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567
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

5. V § 4 písm. b) sa za slovo pôvodu vkladajú slová
urèené na vývoz alebo a za slovo výrob sa vkladajú
slová a sluieb.

Èl. I

6. V § 4 písm. c) sa za slovo Eximbanka vkladá èiarka a slová banka, zahranièná banka, poboèka zahraniènej banky alebo finanèná intitúcia1a) a na konci sa
pripájajú tieto slová: na úèely vývozu tovarov a sluieb
alebo na podporu investovania vývozcov v zahranièí..

Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,
zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z. a zákona è. 659/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Eximbanka v súlade so tátnou zahraniènou, zahraniènoobchodnou, finanènou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskeho spoloèenstva a Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi
z èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraniènoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom
zvýi konkurencieschopnos tuzemských tovarov
a sluieb a podpori vzájomnú hospodársku výmenu
Slovenskej republiky so zahranièím..
2. § 1 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Eximbanka pri plnení úloh pod¾a odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ochranu ivotného prostredia a podporu investícií
do nových technológií a príslunej infratruktúry.
(5) Eximbanka nie je bankou, poisovòou ani zaisovòou pod¾a osobitných predpisov.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008 Z. z..

3. § 2 znie:
§ 2
Eximbanka na úèely plnenia úloh pod¾a § 1 ods. 3 vykonáva tieto èinnosti:
a) financovanie vývozných úverov (§ 20),
b) financovanie dovozných úverov (§ 21),
c) poisovanie vývozných úverov (§ 22),
d) zaisovanie vývozných úverov (§ 23),
e) poskytovanie záruk (§ 27),
f) ïalie èinnosti (§ 24)..
4. V § 4 písm. a) sa za slovo republiky vkladajú slová
vrátane jeho dcérskych spoloèností a slová prevane
slovenského pôvodu sa nahrádzajú slovami alebo investuje v zahranièí.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 4 písm. d) sa za slovo sluieb vkladajú slová
urèených na vývoz alebo a za slovo výrob sa vkladajú slová a sluieb.
8. V § 4 písmená e) a f) znejú:
e) priamym financovaním priame poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru,
f) spolufinancovaním spoloèné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou
a bankami, zahraniènými bankami, poboèkami zahranièných bánk alebo finanènými intitúciami,1a).
9. V § 4 písm. h) sa za slovo konfliktu vkladá èiarka
a slovo terorizmu.
10. V § 4 písm. i) sa slovo vývozom nahrádza slovami výrobnou alebo obchodnou èinnosou vývozcu.
11. V § 4 písmeno l) znie:
l) základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov tátneho rozpoètu a z nehnute¾ného majetku tátu; zvyova sa môe z výsledku hospodárenia Eximbanky
a z prostriedkov tátnych finanèných aktív okrem
poh¾adávok tátu z poskytnutých návratných finanèných výpomocí, úverov a pôièiek,.
12. § 4 sa dopåòa písmenami n) a o), ktoré znejú:
n) úhradou úrokových rozdielov poskytnutie príspevku
z výdavkov tátneho rozpoètu na krytie úrokových
rozdielov vzniknutých Eximbanke z niích úrokových výnosov z financovania vývozných úverov so
splatnosou dlhou ako dva roky v porovnaní s úrokovými nákladmi a inými nákladmi spojenými s financovaním týchto úverov,
o) klientským úètom úèet v eurách alebo v inej mene
vedený Eximbankou pre vývozcu alebo dovozcu za
zmluvne dohodnutých podmienok na úèely vykonávania èinností uvedených v § 2..
13. V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová pod¾a
osobitného predpisu2).
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14. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo za vkladajú slová
riadne vedenie úètovníctva a.
15. V § 6 odseky 3 a 6 znejú:
(3) Rada banky po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) schva¾uje podmienky úverového poistenia Eximbanky.
(4) Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh
a) úètovnej závierky,
b) výroènej správy,
c) na výber audítora2) na overenie úètovnej závierky,
d) rozdelenia výsledku hospodárenia.

26. V § 10 ods. 1 prvá veta znie:
Dozorná rada má sedem èlenov vrátane jej predsedu..
27. V § 10 ods. 8 sa slová ich minimálny poèet nahrádzajú slovom tyroch.
28. § 15 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Na pracovnoprávne vzahy zamestnancov Eximbanky sa vzahuje Zákonník práce, ak tento zákon v § 6
ods. 2 písm. d) neustanovuje inak..
29. V § 16 sa slovo vláda nahrádza slovom ministerstvo.

