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285
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 12. júna 2007,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná banka Slovenska pod¾a § 12 ods. 9, § 17
ods. 11, § 18 ods. 7 a § 21 ods. 8 zákona è. 340/2005
Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon) ustanovuje:

d)

§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje
a) obsah návrhu na zápis do registra sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia (ïalej
len register), obsah návrhu na zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zruenie zápisu v registri,
b) maximálny poèet osôb, ktorých zápis do registra
mono navrhnú jedným návrhom na zápis do registra, výku poplatku za návrh zápisu do registra,
poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zruenie zápisu v registri, vzor
osvedèenia o zápise do registra a truktúru registraèného èísla,
c) obsah odbornej skúky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob vykonania odbornej skúky, výku poplatku za jej vykonanie a ïalie podrobnosti o odbornej skúke,
d) obsah, èlenenie a spôsob predkladania výkazu
o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia.
§2

e)
f)
g)
h)

i)

te¾a poistenia, ak je odliná od adresy trvalého
pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
názov tátu, na ktorého území bude výluèný sprostredkovate¾ poistenia alebo podriadený sprostredkovate¾ poistenia vykonáva sprostredkovanie
poistenia, a to prostredníctvom poboèky alebo na
základe práva slobodného poskytovania sluieb,
meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu vykonávajúceho èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, ak ide o právnickú osobu,
meno, priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a pod¾a § 12 ods. 1 zákona,
sídlo navrhovate¾a, ak je navrhovate¾om poisovòa
alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského
tátu pod¾a § 2 písm. h) zákona,
registraèné èíslo navrhovate¾a, ak je navrhovate¾om
poisovací agent, poisovací maklér alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu pod¾a § 2
písm. h) zákona,
ïalie údaje uvedené v prílohách è. 1 a 2.

(2) Vzor návrhu na zápis do registra je uvedený v prílohách è. 1 a 2.
(3) Poèet osôb, ktorých zápis do registra mono navrhnú jedným návrhom na zápis do registra je najviac
1 000, ak ide o výluèných sprostredkovate¾ov poistenia
alebo o podriadených sprostredkovate¾ov poistenia.
§3

Návrh na zápis do registra

Návrh na zmenu zápisu v registri

(1) Návrh na zápis do registra obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rodné èíslo výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno, právnu formu a identifikaèné èíslo
výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia, ak ide
o právnickú osobu,
b) adresu trvalého pobytu výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a
poistenia, ak ide o fyzickú osobu alebo adresu sídla
výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia, ak ide
o právnickú osobu,
c) adresu miesta podnikania výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkova-

(1) Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto
údaje:
a) registraèné èíslo výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a,
c) registraèné èíslo navrhovate¾a, ak je navrhovate¾om
poisovací agent, poisovací maklér alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu pod¾a § 2
písm. h) zákona,
d) návrh zmeny údajov evidovaných v registri,
e) ïalie údaje uvedené v prílohách è. 3 a 4.
(2) Vzor návrhu na zmenu zápisu v registri je uvedený v prílohách è. 3 a 4.
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§4
Návrh na zruenie zápisu v registri
(1) Návrh na zruenie zápisu v registri obsahuje tieto
údaje:
a) registraèné èíslo výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a,
c) sídlo navrhovate¾a, ak je navrhovate¾om poisovòa
alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského
tátu pod¾a § 2 písm. h) zákona,
d) registraèné èíslo navrhovate¾a, ak je navrhovate¾om
poisovací agent, poisovací maklér alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu pod¾a § 2
písm. h) zákona,
e) ïalie údaje uvedené v prílohách è. 5 a 6.
(2) Vzor návrhu na zruenie zápisu v registri je uvedený v prílohách è. 5 a 6.
§5
Poplatky
Poplatok za návrh na
a) zápis do registra je 1 000 Sk,
b) zmenu zápisu v registri je 250 Sk,
c) zruenie zápisu v registri je 500 Sk.
§6
Osvedèenie o zápise do registra
Vzor osvedèenia o zápise do registra je uvedený v prílohe è. 7.
§7
truktúra registraèného èísla
(1) Registraèné èíslo je devämiestny alfanumerický
kód, ktorého prvé tri znaky sú ve¾ké písmená abecedy
a ïalích es znakov tvorí poradové èíslo v registri.
(2) Prvé tri znaky registraèného èísla sú písmená
a) VSP, ak ide o výluèného sprostredkovate¾a poistenia,
b) PSP, ak ide o podriadeného sprostredkovate¾a poistenia,
c) PAG, ak ide o poisovacieho agenta,
d) PMA, ak ide o poisovacieho makléra,
e) EUP, ak ide o sprostredkovate¾a poistenia z iného
èlenského tátu pod¾a § 2 písm. h) zákona,
f) SZA, ak ide o sprostredkovate¾a zaistenia,
g) EUZ, ak ide o sprostredkovate¾a zaistenia z iného
èlenského tátu pod¾a § 2 písm. h) zákona.
§8
Odborná skúka
(1) Odbornou skúkou sa overuje odborná spôsobilos fyzickej osoby, ktorá chce vykona odbornú skúku (ïalej len uchádzaè), a to preukázaním vedomostí
a) zo zákonov a z iných veobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich oblas poisovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia
a finanèných sluieb,
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b) z teórie poisovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia a finanèných
sluieb,
c) z oblasti marketingu a etiky predaja finanèných sluieb,
d) z oblasti podnikania a manamentu vrátane finanèného manamentu a riadenia rizika,
e) zo základov úètovníctva a z finanènej matematiky,
f) o slovenskom finanènom trhu a jednotnom finanènom trhu Európskej únie.
(2) Okruhy tém vrátane vetkých otázok a odpovedí,
ktoré môu by obsahom odbornej skúky pre stredný
stupeò odbornej spôsobilosti a písomnej èasti odbornej
skúky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti,
a príklady otázok, ktoré môu by obsahom ústnej èasti
odbornej skúky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti, zverejnia sa na internetovej stránke Národnej
banky Slovenska najneskôr 40 dní pred termínom konania odbornej skúky.
§9
(1) Odborná skúka pre stredný stupeò odbornej
spôsobilosti a odborná skúka pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti sa koná najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
(2) Termín konania odbornej skúky, miesto jej
konania, tlaèivo prihláky na odbornú skúku a skúobný poriadok sa zverejnia na internetovej stránke
Národnej banky Slovenska najneskôr 60 dní pred
konaním odbornej skúky.
(3) Prihláka na odbornú skúku obsahuje druh odbornej skúky, termín jej konania, meno, priezvisko,
dátum narodenia uchádzaèa a adresu jeho trvalého pobytu. Prílohou prihláky na odbornú skúku je doklad
o zaplatení poplatku za jej vykonanie. Prihláka na odbornú skúku sa podáva najneskôr 30 dní pred termínom jej konania.
(4) Písomná pozvánka na odbornú skúku sa zasiela
uchádzaèovi najneskôr 15 dní pred termínom jej konania, ak uchádzaè podal prihláku na odbornú skúku
v súlade s odsekom 3 a zaplatil poplatok za vykonanie
odbornej skúky.
(5) Odborná skúka je neverejná a koná sa pred skúobnou komisiou Národnej banky Slovenska. Predsedu
a ïalích èlenov skúobnej komisie vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska na návrh viceguvernéra Národnej banky Slovenska, do ktorého
riadiacej pôsobnosti patrí útvar doh¾adu nad finanèným trhom.
(6) Odborná skúka pre stredný stupeò odbornej
spôsobilosti je písomná a vykonáva sa formou písomného testu.
(7) Odborná skúka pre najvyí stupeò odbornej
spôsobilosti sa skladá z písomnej èasti a ústnej èasti.
Písomná èas odbornej skúky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou písomného
testu. Ústna èas odbornej skúky pre najvyí stupeò
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odbornej spôsobilosti sa vykonáva odpovedaním na dve
otázky vyberané uchádzaèom rebovaním.
(8) Na ústnej èasti odbornej skúky pre najvyí
stupeò odbornej spôsobilosti sa môe uchádzaè
zúèastni, ak vyhovel v písomnej èasti tejto odbornej
skúky.
(9) Výsledok odbornej skúky sa hodnotí klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel.
(10) Výsledok odbornej skúky sa oznámi uchádzaèovi do 30 dní odo dòa jej vykonania. Ak uchádzaè na
odbornej skúke vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúky je osvedèenie o vykonaní odbornej
skúky, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 8.
§ 10
Poplatok za vykonanie odbornej skúky
Poplatok za vykonanie odbornej skúky pre
a) stredný stupeò odbornej spôsobilosti je 1 000 Sk,
b) najvyí stupeò odbornej spôsobilosti je 2 000 Sk.
§ 11
Výkaz o sprostredkovaní poistenia
a výkaz o sprostredkovaní zaistenia
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stredkovaní zaistenia sa predkladajú Národnej banke
Slovenska písomne a elektronicky.
(2) Výkazy pod¾a odseku 1 sa predkladajú pod¾a vzorov uvedených v prílohách è. 9 a 10.
(3) Výkazy pod¾a odseku 1 sa predkladajú spolu za
èinnos vykonávanú na území Slovenskej republiky
a za èinnos vykonávanú na území iných èlenských tátov pod¾a § 2 písm. h) zákona. Údaje v cudzej mene sa
prepoèítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným
Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru
prísluného kalendárneho roka.
§ 12
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky
è. 476/2006 Z. z.
§ 13

