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282
ZÁKON
z 2. júla 2008
o podpore práce s mládeou a o zmene a doplnení zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých
kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

h)

§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podporu práce s mládeou, financovanie práce s mládeou, akreditáciu vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládeou a dobrovo¾nícku slubu v rámci práce s mládeou.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona
a) mládeník je osoba, ktorá dovàila vek najviac 30 rokov,
b) mláde je skupina najmenej troch mládeníkov,
c) mladý vedúci je osoba, ktorá dovàila vek najmenej
15 rokov a najviac 17 rokov a aktívne sa podie¾a na
organizovaní mládeníckych podujatí pod vedením
mládeníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládeou,
d) mládenícky vedúci je osoba, ktorá dovàila vek najmenej 18 rokov a riadi, organizuje mládenícke podujatia a zodpovedá za ich uskutoènenie,
e) pracovník s mládeou je osoba, ktorá
1. pripravuje a organizuje podujatia alebo programy
v oblasti práce s mládeou,
2. má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,1)
3. je v pracovno-právnom vzahu2) so zamestnávate¾mi uvedenými v § 15 ods. 2,
f) práca s mládeou je najmä výchovno-vzdelávacia
èinnos, spoloèenská èinnos, informaèná èinnos
a poradenská èinnos pre mláde, mladých vedúcich, mládeníckych vedúcich a pracovníkov s mládeou,
g) neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládeou je
ïalie vzdelávanie mládee, mladých vedúcich, mládeníckych vedúcich a pracovníkov s mládeou organizované vzdelávacími zariadeniami s cie¾om získania nových vedomostí, praktických skúseností
a zruèností potrebných pre prácu s mládeou, ktoré
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i)

j)

k)

umoòuje jeho úèastníkom doplni, rozíri a prehåbi si získané vzdelanie,
mobilita mládee je najmä výchovno-vzdelávacia
èinnos, spoloèenská èinnos, informaèná èinnos
a poradenská èinnos, ktoré sa organizujú v zahranièí alebo v Slovenskej republike so zahraniènou
úèasou s cie¾om získania vedomostí a odborných
zruèností, zlepenia jazykových znalostí a poznávania dejín a kultúry Slovenskej republiky a iných tátov,
spoluúèas mládee je aktívne zapojenie mládee
v procese plánovania, rozhodovania a uskutoènenia
podujatí a projektov v oblasti spoloèenského a hospodárskeho ivota,
pecializovaná èinnos v oblasti práce s mládeou je
èinnos, ktorú vykonávajú v oblasti práce s mládeou mladý vedúci, mládenícky vedúci, mládenícky
dobrovo¾ník, pracovník s mládeou a iný odborník,
bezúhonná osoba je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin; bezúhonnos
sa preukazuje výpisom z registra trestov3) nie starím ako tri mesiace alebo dokladom pod¾a osobitného predpisu.4)
§3
Zákaz diskriminácie

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rovnako mládeníkom, mladým vedúcim, mládeníckym
vedúcim, pracovníkom s mládeou a iným odborníkom
pracujúcim s mládeou v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom. 5) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manelského stavu
a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmý¾ania,
príslunosti k národnostnej menine, náboenského
vyznania alebo viery, odborovej èinnosti, národného
alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného
postavenia.
§4
Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej len

§ 8 Obèianskeho zákonníka.
Napríklad Zákonník práce, zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
§ 10 a 12 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 79 ods. 1 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 5 zákona è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov.
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ministerstvo) ako ústredný orgán tátnej správy pre
tátnu starostlivos o mláde najmä
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy na úseku
práce s mládeou,
b) vypracúva koncepciu tátnej politiky vo vzahu
k mládei,
c) vypracúva koncepciu vzdelávania mládeníckych
dobrovo¾níkov, mladých vedúcich, mládeníckych
vedúcich a pracovníkov s mládeou,
d) utvára právne, organizaèné, výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládeou,
e) urèuje na prísluné obdobie hlavné úlohy a projekty
vyplývajúce z koncepcie pod¾a písmena b),
f) podporuje èinnos právnických osôb a fyzických
osôb v oblasti práce s mládeou,
g) podporuje organizovanie významných podujatí mládee na území Slovenskej republiky,
h) podporuje prípravu programov samosprávy v oblasti
rozvoja práce s mládeou,
i) koordinuje èinnosti ústredných orgánov tátnej
správy a miestnych orgánov tátnej správy, ktoré vyplývajú z koncepcie tátnej politiky vo vzahu k mládei,
j) kontroluje úèelnos a efektívnos pouitia finanèných prostriedkov poskytnutých zo tátneho rozpoètu na prácu s mládeou,
k) rozhoduje o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre
prácu s mládeou a na základe odporúèania akreditaènej komisie vydáva vzdelávaciemu zariadeniu potvrdenie o akreditácii.
§5
Vyí územný celok
Vyí územný celok na úseku starostlivosti o mláde
rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládeou a v súlade s òou
a) podie¾a sa na získavaní a analýze informácií o mládei vo svojej pôsobnosti,
b) podporuje organizovanie práce s mládeou,
c) podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládee,
d) podporuje iniciatívy v rámci práce s mládeou zamerané na
1. poznávanie historického a kultúrneho dedièstva
svojho kraja,
2. poznávanie historického a kultúrneho dedièstva
Slovenskej republiky,
3. ochranu ivotného prostredia,
4. mobilitu mládee a medzinárodnú spoluprácu,
5. záujmové èinnosti mládee,
e) zabezpeèuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích
zariadení a stará sa o ich úèelné vyuívanie,
f) kontroluje èinnos akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládeou, ktorých je zriaïovate¾om,
g) kontroluje úèelnos vyuívania finanèných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpoètu na prácu
s mládeou,
h) spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými
osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
i) podie¾a sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládeou,
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j) podporuje informaèné a poradenské sluby pre mláde,
k) podporuje zapojenie mládee do dobrovo¾níckej
sluby,
l) podporuje spoluúèas mládee.
§6
Obec
Obec na úseku starostlivosti o mláde
podporuje organizovanie práce s mládeou,
podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládee,
utvára podmienky na rozvoj práce s mládeou,
podporuje iniciatívy v rámci práce s mládeou zamerané na
1. poznávanie historického a kultúrneho dedièstva
svojej obce,
2. poznávanie historického a kultúrneho dedièstva
Slovenskej republiky,
3. ochranu ivotného prostredia,
4. mobilitu mládee a medzinárodnú spoluprácu,
5. informaèné a poradenské sluby,
6. záujmové èinnosti mládee,
7. oblas ochrany a podpory zdravia,
e) spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými
osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
f) podporuje zapojenie mládee do dobrovo¾níckej
sluby,
g) podporuje spoluúèas mládee.

a)
b)
c)
d)

§7
Akreditaèná komisia
(1) Zriaïuje sa akreditaèná komisia pecializovaných
èinností v oblasti práce s mládeou (ïalej len akreditaèná komisia) ako poradný orgán ministerstva.
(2) Akreditaèná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládeou, ktorých vymenúva a odvoláva
minister kolstva Slovenskej republiky (ïalej len minister).
(3) Za èlena akreditaènej komisie nemono vymenova zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditaènej komisii
mohol vzniknú konflikt záujmov.
(4) Akreditaèná komisia posudzuje iados vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia podmienok odporúèa ministerstvu vyda potvrdenie o akreditácii
vzdelávaciemu zariadeniu.
(5) Podrobnosti o èinnosti akreditaènej komisie upraví tatút akreditaènej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
§8
Akreditácia
(1) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia (ïalej len
akreditácia) je tátne overenie spôsobilosti vzdelávacieho zariadenia uskutoèòova pecializovanú èinnos
v oblasti práce s mládeou na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Vzdelávacie zariadenie zamestnáva v pracovnom
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pomere odborného garanta, ktorý zodpovedá za vykonávanie pecializovanej èinnosti v oblasti práce s mládeou.
(3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii
vzdelávaciemu zariadeniu je predloenie
a) dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta
a vyuèujúcich,
b) dokladu o materiálno-technickom zabezpeèení
vzdelávacieho zariadenia,
c) vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a nároènosou príslunej pecializovanej èinnosti v oblasti práce s mládeou.
(4) iados o akreditáciu obsahuje najmä,
a) ak ide o právnickú osobu,
1. názov a právnu formu vzdelávacieho zariadenia,
2. adresu sídla,
3. charakteristiku èinnosti vzdelávacieho zariadenia,
4. názov pecializovanej èinnosti v oblasti práce
s mládeou,
b) ak ide o fyzickú osobu,
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. charakteristiku èinnosti vzdelávacieho zariadenia,
4. názov pecializovanej èinnosti v oblasti práce
s mládeou.
(5) Prílohou iadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 3.
(6) Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré spåòa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo potvrdenie o akreditácii.
(7) Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na dobu, akú
poaduje vzdelávacie zariadenie v iadosti o akreditáciu, najviac na pä rokov.
(8) Potvrdenie o akreditácii je neprevodite¾né a neprechádza na právneho nástupcu.
(9) Ministerstvo vykonáva kontrolu dodrania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.
(10) Ministerstvo rozhodne o odòatí akreditácie, ak
vzdelávacie zariadenie nespåòa podmienky uvedené
v odsekoch 2 a 3.
§9
Vydávanie osvedèení
(1) Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládeou vydáva úèastníkom po absolvovaní prípravy na výkon pecializovaných èinností v oblasti práce s mládeou a úspenom vykonaní skúky doklad
o získanej odbornej spôsobilosti.
(2) Akreditované vzdelávacie zariadenie vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu pod¾a § 8 ods. 3.
(3) Zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení
6
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s uvedením pecializovaných èinností práce s mládeou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako
aj odobratie potvrdenia o akreditácii sa uverejòuje na
internetovej stránke ministerstva a v publikaènom
prostriedku ministerstva.
§ 10
Odborná spôsobilos na výkon pecializovaných
èinností v oblasti práce s mládeou
(1) Na výkon pecializovaných èinností v oblasti práce s mládeou sa vyaduje odborná spôsobilos.
(2) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných èinností v oblasti práce s mládeou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zruèností a návykov získaných túdiom vo vzdelávacom zariadení alebo
odbornou praxou.
(3) Odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
èinností v oblasti práce s mládeou mono získa aj vo
vzdelávacom zariadení, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii pod¾a § 8 ods. 6.
(4) Obsah a rozsah teoretickej èasti a praktickej èasti
prípravy, ako aj spôsob a rozsah závereèných skúok
na vykonávanie pecializovaných èinností v oblasti
práce s mládeou je súèasou vzdelávacieho programu,
ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie na schválenie
ministerstvu.
§ 11
Mládenícky dobrovo¾ník
(1) Mládeníckym dobrovo¾níkom (ïalej len dobrovo¾ník) môe by tátny obèan Slovenskej republiky,
obèan iného èlenského tátu Európskej únie alebo obèan tátu, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie
(ïalej len tretí tát), ktorý dovàil vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
(2) Ak dobrovo¾ník nedovàil vek 18 rokov, je na výkon dobrovo¾níckej sluby potrebný súhlas zákonného
zástupcu dobrovo¾níka.
(3) Dobrovo¾níkom nemôe by obèan tretieho tátu,
a) ktorý sa zdriava na území Slovenskej republiky ako
iadate¾ o azyl,6)
b) ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odloené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c) ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo èinnou osobou.9)
§ 12
Dohoda o dobrovo¾níckej slube
(1) Dobrovo¾nícka sluba je verejnoprospená èinnos vykonávaná dobrovo¾níkom v rámci práce s mládeou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom èinnosti je práca s mládeou.

) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 56 a 61 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) § 11 Zákonníka práce.
§ 2 ods. 1 zákona è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
7
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(2) Dohoda o dobrovo¾níckej slube obsahuje najmä
a) názov a adresu sídla právnickej osoby pod¾a odseku 1,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovo¾níka,
c) opis úloh dobrovo¾níka,
d) údaje o mieste výkonu úloh dobrovo¾níka,
e) èas vykonávania dobrovo¾níckej sluby dobrovo¾níkom, ktorý nesmie presiahnu ustanovený týdenný
pracovný èas,10)
f) deò zaèatia a deò skonèenia dobrovo¾níckej sluby,
g) údaj o spôsobe zabezpeèenia doh¾adu nad starostlivosou a bezpeènosou dobrovo¾níka po dobu trvania celej dobrovo¾níckej sluby,
h) údaj o tom, kto bude uhrádza zdravotné poistenie
dobrovo¾níka, ktorý je tátnym obèanom Slovenskej
republiky, a povinnos právnickej osoby uhrádza
zdravotné poistenie dobrovo¾níka, ktorý je obèanom
iného èlenského tátu Európskej únie alebo obèanom tretieho tátu,
i) údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3) Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne
dobrovo¾níkovi peniaze na cestovné11) v súvislosti s výkonom dobrovo¾níckej sluby a na cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukonèení výkonu
dobrovo¾níckej sluby, uhradí náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovo¾níkovi vreckové.
(4) Ak je potrebné na výkon dobrovo¾níckej sluby
osobitné vzdelávanie, dohoda pod¾a odseku 1 musí obsahova údaje o osobe, ktorá ho poskytne, o jeho obsahu a o jeho trvaní.
(5) Dohodu s dobrovo¾níkom pod¾a odseku 1 mono
uzatvori najdlhie na jeden rok. Ak èinnos trvá dlhie
ako jeden rok, môe by dohoda pod¾a odseku 1 uzatvorená na èasové obdobie poèas trvania èinnosti.
§ 13
Povinnosti pri zabezpeèení
dobrovo¾níckej sluby
Právnická osoba pod¾a § 12 ods. 1 je povinná
a) zabezpeèi vetky veci potrebné na výkon dobrovo¾níckej sluby,
b) zabezpeèi zdravotné poistenie dobrovo¾níka, ak to
vyplýva z dohody o dobrovo¾níckej slube,
c) ma uzatvorenú platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za kodu spôsobenú výkonom svojej èinnosti,
d) pouèi dobrovo¾níka o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri výkone dobrovo¾níckej sluby,
e) vyhotovi dobrovo¾níkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovo¾níckej sluby,
f) vypracova dobrovo¾níkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovo¾níckej sluby,
g) zabezpeèi dobrovo¾níkovi, ktorý nie je obèanom Slovenskej republiky, základy tátneho jazyka Sloven10

)
)
12
)
13
)
14
)
15
)
11
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skej republiky a základné vzdelávanie o dejinách
Slovenskej republiky.
§ 14
Zdroje financovania práce s mládeou
(1) Zdrojmi financovania práce s mládeou sú:
dotácie zo tátneho rozpoètu (ïalej len dotácia),
prostriedky z rozpoètov obcí,
prostriedky z rozpoètov vyích územných celkov,
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických
osôb,
e) príjmy z reklám,
f) príjmy z podnikania,12)
g) prostriedky Európskej únie,
h) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.13)
a)
b)
c)
d)

(2) Zdroje financovania uvedené v odseku 1 písm. d)
sa môu poui iba na úèel urèený darcom, ak darca
tento úèel uviedol v darovacej zmluve.
§ 15
Úèel poskytnutia dotácie
(1) Dotácia sa poskytuje na podporu
a) vybraných projektov záujmovej èinnosti v oblasti
prírodných vied, techniky, kultúry a portu,
b) talentovanej mládee v jednotlivých oblastiach spoloèenského, portového a kultúrneho ivota,
c) výchovy mládee k ochrane ivotného prostredia,
d) výchovy mládee k poznávaniu historického a kultúrneho dedièstva obce, kraja a Slovenskej republiky,
e) poznávania ivota a kultúr tátov Európskej únie,
f) organizovania táborov pre mláde,
g) pobytových podujatí pre mláde,
h) mobility mládee, medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti mládee,
i) vydávania tlaèe s mládeníckou problematikou,
j) èlenstva v medzinárodných mládeníckych organizáciách,
k) významných mládeníckych, turistických a pohybovo-rekreaèných podujatí,
l) vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládeou,
mládeníckych vedúcich a mladých vedúcich,
m) informácií o mládei,
n) informaèných a poradenských sluieb pre mláde,
o) ochrany, udriavania a upevòovania zdravia mládee,
p) ïalej aktivity v rámci práce s mládeou.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 mono poskytova iadate¾om, ktorými sú:
a) obec, ktorá vykonáva èinnosti pod¾a § 6,
b) vyí územný celok, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a
§ 5,
c) obèianske zdruenie,14)
d) nadácia,15)

§ 85 ods. 5 Zákonníka práce.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Napríklad § 476 a 480 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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e) nezisková organizácia poskytujúca veobecne prospené sluby,16)
f) registrovaná cirkev a náboenská spoloènos,17)
g) materská kola,18)
h) kolský klub detí,19)
i) kolské stredisko záujmovej èinnosti,20)
j) centrum vo¾ného èasu,21)
k) kolský internát,22)
l) kola v prírode,23)
m) fyzická osoba, ktorá vykonáva pecializované èinnosti v oblasti práce s mládeou, je bezúhonná a dovàila vek najmenej 18 rokov.
§ 16
Poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu pod¾a § 15 ods. 1 mono poskytnú najviac do výky 80 % predpokladaných výdavkov.
(2) Dotáciu pod¾a § 15 ods. 1 mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý preukáe, e má na financovanie èinnosti
zabezpeèených najmenej 20 % nákladov z iných zdrojov.
(3) Dotáciu mono poskytnú aj
a) na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú pecializované èinnosti v oblasti práce s mládeou dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonaní
práce,
b) na cestovné náhrady11) osôb, ktoré vykonávajú pecializované èinnosti v oblasti práce s mládeou.
(4) Dotáciu nemono poskytnú
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpoètových rokov,
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpoètových rokoch,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5) Dotáciu nemono poskytnú iadate¾ovi, ktorý
a) nemá vyrovnané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom za predchádzajúci rozpoètový rok,
b) má evidované daòové nedoplatky voèi správcovi
dane; uvedené sa nevzahuje, ak je iadate¾om obec,
c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d) je v konkurze, v likvidácii alebo je voèi nemu vedené
exekuèné konanie,
e) poruil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania pod¾a osobitného predpisu.24)
(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
16

)
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
17
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§ 17
iados o poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi na základe
písomnej iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados), ktorá obsahuje identifikaèné údaje o iadate¾ovi, ktorými sú:
a) ak ide o právnickú osobu,
1. názov a právna forma iadate¾a,
2. adresa sídla,
3. identifikaèné èíslo,
4. daòové identifikaèné èíslo,
5. meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu tatutárneho orgánu,
b) ak ide o fyzickú osobu,
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul,
2. dátum narodenia,
3. rodné èíslo,
4. adresa trvalého pobytu.
(2) iados ïalej obsahuje najmä
a) vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa poaduje dotácia, vrátane oznaèenia
oblasti pod¾a § 15 ods. 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b) termín a miesto uskutoènenia aktivít pod¾a písmena
a),
c) predmet èinnosti iadate¾a,
d) uvedenie skutoènosti, èi iadate¾ poaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej
správy,
e) rozpoèet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutoènením aktivity pod¾a § 15 ods. 1, na ktorú sa iada
dotácia, z toho suma poadovanej dotácie, prièom sa
osobitne uvedie výka finanèných prostriedkov poadovaná na mzdové náklady.
(3) Prílohou iadosti je
a) výpis z registra alebo iný doklad osvedèujúci právnu
subjektivitu iadate¾a, ak je iadate¾om právnická
osoba okrem iadate¾a, ktorým je obec alebo vyí
územný celok,
b) výpis z registra trestov3) nie starí ako tri mesiace, ak
je iadate¾om fyzická osoba,
c) doklad osvedèujúci oprávnenie na podnikanie, ak
ide o dotáciu na èinnos, ktorá je predmetom podnikania,
d) èestné vyhlásenie iadate¾a, e má vyrovnané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom za predchádzajúci rozpoètový rok,
e) potvrdenie Sociálnej poisovne, e voèi iadate¾ovi
neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie
zdravotných poisovní o tom, e voèi iadate¾ovi ne-

Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
§ 28 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 114 zákona è. 245/2008 Z. z.
§ 115 zákona è. 245/2008 Z. z.
§ 116 zákona è. 245/2008 Z. z.
§ 117 zákona è. 245/2008 Z. z.
§ 138 zákona è. 245/2008 Z. z.
Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 125/2006 Z. z.
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evidujú nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie,
potvrdenie miestne prísluného správcu dane, s výnimkou obce, e voèi iadate¾ovi neeviduje daòové
nedoplatky,
èestné vyhlásenie iadate¾a, e nemá iadne daòové
nedoplatky voèi obci,
èestné vyhlásenie iadate¾a, e nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voèi nemu nie je vedené exekuèné konanie,
èestné vyhlásenie iadate¾a o neporuení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;24) ak
ide o iadate¾a oprávneného podnika, potvrdenie
prísluného inpektorátu práce,25)
riadna úètovná závierka k poslednému dòu predchádzajúceho úètovného obdobia, ak je iadate¾om
právnická osoba.

(4) Výzvu na predkladanie iadostí pod¾a odseku 1
ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.
(5) O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.
(6) Ak iadate¾ poruí finanènú disciplínu, uplatní sa
postup pod¾a osobitného predpisu.26)
§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1) Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so iadate¾om, ktorému je schválená
dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2) Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán pod¾a § 17
ods. 1,
b) názov peòaného ústavu a èíslo samostatného bankového úètu prijímate¾a na vedenie prostriedkov
poskytovaných zo tátneho rozpoètu okrem obce
alebo vyieho územného celku,
c) výku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výku
finanèných prostriedkov poskytovanú na mzdové
náklady,
d) úèel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e) lehotu, v ktorej mono poui dotáciu, a lehotu na
vyúètovanie dotácie,
f) lehotu na vrátenie nepouitých finanèných prostriedkov a èíslo úètu ministerstva, na ktorý sa tieto
finanèné prostriedky poukazujú,
g) termín poukázania výnosov z prostriedkov tátneho
rozpoètu a èíslo úètu ministerstva, na ktorý sa tieto
finanèné prostriedky poukazujú,
h) sankcie za poruenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i) spôsob kontroly hospodárneho pouitia finanèných
prostriedkov na realizáciu úèelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
(3) Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií iadate¾om.
25
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§ 19
tátny doh¾ad
(1) Ministerstvo pri výkone doh¾adu postupuje pod¾a
osobitného predpisu.27)
(2) Výkonom doh¾adu pod¾a tohto zákona nie sú
dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré
vykonávajú kontrolu pod¾a osobitných predpisov.
§ 20
Prechodné ustanovenie
iadosti podané do úèinnosti tohto zákona sa posudzujú pod¾a tohto zákona.
§ 21
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoloèenstva a Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z. a zákona è. 144/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 57 odsek 7 znie:
(7) Podmienkou prijatia na túdium tudijného
programu druhého stupòa v zdravotníckych tudijných odboroch je vysokokolské vzdelanie prvého
stupòa v príslunom tudijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej
v zdravotníckom zariadení po získaní vysokokolského
vzdelania prvého stupòa v príslunom tudijnom odbore; poiadavka jednoroènej odbornej zdravotníckej praxe sa nevzahuje na prijatie na externú formu túdia
tudijného programu druhého stupòa v zdravotníckych tudijných odboroch a na prijatie na túdium tudijného programu druhého stupòa v tudijnom odbore
verejné zdravotníctvo..
2. Za § 113a sa vkladá § 113aa, ktorý znie:
§ 113aa
Poiadavka jednoroènej odbornej zdravotníckej praxe
pod¾a § 57 ods. 7 sa nevzahuje na tudentov, ktorí získali vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v zdravotníckych tudijných odboroch v externej forme túdia

) § 2 ods. 4 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení zákona è. 82/2005 Z. z.
) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
27
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, zákon
è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
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pred 1. septembrom 2008, a na tudentov, ktorí získali
vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore verejné zdravotníctvo v dennej forme túdia pred
1. septembrom 2008..
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Èl. III
Úèinnos zákona
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 282/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia tátnych prísluníkov tretích krajín na
úèely túdia, výmen iakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovo¾nej sluby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12.
2004).
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283
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 68/2008 Z. z. a zákona è. 112/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. b) bode 9 sa slovo odsúhlasenom nahrádza slovom schválenom.
2. V § 2 písm. c) sa vkladá nový bod 26, ktorý znie:
26. odberate¾om plynu na výrobu tepla urèeného pre
domácnos je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo a teplú úitkovú vodu, urèené pre domácnos a vykurované priestory prislúchajúce k domácnosti.3aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa) znie:

3aa) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov..