(5) Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde na zaujatie stanoviska návrh rozpoètu
Eximbanky na nasledujúci rozpoètový rok.
(6) Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej
republiky na schválenie návrh rozpoètu Eximbanky na
nasledujúci rozpoètový rok po jeho prerokovaní vo vláde..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

16. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Rada banky má pä èlenov. Èlenmi Rady banky
sú generálny riadite¾, traja námestníci generálneho
riadite¾a a ïalí èlen, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky..
17. V § 7 ods. 3 a 6 sa slová ïalích èlenov nahrádzajú slovami ïalieho èlena.
18. V § 7 ods. 4 sa slová ostatných èlenov nahrádzajú slovami ïalieho èlena.
19. V § 7 ods. 10 sa slová ich minimálny poèet nahrádzajú slovom troch.
20. V § 7 ods. 12 sa slová Èlenom Rady banky, ktorí
nie sú zamestnancami nahrádzajú slovami Èlenovi
Rady banky, ktorý nie je zamestnancom.
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30. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Vzah k ministerstvu
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Ministerstvo schva¾uje
zmenu stanov,
úètovnú závierku,
výroènú správu,
rozdelenie výsledku hospodárenia,
výber audítora2) na overenie úètovnej závierky.

(2) Eximbanka je povinná vypracúva a predklada
ministerstvu údaje z úètovnej evidencie a tatistickej
evidencie vo forme hlásení, výkazov alebo preh¾adov
pod¾a pravidiel urèených pod¾a § 25..
31. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a) priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a sluieb,
b) priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vývozných úverov na podporu investovania vývozcov v zahranièí..

21. V § 9 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
b) pravidlá tvorby a pouitia fondov Eximbanky a vytvorenie ïalích fondov pod¾a § 29 ods. 1 písm. f),
c) podmienky vedenia klientských úètov,.

32. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Financovanie dovozných úverov Eximbankou je
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie dovozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a sluieb..

22. V § 9 ods. 4 písm. a) a d) sa na konci pripája slovo
Eximbanky..

33. V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová tuzemských podnikate¾ov nahrádzajú slovom vývozcov.

23. V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:
e) výroènej správy Eximbanky,.
24. V § 9 ods. 4 písmeno h) znie:
h) na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky,.
25. V § 9 odsek 6 znie:
(6) Dozorná rada zaujíma stanovisko k návrhu na
výber audítora2) na overenie úètovnej závierky na základe odporúèania výboru pre audit v Eximbanke (ïalej len výbor pre audit) pred schválením tohto návrhu
ministerstvom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúa.

34. V § 22 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
35. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Pri poisovaní vývozných úverov pod¾a odseku 1
sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia
Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom..
36. V § 24 ods. 5 písm. f) sa za slovom vlády vypúajú slová Slovenskej republiky a slová 5 % príjmov
tátneho rozpoètu Slovenskej republiky v uplynulom
roku sa nahrádzajú slovami 25 % vlastných zdrojov
financovania Eximbanky.

Strana 4880

Zbierka zákonov è. 567/2008

37. V § 24 ods. 5 písm. h) sa slová cenných papierov
nahrádzajú slovami finanèných nástrojov11).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 5 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov..

