
Klienti

Fyzické osoby Právnické osoby

a b 1 2

Počet klientov 1

Objem poskytnutých úverov a pôžičiek
za sledované obdobie

2

Aktuálny stav poskytnutých úverov 
a pôžičiek

3

Celkový objem poskytnutých úverov 
a pôžičiek

4

   (v tis. Sk)

Obchody s devízovými hodnotami Č. r.
Klienti

Fyzické osoby Právnické osoby

a b 1 2

Počet klientov 1

Objem obchodov 2

   (v tis. Sk)

Ved¾ajšia investičná služba
pod¾a § 6 ods. 3 písm. g)
zákona č. 566/2001 Z. z.

Č. r.
Investičné služby

IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 IS-5 IS-6

a b 1 2 3 4 5 6

Objem poskytovaných 
služieb

Použité skratky:

Č. r. — číslo riadka

IS-1 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-2 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-3 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-4 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
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IS-5 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-6 — investičná služba pod¾a § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

CP — cenné papiere

Poznámky:

 1) § 5 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 2) § 5 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 3) § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
 4) § 2 písm. o) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými

papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
 5) § 2 písm. p) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
 6) § 2 písm. q) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
 7) § 5 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 8) § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 9) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
10) Obchody uzavreté na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu

cenných papierov.
11) Obchody uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného

verejného trhu cenných papierov.

Vysvetlivky:

1. Uvádzajú sa len nástroje peňažného trhu so splatnos�ou do jedného roka, ktoré sú cennými papiermi.

2. V prípade obchodov s devízovými hodnotami sa uvádzajú len obchody s devízovými hodnotami, ktoré boli
uzavreté v súvislosti s poskytnutím hlavnej investičnej služby klientovi obchodníka. 
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VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.

H (OCP) 9-02

POLROČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV

 Rok

 Polrok

 IČO 

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa: Člen (členovia) štatutárneho orgánu Zamestnanec zodpovedný za
(meno a priezvisko, podpis): vypracovanie hlásenia 

(meno a priezvisko, podpis):

Príloha č. 2 
k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 9 
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
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A. Vlastné zdroje
   (v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1d) 1

Splatené základné imanie a emisné ážio okrem prioritných akcií 1a

Nerozdelený zisk minulých rokov 1b

Zákonný rezervný fond 1c

Ostatné rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku 1d

Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e) 2

Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako
dva roky

2a

Rezervy zákonné 2b

Rezervy na kurzové straty 2c

Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb 2d

Iné zdroje pod¾a osobitného predpisu1) 2e

Odpočítate¾né položky (súčet riadkov 3a až 3f) 3

Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník 
nadobudol

3a

Nehmotný investičný majetok 3b

Strata bežného účtovného obdobia 3c

Neuhradená strata z minulých rokov 3d

Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania pod¾a 
osobitného predpisu2)

3e

Rozdiely z prepočtu základného imania obchodníka v cudzej mene 
na slovenské koruny

3f

Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) — r. 3 4

Doplnkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b) 5

Podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu3) 5a

Iné podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu4) 5b

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5) 6

B. Trhové riziko
   (v tis. Sk)

Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Všeobecné riziko pre dlhové nástroje  7

Špecifické riziko pre dlhové nástroje  8

Všeobecné riziko pre majetkové nástroje  9

Špecifické riziko pre majetkové nástroje 10

Riziko termínových obchodov a opcií 11

Riziko vyrovnania 12
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Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Riziko obchodného partnera 13

Riziko ve¾kých majetkových angažovaností 14

Devízové riziko 15

Komoditné riziko 16

Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) x 12,5 17

C. Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého
   (v tis. Sk) 

                                                                                            

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika
v nich obsiahnutého Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia 18

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika 
v nich obsiahnutého 19

D. Primeranos� vlastných zdrojov
   (v tis. Sk)

Primeranos� vlastných zdrojov Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6) 20

Trhové riziko (riadok 17) 21

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich 
obsiahnutého (riadok 19)

22

Kapitálová primeranos� v % na dve desatinné miesta
[r. 20/(r. 21+22)/100]

23

Poznámky:

1) § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov
s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

2) § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
3) § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
4) Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z. 