Doterajie body 26 a 37 sa oznaèujú ako body 27 a
38.
3. V § 5 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:
Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu
fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo a tatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie èinnosti pod¾a odseku 4, dátum zaèiatku, zmeny
alebo ukonèenia vykonávania èinnosti a opis, adresu,
náklady na obstaranie a intalovaný výkon zariadenia,
na ktorom sa vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 4..
4. Nadpis pod § 11 znie:
Výstavba energetického zariadenia.
5. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Stava elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok
alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka (ïalej len energetické
zariadenie) mono iba na základe osvedèenia o súlade
investièného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky (ïalej len osvedèenie). To neplatí, ak ide
o výstavbu energetického zariadenia na
a) výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom
do 1 MW,
b) výrobu plynu,
c) distribúciu elektriny a distribúciu plynu, ktoré bude

prevádzkova prevádzkovate¾ sústavy alebo siete
v rámci èasti vymedzeného územia..
6. V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:
b) investièný zámer, ktorý obsahuje
1. charakteristiku energetického zariadenia,
2. údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3. predpokladaný vplyv
3.1. elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu alebo distribuènú sústavu na vymedzenom území z h¾adiska bezpeènosti
a spo¾ahlivosti,
3.2. plynárenského zariadenia na prepravnú sie
alebo distribuènú sie na vymedzenom území
z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
3.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo
na prepravu ropy na existujúce potrubia
z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
3.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka na distribuènú sie na vymedzenom území z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
4. údaje o primárnych zdrojoch energie,
5. ekonomickú efektívnos
5.1. elektroenergetického zariadenia a energetickú úèinnos prenosu alebo distribúcie elektriny,
5.2. plynárenského zariadenia a energetickú nároènos prepravy alebo distribúcie plynu,
5.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo
na prepravu ropy a energetickú nároènos
prepravy pohonných látok alebo prepravy
ropy,
5.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka a energetickú nároènos rozvodu skvapalneného plynného uh¾ovodíka,
6. predpokladaný vplyv energetického zariadenia na
ivotné prostredie,
7. finanèné zabezpeèenie investièného zámeru,
8. vplyv
8.1. elektroenergetického zariadenia na bezpeènos dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2. plynárenského zariadenia na bezpeènos dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo
na prepravu ropy na bezpeènos dodávok pohonných látok alebo bezpeènos dodávok
ropy,
8.4. vplyv zariadenia na rozvod skvapalneného
plynného uh¾ovodíka na bezpeènos rozvodu
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skvapalneného plynného uh¾ovodíka na vymedzenom území,
9. súlad investièného zámeru s územným plánom
obce preukázaný stanoviskom obce,
10. spôsob pripojenia
10.1. elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2. plynárenského zariadenia do siete,
10.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka na distribuènú sie..
7. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Súèasou písomnej iadosti iadate¾a pod¾a odseku 3 písm. b) je stanovisko prevádzkovate¾a
a) distribuènej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 3
písm. b) bodu 3.1. a 10.1.,
b) prenosovej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 3
písm. b) bodu 2., 3.1., 8.1. a 10.1.,
c) distribuènej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 3 písm. b)
bodu 3.2. a 10.2.,
d) prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 3 písm. b)
bodu 2., 3.2., 8.2. a 10.2.,
e) potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovate¾a potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom pod¾a
odseku 3 písm. b) bodu 3.3. a 10.3.,
f) distribuènej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka pripojené,
k údajom pod¾a odseku 3 písm. b) bodu 3.4. a 10.4..
8. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Súèasou písomnej iadosti iadate¾a pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom nad 30 MWe je preukázanie odbornej spôsobilosti pod¾a § 6 ods. 8 a skúseností pri
prevádzke energetického zariadenia.
(6) Skúsenosou sa rozumie prevádzka rovnakého
alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré
iada iadate¾ osvedèenie. Skúsenos iadate¾ preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení
v èestnom vyhlásení.7b) Poèet stálych zamestnancov zabezpeèujúcich prevádzku energetického zariadenia
iadate¾ preukazuje zoznamom zamestnancov s údajmi
o ich odbornosti a dobe trvania pracovného pomeru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 39 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z..

Doterajie odseky 5 a 14 sa oznaèujú ako odseky 7
a 16.
9. V § 11 ods. 10 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 9.
10. V § 11 ods. 11 sa slová odseku 7 nahrádzajú
slovami odseku 9 a slová elektroenergetického zaria-
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denia alebo plynárenského zariadenia sa nahrádzajú
slovami energetického zariadenia.
11. V § 11 ods. 12 sa slová odseku 8 nahrádzajú
slovami odseku 11.
12. V § 11 ods. 13 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: a dokladom k iadosti o pripojenie zariadenia
na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribuènej sústave.
13. V § 11 odsek 14 znie:
(14) Kritériá pre vydanie osvedèenia stanovené na
zabezpeèenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktorých dodranie je podmienkou pre
vydanie osvedèenia, je ministerstvo povinné zverejni
na svojej internetovej stránke a vo vestníku..
14. V § 11 ods. 15 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 7.
15. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Na úèely zabránenia vzniku diskriminácie a kríových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu,
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾
distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej siete,
prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka povinní vies oddelenú evidenciu skutoèností,
ktoré sú predmetom úètovníctva, oddelenú evidenciu
o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, urèi pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov
a urèi pravidlá na odpisovanie samostatne za kadú
jednu z èinností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladòovanie plynu..
16. V § 19 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: a za inú èinnos, ktorú vykonáva v rámci podnikania.
17. V § 19 odsek 4 znie:
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 3 sú povinné vyhotovi za kadú èinnos samostatný výkaz ziskov
a strát a samostatný preh¾ad aktív a pasív a predloi
ich úradu v lehote do 30. júna kalendárneho roka. Ïalej sú tieto osoby povinné predloi úradu na schválenie
pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie v lehote do 31. augusta kalendárneho roka. Úradom schválené pravidlá pre
rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie tieto osoby uplatnia od 1. januára
nasledujúceho kalendárneho roka..
18. V § 19 odsek 8 znie:
(8) Spôsob vedenia oddelenej evidencie skutoèností,
ktoré sú predmetom úètovníctva, spôsob vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu
a termíny predkladania výstupov z oddelenej evidencie
na úèely tohto zákona ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad..
19. V § 20 ods. 4 sa slovo stanovených nahrádza
slovom urèených.
20. V § 20 ods. 7 sa na konci vety pripájajú slová
vrátane ich èíselného vyjadrenia a na konci sa pripája
táto veta: Informácia o skladbe jednotlivých zloiek
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ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä cenu za
a) nákup elektriny alebo plynu,
b) obchodnú èinnos dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu,
c) prepravu plynu,
d) distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
e) skladovanie plynu,
f) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
g) systémové sluby v elektroenergetike,
h) prevádzkovanie systému v elektroenergetike..
21. V § 21 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny, môe predáva elektrinu formou aukcií pod¾a
pravidiel schválených úradom.
(4) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny a bude predáva elektrinu pod¾a odseku 3, je povinný
a) vypracova návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií pod¾a osobitného predpisu,17a)
b) predloi úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny
formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do
31. októbra kalendárneho roka,
c) dodriava úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a) znie:

17a) § 5 ods. 7 zákona è. 276/2001 Z. z. v znení zákona
è. 283/2008 Z. z..

22. V § 24 ods. 7 sa slovo odsúhlasí nahrádza slovom schváli.
23. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Práva a povinnosti dodávate¾a elektriny
(1) Dodávate¾ elektriny má právo
a) na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú
zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy,
b) na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu
o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
c) dodáva elektrinu odberate¾ovi elektriny vrátane odberate¾a elektriny v domácnosti.
(2) Dodávate¾ elektriny je povinný
a) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu, ktorá obsahuje aj povinnos zloi finanènú zábezpeku,
b) odovzdáva zúètovate¾ovi odchýlky úèastníka trhu
technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c) poskytova informácie odberate¾ovi elektriny o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, a to aj v prípade dodávky elektriny
vyrobenej v iných èlenských tátoch Európskej únie
a v tretích tátoch; informácie je povinný poskytnú

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)
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na poiadanie aj príslunému orgánu tátnej správy,
poskytova informácie odberate¾ovi elektriny o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na ivotné prostredie alebo uvies odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je povinný poskytnú na
poiadanie aj príslunému orgánu tátnej správy,
obmedzi dodávku elektriny z èlenských tátov Európskej únie a z tretích tátov v rozsahu rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
uzatvori zmluvu o dodávke elektriny na vymedzenom území s kadým, kto o to poiada, ak splní obchodné podmienky dodávky pod¾a osobitného zákona,1)
nakupova elektrinu vo veobecnom hospodárskom
záujme vyrobenú na vymedzenom území z obnovite¾ných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
informova odberate¾a elektriny v domácnosti a malý
podnik o monosti uzatvori zmluvu o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna sluba, a v prípade, ak odberate¾ elektriny v domácnosti a malý
podnik o to poiada, uzatvori s odberate¾om elektriny v domácnosti a malým podnikom takúto zmluvu,
preukáza prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, ak
o to poiada, krajinu pôvodu elektriny urèenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená,
poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje pod¾a osobitného predpisu16c) potrebné pre
spracovanie návrhov na rieenie rovnováhy medzi
ponukou a dopytom pre vypracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny.

(3) Dodávate¾ elektriny, ktorý okrem dodávky elektriny poskytuje aj univerzálnu slubu, má okrem práv
a povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 aj práva a povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy pod¾a
§ 24 a 25.
(4) Informácie pod¾a odseku 2 písm. c) a d) je dodávate¾ elektriny povinný uvies na vyhotovenej faktúre17) za
dodávku elektriny alebo v propagaènom materiáli zasielanom osobitne alebo súèasne s faktúrou.
(5) Dodávate¾ elektriny je povinný vies evidenciu
koncových odberate¾ov elektriny, ktorá obsahuje
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu
odberného miesta koncového odberate¾a elektriny
a èíslo odberného miesta, ak je koncovým odberate¾om elektriny fyzická osoba,
b) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, adresu
odberného miesta koncového odberate¾a elektriny
a èíslo odberného miesta, ak je koncovým odberate¾om elektriny právnická osoba.
(6) Dodávate¾ elektriny môe predáva elektrinu formou aukcií pod¾a pravidiel schválených úradom.
(7) Dodávate¾ elektriny, ktorý bude predáva elektrinu pod¾a odseku 6, je povinný
a) vypracova návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií pod¾a osobitného predpisu,17a)
b) predloi úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny
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§ 69b

formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do
31. októbra kalendárneho roka,
c) dodriava úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií..

Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. augusta 2008

24. V § 28 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Obchodník s elektrinou môe predáva elektrinu
formou aukcií pod¾a pravidiel schválených úradom.

(1) Konania o vydanie osvedèenia pod¾a § 11 zaèaté
pred 1. augustom 2008 sa dokonèia pod¾a doterajích
predpisov.

(5) Obchodník s elektrinou, ktorý bude predáva
elektrinu pod¾a odseku 4, je povinný
a) vypracova návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií pod¾a osobitného predpisu,17a)
b) predloi úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny
formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do
31. októbra kalendárneho roka,
c) dodriava úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií..

(2) Konania o návrhu pravidiel pre predaj elektriny
formou aukcií zaèaté pred 1. augustom 2008 sa dokonèia pod¾a tohto zákona..

25. V § 56 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a aobnej siete neuvedené v písmene a) a g)..
26. V § 56 ods. 3 sa vypúajú slová stanice pre
úpravu plynu a za slová zariadenia protikoróznej
ochrany sa vkladá èiarka a slová trasové ohrevy plynu.
27. V § 56 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.
28. V § 56 ods. 4 sa za slová umoni prevádzkovate¾ovi siete vkladajú slová a prevádzkovate¾ovi aobnej
siete.
29. V § 57 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá písmeno i),
ktoré znie:
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka
a aobnej siete neuvedené v písmene a) a h)..
30. V § 57 ods. 4 sa za slová na základe vkladá slovo
súhlasného.
31. V § 63 ods. 2 sa za slová Ochranné pásmo potrubia vkladá èiarka a slová okrem ochranného pásma
potrubia na prepravu ropy z miesta aby do miesta
spracovania,.
32. § 63 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy
z miesta aby do miesta spracovania je vymedzené
zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti
100 m po oboch stranách od osi potrubia..
33. V § 64 ods. 2 sa za slová V ochrannom pásme potrubia vkladá èiarka a slová okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta aby do miesta
spracovania,.
34. § 64 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Vykonáva èinnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta aby do miesta spracovania môu fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovate¾a potrubia..
35. Za § 69a sa vkladá § 69b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. II
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z., zákona è. 442/2002 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona è. 658/2004 Z. z. , zákona è. 107/2007 Z. z. a zákona è. 112/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno oo) znie:
oo) schva¾uje pod¾a osobitného predpisu1nc) pravidlá pre
predaj elektriny formou aukcií; tieto pravidlá musia
zabezpeèi transparentný a nediskriminaèný priebeh aukcií,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1nc) znie:

1nc) § 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona è. 656/2004 Z. z.
v znení zákona è. 283/2008 Z. z..

2. V § 5 ods. 1 písm. ss) sa slovo odsúhlasuje nahrádza slovom schva¾uje a slovo odsúhlasené sa nahrádza slovom schválené.
3. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenami tt) a uu), ktoré
znejú:
tt) schva¾uje dispeèerský poriadok prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy,
uu) schva¾uje pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív,
nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie.1ne).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ne) znie:

1ne) § 19 ods. 4 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení zákona
è. 283/2008 Z. z..

4. § 5 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis
o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny, pre
dodávate¾a elektriny a pre obchodníka s elektrinou,
ktorý ustanoví
a) spôsob vyhlasovania aukcie,
b) obsah oznámenia o aukcii,
c) podmienky úèasti v aukcii,
d) pravidlo urèenia najniieho podania,
e) obsah ponuky a podklady k ponuke,
f) priebeh aukcie,
g) zriaïovanie komisie,
h) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i) vyhodnocovanie ponúk,
j) oznamovanie výsledku aukcie..
5. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) dodávka plynu na výrobu tepla urèeného pre domácnos.
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6. V § 12 ods. 6 druhej vete sa za slová odseku 1
písm. a) a m) vkladajú slová a q).
7. V § 12 ods. 6 tvrtej vete sa slová odseku 1
písm. a) a l) a p) nahrádzajú slovami odseku 1
písm. a) a l), p) a q).
8. V § 12 ods. 6 piatej vete sa za slová do 30 dní od
doruèenia návrhu ceny vkladajú slová pre èinnosti
pod¾a odseku 1 písm. a) a l), p) a q) a do 60 dní od doruèenia návrhu ceny pre èinnosti pod¾a odseku 1
písm. m), n) a o).
9. V § 12 ods. 7 písm. a) a b) sa za slová porovnate¾nej ceny vkladajú slová alebo tarify.
10. V § 13 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
d) vies oddelenú evidenciu skutoèností, ktoré sú predmetom úètovníctva pod¾a osobitného predpisu,6f)
e) poskytnú na poiadanie úradu podklady potrebné
na vyèíslenie rozsahu získaného prospechu z nedodrania urèeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodrania cenového rozhodnutia úradu, ako aj podklady z uzavierania koncových stavov analytických
úètov v elektronickej forme,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6f) znie:

6f) § 19 zákona è. 656/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

11. V § 13 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: a predklada úradu vyhodnotené tandardy
kvality dodávaného tovaru a poskytovanej sluby v rozsahu pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu
vydaného úradom pod¾a § 5 ods. 1 písm. ee) v termíne,
ktorý urèí úrad.
12. V § 15 ods. 1 sa slová písm. e) a k) a qq) nahrádzajú slovami písm. e) a k), qq), oo), ss), tt) a uu).
13. V § 15 ods. 2 sa slová písm. e), j), bb) a dd) a qq)
nahrádzajú slovami písm. e), j), bb), dd), qq), oo), ss),
tt) a uu).
Èl. III
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
2. § 8 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) V odôvodnených prípadoch, ak právnická oso-
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ba alebo fyzická osoba preukáe, e spotreba elektriny
oslobodenej od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a h)
predstavuje najmenej 95 % z celkového mnostva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné
miesto, môe colný úrad na základe písomnej iadosti
tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2
písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpoètu a preukazovania spotreby elektriny na iné úèely ako oslobodené od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a h) dohodne
colný úrad s oprávneným spotrebite¾om elektriny..
3. V § 32 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
4. § 32 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) V odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáe, e spotreba zemného
plynu oslobodeného od dane pod¾a § 31 ods. 1 písm. a)
a e), i) a j) predstavuje najmenej 95 % z celkového
mnostva spotrebovaného zemného plynu dodaného
na samostatné odberné miesto, môe colný úrad na základe písomnej iadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda povolenie na oslobodený zemný
plyn. Ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpoètu a preukazovania spotreby
zemného plynu na iné úèely ako oslobodené od dane
pod¾a § 31 ods. 1 písm. a) a e), i) a j) dohodne colný
úrad s oprávneným spotrebite¾om zemného plynu..
5. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Podnikate¾ovi, ktorý spotreboval elektrinu oslobodenú od dane na iný úèel, ako je uvedený v § 7, alebo
ktorý spotreboval uhlie oslobodené od dane na iný úèel,
ako je uvedený v § 19, alebo ktorý spotreboval zemný
plyn oslobodený od dane na iný úèel, ako je uvedený
v § 31, s výnimkou podnikate¾a, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu pod¾a § 8 ods. 17
alebo ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn pod¾a § 32 ods. 17, colný úrad uloí pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo
spotrebovanej elektriny, mnostvo spotrebovaného uhlia alebo mnostvo spotrebovaného zemného plynu. Ak
výka pokuty nepresiahne 500 Sk, pokuta sa neuloí..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008
okrem bodu 20 v èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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284
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 351/2005 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 351/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Záchranná zdravotná sluba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivos.1)
(2) Nehoda s hromadným postihnutím osôb je kadá
udalos, kde poèet osôb so závaným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením ivota je tri
a viac..
2. V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Stanica záchrannej zdravotnej sluby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdriava zásahová
skupina záchrannej zdravotnej sluby a ambulancia
záchrannej zdravotnej sluby mimo èasu výjazdu; nie
je vytvorená na príjem tiesòového volania a je vybavená
komunikaènými prostriedkami v nepreruenej prevádzke na spojenie s operaèným strediskom záchrannej zdravotnej sluby.
(4) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby, stanica záchrannej zdravotnej sluby a ambulancia
záchrannej zdravotnej sluby musia by personálne zabezpeèené a materiálno-technicky vybavené v súlade
so svojím odborným zameraním..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
(1) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
zriaïuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva) v rámci zásahového územia pod¾a § 2 ods. 5.
(2) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
pod¾a odseku 1 sa riadi pokynmi koordinaèného strediska.

(3) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
okrem úloh pod¾a osobitného predpisu6) je povinné
a) riadi, koordinova a vyhodnocova èinnos záchrannej zdravotnej sluby tak, aby sa zabezpeèila
jej plynulos a nepretritos,
b) zabezpeèi technické podmienky na telekomunikaèné prepojenie a prenos informácií s poskytovate¾mi
záchrannej zdravotnej sluby príslunými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými zlokami integrovaného záchranného systému,
c) zabezpeèi dokumentáciu príjmu tiesòového volania
a realizácie odozvy na tiesòové volanie vrátane zvukového záznamu,
d) uchováva dokumentáciu príjmu tiesòového volania
a realizácie odozvy na tiesòové volanie vrátane zvukového záznamu 20 rokov odo dòa ich vzniku,
e) podie¾a sa v spolupráci s koordinaèným strediskom
na koordinovanom postupe na úèely poskytovania
zdravotnej starostlivosti pri nehode s hromadným
postihnutím osôb,
f) zabezpeèi na úèely poskytovania zdravotnej starostlivosti materiálno-technické vybavenie, jeho vyhovujúci stav, úplnos, kontrolu expirácie a dopravu
na miesto zásahu pri odstraòovaní následkov nehody s hromadným postihnutím osôb,
g) zabezpeèi odbornú prípravu svojich zamestnancov.
(4) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
je oprávnené vyda pokyn poskytovate¾ovi zdravotnej
starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné.
(5) Operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby
je povinné zistené nedostatky pod¾a odseku 3 písm. a)
neodkladne oznámi ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou a na poiadanie vyda Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou zvukový záznam príjmu tiesòového
volania a realizácie odozvy na tiesòové volanie..
4. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zásady riadenia, koordinácie a vyhodnocovania èinnosti záchrannej zdravotnej sluby,.
5. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej
pomoci..
6. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Poskytovate¾ záchrannej zdravotnej sluby je povinný
a) vytvori a personálne zabezpeèi systém nepretritej
kontroly, riadenia a koordinácie síl a prostriedkov
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h)