38. V § 24 ods. 5 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a l), ktoré znejú:
i) poisova a zaisova poh¾adávky vývozcov proti komerèným rizikám,
j) vies klientské úèty,
k) vykonáva tuzemské prevody peòaných prostriedkov a cezhranièné prevody peòaných prostriedkov,
l) obchodova na vlastný úèet s peòanými prostriedkami v cudzej mene,.
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno m).
39. § 26 vrátane nadpisu znie:
§ 26
Ruèenie tátu
tát ruèí za záväzky Eximbanky vzniknuté pod¾a tohto zákona bezpodmieneène a neodvolate¾ne..
40. § 28, 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:
§ 28
Zdroje financovania
(1) Zdroje financovania Eximbanky sú
a) vlastné zdroje financovania tvorené
1. základným imaním,
2. fondmi uvedenými v § 29 ods. 1,
3. výsledkom hospodárenia beného úètovného obdobia,
4. výsledkom hospodárenia minulých rokov,
b) cudzie zdroje financovania tvorené doèasne pouite¾nými cudzími prostriedkami.
(2) Výka základného imania sa zapisuje do obchodného registra. O zvýení a zníení základného imania,
o spôsobe zvýenia základného imania a o spôsobe pouitia zdrojov získaných zníením základného imania
rozhoduje vláda na návrh Rady banky po predchádzajúcom vyjadrení Dozornej rady a ministerstva.
(3) Vlastné zdroje financovania Eximbanky nepodliehajú exekúcii pod¾a osobitného predpisu.12)
§ 29
Fondy
(1) Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a) rezervný fond,
b) fond na financovanie vývozných úverov,
c) fond na záruky,
d) fond na krytie obchodovate¾ných rizík,
e) fond na krytie neobchodovate¾ných rizík,
f) ïalie úèelové finanèné fondy.
(2) Spôsob tvorby fondov uvedených v odseku 1, ich
výku a spôsob ich pouitia urèujú pravidlá tvorby
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a pouitia fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak v priebehu roka vznikne potreba zvýenia
finanèných prostriedkov v niektorom z fondov uvedených v odseku 1, môe na úèel jeho doplnenia Dozorná
rada na návrh Rady banky schváli presun finanèných
prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1.
(3) Fondy uvedené v odseku 1 mono doplni dotáciami z výdavkov tátneho rozpoètu, ktoré sa stávajú trvalou súèasou týchto fondov; na tieto dotácie sa nevzahuje odsek 2.
(4) Eximbanka tvorí sociálny fond pod¾a osobitného
predpisu.12a) Sociálny fond nie je súèasou vlastných
zdrojov financovania Eximbanky.
§ 30
Úhrada úrokových rozdielov
(1) Výka úhrady úrokových rozdielov za prísluný
kalendárny rok predstavuje sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi zúètovanými úrokovými výnosmi z financovania vývozných úverov so splatnosou dlhou ako dva
roky zníenými o úrokové výnosy rovnajúce sa fixnej
priráke vo výke 100 bázických bodov z úrokovej sadzby pouitej pri financovaní týchto vývozných úverov
a zúètovanými úrokovými nákladmi na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky, poplatkami
zmluvne dohodnutými medzi verite¾om a Eximbankou
spojenými so získaním týchto zdrojov a nákladmi na
tvorbu rezerv a opravných poloiek pod¾a osobitného
predpisu.12b)
(2) iados o úhradu úrokových rozdielov za prísluný kalendárny rok predkladá Eximbanka ministerstvu
do 60 kalendárnych dní po uplynutí prísluného roka.
Ministerstvo vykonáva úhradu úrokových rozdielov
roène, a to do 30 kalendárnych dní od predloenia úplnej iadosti o úhradu úrokových rozdielov za predchádzajúci kalendárny rok; ustanovenie osobitného
predpisu12c) o nemonosti pouitia dotácie sa na úhradu úrokových rozdielov nevzahuje..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12, 12a, 12b a 12c
znejú:

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
12a
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov v znení
neskorích predpisov.
12b
) § 20 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
12c
) § 8a ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 383/2008 Z. z..

41. V § 30a ods. 1 písm. a) treom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: v poisovaní vývozných úverov..
42. V § 30b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Súèasou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukonèené riziká. Rezerva na neukonèené riziká sa tvorí, ak predpísané poistné, ktoré sa
vzahuje na budúce úètovné obdobie, nie je dostatoèné
na krytie vetkých poistných plnení z poistných uda-
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lostí a nákladov, ktoré nastanú v budúcom období
a vzahujú sa na platné poistné zmluvy..
43. V § 30b ods. 4 sa za slová mimoriadnych rizík
vkladajú slová v poisovaní vývozných úverov.
44. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Súèasou návrhu rozpoètu Eximbanky na rozpoètový rok
je návrh obchodno-finanèného plánu Eximbanky na
prísluný rozpoètový rok..
45. V § 31 ods. 2 sa slová [§ 6 ods. 5 písm. b) bod 1]
nahrádzajú slovami (§ 6 ods. 5).
46. V § 31 ods. 4 sa slovo vládou nahrádza slovom
ministerstvom.
47. V § 31 ods. 5 sa za slová prostriedky tátneho
rozpoètu vkladajú slová alebo tátnych finanèných
aktív.
48. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Hospodárenie
(1) Eximbanka hospodári pod¾a rozpoètu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(2) Eximbanka z výnosov zo svojej èinnosti uhrádza
náklady na svoju èinnos. Výsledok hospodárenia sa
pouíva na dopåòanie fondov uvedených v § 29 a na odvod do tátneho rozpoètu. Z výsledku hospodárenia
mono zvýi základné imanie Eximbanky pod¾a § 28
ods. 2..
49. V § 33 písmená b) a c) znejú:
b) úètova v sústave podvojného úètovníctva o stave
a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch
a výsledku hospodárenia,
c) vies v úètovníctve finanèné prostriedky vo fondoch
uvedených v § 29 ods. 1 získané dotáciami pod¾a
§ 29 ods. 3 oddelene od ostatných finanèných prostriedkov v týchto fondoch..
50. V § 34 odsek 2 znie:
(2) Eximbanka zverejòuje údaje z úètovnej závierky
a z výroènej správy v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 21 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