(1) Výkaz o sprostredkovaní poistenia a výkaz o spro-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2007.

Ivan ramko v. r.

VZOR
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

A. NÁVRH NA ZÁPIS VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV
POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA

1

2

3

4

5

6

7

8

Meno

Priezvisko

Titul za
menom

Rodné èíslo

Trvalý pobyt  ulica
a èíslo domu

Trvalý pobyt  PSÈ

Trvalý pobyt  obec

Academic
degree (in
front of the
name)

First name

Family name

Academic
degree
(behind
the name)

Personal
identification
number

Permanent address
 street and number

Permanent address
 post code

Permanent address
 municipality

(pokraèovanie)
9

10

11

12

13

14

15

16

Trvalý
pobyt  tát

Miesto
podnikania
 ulica
a èíslo domu

Miesto
podnikania
 PSÈ

Miesto
podnikania 
obec

Miesto
podnikania
 tát

Identifikaèné
èíslo

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou vo¾ného
poskytovania sluieb

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi formou
zriadenia poboèky

Permanent
address
 state

Business
address
 street and
number

Business
address 
post code

Business
address 
municipality

Identification
number

Member states in which
he/she intends to
operate on the basis of
freedom to provide
services

Member states in which
he/she intends to operate
a branch on the basis of
freedom of establishment

Business
address 
state
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Titul pred
menom

(pokraèovanie)
17

18

19

20

21

22

Sídlo
navrhovate¾a 
ulica a èíslo
domu

Sídlo
navrhovate¾a 
PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Sídlo navrhovate¾a  tát

Identifikátor
navrhovate¾a

First name and family name
or business name of
proponent

Registered office
of proponent 
street and
number

Registered office
of proponent 
post code

Registered
office of
proponent 
municipality

Registered office of
proponent  state

ID number of proponent

Strana 1825

Meno a priezvisko alebo
obchodné meno
navrhovate¾a
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A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZÁPIS VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
1. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá akademický titul.
2. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo vetky mená fyzickej osoby.
3. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad
von, de. Uvádza sa jedno alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
4. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá vedecký alebo
akademický titul.

6. Trvalý pobyt  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
7. Trvalý pobyt  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách
sa uvádza v pôvodnom tvare.
8. Trvalý pobyt  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
9. Trvalý pobyt  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
10. a 13. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
14. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom fyzickej osoby prideleným tatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678. V èase podania návrhu na zápis výluèného sprostredkovate¾a poistenia do registra sa údaj vypåòa len vtedy, ak identifikaèné èíslo bolo výluènému sprostredkovate¾ovi poistenia pridelené. Ak v èase zápisu identifikaèné èíslo nebolo pridelené, nahlási sa tento údaj Národnej banke Slovenska pod¾a § 11 ods. 13 zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmena údajov evidovaných v registri.
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5. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom tvarom rrddmm sa vyjadruje posledné dvojèíslie roka narodenia, deò narodenia, mesiac narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa nemení.

15. a 16. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide
o Slovenskú republiku.
17. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
18. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

20. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
21. Sídlo navrhovate¾a  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
22. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.
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19. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.

B. NÁVRH NA ZÁPIS VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV
POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
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VZOR

PRÁVNICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

Sídlo spoloènosti
 ulica a èíslo
domu

Sídlo
spoloènosti 
PSÈ

Sídlo spoloènosti
 obec

Sídlo
spoloènosti 
tát

Identifikaèné
èíslo

Meno a priezvisko
èlena tatutárneho
orgánu

Business name of
company and
legal form

Registered office
of company 
street and
number

Registered
office of
company  post
code

Registered office
of company 
municipality

Registered
office of
company 
state

Identification
number

Statutory boards
members first and
family name

(pokraèovanie)
8

9

10

11

12

13

14

15

Èlenské táty, na
ktorých území
chce pôsobi
formou vo¾ného
poskytovania
sluieb

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou
zriadenia poboèky

Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovate¾a

Sídlo
navrhovate¾a 
ulica a èíslo
domu

Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Sídlo
navrhovate¾a
 tát

Identifikátor
navrhovate¾a

Member states in
which he/she
intends to operate
on the basis of
freedom to
provide services

Member states in
which he/she
intends to operate
a branch on the
basis of freedom of
establishment

First name and
family name or
business name
of proponent

Registered
office of
proponent 
street and
number

Registered
office of
proponent 
post code

Registered
office of
proponent 
municipality

Registered
office of
proponent 
state

ID number
of proponent
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Obchodné meno
spoloènosti
a právna forma
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZÁPIS VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
2. Sídlo spoloènosti  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
3. Sídlo spoloènosti  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
4. Sídlo spoloènosti  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
5. Sídlo spoloènosti  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.

7. Meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmená sú ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo
vetky mená a priezviská èlena tatutárneho orgánu.
8. a 9. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide
o Slovenskú republiku.
10. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
11. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
12. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.

Zbierka zákonov è. 285/2007

6. Identifikaèné èíslo sa uvádza èíslom právnickej osoby zapísanej do obchodného registra prideleným prísluným súdom, ktoré sa uvádza v tvare
osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.

13. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
14. Sídlo navrhovate¾a  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
15. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.
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VZOR

Èiastka 131

Príloha è. 2
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

A. NÁVRH NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV
POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

8

Meno

Priezvisko

Titul za
menom

Rodné èíslo

Trvalý pobyt 
ulica a èíslo
domu

Trvalý pobyt
 PSÈ

Trvalý pobyt 
obec

Academic degree
(in front of the
name)

First
name

Family
name

Academic
degree (behind
the name)

Personal
identification
number

Permanent
address  street
and number

Permanent
address  post
code

Permanent
address 
municipality

(pokraèovanie)
9

10

11

12

13

14

15

16

Trvalý
pobyt  tát

Miesto
podnikania
 ulica a
èíslo domu

Miesto
podnikania
 PSÈ

Miesto
podnikania
 obec

Miesto
podnikania
 tát

Identifikaèné
èíslo

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou vo¾ného
poskytovania sluieb

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi formou
zriadenia poboèky

Permanent
address 
state

Business
address 
street and
number

Business
address 
post code

Business
address 
municipal
ity

Business
address 
state

Identification
number

Member states in which
he/she intends to
operate on the basis of
freedom to provide
services

Member states in which
he/she intends to operate
a branch on the basis of
freedom of establishment
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Titul pred
menom

(pokraèovanie)
17

18

19

20

21

22

23

Sídlo navrhovate¾a 
ulica a èíslo domu

Sídlo navrhovate¾a
 PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Sídlo
navrhovate¾a
 tát

Registraèné
èíslo
navrhovate¾a

Identifikátor
navrhovate¾a

First name and family
name or business
name of proponent

Registered office of
proponent  street
and number

Registered office of
proponent  post
code

Registered
office of
proponent 
municipality

Registered
office of
proponent 
state

Registration
number of
proponent

ID number of
proponent
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Meno a priezvisko
alebo obchodné meno
navrhovate¾a
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A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá akademický titul.
2. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo vetky mená fyzickej osoby.
3. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad
von, de. Uvádza sa jedno alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
4. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá vedecký alebo
akademický titul.
5. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom tvarom rrddmm sa vyjadruje posledné dvojèíslie roka narodenia, deò narodenia, mesiac narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa nemení.