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranos� vlastných zdrojov
obchodníka je najmenej 8 %. Primeranos� vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota
vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná pod¾a osobitného predpisu4) a v menovateli súčet hodnoty aktív obchod-
níka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty
trhových rizík vypočítaných pod¾a osobitného predpisu.4)

Použité skratky:

Č. r. — číslo riadka
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VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvr�roka.

H (OCP) 9-04

ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV

Rok

Štvr�rok

IČO 

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa: Člen (členovia) štatutárneho orgánu Zamestnanec zodpovedný za
(meno a priezvisko, podpis): vypracovanie hlásenia

(meno a priezvisko, podpis):

Príloha č. 3 
k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 10 
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
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A. Vlastné zdroje
   (v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1d) 1

Splatené základné imanie a emisné ážio okrem prioritných akcií 1a

Nerozdelený zisk minulých rokov 1b

Zákonný rezervný fond 1c

Ostatné rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku 1d

Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e) 2

Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako
dva roky

2a

Rezervy zákonné 2b

Rezervy na kurzové straty 2c

Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb 2d

Iné zdroje pod¾a osobitného predpisu1) 2e

Odpočítate¾né položky (súčet riadkov 3a až 3f) 3

Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník 
nadobudol

3a

Nehmotný investičný majetok 3b

Strata bežného účtovného obdobia 3c

Neuhradená strata z minulých rokov 3d

Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania pod¾a 
osobitného predpisu2)

3e

Rozdiely z prepočtu základného imania obchodníka v cudzej mene 
na slovenské koruny

3f

Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) — r. 3 4

Doplnkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b) 5

Podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu3) 5a

Iné podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu4) 5b

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5) 6

B. Trhové riziko
   (v tis. Sk)

Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Všeobecné riziko pre dlhové nástroje  7

Špecifické riziko pre dlhové nástroje  8

Všeobecné riziko pre majetkové nástroje  9

Špecifické riziko pre majetkové nástroje 10

Riziko termínových obchodov a opcií 11

Riziko vyrovnania 12
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Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Riziko obchodného partnera 13

Riziko ve¾kých majetkových angažovaností 14

Devízové riziko 15

Komoditné riziko 16

Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5 17

C. Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého

   (v tis. Sk) 
                                                                                            

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika
v nich obsiahnutého Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia 18

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika 
v nich obsiahnutého 19

D. Primeranos� vlastných zdrojov

   (v tis. Sk)

Primeranos� vlastných zdrojov Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6) 20

Trhové riziko (riadok 17) 21

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich 
obsiahnutého (riadok 19)

22

Kapitálová primeranos� v % na dve desatinné miesta
[r. 20/(r. 21+22)/100]

23

Poznámky:

1) § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov
s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

2) § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
3) § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
4) Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z. 

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranos� vlastných zdrojov
obchodníka je najmenej 8 %. Primeranos� vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota
vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná pod¾a osobitného predpisu4) a v menovateli súčet hodnoty aktív obchod-
níka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty
trhových rizík vypočítaných pod¾a osobitného predpisu.4) 

Použité skratky:

Č. r. — číslo riadka

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 34/2003 Strana 399



VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

H (OCP) 9-12

MESAČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV

 Rok

 Mesiac

 IČO 

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa: Člen (členovia) štatutárneho orgánu Zamestnanec zodpovedný za
(meno a priezvisko, podpis): vypracovanie hlásenia 

(meno a priezvisko, podpis):

Príloha č. 4 
k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 11 
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
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A. Vlastné zdroje
   (v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1d) 1