51. V § 34 sa vypúa odsek 4.
52. V § 35 odsek 1 znie:
(1) Eximbanka musí ma úètovnú závierku overenú
audítorom,2) ktorý overuje aj súlad údajov vo výroènej
správe s údajmi vykázanými v úètovnej závierke a údaje v hláseniach, výkazoch a iných preh¾adoch poadovaných ministerstvom pod¾a § 19 ods. 2..
53. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 35a
Výbor pre audit
(1) Výbor pre audit vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu.13) tatút výboru pre audit schva¾uje
Dozorná rada.
(2) Výbor pre audit má troch èlenov vrátane jeho
predsedu. Èlenov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ministerstvo, prièom èlenom výboru pre audit môe
by aj èlen Dozornej rady s výnimkou predsedu Dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú
jeho èlenovia. Aspoò jeden èlen výboru pre audit musí
ma minimálne pä rokov odbornej praxe v oblasti úètovníctva alebo auditu a musí by nezávislý. Nezávislým je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s Eximbankou alebo jej dcérskou
právnickou osobou (§ 24 ods. 6), èlenmi Rady banky
a audítorom Eximbanky a ani im nie je blízkou
osobou19) a nemá iadny príjem od Eximbanky alebo jej
dcérskej právnickej osoby okrem odmeny za výkon
funkcie èlena Dozornej rady alebo èlena výboru pre audit.
(3) Èlen výboru pre audit nemôe by èlenom Rady
banky. Na èlena výboru pre audit, ktorý nie je èlenom
Dozornej rady, sa rovnako vzahujú ustanovenia § 10
ods. 4 a 5.
(4) Funkèné obdobie èlenov výboru pre audit je es
rokov. Èlenstvo vo výbore pre audit môe trva najviac
dve funkèné obdobia za sebou. Èlen výboru pre audit
môe by odvolaný aj pred skonèením jeho funkèného
obdobia.
(5) Èlen výboru pre audit sa môe vzda funkcie èlena
na základe písomnej iadosti doruèenej ministerstvu.
Èlenstvo vo výbore pre audit zaniká dòom doruèenia.
Ak by sa mal vzdaním sa funkcie zníi poèet èlenov výboru pre audit pod dvoch, zaniká èlenstvo vo výbore pre
audit a vymenovaním nového èlena výboru pre audit.
(6) Výkon funkcie èlena výboru pre audit je nezastupite¾ný.
(7) Èlenom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finanèná odmena; jej výku urèí ministerstvo..
54. V § 36 ods. 2 písm. b) sa slovo ustanovených nahrádza slovom urèených.
55. V § 36 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) hospodárnosti, efektívnosti, úèinnosti a úèelnosti
pri hospodárení s prostriedkami tátneho rozpoètu..
56. V § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
57. V § 36 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak je predmetom tátneho dozoru kontrola dodriavania tohto zákona pri vykonávaní èinností pod¾a
§ 2 písm. a) a d) a kontrola dodriavania pravidiel urèených pod¾a § 25, ministerstvo je oprávnené prizva
zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa
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môu na takomto tátnom dozore zúèastni na zmluvnom základe..
Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
58. V § 36 odsek 12 znie:
(12) Kontrola hospodárenia s prostriedkami tátneho rozpoètu a rozpoètu Eximbanky pod¾a osobitného
predpisu16) nie je týmto zákonom dotknutá..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov..