i)
j)
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záchrannej zdravotnej sluby tak, aby na pokyn operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby
alebo koordinaèného strediska bol pripravený zabezpeèi plynulos a nepretritos poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
zabezpeèi prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej sluby a ambulancie záchrannej zdravotnej sluby tak, aby bol zabezpeèený výjazd ambulancie do jednej minúty od prijatia
pokynu koordinaèného strediska alebo operaèného
strediska záchrannej zdravotnej sluby; to neplatí
pre výjazd ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej
zdravotnej sluby,2)
zabezpeèi prevádzkové podmienky stanice vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej sluby tak, aby od prijatia pokynu od koordinaèného strediska alebo operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby bol
vzlet ambulancie vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej sluby vykonaný ihneï, ako je to moné,
zriadi stanicu záchrannej zdravotnej sluby v sídle
uvedenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluby;2) sídlo stanice
mono zmeni len za podmienok ustanovených osobitným predpisom,9a)
plni pokyny koordinaèného strediska a operaèného
strediska záchrannej zdravotnej sluby (§ 3),
odborne prepravi bez zbytoèného odkladu osobu, ak
si to vyaduje jej zdravotný stav, do najbliieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti10) alebo do zdravotníckeho zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti pod¾a pokynu operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby alebo koordinaèného strediska, ktoré je schopné poskytnú diagnostiku11) a lieèbu12) nadväzujúcu na
poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivos,1)
a zabezpeèi, aby posádka ambulancie záchrannej
zdravotnej sluby bez zbytoèného odkladu nahlásila
koordinaènému stredisku alebo operaènému stredisku záchrannej zdravotnej sluby pod¾a § 3 ukonèenie
zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ïalí zásah,
odborne prepravi na pokyn operaèného strediska
záchrannej zdravotnej sluby osobu, ak si to vyaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do iného
zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
pouíva jednotné oznaèenie staníc záchrannej
zdravotnej sluby, ambulancií záchrannej zdravotnej sluby a zabezpeèi pouívanie jednotne oznaèených ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej sluby,
vies evidenciu záznamov o zásahu a ich originál
uchováva 20 rokov od vykonania zásahu,
pouíva vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej
sluby s platným osvedèením o technickej spôsobilosti na prevádzku.12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 52 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 22 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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7. V § 5 ods. 2 sa slová Zásahové operaèné stredisko poskytovate¾a nahrádzajú slovom Ambulancia.
8. V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová pokynov pod¾a písmena a) nahrádzajú slovami zhodnotenia zdravotného stavu osoby.
9. § 5 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak ide o nehodu s hromadným postihnutím
osôb, môe nahradi záznam pod¾a odseku 4 triediaca
karta..
10. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu
a) poskytovate¾ovi záchrannej zdravotnej sluby
1. za poruenie niektorej z povinností ustanovených
v § 5 ods. 1 písm. b) a ods. 3 do výky 20 000 Sk,
2. za poruenie niektorej z povinností ustanovených
v § 5 ods. 1 písm. a) a c) a j) do výky 500 000 Sk,
b) operaènému stredisku záchrannej zdravotnej sluby za poruenie niektorej z povinností ustanovených
v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výky 200 000 Sk..
11. V § 6 ods. 3 sa slová mono uloi nahrádzajú
slovom uloí.
12. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví veobecne
záväzným právnym predpisom
a) sídla staníc záchrannej zdravotnej sluby,
b) podrobnosti o oznaèovaní operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby, ambulancie záchrannej
zdravotnej sluby, stanice záchrannej zdravotnej
sluby a ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej sluby,
c) minimálne poiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby, stanice záchrannej zdravotnej sluby a ambulancie záchrannej
zdravotnej sluby,
d) urèujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej
zdravotnej sluby,
e) metodiku hodnotenia èinnosti záchrannej zdravotnej sluby,
f) záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby pod¾a § 5 ods. 4 písm. e),
g) podrobnosti o nehode s hromadným postihnutím
osôb pod¾a § 1 ods. 2 a triediacej karte pod¾a § 5
ods. 5..
13. V § 8 sa vypúa odsek 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 sa vypúa.
14. Slová operaèné strediská vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami operaèné
stredisko v príslunom gramatickom tvare.
Èl. II
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z., zákona è. 10/2006 Z. z. a zákona
è. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:
e) dispeèerským pracoviskom pracovisko ostatnej zá-
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chrannej zloky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinaèného strediska integrovaného záchranného systému (ïalej len koordinaèné
stredisko) alebo operaèného strediska tiesòového
volania zabezpeèuje výkon svojich podriadených súèastí,.
Èl. III
Zákon è. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z. a zákona
è. 548/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 21 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Druhy lekárnièiek a obsah lekárnièiek pre osobnú dopravu, nákladnú dopravu a pre hromadnú dopravu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky..
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nej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z., zákona
è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 464/2007 Z. z. a zákona è. 653/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 98b ods. 2 sa na konci pripájajú slová okrem
oznaèení revízny lekár a revízny farmaceut uvedených v osobitných predpisoch,74a) ktorých pouívanie
prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra
2013.
Poznámka pod èiarou k odkazu 74a znie:

74a) Napríklad § 6 ods. 7, § 9 ods. 3 a 5 a ods. 8 zákona
è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 11, 19 a 20
zákona è. 577/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 25
ods. 1 písm. d) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

Èl. IV

Èl. V

Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravot-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 2274

Zbierka zákonov è. 285/2008

Èiastka 110

285
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov
a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z. a zákona
è. 571/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 34 sa dopåòa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
(17) Pozemkový fond na svojej internetovej stránke
zverejní zmluvu23hb) pod¾a osobitných predpisov, ktorej
je úèastníkom, do piatich pracovných dní od jej podpisu zmluvnými stranami. Vo zverejnení o fyzickej osobe
uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné èíslo sa nezverejòuje.23hc)
(18) Pozemkový fond zverejòuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako
náhradné pozemky pod¾a osobitných predpisov,23hd)
pod¾a katastrálnych území. Územný organizaèný útvar
pozemkového fondu zverejní údaje o takých pozemkoch aj iným vhodným spôsobom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23hb a 23hd znejú:


23hb

) Zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 503/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23hc
) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
23hd
) § 11 ods. 2 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona è. 503/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 34a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ivotné prostredie a ochranu
prírody (ïalej len výbor).

3. V § 34a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Pozemkový fond predkladá výroènú správu na
rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5 a 9.
4. § 35 vrátane nadpisu znie:
§ 35
Orgány pozemkového fondu
(1) Orgány pozemkového fondu sú:
a) rada pozemkového fondu (ïalej len rada),
b) generálny riadite¾ a námestník generálneho riadite¾a (ïalej len námestník).
(2) Funkcie èlena rady, generálneho riadite¾a a námestníka sú navzájom nezluèite¾né.
(3) Èlenmi rady nemôu by zamestnanci pozemkového fondu.
(4) Èlenstvo v rade je nezastupite¾né. Èlen rady má
nárok na úhradu cestovných, stravných a ubytovacích
výdavkov23s) spojených s èinnosou v rade..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23s znie:

23s) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..

5. Za § 35 sa vkladajú § 35a a 35b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 35a
Rada
(1) Èinnos a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásèlenná rada. Èlenov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to iestich èlenov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich
èlenov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na
návrh výboru. Funkèné obdobie èlenov rady je tri roky.
(2) Èlenovia rady si spomedzi seba volia predsedu
rady a podpredsedu rady. Èinnos rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schva¾uje rada.
(3) Rada je oprávnená vyadova od generálneho riadite¾a akéko¾vek informácie a nahliada do vetkých
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dokladov a záznamov týkajúcich sa èinnosti pozemkového fondu.

(4) Generálneho riadite¾a poèas jeho neprítomnosti zastupuje námestník.

(4) Rada predkladá správu o svojej èinnosti výboru
polroène v termíne urèenom výborom.

(5) Generálnemu riadite¾ovi alebo námestníkovi zaniká funkcia
a) dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak sa s ministrom nedohodne na neskorom dni,
b) dòom odvolania vládou Slovenskej republiky,
c) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný èin,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho..

(5) Rada
a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,23t)
b) kontroluje23u) ïalie èinnosti pozemkového fondu,
ak si ich kontrolu vyhradí,
c) prerokúva roènú správu o èinnosti vnútornej kontroly a o sanostiach adresovaných pozemkovému
fondu,
d) schva¾uje rokovací poriadok rady,
e) urèuje audítora na overenie úètovnej závierky pozemkového fondu,
f) prerokúva
1. právne akty pod¾a § 35b ods. 2 a predkladá k nim
tatutárnym orgánom odporúèajúce alebo neodporúèajúce stanovisko,
2. návrh rozpoètu príjmov a výdavkov,
3. úètovnú závierku overenú audítorom,
4. návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
5. výroènú správu pozemkového fondu,
g) preetruje sanosti23v) na pozemkový fond.
(6) Rada môe poiada ministerstvo o súèinnos pri
výkone kontroly alebo pri preetrovaní sanosti. Rada
môe poiada o posúdenie èinnosti alebo postupu pozemkového fondu nezávislého audítora.
(7) Èlenstvo v rade, ako aj funkcia predsedu alebo
podpredsedu zanikajú
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa èlenstva výboru,
c) dòom odvolania Národnou radou Slovenskej republiky,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný èin,
e) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
§ 35b
tatutárne orgány
(1) Generálny riadite¾ a námestník sú tatutárnymi
orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riadite¾a
a námestníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra vláda Slovenskej republiky. Generálny riadite¾ a námestník za výkon svojej funkcie
zodpovedajú vláde Slovenskej republiky.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23t a 23v znejú:

23t) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23u
) Druhá èas zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
23v
) Zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach..

6. V § 36 sa vypúa odsek 2.
7. Za § 42n sa vkladajú § 42o a 42p, ktoré znejú:
§ 42o
Pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke do 31. marca 2009 zmluvy23hb) pod¾a osobitných
predpisov, ktorých je úèastníkom a ktoré boli uzavreté
do 1. septembra 2008.
§ 42p
Orgány pozemkového fondu uvedené v § 35 ods. 1
písm. b) vymenované pred 1. septembrom 2008 sa povaujú za orgány pozemkového fondu vymenované
v súlade s týmto zákonom..
Èl. II
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 559/1991 Zb., zákona
è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996
Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z.,
zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona è. 172/2003 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 12/2004 Z. z., zákona
è. 549/2004 Z. z., zákona è. 595/2006 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z. a zákona è. 571/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:

(2) Generálny riadite¾ riadi èinnos pozemkového
fondu, rozhoduje o vetkých jeho záleitostiach a za pozemkový fond koná navonok samostatne; právne akty,
ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod
alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na
iné osoby podpisujú generálny riadite¾ a námestník
spoloène.

§ 16 sa dopåòa odsekom 6 ktorý znie:
(6) Postup pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejie upraví vláda Slovenskej republiky nariadením..

(3) Generálny riadite¾ na základe iadosti poskytne
ministerstvu informácie potrebné pre jeho èinnos
v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva.

Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých

Èl. III
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opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 217/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z. a zákona
è. 571/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 6 sa dopåòa odsekom 10 ktorý znie:
(10) Postup Slovenského pozemkového fondu pri
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poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejie
upraví vláda Slovenskej republiky nariadením..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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286
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb.
o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

závereèných skúkach v stredných odborných kolách..
5. V § 13 ods. 3 sa slovo podpredsedu nahrádza slovami èlena predstavenstva.

Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 121/1996 Z. z.
a zákona è. 126/1998 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Zriaïuje sa Slovenská obchodná a priemyselná
komora (ïalej len komora). Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave..
2. V § 2 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Komora zriaïuje regionálne komory na území
vyieho územného celku Slovenskej republiky, ak o to
poiadajú aspoò dve tretiny èlenov komory z prísluného vyieho územného celku. Na èinnos regionálnych
komôr sa vzahujú ustanovenia tohto zákona, ak ïalej
nie je ustanovené inak.
(4) Komora hospodári s finanènými prostriedkami,
s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý nadobudla
svojou èinnosou. Komora môe spravova aj majetok
tátu pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

3. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Èlenmi komory sa môu sta právnické osoby
a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré
vykonávajú podnikate¾skú èinnos vo vetkých hospodárskych odvetviach..
4. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenami n) a r), ktoré
znejú:
n) spolupracuje s Ministerstvom kolstva Slovenskej
republiky pri skvalitòovaní prípravy a odborného
vzdelávania v stredných odborných kolách,
o) podie¾a sa na úpravách uèebných plánov a uèebných osnov jednotlivých tudijných odborov a uèebných odborov,
p) zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru
nad praktickým vyuèovaním na kontrole podmienok
a úrovne praktického vyuèovania,
r) navrhuje èlenov komory do skúobných komisií pri

6. § 16 znie:
§ 16
(1) Komora má právo zriadi rozhodcovský súd ako
stály nezávislý orgán pre rozhodovanie majetkových
sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných
obchodnoprávnych a obèianskoprávnych vzahov nezávislými rozhodcami.
(2) Rozhodcovský súd rozhoduje pod¾a právneho poriadku, na ktorom sa úèastníci dohodli, a v súlade so
zmluvou uzatvorenou medzi úèastníkmi s prihliadnutím na obchodné zvyklosti a zásady poctivého obchodnoprávneho styku a dobrých mravov.
(3) Organizaèné usporiadanie, právomoc a príslunos rozhodcovského súdu a ïalie náleitosti upravia
pravidlá rozhodcovského súdu.
(4) Pravidlá rozhodcovského súdu schva¾uje zhromadenie delegátov s prihliadnutím na platnú právnu
úpravu rozhodcovského konania v Slovenskej republike,4) na zásady Medzinárodnej obchodnej komory,
zvyklosti a medzinárodnú prax..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 521/2005 Z. z..

7. Nadpis iestej èasti znie:
PRECHODNÉ, SPOLOÈNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
§ 17a
Správca majetku tátu môe so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky previes na komoru
správu nehnute¾ného majetku Slovenskej republiky,
ktorý komora nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh
pod¾a zákona..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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287
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

tú udalos, ktorá je predmetom spravodajstva alebo
portového magazínu..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.

Èl. I
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2001 Z. z., zákona
è. 206/2002 Z. z., zákona è. 289/2005 Z. z., zákona
è. 95/2006 Z. z., zákona è. 121/2006 Z. z., zákona
è. 13/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z. a zákona è. 654/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 30 ods. 2 písm. b) sa slová tri minúty nahrádzajú slovami 90 sekúnd.
2. V § 30 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
3. V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Záznam pod¾a odseku 1 mono odvysiela opakovane, najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania
tohto záznamu a výhradne v spravodajskej relácii. Po
uplynutí tejto doby mono záznam poui opakovane,
iba ak by sa jeho obsah priamo vzahoval na inú dôlei-

4. V § 30 ods. 7 sa slová odsekov 4 a 5 nahrádzajú
slovami odsekov 5 a 6.
5. § 52 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Licencie na vysielanie televíznej programovej
sluby predåené na dobu kratiu ako 12 rokov sa povaujú za licencie na vysielanie televíznej programovej
sluby predåené na dobu pod¾a odseku 2 písm. a); týmto ustanovením nie je dotknuté èasové obmedzenie vyuívania frekvencií pod¾a osobitných predpisov.46a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:

46a) Napríklad § 67 zákona è. 220/2007 Z. z..

6. V § 64 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá
znie: Rada uloí pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa poruila povinnos uloená v § 19..
7. V § 64 ods. 2 sa v tretej vete vypúajú slová § 19.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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288
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 7. júla 2008
o náleitostiach iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
pod¾a zákona o kolektívnom investovaní

Národná banka Slovenska pod¾a § 116 ods. 1 písm. b)
zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska pod¾a § 10 ods. 1 zákona
§1
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ïalej len predchádzajúci súhlas) na nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na
základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na
hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti vo výke 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo
v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa správcovská spoloènos stala
dcérskou spoloènosou inej materskej spoloènosti obsahuje,
a) ak je iadate¾om fyzická osoba,
1. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt iadate¾a; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a,
aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené,
2. tátnu príslunos iadate¾a,
b) ak je iadate¾om právnická osoba, obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, v ktorej chce iadate¾ nadobudnú
alebo prekroèi podiel na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach alebo ktorá sa má sta jeho
dcérskou spoloènosou,
d) strategický zámer rozvoja správcovskej spoloènosti
pri nadobudnutí alebo prekroèení podielu na základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na
hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti vo
výke najmenej 33 %, alebo ak sa správcovská spoloènos stane dcérskou spoloènosou inej materskej
spoloènosti vrátane návrhu personálnych zmien
v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom,
èi iadate¾ rokoval so súèasnými akcionármi správcovskej spoloènosti a èi existuje zhoda o ïalom rozvoji správcovskej spoloènosti,
e) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, výku základného imania
1

) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

a percentuálnu výku podielu na základnom imaní
právnických osôb a na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má
1. fyzická osoba podiel na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %
alebo je èlenom ich tatutárnych orgánov alebo
kontrolných orgánov, alebo celým svojím majetkom ruèí za ich záväzky a doklady preukazujúce
tieto skutoènosti,
2. právnická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej
10 % alebo je zastúpená v ich tatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým
svojím majetkom ruèí za ich záväzky a doklady
preukazujúce tieto skutoènosti,
údaje o akciách správcovskej spoloènosti, ktoré
chce iadate¾ nadobudnú, ako sú
1. menovitá hodnota akcií a ich poèet v èlenení pod¾a menovitých hodnôt,
2. celková hodnota,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti, ktoré chce iadate¾ nadobudnú, a to
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
údaje o akciách správcovskej spoloènosti, ktorých je
iadate¾ majite¾om v èase podania iadosti, ako sú
1. menovitá hodnota akcií a ich poèet v èlenení pod¾a menovitých hodnôt,
2. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti, ktoré má iadate¾ v èase podania iadosti, a to
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
odôvodnenie úèelu nadobudnutia alebo prekroèenia
podielu na základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej
spoloènosti vrátane vyhlásenia iadate¾a, e nadobúda akcie na vlastný úèet priamo alebo koná v zhode,
navrhovaný dátum nadobudnutia alebo prekroèenia podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti,
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l) údaj o spôsobe, akým sa správcovská spoloènos
stane dcérskou spoloènosou inej materskej spoloènosti.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) ak je iadate¾om fyzická osoba,
1. odborný ivotopis iadate¾a,
2. výpis z registra trestov iadate¾a nie starí ako tri
mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným
orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
3. výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, alebo výpis zo ivnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je táto osoba
zapísaná, nie starí ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa výpis z registra alebo z inej
evidencie obdobného charakteru, do ktorej je cudzinec zapísaný, nie starí ako tri mesiace,
4. roèné úètovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak ide o podnikate¾a,
ktorého úètovné závierky podliehajú overeniu; ak
fyzická osoba podniká menej ako tri roky pred podaním iadosti pod¾a odseku 1, prílohou k iadosti sú také doklady len za úètovné obdobia od jej
vzniku,
5. vyhlásenie iadate¾a o tom, e spåòa poiadavky
ustanovené zákonom,
6. doklady o preh¾adnom a dôveryhodnom pôvode,
dostatoènom objeme a vyhovujúcej skladbe finanèných prostriedkov iadate¾a, ktoré budú pouité na nadobudnutie akcií správcovskej spoloènosti za posledné tri kalendárne roky, a to
preh¾ad o majetkovej a finanènej situácii iadate¾a, výpisy z úètov, výpis z katastra nehnute¾ností
alebo iný obdobný doklad,
b) ak je iadate¾om právnická osoba,
1. zápisnica z rokovania oprávneného orgánu iadate¾a, ktorého predmetom je návrh na nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na základnom imaní
správcovskej spoloènosti alebo na hlasovacích
právach v správcovskej spoloènosti, alebo na to,
aby sa správcovská spoloènos stala dcérskou
spoloènosou inej materskej spoloènosti,
2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný prísluným orgánom preukazujúci vznik
právnickej osoby nie starí ako tri mesiace,
3. výpis z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,
4. podrobné grafické znázornenie truktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami,3)
5. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby iadajúcej
o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 je viac ako 10 %,
6. doklady o preh¾adnom a dôveryhodnom pôvode,
dostatoènom objeme a vyhovujúcej skladbe finanèných prostriedkov iadate¾a, ktoré budú po2
3
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uité na nadobudnutie akcií správcovskej spoloènosti, napríklad úètovné závierky za posledné tri
kalendárne roky overené audítorom, ak ide o podnikate¾a, ktorého úètovné závierky podliehajú
overeniu; ak právnická osoba je súèasou konsolidovaného celku, aj konsolidované úètovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky
overené audítorom; ak právnická osoba vznikla
pred menej ako tromi rokmi pred podaním iadosti pod¾a odseku 1, prílohou k iadosti sú tieto doklady len za úètovné obdobia od jej vzniku,
7. písomné stanovisko k zámeru nadobudnú alebo
prekroèi podiel vo výke 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
a 66 % na základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti vydané orgánom, ktorý nad iadate¾om vykonáva doh¾ad v oblasti finanèného
trhu, ak ide o zahranièný regulovaný subjekt,
8. potvrdenie orgánu doh¾adu v táte, ktorý nie je
èlenom Európskej únie, alebo v táte, ktorý nie je
súèasou Európskeho hospodárskeho priestoru
(ïalej len neèlenský tát), v ktorom má skupina
s úzkymi väzbami úzke väzby,3) e výkonu doh¾adu neprekáa právny poriadok, spôsob jeho
uplatnenia a jeho vymáhate¾nos v neèlenskom
táte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby;3) ak nie je moné získa taký doklad, èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným
podpisom.
§2
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zníenie základného imania správcovskej spoloènosti,
ak nejde o zníenie z dôvodov straty, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá chce zníi svoje základné
imanie, ak nejde o zníenie z dôvodov straty,
b) výku základného imania a zoznam akcionárov
správcovskej spoloènosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoloènosti vyjadrených v percentách ku dòu podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
c) výku základného imania správcovskej spoloènosti
po jeho zníení, spôsob, akým sa má vykona zníenie základného imania, zdôvodnenie zníenia základného imania, navrhovaný dátum konania valného zhromadenia, ktoré rozhodne o zníení
základného imania, a zoznam akcionárov vrátane
ich podielov na základnom imaní správcovskej spoloènosti v percentuálnom vyjadrení po zníení základného imania správcovskej spoloènosti.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, ktorého predmetom bol návrh
na rozhodnutie valného zhromadenia o zníení základného imania správcovskej spoloènosti,

) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).
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b) doklady preukazujúce splnenie podmienky pod¾a
§ 18 ods. 1 zákona,
c) analýza predpokladaného vplyvu zníenia základného imania na primeranos vlastných zdrojov správcovskej spoloènosti.

d)

§3
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vo¾bu osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva
správcovskej spoloènosti, za èlenov dozornej rady
správcovskej spoloènosti a na menovanie prokuristu
správcovskej spoloènosti (ïalej len navrhované osoby) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované
osoby,
b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
a tátnu príslunos navrhovaných osôb.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, ktorého predmetom je návrh na
vo¾bu navrhovaných osôb,
b) odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní
a odbornej praxi navrhovanej osoby,
c) výpis z registra trestov navrhovanej osoby nie starí
ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
d) vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, e spåòa poiadavky ustanovené v § 6 ods. 10 písm. a) a e) zákona.
(3) Ak iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 podáva akcionár správcovskej spoloènosti, iados obsahuje aj údaje o akcionárovi, a to
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak
ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu.
§4
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúèenie správcovskej spoloènosti s inou správcovskou
spoloènosou obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, s ktorou sa správcovská spoloènos chce zlúèi (ïalej len nástupnícka správcovská
spoloènos),
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá má by zruená bez likvidácie
zlúèením,
c) odôvodnenie zlúèenia správcovských spoloèností,
d) navrhovaný dátum, ku ktorému dôjde k zlúèeniu
správcovských spoloèností.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovských spoloèností pod¾a odseku 1 písm. a) a b)
o návrhu rozhodnutí valných zhromadení o zlúèení
správcovských spoloèností,
b) návrh zmluvy o zlúèení,
c) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-

e)
f)
g)
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ných postupov, ktoré treba vykona na zlúèenie
správcovských spoloèností,
doklady preukazujúce, e bol ukonèený prevod
správy podielových fondov spravovaných správcovskou spoloènosou, ktorá bude zruená bez likvidácie na nástupnícku správcovskú spoloènos alebo
na inú správcovskú spoloènos, alebo doklady preukazujúce, e tieto podielové fondy boli zruené postupom pod¾a § 59 zákona,
návrh organizaènej truktúry nástupníckej správcovskej spoloènosti,
doklady preukazujúce, e nástupnícka správcovská
spoloènos spåòa podmienky pod¾a § 6 ods. 2 zákona,
zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúèenia správcovských spoloèností získajú kvalifikovanú úèas na
nástupníckej správcovskej spoloènosti, doklady na
posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 6 ods. 13 zákona a grafické znázornenie truktúry skupiny osôb
s úzkymi väzbami.
§5

