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607
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
zo 16. decembra 2008
o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peòanom obehu
a o zmene niektorých vyhláok

Národná banka Slovenska pod¾a § 17b ods. 5, § 17e
ods. 5 a § 17f ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
§1
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tejto vyhláky
a) pravými eurobankovkami a pravými euromincami sú
tie eurobankovky a euromince, ktorých vzh¾ad, technické parametre, základné ochranné prvky a ïalie
náleitosti zodpovedajú vzh¾adu, technickým parametrom, základným ochranným prvkom a ïalím náleitostiam uverejneným Národnou bankou Slovenska
pod¾a § 17h ods. 1 zákona,
b) upotrebite¾nými eurobankovkami a upotrebite¾nými
euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince schopné ïalieho obehu,
c) neupotrebite¾nými eurobankovkami sú pravé eurobankovky, ktoré nie sú schopné ïalieho obehu pre
opotrebovanie obehom alebo pre pokodenie; pre posúdenie neupotrebite¾nosti eurobankoviek sa postupuje pod¾a osobitných pravidiel platných v eurozóne
na spracovávanie eurobankoviek1) a pod¾a tejto vyhláky,
d) neupotrebite¾nými euromincami sú pravé euromince
nevhodné do obehu alebo ktoré nie sú schopné ïalieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre pokodenie a ktorých parametre, napríklad rozmery, hmotnos, farba, sa nápadne zmenili napríklad koróziou,
pokodením okrajov pod vplyvom èasu v obehu alebo
náhodnou alebo úmyselnou zmenou euromince,2)
e) celými eurobankovkami a celými euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince, ktorým nechýba
iadna ich èas; za celé eurobankovky sa povaujú aj
také eurobankovky, ktorým nechýba iadna ich èas
a sú zloené z viacerých èastí, prièom nie sú pochyb1

nosti, e jednotlivé èasti patria k sebe, napríklad
pod¾a sériového èísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia,
f) necelými eurobankovkami a necelými euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince,
ktoré nie sú celé pod¾a písmena e),
g) bankomatom je samoobsluné zariadenie ovládané klientom, ktoré vydáva eurobankovky bez
oh¾adu na iné poskytované sluby, napríklad elektronické prevody, tlaè výpisov z úètu, okrem zariadení na príjem a výdaj, alebo spracovanie hotovosti,
h) bankou je banka, iná úverová intitúcia, poboèka
zahraniènej banky, poboèka inej zahraniènej úverovej intitúcie, zahranièná banka a iná zahranièná finanèná intitúcia, ktorá vykonáva bankové
èinnosti na území Slovenskej republiky.
§2
Spracovanie eurobankoviek a euromincí
(1) Eurobankovky a euromince spracovávané pod¾a § 17f zákona osobami uvedenými v § 17f ods. 1 zákona sa triedia pod¾a nominálnych hodnôt a pod¾a
ich pravosti na
a) pravé eurobankovky a pravé euromince, ktoré sa
ïalej triedia pod¾a kvality na
1. upotrebite¾né eurobankovky a upotrebite¾né
euromince,
2. neupotrebite¾né eurobankovky a neupotrebite¾né euromince,
b) falované bankovky a falované mince alebo pozmenené bankovky a pozmenené mince a bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, e sú
falované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené.
(2) Eurobankovky a euromince sa balia pod¾a § 17f
zákona pod¾a ich poètu a jednotlivých nominálnych
hodnôt takto:
a) eurobankovky tej istej nominálnej hodnoty sa

) Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky è. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, pecifikáciách, reprodukcii, výmene a sahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3), nariadenie Rady (ES)
è. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voèi falovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky è. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2
) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a etónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373,
21. 12. 2004), odporúèanie Komisie è. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005).
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vkladajú po 100 kusoch do balíèkov, ktoré sa opáskujú
páskou; do balíèkov sa eurobankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa pod¾a strán a smeru tlaèe; desa
plných balíèkov eurobankoviek tej istej nominálnej
hodnoty tvorí zväzok eurobankoviek,
b) euromince tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú do
vreciek alebo ú¾kov a vrecká alebo ú¾ky s euromincami sa ïalej balia do mincových vreciek v mnostvách
balenia pod¾a prílohy è. 1, prípadne do mincových vreciek len ako vo¾ne sypané v mnostvách urèených pre
mnostvo euromincí v mincovom vrecku.
(3) Pásky, ktorými sa opáskujú balíèky eurobankoviek,
a vrecká, ú¾ky alebo mincové vrecká s euromincami sa
vdy oznaèujú poètom vloených kusov, ich nominálnou
hodnotou a celkovou sumou, obchodným menom a miestom príslunej organizaènej jednotky osoby uvedenej
v § 17f ods. 1 zákona, ktorá ich spracovala; pri odovzdávaní a preberaní eurobankoviek a euromincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením poètu kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt eurobankoviek a euromincí
a celkovej sumy zabalených eurobankoviek a euromincí.

b)
c)

d)

(4) Neupotrebite¾né eurobankovky a neupotrebite¾né
euromince sa odovzdávajú pod¾a § 17f zákona v balíèkoch
alebo zväzkoch takých eurobankoviek a vo vreckách,
v ú¾koch alebo v mincových vreckách takých euromincí,
ktoré sú oznaèené textom Neupotrebite¾né peniaze, ve¾kým výrazným písmenom N alebo textom UNFIT.
§3
Odoberanie falovaných bankoviek a mincí
(1) O odobratí falovaných bankoviek a falovaných
mincí alebo pozmenených bankoviek a pozmenených
mincí v akejko¾vek mene a bankoviek a mincí, pri ktorých
vznikne podozrenie, e sú falované, pozmenené alebo
neoprávnene vyrobené (ïalej len falované bankovky
a mince), vyhotoví Národná banka Slovenska, banka, iná
právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾ (ïalej len
oprávnená osoba) pod¾a § 17e ods. 3 zákona tomu, kto
ich predloil (ïalej len predkladate¾), potvrdenie, ktoré
obsahuje
a) údaje o predkladate¾ovi, a to:
1. pri fyzickej osobe
1a. meno, priezvisko a dátum narodenia; u cudzincov aj tátnu príslunos,
1b. adresu trvalého pobytu, prípadne prechodného
pobytu;3) u cudzincov adresu prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu;4) ak predkladate¾ nemá na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt ani tolerovaný pobyt alebo ak mono dôvodne predpoklada, e jeho pobyt na území Slovenskej republiky sa skonèí skôr, ako sa potvrdí alebo
vylúèi podozrenie z falovania alebo pozmeòovania bankoviek alebo mincí, uvedie sa aj adresa
trvalého pobytu predkladate¾a v zahranièí,
3

e)
f)
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2. pri právnickej osobe
2a. obchodné meno a identifikaèné èíslo,
2b. sídlo, prípadne sídlo v zahranièí, ak predkladate¾ nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo ak mono dôvodne predpoklada, e sídlo predkladate¾a sa premiestni do
zahranièia alebo predkladate¾ skonèí èinnos skôr, ako sa potvrdí alebo vylúèi podozrenie z falovania alebo pozmeòovania
bankoviek alebo mincí,
3. pri zástupcovi predkladate¾a údaje v rozsahu
pod¾a prvého alebo druhého bodu,
druh a èíslo dokladu, pod¾a ktorého sa zisovala
totonos predkladate¾a,
nominálnu hodnotu falovanej bankovky a mince, menu, typ, sériu, sériové èíslo, letopoèet razby,
poèet kusov a celkovú sumu; pri eurominci aj
oznaèenie národnej strany,
údaje o oprávnenej osobe, a to:
1. pri fyzickej osobe  podnikate¾ovi
1a. meno, priezvisko a identifikaèné èíslo, ak jej
bolo pridelené,
1b. adresu trvalého pobytu a adresu miesta
podnikania,
2. pri právnickej osobe
2a. obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak jej
bolo pridelené,
2b. sídlo a adresu organizaènej jednotky oprávnenej osoby, ktorá falované bankovky
a mince odobrala,
dátum a miesto odobratia falovaných bankoviek
a mincí, odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej
osoby,
podpis predkladate¾a.