7. Trvalý pobyt  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách
sa uvádza v pôvodnom tvare.
8. Trvalý pobyt  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
9. Trvalý pobyt  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
10. a 13. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
14. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom fyzickej osoby prideleným tatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678. V èase podania návrhu na zápis výluèného sprostredkovate¾a poistenia do registra sa údaj vypåòa len vtedy, ak identifikaèné èíslo bolo výluènému sprostredkovate¾ovi poistenia pridelené. Ak v èase zápisu identifikaèné èíslo nebolo pridelené, nahlási sa tento údaj Národnej banke Slovenska pod¾a § 11 ods. 13 zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmena údajov evidovaných v registri.

Zbierka zákonov è. 285/2007

6. Trvalý pobyt  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

15. a 16. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide
o Slovenskú republiku.
17. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
18. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
19. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
21. Sídlo navrhovate¾a  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
22. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvádza v tvare XXX000000 bez medzery.
23. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.
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20. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.

B. NÁVRH NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV
POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
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VZOR

PRÁVNICKÁ OSOBA
1

3

4

5

6

7

Obchodné meno
spoloènosti a
právna forma

Sídlo spoloènosti  ulica
a èíslo domu

Sídlo spoloènosti
 PSÈ

Sídlo
spoloènosti 
obec

Sídlo spoloènosti 
tát

Identifikaèné
èíslo

Meno
a priezvisko
èlena
tatutárneho
orgánu

Business name of
company and
legal form

Registered office of
company  street and
number

Registered office
of company
 post code

Registered
office of
company 
municipality

Registered office of
company  state

Identification
number

Statutory
boards
members
first and
family name

12

13

(pokraèovanie)
8

9

10

11

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi formou
vo¾ného poskytovania
sluieb

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi formou
zriadenia poboèky

Meno a priezvisko
alebo obchodné meno
navrhovate¾a

Sídlo navrhovate¾a
 ulica a èíslo
domu

Sídlo
navrhovate¾a 
PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Member states in which
he/she intends to operate
on the basis of freedom to
provide services

Member states in which
he/she intends to operate
a branch on the basis of
freedom of establishment

First name and
family name or
business name of
proponent

Registered office of
proponent  street
and number

Registered office
of proponent 
post code

Registered
office of
proponent 
municipality
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2

(pokraèovanie)
14

15

16

Registr. èíslo
navrhovate¾a

Identifikátor
navrhovate¾a

Registered
office of
proponent
 state

Registration
number of
proponent

ID number of
proponent
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Sídlo
navrhovate¾a
 tát
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
2. Sídlo spoloènosti  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
3. Sídlo spoloènosti  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
4. Sídlo spoloènosti  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
5. Sídlo spoloènosti  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.

7. Meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmená sú ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo
vetky mená a priezviská èlena tatutárneho orgánu.
8. a 9. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide
o Slovenskú republiku.
10. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
11. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
12. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
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6. Identifikaèné èíslo sa uvádza èíslom právnickej osoby zapísanej do obchodného registra prideleným prísluným súdom v tvare osemmiestneho
èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.

13. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
14. Sídlo navrhovate¾a  tát sa uvádza trojznakovou textovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
15. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvádza v tvare XXX000000 bez medzery.
16. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.

Èiastka 131

VZOR
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

A. NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
FYZICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

8

Registraèné èíslo
 poradové èíslo

Titul pred
menom

Meno

Priezvisko

Titul za
menom

Rodné èíslo

Trvalý pobyt  ulica
a èíslo domu

Registration
number  letters

Registration
number  digits

Academic
degree (in
front of
the name)

First name

Family name

Academic
degree
(behind the
name)

Personal
identification
number

Permanent address 
street and number

(pokraèovanie)
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Trvalý
pobyt  PSÈ

Trvalý pobyt
 obec

Trvalý
pobyt  tát

Miesto
podnikania
 ulica
a èíslo
domu

Miesto
podnikania
 PSÈ

Miesto
podnikania 
obec

Miesto
podnikania
 tát

Identifikaèné
èíslo

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou
vo¾ného poskytovania
sluieb

Permanent
address 
post code

Permanent
address 
municipality

Permanent
address 
state

Business
address 
street and
number

Business
address 
post code

Business
address 
municipality

Business
address 
state

Identification
number

Member states in
which he/she
intends to operate on
the basis of freedom
to provide services
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Registraèné
èíslo  písmená

(pokraèovanie)
19

20

21

22

23

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi
formou zriadenia
poboèky

Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovate¾a

Sídlo
navrhovate¾a
 ulica a èíslo
domu

Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a 
obec

Identifikátor
navrhovate¾a

Member states in which
he/she intends to
operate a branch on the
basis of freedom of
establishment

First name and
family name or
business name
of proponent

Registered
office of
proponent 
street and
number

Registered
office of
proponent 
post code

Registered
office of
proponent 
municipality

ID number of
proponent
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A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
3. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá akademický titul.
4. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo vetky mená fyzickej osoby.
5. Priezvisko sa uvádza jedno alebo sa uvádzajú vetky priezviská fyzickej osoby. Prvé písmeno kadého priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé;
to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von, de.

7. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx . Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom rrddmm vyjadrujú posledné dvojèíslie roka narodenia, mesiac narodenia a deò narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa nemení.
8. Trvalý pobyt  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
9. Trvalý pobyt  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách
sa uvádza v pôvodnom tvare.
10. Trvalý pobyt  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
11. Trvalý pobyt  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
12. a 15. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak miesto podnikania je odliné od trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach è. 7 a 10.
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6. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá vedecký alebo
akademický titul.

16. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom fyzickej osoby, výluèného sprostredkovate¾a, prideleným tatistickým úradom Slovenskej
republiky v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.
17. a 18. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak
ide o Slovenskú republiku.
19. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
20. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

22. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
23. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.
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21. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných
adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
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VZOR

B. NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

Registraèné
èíslo 
poradové
èíslo

Obchodné meno
spoloènosti a právna
forma

Sídlo spoloènosti
 ulica a èíslo
domu

Sídlo
spoloènosti 
PSÈ

Sídlo spoloènosti
 obec

Sídlo spoloènosti  tát

Registration
number 
letters

Registration
number 
digits

Business name of
company and legal
form

Registered office
of company 
street and
number

Registered
office of
company  post
code

Registered office
of company 
municipality

Registered office of
company  state

(pokraèovanie)
8

9

10

11

12

13

Identifikaèné
èíslo

Meno a priezvisko
èlena tatutárneho
orgánu

Èlenské táty, na ktorých
území chce pôsobi formou
vo¾ného poskytovania
sluieb

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou zriadenia
poboèky

Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovate¾a

Sídlo navrhovate¾a 
ulica a èíslo domu

Identification
number

Statutory boards
members first and
family name

Member states in which
he/she intends to operate
on the basis of freedom to
provide services

Member states in which
he/she intends to
operate a branch on the
basis of freedom of
establishment

First name and
family name or
business name of
proponent

Registered office of
proponent  street
and number
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Registraèné
èíslo 
písmená

(pokraèovanie)
14

15

16

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Identifikátor
navrhovate¾a

Registered office
of proponent
 post code

Registered office
of proponent
 municipality

ID number of
proponent
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Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ

PRÁVNICKÁ OSOBA
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
3. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
4. Sídlo spoloènosti  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

6. Sídlo spoloènosti  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
7. Sídlo spoloènosti  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
8. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom právnickej osoby, výluèného sprostredkovate¾a, zapísanej do obchodného registra prideleným prísluným súdom v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.
9. Meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmená sú ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo
vetky mená a priezviská èlena tatutárneho orgánu.
10. a 11. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak
ide o Slovenskú republiku.
12. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
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5. Sídlo spoloènosti  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.

13. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
14. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných
adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
15. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
16. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.
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VZOR

A. NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

Èiastka 131

Príloha è. 4
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

FYZICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

8

Registraèné
èíslo
 poradové
èíslo

Titul pred menom

Meno

Priezvisko

Titul za menom

Rodné èíslo

Trvalý pobyt  ulica
a èíslo domu

Registration
number  letters

Registration
number
 digits

Academic degree (in
front of the name)

First
name

Family name

Academic degree
(behind the name)

Personal
identification
number

Permanent address
 street and number

(pokraèovanie)
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Trvalý
pobyt  PSÈ

Trvalý pobyt
 obec

Trvalý
pobyt
 tát

Miesto
podnikania
 ulica
a èíslo
domu

Miesto
podnikania
 PSÈ

Miesto
podnikania
 obec

Miesto
podnikania
 tát

Identifikaèné
èíslo

Èlenské táty, na
ktorých území
chce pôsobi
formou vo¾ného
poskytovania
sluieb

Permanent
address
 post code

Permanent
address
 municipality

Permanen
t address
 state

Business
address
 street and
number

Business
address
 post code

Business
address
 municipality

Business
address
 state

Identification
number

Member states in
which he/she
intends to operate
on the basis of
freedom to
provide services
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Registraèné èíslo
 písmená

(pokraèovanie)
18

20

21

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou
zriadenia poboèky

Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovate¾a

Sídlo
navrhovate¾a
 ulica a
èíslo domu

Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ

Member states in which
he/she intends to
operate a branch on the
basis of freedom of
establishment

First name and
family name or
business name
of proponent

Registered
office of
proponent
 street and
number

Registered
office of
proponent 
post code

22

23

24

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Registraèné
èíslo
navrhovate¾a

Identifikátor
navrhovate¾a

Registered
office of
proponent
 municipality

Registration
number of
proponent

ID number of
proponent
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FYZICKÁ OSOBA
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A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
3. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá akademický titul.
4. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno alebo vetky mená fyzickej osoby.
5. Priezvisko sa uvádza jedno alebo sa uvádzajú vetky priezviská fyzickej osoby. Prvé písmeno kadého priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé;
to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von, de.
6. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba nemá vedecký alebo
akademický titul.

8. Trvalý pobyt  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
9. Trvalý pobyt  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách
sa uvádza v pôvodnom tvare.
10. Trvalý pobyt  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
11. Trvalý pobyt  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
12. a 15. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak miesto podnikania je odliné od trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach è. 7 a 10.
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7. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom rrddmm vyjadrujú posledné dvojèíslie roka narodenia, mesiac narodenia a deò narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa nemení.

16. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom fyzickej osoby, podriadeného sprostredkovate¾a, prideleným tatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.
17. a 18. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak
ide o Slovenskú republiku.
19. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
20. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

22. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
23. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvedie v tvare XXX000000 bez medzery.
24. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.
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21. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných
adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
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VZOR

B. NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
PRÁVNICKÁ OSOBA
2

3

4

5

6

7

Registraèné
èíslo
 písmená

Registraèné
èíslo  poradové
èíslo

Obchodné meno
spoloènosti a právna
forma

Sídlo
spoloènosti
 ulica a èíslo
domu

Sídlo spoloènosti
 PSÈ

Sídlo spoloènosti
 obec

Sídlo
spoloènosti
 tát

Registration
number
 letters

Registration
number  digits

Business name of
company and legal
form

Registered
office of
company
 street and
number

Registered office of
company  post code

Registered office of
company
 municipality

Registered
office of
company
 state

(pokraèovanie)
8

9

10

11

12

13

Identifikaèné
èíslo

Meno a priezvisko
èlena tatutárneho
orgánu

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou vo¾ného
poskytovania sluieb

Èlenské táty, na
ktorých území chce
pôsobi formou zriadenia
poboèky

Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno navrhovate¾a

Sídlo navrhovate¾a
 ulica a èíslo domu

Identification
number

Statutory boards
members first and
family name

Member states in which
he/she intends to
operate on the basis of
freedom to provide
services

Member states in which
he/she intends to
operate a branch on the
basis of freedom of
establishment

First name and
family name or
business name of
proponent

Registered office of
proponent  street
and number
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1

(pokraèovanie)
14

15

16

17

Sídlo navrhovate¾a
 obec

Registr. èíslo
navrhovate¾a

Identifikátor
navrhovate¾a

Registered office of
proponent  post
code

Registered office of
proponent
 municipality

Registration number
of proponent

ID number of
proponent
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Sídlo navrhovate¾a
 PSÈ
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
3. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.

5. Sídlo spoloènosti  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
6. Sídlo spoloènosti  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
7. Sídlo spoloènosti  tát sa uvádza trojznakovou skratkou tátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
8. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom právnickej osoby, podriadeného sprostredkovate¾a, zapísanej do obchodného registra, prideleným prísluným súdom a uvádza sa v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.
9. Meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmená sú ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa
menom/menami a priezviskom/priezviskami èlena tatutárneho orgánu.
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4. Sídlo spoloènosti  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3
a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.

10. a 11. Èlenské táty sa uvádzajú trojznakovou skratkou èlenského tátu. Viaceré skratky sa od seba odde¾ujú medzerou. Údaj sa neuvádza, ak
ide o Slovenskú republiku.
12. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
13. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
14. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných
adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.

16. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvedie v tvare XXX000000 bez medzery.
17. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.

Èiastka 131

15. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.

VZOR

Èiastka 131

Príloha è. 5
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

A. NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

FYZICKÁ OSOBA
2
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5
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Personal
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8
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obchodné
meno
navrhovate¾a
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First name
and family
name or
business name
of proponent
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of proponent
 street and
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proponent
 post code
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1

(pokraèovanie)
9

10
Identifikátor
navrhovate¾a

Registered
office of
proponent
 municipality

ID number of
proponent
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Sídlo
navrhovate¾a
 obec
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Strana 1842

A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
3. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa meno/mená fyzickej osoby.
4. Priezvisko sa uvádza priezviskom/priezviskami fyzickej osoby. Prvé písmeno kadého priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre
èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.

6. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
7. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
8. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
9. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
10. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.

Zbierka zákonov è. 285/2007

5. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou, napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx . Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom rrddmm vyjadrujú posledné dvojèíslie roka narodenia, mesiac a deò narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa
nemení.
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VZOR

B. NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

PRÁVNICKÁ OSOBA
1

2

3

4

5

6

7

8

Registraèné
èíslo
 poradové
èíslo

Obchodné
meno
spoloènosti
a právna
forma

Identifikaèné
èíslo

Meno
a priezvisko
alebo
obchodné
meno
navrhovate¾a

Sídlo
navrhovate¾a
 ulica a èíslo
domu

Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ

Sídlo
navrhovate¾a
 obec

Registration
number  letters

Registration
number
 digits

Business
name of
company and
legal form

Identification
number

First name
and family
name or
business name
of proponent

Registered
office of
proponent
 street and
number

Registered
office of
proponent
 post code

Registered office
of proponent
 municipality

(pokraèovanie)
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU VÝLUÈNÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
3. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
4. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom právnickej osoby, výluèného sprostredkovate¾a, zapísanej do obchodného registra, prideleným prísluným súdom a uvádza sa v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.

6. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
7. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
8. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
9. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.

Zbierka zákonov è. 285/2007

5. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
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VZOR
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

A. NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
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A. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
3. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa meno/mená fyzickej osoby.
4. Priezvisko sa uvádza priezviskom/priezviskami fyzickej osoby. Prvé písmeno kadého priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre
èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.

6. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
7. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
8. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
9. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
10. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvedie v tvare XXX000000 bez medzery.
11. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom fyzickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu
pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo fyzickej osobe pridelené.