Splatené základné imanie a emisné ážio okrem prioritných akcií 1a

Nerozdelený zisk minulých rokov 1b

Zákonný rezervný fond 1c

Ostatné rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku 1d

Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e) 2

Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako
dva roky

2a

Rezervy zákonné 2b

Rezervy na kurzové straty 2c

Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb 2d

Iné zdroje pod¾a osobitného predpisu1) 2e

Odpočítate¾né položky (súčet riadkov 3a až 3f) 3

Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník 
nadobudol

3a

Nehmotný investičný majetok 3b

Strata bežného účtovného obdobia 3c

Neuhradená strata z minulých rokov 3d

Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania pod¾a 
osobitného predpisu2)

3e

Rozdiely z prepočtu základného imania obchodníka v cudzej mene 
na slovenské koruny

3f

Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) — r. 3 4

Doplnkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b) 5

Podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu3) 5a

Iné podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu4) 5b

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5) 6

B. Trhové riziko
   (v tis. Sk)

Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Všeobecné riziko pre dlhové nástroje  7

Špecifické riziko pre dlhové nástroje  8

Všeobecné riziko pre majetkové nástroje  9

Špecifické riziko pre majetkové nástroje 10

Riziko termínových obchodov a opcií 11

Riziko vyrovnania 12

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 34/2003 Strana 401



Trhové riziko Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Riziko obchodného partnera 13

Riziko ve¾kých majetkových angažovaností 14

Devízové riziko 15

Komoditné riziko 16

Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5 17

C. Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého
   (v tis. Sk) 

                                                                                            

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika
v nich obsiahnutého Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia 18

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika 
v nich obsiahnutého 19

D. Primeranos� vlastných zdrojov
   (v tis. Sk)

Primeranos� vlastných zdrojov Č. r. Hodnota ukazovate¾a

Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6) 20

Trhové riziko (riadok 17) 21

Aktíva obchodníka pod¾a stupňa úverového rizika v nich 
obsiahnutého (riadok 19)

22

Kapitálová primeranos� v % na dve desatinné miesta
[r. 20/(r. 21+22)/100]

23

Poznámky:

1) § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov
s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

2) § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
3) § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
4) Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z. 

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranos� vlastných zdrojov
obchodníka je najmenej 8 %. Primeranos� vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota
vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná pod¾a osobitného predpisu4) a v menovateli súčet hodnoty aktív obchod-
níka pod¾a stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty
trhových rizík vypočítaných pod¾a osobitného predpisu.4)

Použité skratky:

Č. r. — číslo riadka
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VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.

H (OCP) 10-12

MESAČNÉ HLÁSENIE O VE¼KÝCH MAJETKOVÝCH ANGAŽOVANOSTIACH

 Rok

 Mesiac

 IČO 

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa: Člen (členovia) štatutárneho orgánu Zamestnanec zodpovedný za
(meno a priezvisko, podpis): vypracovanie hlásenia 

(meno a priezvisko, podpis):

Príloha č. 5 
k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 12
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
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Výkaz  ve¾kých majetkových angažovaností

Č. r. Obchodné meno/
meno a priezvisko Skupina1)

Ve¾ká majetková
angažovanos�2)

Štruktúra ve¾kej majetkovej angažovanosti3) +

akcie dlhopisy iné cenné
papiere deriváty úvery a pôžičky

a 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Súčet ve¾kých majetkových angažovaností

Poznámky:
1) Uvedie sa, či ide o majetkovú angažovanos� voči jednej osobe (I) alebo voči skupine hospodársky spojených osôb (S). Ak ide o skupinu hospodársky spojených osôb, v ktorej jedna

osoba má kontrolu nad ostatnými osobami, uvedie sa v stĺpci 1 obchodné meno alebo meno a priezvisko tejto osoby, inak sa v stĺpci 1 uvedie obchodné meno alebo meno a priezvisko
osoby, na ktorú sa vz�ahuje najväčšia čas� majetkovej angažovanosti.

2) Uvedie sa % z vlastných zdrojov.
3) Uvedie sa % z ve¾kej majetkovej angažovanosti.

S
tra

n
a 4

0
4

Z
b
ierk

a zá
k
on

ov č. 3
4

/
2
0
0
3

Č
ia

stk
a 1

9



Vysvetlivky:

1. Ve¾kou majetkovou angažovanos�ou sa rozumie ve¾ká majetková angažovanos� pod¾a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými
papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.  