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu stanov správcovskej spoloènosti obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorej stanovy sa majú zmeni,
b) predpokladaný dátum konania valného zhromadenia, ktoré bude rozhodova o zmene stanov správcovskej spoloènosti,
c) odôvodnenie navrhovaných zmien stanov.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na zmenu stanov správcovskej spoloènosti, alebo písomný návrh na zmenu stanov, ak zmenu stanov navrhuje akcionár správcovskej spoloènosti,
b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoloènosti
zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári,
c) text navrhovaných zmien stanov,
d) úplné znenie stanov správcovskej spoloènosti po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané tatutárnym orgánom správcovskej spoloènosti v dvoch origináloch.
§6
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zverenie výkonu èinnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a)
zákona inej právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá iada o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu èinnosti inej právnickej osobe,
b) názov podielového fondu, ktorého sa zverenie výkonu èinnosti týka,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak bolo
pridelené, právnickej osoby, ktorej má by zverený
výkon èinnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona ,
d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
vedúcich zamestnancov právnickej osoby pod¾a pís-
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mena c), ktorí budú zabezpeèova výkon èinnosti
uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona pre podielový
fond pod¾a písmena b),
e) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu
èinnosti právnickej osobe pod¾a písmena c).

e) zoznam navrhovaných èinností poboèky správcovskej spoloènosti,
f) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
navrhovaných vedúcich zamestnancov poboèky
správcovskej spoloènosti.

(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na zverenie výkonu èinnosti uvedenej v § 3 ods. 2
písm. a) zákona,
b) výpis z obchodného registra právnickej osoby pod¾a
odseku 1 písm. c) nie starí ako tri mesiace, ak ide
o zahraniènú právnickú osobu, výpis z obchodného
registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starí
ako tri mesiace, ak sa pod¾a práva tátu, ktorým sa
táto zahranièná právnická osoba spravuje, taký výpis vyaduje,
c) návrh zmluvy o zverení výkonu èinnosti uvedenej
v § 3 ods. 2 písm. a) zákona právnickej osobe pod¾a
odseku 1 písm. c),
d) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finanèného trhu a odborný ivotopis osôb pod¾a odseku 1 písm. d),
e) výpis z registra trestov osôb pod¾a odseku 1 písm. d)
nie starí ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané
prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
f) vyhlásenia osôb pod¾a odseku 1 písm. d) o splnení
podmienok pod¾a § 6 ods. 10 písm. a) a e) zákona,
g) stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu èinnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona
právnickej osobe pod¾a odseku 1 písm. c),
h) vyhlásenie právnickej osoby pod¾a odseku 1
písm. c), e sa zaväzuje dodriava tatút podielového fondu,
i) doklady preukazujúce, e právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. c) má vecné a organizaèné predpoklady
na výkon zverenej èinnosti,
j) povolenie na výkon èinnosti vydané právnickej osobe pod¾a odseku 1 písm. c),
k) prijatý písomný návrh opatrení umoòujúcich èlenom predstavenstva správcovskej spoloènosti a depozitárovi priebene a efektívne monitorova aktivitu právnickej osoby pod¾a odseku 1 písm. c).

(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o zriadení poboèky,
b) doklady preukazujúce primeranos finanènej situácie vo vzahu k navrhovaným èinnostiam poboèky
správcovskej spoloènosti, a to návrh rozpoètu a spôsob zabezpeèenia èinnosti poboèky správcovskej
spoloènosti alebo iný obdobný doklad,
c) harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona na zriadenie poboèky správcovskej spoloènosti,
d) výpis z registra trestov osôb pod¾a odseku 1 písm. f)
nie starí ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané
prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
e) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finanèného trhu a odborný ivotopis osôb pod¾a odseku 1 písm. f),
f) vyhlásenie osôb pod¾a odseku 1 písm. f) o splnení
podmienok pod¾a § 6 ods. 10 písm. a) a e) zákona,
g) údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky podielových listov na území neèlenského tátu,
h) doklady preukazujúce vecné a organizaèné predpoklady na èinnos poboèky správcovskej spoloènosti.

§7
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zriadenie poboèky správcovskej spoloènosti na území
neèlenského tátu, ak je taký súhlas vyadovaný právnymi predpismi tohto neèlenského tátu, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá iada o zriadenie poboèky,
b) názov neèlenského tátu, v ktorom má by zriadená
poboèka správcovskej spoloènosti,
c) odôvodnenie zriadenia poboèky správcovskej spoloènosti,
d) navrhovaný dátum zriadenia poboèky správcovskej
spoloènosti,
4

) § 476 a 488 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.

§8
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
predaj podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho
èasti4) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorej podnik alebo ktorej èas
podniku sa má preda,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, alebo údaje o fyzickej
osobe pod¾a § 1 ods. 1 písm. a), ktorá má podnik
správcovskej spoloènosti alebo jeho èas kúpi,
c) odôvodnenie predaja podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho èasti.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti o návrhu rozhodnutia o predaji
podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho èasti,
b) harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona v procese predaja podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho
èasti,
c) návrh zmluvy o predaji podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho èasti,
d) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho èasti,
e) doklady preukazujúce, e ku dòu podania iadosti
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správcovská spoloènos nespravuje iaden podielový fond a bola riadne prevedená správa podielových
fondov na inú správcovskú spoloènos alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi podielnikom vrátane
prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených
podielových fondov.
§9
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vznik a èinnos správcovskej spoloènosti (ïalej len povolenie) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá chce vráti povolenie,
b) odôvodnenie vrátenia povolenia,
c) navrhovaný dátum zániku povolenia.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti o návrhu na rozhodnutie valného zhromadenia správcovskej spoloènosti o vrátení
povolenia,
b) doklady preukazujúce, e ku dòu podania iadosti
správcovská spoloènos nespravuje iaden podielový
fond a bola riadne prevedená správa podielových fondov na inú správcovskú spoloènos alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených podielových fondov.
Predchádzajúci súhlas
pod¾a § 57 ods. 1 zákona

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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písm. c) zostavené k poslednému dòu kalendárneho
mesiaca predchádzajúcemu podaniu iadosti,
úètovná závierka otvoreného podielového fondu alebo zahranièného podielového fondu pod¾a odseku 1
písm. b) zostavená k poslednému dòu kalendárneho
mesiaca predchádzajúcemu podaniu iadosti,
doklady preukazujúce skutoènos, e správcovská
spoloènos, na ktorú má by prevedená správa, spåòa vecné, organizaèné a personálne predpoklady,
prevodom správy nebudú ohrozené záujmy podielnikov a správcovská spoloènos dodriava pravidlá
obozretného podnikania a pravidlá èinnosti,
informácia o tom, na území ktorých tátov správcovská spoloènos, na ktorú bude prevedená správa,
plánuje verejne ponúka podielové listy otvoreného
podielového fondu alebo zahranièného podielového
fondu pod¾a odseku 1 písm. b),
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje zahranièný podielový fond, na
ktorom sa rozhodlo o návrhu na prevod správy,
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorú má by prevedená
správa otvoreného podielového fondu alebo zahranièného podielového fondu, na ktorom sa rozhodlo,
e správcovská spoloènos súhlasí s prevedením
správy otvoreného podielového fondu alebo zahranièného podielového fondu,
súhlasné stanovisko depozitára podielových fondov,
ktoré spravuje správcovská spoloènos, na ktorú má
by prevedená správa.

§ 10

§ 11

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahranièného podielového fondu na inú správcovskú
spoloènos (ïalej len prevod správy) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti spravujúcej otvorený podielový
fond alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti
spravujúcej zahranièný podielový fond alebo núteného správcu,
b) názov otvoreného podielového fondu alebo zahranièného podielového fondu, ktorého správa má by prevedená,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, na ktorú má by prevedená správa,
d) odôvodnenie prevodu správy,
e) navrhovaný dátum prevodu správy,
f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vykonáva funkciu depozitára po prevode správy.

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu depozitára otvoreného podielového fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje otvorený podielový
fond,
b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého sa
zmena depozitára týka,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doterajieho depozitára a nového depozitára,
d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, prokuristu a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpeèova výkon funkcie depozitára pre podielový fond
spravovaný správcovskou spoloènosou pod¾a písmena a),
e) navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) výpis z obchodného registra správcovskej spoloènosti, na ktorú má by prevedená správa, nie starí
ako tri mesiace,
b) harmonogram prevodu správy,
c) úètovné závierky správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1
písm. a) a správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1