Zbierka zákonov è. 285/2007

5. Rodné èíslo sa uvádza s lomkou, napríklad v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa rodné èíslo
v tvare rrmmdd/world, prièom rrddmm vyjadrujú posledné dvojèíslie roka narodenia, mesiac a deò narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa
nemení.
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VZOR

B. NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
3. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
4. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom právnickej osoby, podriadeného sprostredkovate¾a, zapísanej do obchodného registra, prideleným prísluným súdom a uvádza sa v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.

6. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
7. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
8. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
9. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvedie v tvare XXX000000 bez medzery.
10. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.
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5. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

VZOR
(Logotyp navrhovate¾a,
ak ho navrhovate¾ má)

OSVEDÈENIE
O ZÁPISE DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA

...........................................................
(Obchodné meno/meno a priezvisko a adresa sídla/trvalého pobytu navrhovate¾a, ktorý toto osvedèenie vydáva)
týmto osvedèuje, e pán/pani/spoloènos
............................................................................
(meno a priezvisko/obchodné meno)
..................................................................................
(rodné èíslo/IÈO, trvalý pobyt/sídlo, ulica, èíslo, PSÈ, obec)

bol/bola dòa ......................... (dátum) zapísaný/zapísaná do zoznamu výluèných/podriadených sprostredkovate¾ov poistenia v registri sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod registraèným èíslom
.........................................
XYZ000000
Toto osvedèenie sa vydáva v jednom origináli a je platné po celý èas zápisu výluèného/podriadeného sprostredkovate¾a poistenia v registri sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia.
Zápis vyie uvedenej osoby v registri sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia mono overi na
internetovej stránke Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

V .................................. (miesto) dòa ............................... (dátum)

___________________________________
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby/oprávnených osôb
navrhovate¾a
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.

VZOR
(Logotyp vykonávate¾a)

OSVEDÈENIE
O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚKY

................................................................................................................................
(názov a adresa sídla vykonávate¾a odbornej skúky, ktorý toto osvedèenie vydáva)
týmto osvedèujem, e pán/pani
...........................................................................................
(titul, meno a priezvisko)
narodený/narodená dòa ................. (dátum), trvalý pobyt ........................ (ulica, èíslo, PSÈ, obec)

dòa (dátum) ............

úspene vykonal/vykonala

odbornú skúku
pre stredný/najvyí stupeò odbornej spôsobilosti

Toto osvedèenie sa vydáva v jednom origináli a je platné do .................... (dátum).

V ......................... (miesto) dòa .......................... (dátum)

_________________________________
Meno, priezvisko a podpis
èlena skúobnej komisie,
ktorý je zástupcom vykonávate¾a

____________________________
Meno, priezvisko a podpis
predsedu skúobnej komisie

VZOR
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.
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Výkaz sa vypåòa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch pod¾a kontextu, za èinnos vykonávanú tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných
èlenských tátov, a to spolu.
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Vysvetlivky k Výkazu Psp (VSP) 40-01

Polia oznaèené znakom x sa nevypåòajú.
Prísluná kategória sprostredkovate¾a, za ktorého sa výkaz predkladá, sa oznaèí znakom X.

2. Sprostredkované poistné zmluvy  poèet sa uvádzajú celkovým poètom sprostredkovaných poistných zmlúv za prísluný kalendárny rok, ktorých zaèiatok poistenia je v príslunom kalendárnom roku, v ktorom je rozhodujúci dátum zaèatia platnosti poistnej zmluvy. Patria sem tie poistné
zmluvy, ktoré boli v príslunom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Nepatria sem poistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a poistné zmluvy, ktoré boli automaticky predåené.
3. Príjmy sa uvádzajú sumou vetkých príjmov zo vetkých èinností sprostredkovate¾a poistenia vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská
èinnos v poisovníctve, vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva.
4. Výnosy sa uvádzajú sumou vetkých výnosov zo vetkých èinností sprostredkovate¾a poistenia vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská
èinnos v poisovníctve, vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa z úètovníctva sprostredkovate¾a poistenia.
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1. Sprostredkované predpísané poistné sa uvádza ako celková suma roèného poistného alebo celková suma jednorazového poistného z poistných
zmlúv sprostredkovaných poisovacím agentom/poisovacím maklérom, pri ktorých zaèiatok poistenia je v príslunom kalendárnom roku. Uvádza sa
tu poistné z poistných zmlúv, ktoré boli v príslunom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Neuvádza sa poistné z poistných
zmlúv, ktoré boli zmenené dodatkami, a poistných zmlúv, ktoré boli automaticky predåené. V prípade poistných zmlúv, pri ktorých suma roèného poistného nie je ku dòu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich pecifickosti, napríklad skupinové cestovné poistenie, uvádza sa suma poistného pripadajúca na obdobie, poèas ktorého bola poistná zmluva v príslunom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, platná.

5. Získané provízie sa uvádzajú ako suma vetkých provízií a iných odplát, ktoré poisovací agent/poisovací maklér za prísluné úètovné obdobie
buï získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok na základe sprostredkovania poistenia.
6. Prvoroèné povízie sa uvádzajú ako suma provízií a iných odplát, ktoré poisovací agent/poisovací maklér za prísluné úètovné obdobie buï získal, alebo na ktoré mu vznikol nárok z poistného za prvý rok poistenia.

8. Výdavky sa uvádzajú sumou vetkých výdavkov zo vetkých èinností vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská èinnos v poisovníctve,
poisovacieho agenta/poisovacieho makléra vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva.
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7. Ostatné provízie sa uvádzajú ako suma provízií a iných odplát, ktoré poisovací agent/poisovací maklér za prísluné úètovné obdobie buï získal,
alebo na ktoré mu vznikol nárok z následného poistného, iného ako poistné za prvý rok poistenia. Uvádzajú sa tu aj vetky bonusy a vetky doplatky
provízií. Do ostatných provízií sa nezapoèítavajú provízie za prvý rok poistenia.

10. Èistý majetok sa uvádza ako
a) suma èistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o poisovacieho agenta/poisovacieho makléra, ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva;
b) suma vlastného imania, ak ide o poisovacieho agenta/poisovacieho makléra, ktorý úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa z úètovníctva poisovacieho agenta/poisovacieho makléra.
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9. Náklady sa uvádzajú sumou vetkých nákladov zo vetkých èinností vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská èinnos v poisovníctve,
poisovacieho agenta/poisovacieho makléra vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa
z úètovníctva poisovacieho agenta/poisovacieho makléra.

11. Poèet zamestnancov sa uvádza skutoèným poètom zamestnancov poisovacieho agenta/poisovacieho makléra k 31. decembru prísluného kalendárneho roka bez oh¾adu na trvanie a rozsah pracovného pomeru.

Zbierka zákonov è. 285/2007
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 285/2007 Z. z.
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Výkaz sa vypåòa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch pod¾a kontextu, za èinnos vykonávanú na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných èlenských tátov, a to spolu.
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Vysvetlivky k Výkazu Psp (VSZ) 41-01

Polia oznaèené znakom x sa nevypåòajú.
Prísluná kategória sprostredkovate¾a, za ktorého sa výkaz predkladá, sa oznaèí znakom X.

2. Sprostredkované zaistné zmluvy  poèet sa uvádzajú celkovým poètom sprostredkovaných zaistných zmlúv za prísluný kalendárny rok, ktorých zaèiatok zaistenia je v príslunom kalendárnom roku, v ktorom je rozhodujúci dátum zaèatia platnosti zaistnej zmluvy. Patria sem tie zaistné
zmluvy, ktoré boli v príslunom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Nepatria sem zaistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a zaistné zmluvy, ktoré boli automaticky predåené.
3. Príjmy sa uvádzajú sumou vetkých príjmov zo vetkých èinností sprostredkovate¾a zaistenia vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská
èinnos v poisovníctve, vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva.
4. Výnosy sa uvádzajú sumou vetkých výnosov zo vetkých èinností sprostredkovate¾a zaistenia vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská
èinnos v poisovníctve, vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa z úètovníctva sprostredkovate¾a zaistenia.
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1. Sprostredkované predpísané zaistné sa uvádza celkovou sumou roèného zaistného alebo celkovou sumou jednorazového zaistného zo zaistných
zmlúv sprostredkovaných sprostredkovate¾om zaistenia, pri ktorých zaèiatok zaistenia je v príslunom kalendárnom roku. Rovnako sa tu uvádza zaistné zo zaistných zmlúv, ktoré boli v príslunom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Neuvádza sa zaistné zo zaistných zmlúv,
ktoré boli zmenené dodatkami, a zaistných zmlúv, ktoré boli automaticky predåené. V prípade zaistných zmlúv, pri ktorých suma roèného zaistného
nie je ku dòu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich pecifickosti, uvádza sa suma zaistného pripadajúca na obdobie, poèas ktorého bola zaistná
zmluva v príslunom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, platná.