59. V § 38 ods. 1 sa za slovo pokodením vkladá
èiarka a slovo odcudzením.
60. V § 38 ods. 2 sa slovo spo¾ahlivosti nahrádza
slovom bezpeènosti.
61. V § 40 písmeno a) znie:
a) èlenovia Rady banky,.
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svoje právne vzahy s ustanoveniami tohto zákona
v znení úèinnom od 1. januára 2009 s výnimkou pod¾a
odseku 2.
(2) Poèet èlenov Rady banky a poèet èlenov Dozornej
rady sa musí zosúladi s ustanoveniami § 7 a 10 v znení
úèinnom od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2010.
(3) Zostatky zverených zdrojov financovania Eximbanky k 31. decembru 2008 sú vlastnými zdrojmi financovania Eximbanky pod¾a tohto zákona.
(4) Zostatok fondu na financovanie vývozných úverov
k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na financovanie
vývozných úverov pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) v znení
úèinnom od 1. januára 2009.
(5) Zostatok fondu na krytie neobchodovate¾ných rizík k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na krytie neobchodovate¾ných rizík pod¾a § 29 ods. 1 písm. e) v znení úèinnom od 1. januára 2009.

62. § 41 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia
právnych predpisov v oblasti tátnej pomoci..

(6) Úhrada úrokových rozdielov pod¾a § 30 v znení
úèinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát vykoná za kalendárny rok 2009.

63. Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(7) Ustanovenie § 31 ods. 1 v znení úèinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát pouije pri vypracovaní návrhu
rozpoètu Eximbanky na rozpoètový rok 2010.

§ 42c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2009

(8) Ustanovenie § 32 ods. 2 druhej vety v znení úèinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát pouije na vytvorený výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008..
64. Príloha znie:

(1) Eximbanka je povinná do 30. júna 2009 zosúladi

Príloha k zákonu è. 80/1997 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových
poisovní èlenských tátov konajúcich v mene tátu alebo s jeho podporou alebo tátnych orgánov konajúcich za
takéto intitúcie, v prípade spoloèných záruk na zmluvu zahròujúcu jednu alebo viac subdodávate¾ských zmlúv
v jednom alebo viacerých èlenských tátoch Európskych spoloèenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 11/zv. 15).
2. Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 11/zv. 28) v znení nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 1/zv. 4).
3. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finanèných vzahov èlenských tátov
a verejných podnikov a o finanènej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318,
17. 11. 2006)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 45/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 388/1999 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.

367/2000 Z. z., zákona è. 442/2000 Z. z.,
456/2002 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z.,
554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z.,
214/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z. a
659/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 13 ods. 2 sa vypúajú slová v rámci
podnikania9).
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2. V poznámke pod èiarou k odkazu 16c sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia: zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..
Èl. III
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
è. 621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
Ak úètovná jednotka nemá predstavenstvo, valné
zhromadenie alebo èlenskú schôdzu, postup schva¾ovania a odvolávania audítora úètovnej jednotky ustanoví osobitný predpis.24aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24aa znie:

24aa) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

2. V § 19a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
Ak úètovná jednotka nemá valné zhromadenie, menovanie èlenov výboru pre audit ustanoví osobitný
predpis24aa); v takom prípade úètovná jednotka zverejní
zloenie výboru pre audit vo výroènej správe..
Èl. IV
Zákon è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 604/2003 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 270/2008 Z. z. sa mení
takto:
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:
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8) § 2 písm. l) a písm. n) druhý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 80/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. V
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 563/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 19 ods. 2 písm. o) prvom bode sa za slová pod¾a
osobitného predpisu88) vkladajú slová Exportnoimportnej banky Slovenskej republiky,.
Èl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 80/1997 Z. z.
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 336/1998 Z. z., zákonom è. 214/2000 Z. z., zákonom
è. 623/2004 Z. z., zákonom è. 688/2006 Z. z., zákonom
è. 659/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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568
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona è. 445/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Èlenské príspevky nad 5 000 eur môe strana prija len bezhotovostnou platbou..
2. V § 23 ods. 1 druhá veta znie: Strana môe prija
dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy pod¾a tohto zákona..
3. V § 23 ods. 2 písmeno e) znie:
e) podpis darcu osvedèený1) v deò podpisu zmluvy alebo najneskôr v deò poskytnutia daru; ak ide o dar
v hodnote najviac 500 eur, môe darovaciu zmluvu
podpísa poverený zástupca strany..
4. V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zoznam darcov je strana povinná zverejòova na
svojej internetovej stránke tvrroène, najneskôr do 30
dní po ukonèení kalendárneho tvrroka. V zozname
darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a aj obchodné meno, ak ide
o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peòaného daru..