2. Vo ve¾kej majetkovej angažovanosti sa neuvádzajú položky, ktoré sa nezahŕňajú do majetkovej angažovanosti
pod¾a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002
Z. z.).
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35

V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

z 31. januára 2003

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk
pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša

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

§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia národohos-
podára, guvernéra Slovenskej národnej banky a hu-
manistu Imricha Karvaša sa vydávajú do obehu pa-
mätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (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 uprostred mincového po-
¾a je vyobrazená historická budova ústredia Národnej
banky Slovenska (ïalej len „budova“), do ktorej je
v pravej hornej časti zakomponovaný štátny znak Slo-

venskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty
dvestokorunáka „200 Sk“ je vpravo od budovy umiest-
nené tak, že číslo „200“ je v troch prelínajúcich sa
riadkoch a skratka peňažnej jednotky Slovenskej re-
publiky „Sk“ je v¾avo od spodnej číslice „0“. Názov štátu
„SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod
budovou a pod ním je letopočet razby „2003“. Značka
Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma
razidlami je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený dvojtreti-
nový portrét Imricha Karvaša. Vpravo od portrétu je
v dvoch riadkoch umiestnené meno a priezvisko „IM-
RICH KARVAŠ“ a pod nimi sú v dvoch riadkoch leto-
počty „1903“ a „1981“ označujúce rok jeho narodenia
a úmrtia. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarné-
ho návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia
„MR“ sú pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky
„NÁRODOHOSPODÁR — HUMANISTA — EURÓPAN“. 

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 20. februára
2003.

Marián Jusko v. r.
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36

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym krá¾ovstvom o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnos� 3. januára 2003 na základe článku 11.
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DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Španielskym krá¾ovstvom

o vedecko-technickej spolupráci

Slovenská republika a Španielske krá¾ovstvo (ïalej
len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíja� vedeckú a odbornú spolu-
prácu, ktorá bude slúži� na upevnenie priate¾ských
vz�ahov medzi národmi obidvoch krajín, ako i na pod-
poru ich hospodárskeho rozvoja,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe rovnosti a vzájom-
ného prospechu napomáha� a podporova� spoluprácu
medzi vedeckovýskumnými organizáciami, odbornými
inštitúciami a inými subjektmi obidvoch krajín v sú-
lade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Španielskeho krá¾ovstva.

Článok 2

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody
budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky za
Slovenskú republiku a Ministerstvo zahraničných vecí
Španielskeho krá¾ovstva za Španielske krá¾ovstvo.

Článok 3

Spolupráca pod¾a tejto dohody bude zahŕňa� predo-
všetkým
a) spoločné vedecké, výskumné a vývojové projekty

vrátane vzájomnej výmeny výsledkov a vzájomnej
výmeny vedcov, špecialistov a výskumných pracov-
níkov,

b) organizáciu a účas� na vedeckých schôdzach, kon-
ferenciách, sympóziách, kurzoch, seminároch, vý-
stavách a tak ïalej,

c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických infor-
mácií, ako i dokumentácie a materiálov potrebných
na výskum, 

d) spoločné využívanie zariadení na výskum a vývoj
a vedeckých prístrojov, 

e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej
sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnú�.

Článok 4

1. Na vykonávanie tejto dohody vykonávacie orgány
zriadia Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spo-
luprácu (ïalej len „Zmiešaná komisia“).

2. Úlohy Zmiešanej komisie budú tieto:
a) dohodnú� oblasti spolupráce,
b) vytvori� vhodné podmienky na vykonávanie tejto

dohody pod¾a vykonávacích protokolov schvále-
ných Zmiešanou komisiou a potvrdených diploma-
tickou cestou,

c) umožni� a podpori� vykonávanie programov a spo-
ločných projektov,

d) vymieňa� si vzájomne výsledky vyplývajúce z dvoj-
strannej vedecko-technickej spolupráce a posudzo-
va� návrhy na jej ïalší rozvoj.