(2) Na iados predkladate¾a sa v potvrdení o odobratí falovaných bankoviek a mincí uvedie bankové
spojenie na území Slovenskej republiky, kam sa
môe poukáza protihodnota odobratých bankoviek
a mincí, ak sa preukáe ich pravos. Na iados predkladate¾a, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt, prechodný pobyt ani tolerovaný pobyt,
prípadne sídlo, alebo ktorý predpokladá, e jeho pobyt sa skonèí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúèi podozrenie z falovania alebo pozmeòovania bankoviek
a mincí, sa v potvrdení môe uvies aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, prípadne obchodné meno
a sídlo právnickej osoby, ktorú na území Slovenskej
republiky splnomocòuje na prevzatie takýchto bankoviek alebo mincí alebo ich protihodnoty, prípadne
bankové spojenie takto splnomocnenej osoby. Vzor
potvrdenia je uvedený v prílohe è. 2.
(3) Prítomnos predkladate¾a pod¾a § 17e ods. 3 zákona sa pri uloení odobratých falovaných bankoviek a mincí do obalu potvrdí podpisom cez miesto
uzatvorenia obalu; cez miesto uzatvorenia obalu sa
podpíe aj poverený zamestnanec oprávnenej osoby.

) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
4
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(4) Ak predkladate¾ odmietne uvies niektorý z poadovaných údajov v rozpore s § 17e ods. 3 zákona, uvedie sa
táto skutoènos na potvrdení. Ak predkladate¾ odmietne
potvrdi svoju prítomnos pri uloení odobratých falovaných bankoviek a mincí do obalu pod¾a § 17e ods. 3 zákona, uvedie sa táto skutoènos cez miesto uzatvorenia obalu.
(5) Falované bankovky a mince odobraté pod¾a § 17e
zákona sa uschovávajú v Národnej banke Slovenska pod¾a osobitného predpisu.5)
§4
Náhrada za znehodnotené, necelé
a inak pokodené eurobankovky a euromince
(1) Za znehodnotené a inak pokodené eurobankovky,
ak sú celé, poskytuje náhrady Národná banka Slovenska
a banky pod¾a § 17b ods. 3 zákona, a to pod¾a pravidiel
platných v eurozóne.6)
(2) Za necelé eurobankovky poskytuje pod¾a § 17b
ods. 3 zákona náhradu len Národná banka Slovenska
v súlade s pravidlami platnými v eurozóne.6)
(3) Národná banka Slovenska a banky poskytujú pod¾a
§ 17b ods. 3 zákona predkladate¾ovi náhrady za znehodnotené a inak pokodené celé euromince vo výke nominálnej hodnoty euromincí, ak nie sú pochybnosti o ich
pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota.
(4) Pod¾a § 17b ods. 2 a 3 zákona sa náhrady neposkytujú za necelé euromince ani za úmyselne pokodené euromince, napríklad euromince s vyvàtaným otvorom. Takéto euromince odoberá pri predloení Národná banka
Slovenska a banky bez náhrady, prièom postupujú primerane pod¾a § 3.
Materiálno-technické vybavenie a postup
bánk a spracovate¾ov pri spracovávaní
eurobankoviek a euromincí
§5
(1) Materiálno-technickým vybavením bánk a spracovate¾ov7) na spracovávanie eurobankoviek a euromincí sú
zariadenia na spracovávanie eurobankoviek a euromincí,
ktoré boli úspene preskúané Národnou bankou Slovenska alebo inou centrálnou bankou v rámci Európskeho
systému centrálnych bánk v súlade s jednotnými skúob-