(2) Strana môe prija finanèný dar hotovostnou
platbou od jedného darcu len jedenkrát za prísluný
kalendárny rok v hodnote daru najviac 5 000 eur..
6. V § 30 ods. 2 písmeno a) znie:
a) úètovnú závierku za úètovné obdobie overenú audítorom urèeným Slovenskou komorou audítorov rebom zo zoznamu audítorov, rebovanie sa musí
uskutoèni najneskôr 28. februára v príslunom
roku za úèasti najmenej dvoch èlenov prísluného
výboru Národnej rady Slovenskej republiky.27) Komora týchto audítorov vylosuje z audítorov, ktorí
pred losovaním prehlásia, e nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v politických
stranách..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 35 písm. g) zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite
a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

7. V § 31 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa slová v sume nahrádzajú slovom do.
8. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 34a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2009
Konania o uloení pokút zaèaté pred 1. januárom
2009 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
5. Doterají text § 24 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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569
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky pod¾a § 199 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:

13. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Odmena za prijímanie do úschovy

1. V § 5 ods. 1 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura a slová 1 000 000 Sk slovami 33 193,92
eura.

Odmena za prijatie do úschovy je,
a) ak ide o listinu .......................................13,28 eura,
b) ak ide o cenný papier, peniaze alebo
iné hnute¾né veci
do 3 319,39 eura základu ..............................1,0 %,
od 3 319,40 eura do 16 596,96 eura
základu .........................................................0,5 %,
od 16 596,97 eura do 33 193,92 eura
základu .........................................................0,3 %,
a nad 33 193,92 eura .....................................0,1 %,
najmenej vak .........................................6,64 eura,
najviac vak......................................663,88 eura ..

2. V § 6 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura.

14. V § 20 ods. 2 sa slová 200 Sk nahrádzajú slovami 6,64 eura.

Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách
súdnych exekútorov v znení vyhláky è. 405/2006 Z. z.
a vyhláky è. 141/2008 Z. z. sa mení takto:

3. V § 7 ods. 1 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami
165,97 eura.
4. V § 7 ods. 2 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura.
5. V § 8 ods. 1 sa slová 5 000 Sk nahrádzajú slovami
165,97 eura.
6. V § 8 ods. 2 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura.
7. V § 9 ods. 1 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura a slová 5 000 Sk slovami 165,97 eura.
8. V § 9 ods. 2 sa slová 1 000 Sk nahrádzajú slovami
33,19 eura.
9. V § 12 sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami
99,58 eura.
10. V § 13 sa slová 3 000 Sk nahrádzajú slovami
99,58 eura.
11. V § 14 ods. 1 sa slová  1 000 Sk nahrádzajú slovami 33,19 eura.
12. V § 14 ods. 2 sa slová 100 Sk nahrádzajú slovami
3,32 eura.

15. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Odmena za manipuláciu so spismi
Odmena za
a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za kadú
aj zaèatú stranu vydaného textu je 0,66 eura,
b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za
kadú aj zaèatú hodinu je 1 euro,
c) poièanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura..
16.V § 21a sa slová 500 Sk nahrádzajú slovami
16,60 eura.
17. V § 23 ods. 2 sa slová 20 Sk nahrádzajú slovami
0,66 eura.
18. § 26 znie:
§ 26
Základ na urèenie odmeny pod¾a tejto vyhláky sa
zaokrúh¾uje na celé eurá nahor a vypoèítaná odmena
na najbliích 50 eurocentov nahor..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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570
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008,
ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýených výdavkov sudcu
pri doèasnom pridelení, pri výkone stáe a pri preloení na súd vyieho stupòa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 44 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Táto vyhláka upravuje podmienky a rozsah náhrady zvýených výdavkov sudcu pri doèasnom pridelení, pri výkone stáe a pri preloení na súd vyieho
stupòa v záujme zabezpeèenia výkonu súdnictva (ïalej
len preloenie).
(2) Náhrada zvýených výdavkov pod¾a odseku 1 zahàòa zvýené náklady na cestovné a ubytovanie.
§2
(1) Výka náhrady zvýených výdavkov sudcu pri doèasnom pridelení, pri výkone stáe a pri preloení sa
urèuje pod¾a vzdialenosti medzi sídlom osobného úradu sudcu alebo v prípade sudcu preloeného na súd
vyieho stupòa sídlom osobného úradu sudcu pred
preloením (ïalej len sídlo pôvodného súdu) a sídlom
súdu, na ktorý bol sudca doèasne pridelený alebo preloený, alebo sídlom intitúcie, v ktorej vykonáva stá
sudcu (ïalej len sídlo hostite¾ského súdu).
(2) Na úèely urèenia vzdialenosti medzi sídlom pôvodného súdu a sídlom hostite¾ského súdu je rozhodujúca najkratia vzdialenos medzi sídlom pôvodného
súdu a sídlom hostite¾ského súdu po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(3) Na úèely tejto vyhláky sa za sídlo Okresného
súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V povauje mesto
Bratislava.