5. Získané provízie sa uvádzajú sumou vetkých provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovate¾ zaistenia za prísluné úètovné obdobie buï získal,
alebo na ktoré mu vznikol nárok na základe sprostredkovania zaistenia.
6. Prvoroèné provízie sa uvádzajú sumou provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovate¾ zaistenia za prísluné úètovné obdobie buï získal, alebo na
ktoré mu vznikol nárok zo zaistného za prvý rok zaistenia.

8. Výdavky sa uvádzajú sumou vetkých výdavkov zo vetkých èinností vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská èinnos v poisovníctve,
sprostredkovate¾a zaistenia vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva.
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7. Ostatné provízie sa uvádzajú sumou provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovate¾ zaistenia za prísluné úètovné obdobie buï získal, alebo na
ktoré mu vznikol nárok z následného zaistného, iného ako zaistné za prvý rok zaistenia. Patria sem tie vetky bonusy a vetky doplatky provízií. Do
ostatných provízií sa nezapoèítavajú provízie za prvý rok zaistenia.

10. Èistý majetok sa uvádza ako
a) suma èistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o sprostredkovate¾a zaistenia,
ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva;
b) suma vlastného imania, ak ide o sprostredkovate¾a zaistenia, ktorý úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa z úètovníctva sprostredkovate¾a zaistenia.
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9. Náklady sa uvádzajú sumou vetkých nákladov zo vetkých èinností vrátane iných èinností, ako je sprostredkovate¾ská èinnos v poisovníctve,
sprostredkovate¾a zaistenia vzniknutých za prísluné úètovné obdobie, ak úètuje v sústave podvojného úètovníctva. Vychádza sa z úètovníctva
sprostredkovate¾a zaistenia.

11. Poèet zamestnancov sa uvádza skutoèným poètom zamestnancov sprostredkovate¾a zaistenia k 31. decembru prísluného kalendárneho roka
bez oh¾adu na trvanie a druh pracovného pomeru.

Zbierka zákonov è. 285/2007
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286
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 13. októbra 2006 bola v Singapure podpísaná
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením è. 255 z 9. februára 2007 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 29. mája 2007.
Zmluva nadobudla platnos 6. júna 2007 v súlade s èlánkom 12 ods. 1.
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287
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov
opatrenie z 20. júna 2007 è. OPL020714415/2007OL, ktorým sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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288
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov
opatrenie z 20. júna 2007 è. OPP020714876/2007OL, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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289
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 6 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov
opatrenie z 20. júna 2007 è. OPD020714286/2007OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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290
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 20. júna 2007 è. 0704518/2007OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotníctva v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 588/2003 Z. z.).
Zmeny oproti pôvodnému opatreniu sa vykonávajú v prílohách è. 1 a 2. Ustanovuje sa rozsah regulácie cien hromadne vyrábaných humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 265/2007 Z. z. o prijatí Protokolu
vypracovaného na základe èlánku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu
(Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopåòa uvedený dohovor
V texte oznámenia namiesto slov u generálneho tajomníka Rady Európy majú by správne uvedené slová u generálneho tajomníka Rady Európskej únie.
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K oznámeniu è. 286/2007 Z. z.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou
o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Singapurská republika (ïalej
len zmluvné strany),
elajúc si vytvára priaznivé podmienky na iriu
vzájomnú hospodársku spoluprácu a zvlá pre investície investorov jedného tátu na území druhého tátu
na základe princípov rovnosti a vzájomného prospechu,
uvedomujúc si, e podpora a vzájomná ochrana takých investícií má napomáha stimuláciu obchodných
aktivít a zvyovanie prosperity oboch tátov,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Definície
Na úèely tejto zmluvy:
1. Pojem investícia oznaèuje kadý druh majetku
povolený kadou zmluvnou stranou v súlade s jej právnymi predpismi a zahàòa najmä, ale nie výluène:
a) hnute¾ný a nehnute¾ný majetok, ako aj vetky majetkové práva, ako sú hypotéky, záloné práva alebo
záruky;
b) akcie, cenné papiere, dlhopisy a iné formy úèasti
v spoloènosti;
c) peòané poh¾adávky alebo nároky za kadú zmluvnú èinnos, ktorá má ekonomickú hodnotu;
d) práva duevného vlastníctva, ktoré sa vzahujú na
výstupy duevnej èinnosti v priemyselnej, vedeckej,
literárnej a umeleckej oblasti a ktoré medziiným pozostávajú z priemyslového majetku vrátane vynálezov, obchodných známok, priemyselných vzorov,
obchodných tajomstiev, geografických znaèiek a autorských práv;
e) obchodné licencie pod¾a zákona alebo pod¾a zmluvy
vrátane akejko¾vek licencie na prieskum, kultiváciu, abu alebo vyuívanie prírodných zdrojov.
iadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný
alebo reinvestovaný, nemá vplyv na jeho charakter investície za predpokladu, e takáto zmena bola uskutoènená pod¾a èlánku 3 tejto zmluvy.
2. Pojem výnos znamená peòané výnosy získané
z investícií a zahàòa zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenèné poplatky alebo poplatky.
3. Pojem investor znamená kadú fyzickú osobu
alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá
investuje na území druhej zmluvnej strany:
a) pojem fyzická osoba znamená fyzickú osobu, ktorá
je obèanom jednej zmluvnej strany v súlade s jej
právnymi predpismi; a
b) pojem právnická osoba znamená kadý subjekt,

ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo zaloený v súlade s právnymi predpismi príslunej
zmluvnej strany.
4. Pojem územie znamená:
a) vo vzahu k Slovenskej republike  teritoriálne územie a vnútorné vody, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanos, suverénne práva
a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b) vo vzahu k Singapurskej republike  územie
patriace pod zvrchované právo Singapurskej republiky vrátane teritoriálnych morí a taktie výhradnej
ekonomickej zóny a kontinentálnej pevniny, nad
ktorými Singapurská republika vykonáva svoje suverénne práva, alebo jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom s oh¾adom na prieskum a abu
prírodných zdrojov.
5. Pojem vo¾ne pouite¾ná mena znamená vo¾ne pouite¾nú menu tak, ako je stanovená v súlade s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde
a s jej dodatkami.
Èlánok 2
Uplatòovanie tejto zmluvy
Ustanovenia tejto zmluvy sa budú vzahova na vetky investície uskutoènené pod¾a èlánku 3 ods. 1 tejto
zmluvy investormi ktorejko¾vek zmluvnej strany na
území druhej zmluvnej strany, èi u pred nadobudnutím, ako aj po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, ale
nebude sa vzahova na iadny spor týkajúci sa investície, ktorý vznikol pred nadobudnutím platnosti tejto
zmluvy, alebo na iadny nárok, ktorý bol vyrovnaný
pred nadobudnutím platnosti zmluvy.
Èlánok 3
Podpora a ochrana investícií
1. Táto zmluva sa bude vzahova, iba ak
a) ide o investície na území Slovenskej republiky, na
vetky investície uskutoènené investormi Singapurskej republiky, ktoré boli povolené v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, za asistencie
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO) alebo iného kompetentného orgánu urèeného vládou Slovenskej republiky a oznámené druhej
zmluvnej strane;
b) ide o investície na území Singapurskej republiky, na
vetky investície uskutoènené investormi Slovenskej republiky, ktoré boli výslovne písomne povolené Radou pre ekonomický rozvoj Singapuru alebo
iným kompetentným orgánom urèeným vládou Sin-
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gapurskej republiky a oznámené druhej zmluvnej
strane.
2. Kadá zmluvná strana bude na svojom území podporova a vytvára priaznivé podmienky pre investorov
druhej zmluvnej strany, ktorí investujú na jej území
pod¾a odseku 1 tohto èlánku, ktoré sú v súlade s hlavnými princípmi jej veobecnej ekonomickej politiky.
3. Investíciám investorov ktorejko¾vek zo zmluvných
strán uskutoèneným pod¾a odseku 1 tohto èlánku
bude vdy na území druhej zmluvnej strany poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana
a bezpeènos.
Èlánok 4
Národné zaobchádzanie
a doloka najvyích výhod
1. Kadá zmluvná strana poskytne na svojom území
investorom a investíciám uskutoèneným pod¾a èlánku 3 ods. 1 tejto zmluvy a výnosom z nich zaobchádzanie nie menej priaznivé, ne aké za porovnate¾ných
okolností poskytuje pod¾a svojich právnych predpisov
investíciám a výnosom vlastných investorov alebo
investíciám a výnosom investorov ktoréhoko¾vek tretieho tátu pod¾a toho, ktoré je výhodnejie.
2. Ustanovenia odseku 1 tohto èlánku týkajúce sa
garantovania zaobchádzania nie menej priaznivého,
ne aké sa poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhoko¾vek tretieho tátu, nemono vyklada
tak, e zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytova investorom druhej zmluvnej strany také výhody zaobchádzania, preferencie alebo výsady vyplývajúce z jej
èlenstva v akejko¾vek súèasnej alebo budúcej colnej
únii, zóne vo¾ného obchodu, dohode o vo¾nom obchode, spoloènom trhu, menovej únii alebo v podobnej medzinárodnej dohode alebo v inej forme regionálnej spolupráce, v ktorej zmluvná strana je alebo sa môe sta
stranou; alebo prijatia dohody smerujúcej k vytvoreniu
alebo existencii takej únie, zóny alebo dohody; alebo
z kadej dohody o podpore a ochrane investícií prijatej
pred rokom 1991.
3. Ustanovenia tejto zmluvy sa nebudú vzahova na
daòové záleitosti na území ktorejko¾vek zmluvnej
strany. Takéto záleitosti sa budú riadi dohodami
o zabránení dvojitému zdaneniu medzi dvoma zmluvnými stranami a právnymi predpismi kadej zmluvnej
strany.
Èlánok 5
Vyvlastnenie
1. iadna zmluvná strana nevykoná vo vzahu k investíciám investorov druhej zmluvnej strany opatrenia
smerujúce k znárodneniu, vyvlastneniu alebo iné opatrenia s podobným úèinkom, ako je znárodnenie alebo
vyvlastnenie (ïalej len vyvlastnenie), ak takéto opatrenia nie sú prijaté na základe zákona, na nediskriminaènom základe, v súlade s jej právnymi predpismi
a proti kompenzácii, ktorá bude efektívne realizovate¾ná a uhradená bez zbytoèného odkladu.
Takáto kompenzácia bude, pod¾a právnych predpi-
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sov kadej zmluvnej strany, predstavova hodnotu
investície bezprostredne pred vyvlastnením. Táto kompenzácia bude vo¾ne zamenite¾ná a prevodite¾ná.
Ak právne predpisy a prax zmluvnej strany neustanovujú inak, takáto kompenzácia bude zodpoveda
riadnej trhovej hodnote vyvlastnenej investície stanovenej na základe priemernej trhovej hodnoty pre taký
druh investície bezprostredne pred vyvlastnením
a bude zahàòa úroky vo výke platnej komerènej úrokovej sadzby odo dòa vyvlastnenia do dòa úhrady
a bude efektívne realizovate¾ná.
2. Akéko¾vek opatrenie vyvlastnenia alebo ocenenia
môe na iados dotknutého investora preetri súd
alebo iný nezávislý orgán zmluvnej strany, ktorá opatrenie vykonala, a to v súlade s postupmi uvedenými
v jej právnych predpisoch.
3. Ak zmluvná strana vyvlastní aktíva spoloènosti,
ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená pod¾a platných
právnych predpisov a v ktorej investori druhej zmluvnej strany majú podiel, musí zaruèi, e budú v potrebnom rozsahu pouité ustanovenia odseku 1 tohto èlánku, prièom investorom druhej zmluvnej strany, ktorí
také podiely vlastnia, bude zaruèená kompenzácia
pod¾a odseku 1.
Èlánok 6
Náhrada kody
1. Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia kody na území druhej zmluvnej strany
v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu,
výnimoèného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných situácií, poskytne druhá zmluvná
strana zaobchádzanie týkajúce sa retitúcie, odkodnenia, náhrad alebo iných foriem vyrovnania nie menej
priaznivé, ne aké poskytne druhá zmluvná strana investorom akéhoko¾vek tretieho tátu alebo svojim
vlastným investorom pod¾a toho, ktoré je výhodnejie.
Akéko¾vek z toho plynúce odkodnenie bude vo¾ne zamenite¾né a prevodite¾né.
2. Bez oh¾adu na odsek 1 tohto èlánku investorom
jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia stratu v niektorom
z prípadov uvedených v tomto odseku na území druhej
zmluvnej strany v dôsledku:
a) zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo
úradmi druhej zmluvnej strany; alebo
b) znièenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi
druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené pri
bojovej akcii ani nebolo vynútené danou situáciou,
bude poskytnutá náhrada za kody spôsobené poèas
zabavenia alebo znièením majetku. Takáto náhrada
bude v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany,
alebo ak také ustanovenie nie je ustanovené v jej právnom poriadku, náhrada bude predstavova spravodlivú a primeranú sumu. Výsledné platby budú vo¾ne zamenite¾né a prevodite¾né.
Èlánok 7
Prevody
1. Kadá zmluvná strana zaruèí investorom druhej
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zmluvnej strany vo¾ný prevod kapitálu a výnosov z investícií, a to na nediskriminaènom základe. Prevody
budú uskutoènené vo vo¾ne pouite¾nej mene bez obmedzení alebo bez zbytoèného odkladu, a to vo výmennom kurze platnom v deò prevodu. Tieto prevody budú
zahàòa najmä, ale nie výluène:
a) èistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, licenèné
poplatky, úroky a iné bené príjmy získané z investície;
b) výnosy z celkovej alebo èiastoènej likvidácie investície;
c) splátky realizované na základe úverovej zmluvy
v súvislosti s investíciou;
d) licenèné poplatky v súvislosti so záleitosami uvedenými v èlánku 1 ods. 1 písm. d);
e) platby súvisiace s technickou pomocou, technickými slubami a manaérske poplatky;
f) platby súvisiace so zmluvnými projektmi;
g) dodatoèné finanèné prostriedky potrebné na udriavanie alebo rozvoj existujúcich investícií;
h) príjmy investorov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú v súvislosti s investíciami na území prvej
zmluvnej strany;
i) náhradu pod¾a èlánkov 5 a 6.