3. Zmiešaná komisia sa bude schádza� každé dva
roky, striedavo v Slovenskej republike a v Španiel-
skom krá¾ovstve, pričom dátum a miesto stretnutí sa
bude určova� diplomatickou cestou. Zo zasadaní vy-
pracuje Zmiešaná komisia záverečné protokoly, obsa-
hujúce závery a návrhy, ktoré zo spoločných stretnutí
vyplynuli. V prípade potreby sa Zmiešaná komisia
stretne vždy, keï to bude vyhovova� zmluvným stra-
nám, a to na základe dohody výkonných orgánov po-
tvrdenej diplomatickou cestou. 

4. Zmiešaná komisia na svojej prvej schôdzi vypra-
cuje stanovy na vykonávanie tejto dohody.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporova� dlhodobú spolu-
prácu medzi inštitúciami vedeckého charakteru, ve-
deckými asociáciami, podnikmi a spoločnos�ami a iný-
mi výskumnými subjektmi (ïalej len „spolupracujúce
organizácie“).

Aby bolo možné dosiahnu� dohodnuté ciele, spolu-
pracujúce organizácie sa dohodnú na termínoch a fi-
nančných podmienkach, za ktorých sa budú vykoná-
va� ich konkrétne programy spolupráce. 

Článok 6

Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov,
vedcov a iných odborníkov realizovanou pod¾a člán-
ku 3 tejto dohody budú hradené týmto spôsobom:
1. Vysielajúca krajina uhradí medzinárodnú dopravu

medzi hlavnými mestami obidvoch krajín. 
2. Prijímajúca krajina v súlade s programom spoloč-

nej práce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné
v rámci prijímajúcej krajiny.

Článok 7

Po vzájomnej dohode si obidve zmluvné strany môžu
prizva� k účasti na spolupráci uskutočňovanej pod¾a
tejto dohody odborníkov z tretej krajiny. Náklady, kto-
ré takto vzniknú, budú hradi� príslušné organizácie
tretej strany, ak sa obidve zmluvné strany s prihliad-

K oznámeniu č. 36/2003 Z. z.
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nutím na disponibilitu fondov nedohodli písomnou
formou inak.

Pokia¾ ide o španielsku stranu, náklady uvedené
v článkoch 6 a 7 tejto dohody budú hradené z úverov
zahrnutých v bežnom rozpočte. 

Článok 8

Ochrana duševného vlastníctva, ktoré vznikne na
základe aktivít vyplývajúcich zo spolupráce vykonáva-
nej na základe tejto dohody, bude sa riadi� vnútroštát-
nymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Špa-
nielskeho krá¾ovstva a medzinárodnými dohodami
o duševnom vlastníctve, ktoré podpísali obidve zmluv-
né strany. Spoločnými držite¾mi práv, ktoré vzniknú
ako výsledok spolupráce uskutočňovanej v zmysle tej-
to dohody, sa stanú spolupracujúce organizácie.

Článok 9

Zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právny-
mi predpismi prijmú všetky opatrenia potrebné na
zabezpečenie čo najlepších možných podmienok na
rozvoj spolupráce uskutočňovanej pod¾a tejto dohody.

Článok 10

Túto dohodu možno meni� a dopĺňa� na základe
písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.

Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania
tejto dohody sa bude rieši� prostredníctvom konzultá-
cií Zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgán-
mi. 

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a na-
dobudne platnos� dňom doručenia neskoršej nóty
o tomto schválení.

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo
zmluvných strán však môže dohodu písomne vypove-
da� oznámením diplomatickou nótou so šes�mesačnou
výpovednou lehotou.

Skončenie platnosti dohody nebude ma� vplyv na
dokončenie spoločných aktivít vykonávaných pod¾a
tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase skon-
čenia platnosti tejto dohody, ak sa obidve zmluvné
strany nedohodnú inak.

Dané v Bratislave 7. mája 2002 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom a v španielskom
jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnos�.

Za Slovenskú republiku:

Peter Ponický v. r.

Za Španielske krá¾ovstvo:

Josep Piqué v. r.
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