a) sídlo pôvodného súdu nie je zhodné so sídlom hostite¾ského súdu,
b) sudca nemá trvalý pobyt v sídle hostite¾ského súdu
a
c) sudcovi nie je doèasne pozastavený alebo preruený
výkon funkcie sudcu.
§4
(1) Mesaèná výka náhrady zvýených výdavkov pri
doèasnom pridelení, pri výkone stáe a pri preloení je
a) 130 eur, ak vzdialenos pod¾a § 2 je do 100 km vrátane,
b) 260 eur, ak vzdialenos pod¾a § 2 je nad 100 km do
200 km vrátane,
c) 390 eur, ak vzdialenos pod¾a § 2 je nad 200 km do
300 km vrátane,
d) 520 eur, ak vzdialenos pod¾a § 2 je nad 300 km.
(2) Ak ubytovanie sudcovi poskytuje hostite¾ský súd,
zniuje sa náhrada zvýených výdavkov pod¾a odseku 1
o polovicu.
(3) Ak sudca vykonáva stá ako poradca na Ústavnom súde Slovenskej republiky a súèasne vykonáva
funkciu sudcu, zniuje sa náhrada zvýených výdavkov pod¾a odseku 1 o dve tretiny.
§5
(1) Náhradu zvýených výdavkov vypláca osobný
úrad sudcu mesaène, vdy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(2) Ak sudca spåòa podmienky nároku na náhradu
zvýených výdavkov iba poèas èasti kalendárneho mesiaca, patrí mu pomerná èas tejto náhrady.

(4) Ak bol sudca doèasne pridelený alebo preloený
na peciálny súd a pôsobí v meste Banská Bystrica, povauje sa na úèely tejto vyhláky za sídlo hostite¾ského
súdu mesto Banská Bystrica.

(3) Ak sudca súèasne spåòa podmienky nároku na
náhradu zvýených výdavkov pri doèasnom pridelení,
pri výkone stáe alebo pri preloení, osobný úrad sudcu
vypláca len jednu náhradu zvýených výdavkov, a to
tú, ktorá je pre sudcu výhodnejia.

§3

§6

Nárok na náhradu zvýených výdavkov vzniká, ak

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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571
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 419/2006 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 32
ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov v znení vyhláky è. 530/2006 Z. z., vyhláky
è. 661/2006 Z. z., vyhláky è. 564/2007 Z. z. a vyhláky è. 234/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 2 èasti A vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia prvom a druhom
odseku a v èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia prvom a tvrtom odseku sa
slová slovenských korunách nahrádzajú slovom eurách.
2. V prílohe è. 2 èasti A vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia treom odseku, vo

vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 46 tlaèiva tatistická hodnota a v èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 46 tlaèiva tatistická hodnota sa slová
slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahrádzajú slovami eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol
a od 0,50 eura vrátane.
3. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predloené doklady/osvedèenia a povolenia piaty odsek znie:
Prísluné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol
a od 0,005 eura vrátane nahor; sumy pri kódoch D0620
a D0700 sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do
0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor..
4. V prílohe è. 2 èasti B vo vysvet¾ujúcich poznámkach k odseku 47 tlaèiva Výpoèet platieb pododseku
Základ na vymeranie platby sa slová celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahrádzajú slovami eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura
nadol a od 0,005 eura vrátane.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ján Poèiatek v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlaèív urèených na predpisovanie liekov
a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlaèív
a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 40 ods. 18 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch
týchto tlaèív a o ich predajných miestach sa mení a dopåòa takto:
1. Skratky slovenskej meny Sk a h sa vo vetkých
vzoroch tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohách è. 1 a 6
nahrádzajú slovami euro a cent.
2. Slová Hradí a HRADÍ sa vo vetkých vzoroch

tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohách è. 1 a 6 nahrádzajú slovami Uhradí a UHRADÍ.
3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a
(1) Doterajie tlaèivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlaèivá lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom, tlaèivá osobitnej objednávky
oznaèené ikmým modrým pruhom, tlaèivá lekárskeho
poukazu a tlaèivá výpisu z lekárskeho predpisu mono
pouíva na predpísanie lieku a zdravotníckej pomôcky
do 31. decembra 2009.
(2) Pri pouívaní tlaèív pod¾a odseku 1 lekár prepíe
skratky slovenskej meny Sk a h na slová euro
a cent.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Richard Rai v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneèisovania ovzduia, o emisných limitoch, o technických
poiadavkách a veobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneèisujúcich látok,
o kategorizácii zdrojov zneèisovania ovzduia a o poiadavkách zabezpeèenia rozptylu emisií
zneèisujúcich látok v znení neskorích predpisov

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 41 ods. 1 písm. a) zákona è. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon
è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí)
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneèisovania ovzduia, o emisných limitoch, o technických
poiadavkách a veobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneèisujúcich látok, o kategorizácii
zdrojov zneèisovania ovzduia a o poiadavkách zabezpeèenia rozptylu emisií zneèisujúcich látok v znení

vyhláky è. 410/2003 Z. z., vyhláky è. 260/2005 Z. z.,
vyhláky è. 575/2005 Z. z. a vyhláky è. 631/2007
Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 4 III. èasti bode 4.2 ståpci Technologické uzly pre Výpal slinku z tuhých prachových a briketových odpadov z èistenia odpadových plynov sa slová
rotaèné pece nahrádzajú slovami vetky typy pecí
a vypúajú sa slová ostatné typy pecí a vo tvrtom
ståpci sa vypúa èíslo 1 500.
2. V prílohe è. 4 III. èasti bode 4.3 sa èíslo 2009 nahrádza èíslom 2012.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ján Chrbet v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 3. októbra 2008 bola v Hévíze podpísaná Administratívna dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky s cie¾om vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na urèenie èlenského tátu zodpovedného za posúdenie iadosti o azyl podanej tátnym obèanom tretej krajiny v jednom
z èlenských tátov.
Dohoda nadobudla platnos 11. decembra 2008 v súlade s èlánkom 13 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 3. decembra 2008 bol v Bratislave podpísaný
Program spolupráce v oblasti kolstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky
2008  2011.
Program nadobudol platnos 3. decembra 2008 v súlade s èlánkom 34.
Do textu programu mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve
kolstva Slovenskej republiky.

Èiastka 199

Zbierka zákonov è. 576/2008

Strana 4893

576
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky è. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych poiadavkách na personálne
zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie
è. 410/2008 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 30. decembra 2008.
Výnos bude uverejnený v èiastke è. 58/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, pod¾a § 77 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov a pod¾a § 8 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
a zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
opatrenie zo 16. decembra 2008 è. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, poboèkami zahranièných
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov
bankami, poboèkami zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov
s cennými papiermi Národnej banke Slovenska na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 è. 12/2007 o predkladaní
výkazov bankami a poboèkami zahranièných bánk na tatistické úèely (oznámenie è. 505/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 41/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 43 ods. 6 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 16. decembra 2008 è. 27/2008 o predkladaní výkazov poisovòami a poboèkami zahranièných
poisovní na tatistické úèely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska è. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, preh¾adov a iných správ poisovòami a poboèkami zahranièných poisovní.
Týmto opatrením sa
a) v èl. I ustanovuje obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov poisovòami
a poboèkami zahranièných poisovní Národnej banke Slovenska na tatistické úèely; z dôvodu umonenia efektívneho tatistického zberu údajov z úètovnej evidencie a tatistickej evidencie sa roziruje truktúra predmetných
príloh na zhromaïovanie tvrroèných tatistických informácií,
b) v èl. II vypúa z opatrenia Národnej banky Slovenska è. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, preh¾adov a iných
správ poisovòami a poboèkami zahranièných poisovní (oznámenie è. 121/2008 Z. z.) príloha è. 21 Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných pasív  stavy a príloha è. 22 Nekonsolidovaná bilancia finanèných aktív a finanèných pasív  transakcie; upravujú sa výkazy, ktoré dohliadané subjekty predkladajú Národnej banke
Slovenska na úèely výkonu doh¾adu tak, aby prísluné informácie, hodnoty a iné údaje v nich obsiahnuté reflektovali zmeny súvisiace so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 41/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