2. Bez oh¾adu na odsek 1 tohto èlánku môe ktoráko¾vek zmluvná strana zabráni prevodu kapitálu
prostredníctvom spravodlivého, nediskriminaèného
a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich právnych predpisov alebo ho obmedzi v spojitosti s:
a) prijímaním bezpeènostných opatrení na primerané
obdobie, ktoré sa môu prijíma za výnimoèných
okolností, ako sú váne makroekonomické akosti
alebo váne akosti s platobnou bilanciou hostite¾skej zmluvnej strany;
b) bankrotom, insolventnosou alebo ochranou práv
verite¾ov;
c) emitovaním, obchodovaním alebo uskutoènením
transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, opciami alebo derivátmi;
d) trestnými èinmi alebo priestupkami;
e) finanèným výkazníctvom alebo so zaznamenávaním
prevodov v prípade, keï je nevyhnutné poskytnutie
pomoci úradom èinným v trestnom konaní alebo finanèným regulaèným úradom;
f) zaistením výkonu rozsudkov, príkazov alebo odmien
v rozhodcovských procesoch; alebo
g) sociálnym zabezpeèením, verejnými dôchodkovými
alebo povinnými odvodovými systémami.
3. Opatrenia pod¾a odseku 2 písm. a) tohto èlánku
budú ma ohranièené trvanie a nebudú presahova rámec potrebný na napravenie situácie súvisiacej s platobnou bilanciou. Zmluvná strana, ktorá uplatní opatrenia pod¾a odseku 2 písm. a) tohto èlánku, je povinná
o nich informova druhú zmluvnú stranu vopred a èo
najskôr predloi èasový plán na ich odstránenie.
Èlánok 8
Postúpenie práv
1. V prípade, e jedna zo zmluvných strán (alebo òou
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poverená agentúra, intitúcia, tatutárny orgán alebo
spoloènos) na základe záruky poskytnutej v súvislosti
s investíciou alebo jej èasou uskutoèní platbu vlastným investorom na základe jeho nárokov pod¾a tejto
zmluvy, druhá zmluvná strana uzná:
a) postúpenie kadého práva alebo nárokov investorov
prvej zmluvnej strany (alebo òou poverenej agentúry, intitúcie, tatutárneho orgánu alebo spoloènosti) bez oh¾adu na to, èi sa postúpenie vykonalo pod¾a
právnych predpisov alebo na základe právneho úkonu v tomto táte, a
b) skutoènos, e skôr vymenovaná zmluvná strana
(alebo òou poverená agentúra, intitúcia, tatutárny orgán alebo spoloènos) je z titulu postúpenia
práv oprávnená uplatòova práva a nároky týchto
investorov.
Práva a nároky prevedené postúpením nesmú presiahnu pôvodné práva a nároky investora.
2. Platba uhradená jednou zo zmluvných strán (alebo òou poverenou agentúrou, intitúciou, tatutárnym orgánom alebo spoloènosou) svojim investorom
neovplyvní právo týchto investorov uplatni si nároky
voèi druhej zmluvnej strane pod¾a èlánku 9.
Èlánok 9
Rieenie investièných sporov
medzi zmluvnou stranou
a investorom druhej zmluvnej strany
1. Akýko¾vek spor medzi investorom jednej zmluvnej
strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území druhej zmluvnej strany sa bude, pod¾a
monosti, riei priate¾ským spôsobom prostredníctvom rokovaní medzi stranami sporu. Strana, ktorá má
v úmysle riei taký spor prostredníctvom rokovania,
zale písomné oznámenie o svojom úmysle druhej strane.
2. Ak spor nemono vyriei tak, ako to ustanovuje
odsek 1 tohto èlánku, do iestich mesiacov od dátumu
zaslania oznámenia potom bude tento spor, ak sa strany sporu nedohodli inak, postúpený na základe iadosti ktorejko¾vek strany v spore:
a) príslunému súdu zmluvnej strany, na ktorej území
sa uskutoènila investícia; alebo
b) Medzinárodnému stredisku pre rieenie sporov z investícií (ïalej len stredisko), ktoré bolo zaloené
Washingtonským dohovorom z 18. marca 1965
o rieení sporov z investícií medzi tátmi a prísluníkmi druhého tátu v prípade, e obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru (ïalej len dohovor);
alebo
c) rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc pod¾a
rozhodcovských pravidiel Komisie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
V prípade, e investor a zmluvná strana vyberú kadý
rôzne orgány na urovnanie sporu, výber investora
bude rozhodujúci.
3. Kadá zmluvná strana súhlasí s predloením sporu na medzinárodné rozhodcovské konanie a kadý
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rozhodcovský nález je koneèný a záväzný pre obe strany sporu.
Èlánok 10
Rieenie sporov medzi zmluvnými stranami
1. Akýko¾vek spor medzi zmluvnými stranami, týkajúci sa výkladu alebo uplatòovania tejto zmluvy, sa
bude pod¾a monosti riei prostredníctvom rokovaní.
2. Ak nemono spor vyriei do iestich mesiacov,
predloí sa na poiadanie ktorejko¾vek zo zmluvných
strán arbitránemu súdu v súlade s ustanoveniami
tohto èlánku.
3. Arbitrány súd bude zriadený pre kadý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: do dvoch mesiacov od prijatia iadosti na rieenie sporu kadá zmluvná strana vymenuje jedného èlena súdu. Títo dvaja
èlenovia následne vyberú prísluníka tretieho tátu,
ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán
vymenovaný za predsedu súdu (ïalej len predseda).
Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch èlenov.
4. Ak arbitrány súd nebol zriadený v lehote piatich
mesiacov od prijatia iadosti na rieenie sporu arbitráou, kadá zmluvná strana môe, ak neexistuje
akáko¾vek iná dohoda, poiada predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby uskutoènil potrebné vymenovania. Ak predseda je obèanom ktorejko¾vek zmluvnej strany, alebo mu je z akéhoko¾vek iného dôvodu
znemonené vykona danú úlohu, potrebné vymenovanie vykoná podpredseda. Ak aj podpredseda je obèanom ktorejko¾vek zmluvnej strany, alebo z akéhoko¾vek iného dôvodu nebude môc vykona danú úlohu,
o vykonanie vymenovania sa poiada najstarí èlen
Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je obèanom
ani jednej zmluvnej strany.
5. Arbitrány súd prijme rozhodnutie väèinou hlasov.
6. Rozhodnutie arbitráneho súdu je koneèné a záväzné a zmluvné strany budú znáa a dodriava podmienky z rozhodnutia.
7. Kadá zo zmluvných strán uhradí náklady za svojho èlena arbitráneho súdu a za svoje zastupovanie
v arbitránom procese a náklady na predsedu a ostatné
náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi obe zmluvné strany. Arbitrány súd vak môe rozhodnú o tom,
e jedna zo zmluvných strán bude znáa vyiu èas
nákladov a toto rozhodnutie bude pre obe zmluvné
strany záväzné.
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Èlánok 11
Uplatòovanie iných pravidiel
a peciálnych záväzkov
1. Ak sa niektorá záleitos riadi súèasne touto
zmluvou a aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej signatármi sú obe zmluvné strany, niè v tejto zmluve nebráni ktorejko¾vek zo zmluvných strán alebo ktorémuko¾vek z jej investorov, ktorí vlastnia investície na
území druhej zmluvnej strany, vyuíva výhody tých
pravidiel, ktoré sú priaznivejie.
2. Kadá zmluvná strana bude v súlade s jej právnym poriadkom dodriava okrem záväzkov pecifikovaných v tejto zmluve akýko¾vek dodatoèný osobitný
záväzok, ktorý prijala jedna zmluvná strana s investorom druhej zmluvnej strany, pokia¾ ide o jeho investície.
Èlánok 12
Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie
1. Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s postupmi vyadovanými oboma zmluvnými stranami, týkajúcimi sa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, a nadobudne platnos 90-tym dòom nasledujúcim po dni
oznámenia druhej zmluvnej strany potvrdzujúceho, e
boli splnené vetky podmienky vyadované pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2. Táto zmluva zostane platná poèas poèiatoènej
doby pätnástich rokov a zostane platná aj naïalej, iba
ak po uplynutí poèiatoènej doby trnástich rokov niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej
zmluvnej strane svoj úmysel ukonèi platnos zmluvy.
Vypovedanie zmluvy nadobudne platnos jeden rok po
prijatí takého písomného oznámenia druhou zmluvnou stranou.
3. Pokia¾ ide o investície uskutoènené pred dátumom, keï oznámenie o vypovedaní tejto zmluvy nadobudne platnos, ustanovenia èlánkov 1 a 11 zostanú
platné na ïalie obdobie desiatich rokov.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, náleite nato
splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

8. Bez oh¾adu na vyie uvedené si arbitrány súd
urèí svoj vlastný postup konania.

Dané v Singapure 13. októbra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom a v anglickom jazyku, prièom vetky texty majú rovnakú platnos. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce
znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Za Singapurskú republiku:

¼ubomír Jahnátek v. r.

Lim Hng Kiang v. r.
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