(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na zmenu depozitára,
b) predbený súhlas nového depozitára s výkonom èinnosti depozitára pre otvorený podielový fond,
c) návrh depozitárskej zmluvy s novým depozitárom,
d) výpis z obchodného registra nového depozitára nie
starí ako tri mesiace,
e) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti fi-
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nanèného trhu a odborný ivotopis prokuristu a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú
zabezpeèova výkon funkcie depozitára pre podielový fond,
f) výpis z registra trestov osôb pod¾a odseku 1 písm. d)
nie starí ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané
prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo prísluným orgánom tátu, v ktorom sa obvykle
zdriava,
g) vyhlásenie osôb pod¾a odseku 1 písm. d) o splnení
podmienok pod¾a § 6 ods. 10 písm. a) a e) zákona.
§ 12
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu tatútu otvoreného podielového fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti spravujúcej otvorený podielový
fond,
b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého tatút
sa má zmeni,
c) odôvodnenie navrhovaných zmien tatútu otvoreného podielového fondu.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na zmenu tatútu jej otvoreného podielového fondu,
b) text navrhovaných zmien tatútu otvoreného podielového fondu,
c) úplné znenie tatútu otvoreného podielového fondu
po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané tatutárnym orgánom správcovskej spoloènosti v dvoch
origináloch.
§ 13
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúèenie otvorených podielových fondov obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorej otvorené podielové fondy sa
majú zlúèi,
b) názvy otvorených podielových fondov, ktoré sa majú
zlúèi, a názov otvoreného podielového fondu, do
ktorého sa majú otvorené podielové fondy zlúèi,
c) odôvodnenie zlúèenia otvorených podielových fondov,
d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs k zlúèeniu
otvorených podielových fondov.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na zlúèenie otvorených podielových fondov,
b) harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona na zlúèenie
otvorených podielových fondov,
c) text navrhovaných zmien tatútu otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové
fondy zluèujú, a úplné znenie tatútu otvoreného
podielového fondu po zapracovaní navrhovaných
zmien podpísané tatutárnym orgánom správcovskej spoloènosti v dvoch origináloch,
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d) stanovisko depozitára k návrhu na zlúèenie otvorených podielových fondov,
e) doklad o oznámení správcovskej spoloènosti urèenom podielnikom otvorených podielových fondov
o zámere zlúèi otvorené podielové fondy,
f) doklady preukazujúce, e otvorený podielový fond,
do ktorého sa otvorené podielové fondy zluèujú, spåòa podmienky pod¾a § 36 ods. 2 zákona a otvorené
podielové fondy, ktorých sa zlúèenie týka, spåòajú
poiadavky ustanovené zákonom a ich zlúèením nebudú ohrozené záujmy podielnikov,
g) preh¾ad o stave majetku v otvorených podielových
fondoch overený depozitárom ku dòu podania iadosti, informácia o výkonnosti, investiènom zameraní a truktúre poplatkov otvorených podielových
fondov uvedených v odseku 1 písm. b).
§ 14
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá chce vráti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého povolenie na vytvorenie chce správcovská spoloènos
vráti,
c) odôvodnenie vrátenia povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
d) navrhovaný dátum zániku povolenia na vytvorenie
otvoreného podielového fondu.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
b) aktuálny preh¾ad o stave majetku otvoreného podielového fondu overený depozitárom, ktorého povolenie na vytvorenie chce správcovská spoloènos
vráti,
c) úètovná závierka otvoreného podielového fondu zostavená k poslednému dòu kalendárneho mesiaca
predchádzajúcemu podaniu iadosti,
d) preh¾ad nevysporiadaných záväzkov vzniknutých
pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom
fonde,
e) informácie týkajúce sa truktúry a likvidity majetku
v otvorenom podielovom fonde,
f) základná charakteristika podielnikov a ve¾kos ich
podielov,
g) návrh spôsobu predaja majetku v otvorenom podielovom fonde a vysporiadanie jeho poh¾adávok
a záväzkov,
h) informácia o spôsobe výplaty podielových listov podielnikom,
i) harmonogram postupov potrebných na vykonanie
èinností súvisiacich so zruením otvoreného podielového fondu.
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§ 15
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej
spoloènosti spravujúcej tento otvorený podielový fond
alebo na predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoloènosti spravujúcej tento otvorený podielový fond s výnimkou nadobudnutia cenných papierov, pri ktorých
akcionár správcovskej spoloènosti poskytuje hlavnú
investiènú slubu upisovanie alebo umiestòovanie
pod¾a osobitného zákona a s výnimkou anonymných
obchodov obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti spravujúcej otvorený podielový fond,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo akcionára, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko
a trvalý pobyt akcionára, ak je fyzickou osobou, ktorý iados podáva spolu so správcovskou spoloènosou pod¾a písmena a),
c) informáciu o priamom podiele alebo nepriamom podiele akcionára pod¾a písmena b) na základnom
imaní správcovskej spoloènosti,
d) údaje o cenných papieroch, ktoré majú by predmetom nadobudnutia do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predmetom predaja z majetku otvoreného podielového fondu, ako sú
1. druh, forma a poèet,
2. menovitá hodnota,
3. celková hodnota vypoèítaná pod¾a pravidiel na
urèenie hodnoty cenných papierov v majetku
v podielovom fonde,
4. podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde
vyjadrený v percentách,
5. ISIN, ak bol pridelený,
6. reálna cena cenného papiera ku dòu podania iadosti a priemerný kurz cenného papiera.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) stanovisko depozitára k navrhovanému nadobudnutiu
cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom
fonde alebo k predaju cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu, najmä èi je splnená podmienka pod¾a § 20 ods. 3 písm. f) zákona,
b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoloènosti
zodpovedného za výkon vnútornej kontroly k navrhovanému nadobudnutiu cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo k predaju
cenných papierov z majetku otvoreného podielového
fondu, najmä èi je splnená podmienka pod¾a § 20
ods. 3 písm. f) zákona,
c) doklady preukazujúce, e nadobudnutie cenných
papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde
alebo predaj cenných papierov z majetku otvoreného
podielového fondu je v záujme podielnikov.
§ 16
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoloènosou obsahuje
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a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje otvorený podielový
fond, ktorého podielové listy majú by vedené
v samostatnej evidencii,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý iados podáva spolu so správcovskou spoloènosou pod¾a písmena a),
c) názov otvoreného podielového fondu, ktorého sa vedenie samostatnej evidencie týka,
d) informáciu o vedení samostatnej evidencie v èlenení
pod¾a § 40a ods. 1 zákona a pod¾a osôb, ktoré budú
jednotlivé èasti samostatnej evidencie vies.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) struèný opis informaèného systému a technických
prostriedkov vedenia samostatnej evidencie v nadväznosti na údaje pod¾a odseku 1 písm. d),
b) doklady preukazujúce vecné, organizaèné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoloènosti na vedenie samostatnej evidencie v nadväznosti na údaje pod¾a odseku 1 písm. d),
c) informácie o bezpeènosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizaèné zabezpeèenie vedenia samostatnej evidencie s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k samostatnej
evidencii,
d) doklady preukazujúce, e podielové listy, ktoré majú
by vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu,
e) návrh spoloèného prevádzkového poriadku v troch
origináloch podpísaný príslunými tatutárnymi orgánmi správcovskej spoloènosti a depozitára.
Predchádzajúci súhlas
pod¾a § 68 ods. 1 zákona
§ 17
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
prevod správy uzavretého podielového fondu a prílohy
k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 10.
§ 18
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu depozitára uzavretého podielového fondu a prílohy k iadosti sa vzahujú primerane ustanovenia
§ 11.
§ 19
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu tatútu uzavretého podielového fondu a prílohy
k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 12.
§ 20
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú
ustanovenia § 14.
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§ 21
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoloènosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku uzavretého
podielového fondu akcionárom správcovskej spoloènosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 15.
§ 22
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
premenu uzavretého podielového fondu na otvorený
podielový fond (ïalej len premena) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje uzavretý podielový
fond,
b) názov uzavretého podielového fondu, ktorý má by
premenený na otvorený podielový fond,
c) návrh názvu pre otvorený podielový fond, ktorý má
vzniknú premenou,
d) odôvodnenie navrhovanej premeny,
e) navrhovaný dátum premeny,
f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vykonáva funkciu depozitára pre
otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na premenu,
b) doklad o tom, e podielnici uzavretého podielového
fondu boli informovaní o zámere správcovskej spoloènosti uskutoèni premenu najmenej es mesiacov pred podaním iadosti,
c) návrh tatútu otvoreného podielového fondu, ktorý
má vzniknú premenou,
d) návrh postupu pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu,
e) aktuálny preh¾ad majetku v uzavretom podielovom
fonde overený depozitárom ku dòu podania iadosti
pod¾a odseku 1,
f) úètovná závierka uzavretého podielového fondu overená audítorom a zostavená k poslednému dòu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu
iadosti,
g) návrh predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknú premenou,
h) návrh zjednodueného predajného prospektu
otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknú
premenou,
i) doklady o tom, e uzavretý podielový fond spåòa podmienky pod¾a § 63 ods. 2 zákona.
§ 23
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúèenie uzavretých podielových fondov a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 13.
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Predchádzajúci súhlas
pod¾a § 74 ods. 1 zákona
§ 24
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
prevod správy peciálneho podielového fondu a prílohy
k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 10.
§ 25
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu depozitára peciálneho podielového fondu a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia
§ 11.
§ 26
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu tatútu peciálneho podielového fondu a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 12.
§ 27
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vytvorenie peciálneho podielového fondu a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú
ustanovenia § 14.
§ 28
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
nadobudnutie cenných papierov do majetku v peciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej
spoloènosti spravujúcej tento peciálny podielový fond
alebo na predaj cenných papierov z majetku peciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoloènosti spravujúcej tento peciálny podielový fond a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia
§ 15.
§ 29
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
premenu peciálneho podielového fondu na otvorený
podielový fond a prílohy k iadosti sa primerane vzahujú ustanovenia § 22.
§ 30
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
predåenie doby, na ktorú môe by peciálny podielový
fond vytvorený, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti spravujúcej peciálny podielový
fond,
b) názov peciálneho podielového fondu, ktorého doba
trvania má by predåená,
c) odôvodnenie predåenia doby trvania peciálneho
podielového fondu,
d) dátum, od ktorého bude doba trvania peciálneho
podielového fondu predåená,
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e) navrhovaná doba predåenia peciálneho podielového fondu, na ktorú môe by vytvorený.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu
na predåenie doby, na ktorú môe by peciálny podielový fond vytvorený,
b) text navrhovaných zmien tatútu peciálneho podielového fondu a úplné znenie tatútu peciálneho
podielového fondu po zapracovaní navrhovaných
zmien podpísané tatutárnym orgánom správcovskej spoloènosti v dvoch origináloch,
c) aktuálny preh¾ad majetku peciálneho podielového
fondu overený depozitárom ku dòu podania iadosti,
d) doklady preukazujúce, e peciálny podielový fond
spåòa podmienky pod¾a § 70 ods. 2 zákona,
e) doklad preukazujúci, e podielnici peciálneho podielového fondu boli najmenej es mesiacov pred
podaním iadosti informovaní o zámere správcovskej spoloènosti predåi dobu, na ktorú môe by
peciálny podielový fond vytvorený.
Predchádzajúci súhlas
pod¾a § 79 ods. 1 zákona
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ho investovania alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti zameraných na ochranu investorov.
Spoloèné a závereèné ustanovenia
§ 33
Ak iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 1 a 32 podávajú osoby konajúce v zhode,1) prílohou k iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
je aj plnomocenstvo s úradne osvedèenými podpismi
osôb oprávnených kona za splnomocnite¾ov, ktorým
splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoloèného
zástupcu na zastupovanie v konaní o ich iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu.
§ 34
Doklady uvedené v § 1 a 32 sa predkladajú v origináli, a ak nie je moné predloi ich originály, predkladajú
sa ako úradne osvedèené kópie. Ak iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu alebo jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k iadosti je aj úradne
osvedèený preklad tejto iadosti alebo jej príloh do slovenského jazyka.
§ 35

§ 31
Na iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia udeleného pod¾a § 75 zákona sa primerane vzahujú ustanovenia § 9.
§ 32
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
uzavretie zmluvy pod¾a § 78 ods. 5 zákona na výkon
èinností pod¾a § 78 ods. 3 zákona s ïalou osobou obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo zahranièného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo osoby
pod¾a § 78 ods. 4 písm. b) a e) zákona, ktorá bude
zabezpeèova èinnosti pod¾a § 78 ods. 3 zákona.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) návrh zmluvy pod¾a § 78 ods. 5 zákona,
b) návrh opatrení pod¾a § 78 ods. 3 zákona,
c) návrh postupov zahranièného subjektu kolektívne-

Ak boli doklady uvedené v § 1 a 32 predloené Národnej banke Slovenska pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, mono ich nahradi písomným vyhlásením iadate¾a o tom, e tieto doklady
sú aktuálne, úplné a pravdivé a zoznamom u predloených dokladov s uvedením dátumu ich predloenia Národnej banke Slovenska a veci, v akej sa konalo.
§ 36
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 615/2003 Z. z. o náleitostiach iadosti
o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finanèný trh pod¾a zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 37
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2008.

v z. Viliam Ostrolík v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 169/2008 Z. z. o uzavretí
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Po¾skej republiky o zmene prílohy è. 3
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Po¾skej republiky o hranièných
priechodoch, o prekraèovaní tátnej hranice na turistických chodníkoch kriujúcich tátnu
hranicu a o zásadách prekraèovania tátnej hranice mimo hranièných priechodov

V texte oznámenia pri uvedení nadobudnutia platnosti dohody majú by namiesto slov 5. júna 2007 správne
uvedené slová 7. júna 2007.