5
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nými
postupmi
Eurosystému
a
ktoré
sú
aktualizované pod¾a pravidiel platných v eurozóne;
zoznam týchto zariadení je uvedený na internetových
stránkach Európskej centrálnej banky a Európskej
komisie.
(2) Zariadenia na spracovávanie eurobankoviek
pod¾a odseku 1 sa èlenia na
a) zariadenia ovládané klientmi, napríklad zariadenia na príjem a výdaj peòazí, zariadenia na vkladanie peòazí,
b) zariadenia ovládané zamestnancom banky alebo
zamestnancom spracovate¾a, ktoré sa ïalej èlenia
na
1. zariadenia na overovanie pravosti eurobankoviek,
2. zariadenia na overovanie pravosti a upotrebite¾nosti eurobankoviek.
(3) Ak sa upotrebite¾nos eurobankoviek overuje
na zariadeniach na spracovávanie eurobankoviek,
musia by dodrané minimálne tandardy na automatické triedenie eurobankoviek pod¾a upotrebite¾nosti platné v eurozóne.
(4) Ak sa upotrebite¾nos eurobankoviek overuje
manuálne kvalifikovaným personálom banky alebo
spracovate¾a, musia by dodrané minimálne tandardy na manuálne triedenie eurobankoviek pod¾a
upotrebite¾nosti platné v eurozóne.
(5) Minimálne tandardy na automatické alebo
manuálne triedenie eurobankoviek pod¾a upotrebite¾nosti platné v eurozóne poskytne na poiadanie
banky, spracovate¾a, prípadne výrobcu zariadení na
spracovávanie eurobankoviek Národná banka Slovenska.
§6
(1) Zariadenia ovládané klientmi uvedené v § 5
ods. 2 písm. a) sú nastavite¾né tak, aby vloené eurobankovky triedili do jednej z kategórií uvedených
v tabu¾ke, prièom zariadenia, ktoré nekontrolujú
upotrebite¾nos eurobankoviek a nevydávajú upotrebite¾né eurobankovky spä do obehu, napríklad zariadenia na vkladanie peòazí, nemusia rozliova
medzi kategóriami 4a a 4b, a to takto:

) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad èlánok 3 rozhodnutia Európskej centrálnej banky è. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, pecifikáciách, reprodukcii, výmene a sahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3).
7
) § 17f ods. 1 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov.
6
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Kategória

Klasifikácia

Popis kategórie

1

Nejde o bankovku, nebola rozpoznaná ako eurobankovka.

2

Predmety identifikované
ako moné falované
bankovky.

3

Pravos eurobankovky
nebola jednoznaène overená.

Nie je rozpoznaná ako bankovka z týchto dôvodov:
a) nesprávna grafická podoba
a formát,
b) chyba pri posune, napríklad
dve bankovky vloené naraz,
c) ve¾ké oslie ui alebo chýbajúce èasti,
d) ruène kreslené bankovky, odde¾ujúce kartièky alebo
e) nejde o eurobankovku.
Grafická podoba a formát rozpoznaný, chýba vak jeden alebo viac ochranných prvkov alebo sú jasne mimo tolerancie.
Do tejto kategórie spravidla
patrí väèina bankoviek prijatých bankou alebo spracovate¾om, o ktorých vedia alebo
majú dostatoèný dôvod domnieva sa, e sú falované pod¾a osobitného predpisu.8)
Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie neboli
rozpoznané vetky ochranné
prvky.
Vo väèine prípadov ide o pokodené alebo zneèistené eurobankovky.

4a

Eurobankovky boli identifikované ako pravé
upotrebite¾né.

Vetky kontroly pravosti
a upotrebite¾nosti vykonané
zariadením boli úspené.

4b

Eurobankovky boli identifikované ako pravé, ale
neupotrebite¾né.

Vetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspené.
Kontroly upotrebite¾nosti vykonané zariadením boli neúspené.
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Ïalí postup
pod¾a § 17f zákona
Takéto bankovky sa vrátia
klientovi.

Takéto bankovky sa stiahnu
z obehu a èo najskôr sa odovzdajú na overenie spolu
s údajmi o majite¾ovi úètu Národnej banke Slovenska v súlade s § 17e zákona, najneskôr
vak do 20 pracovných dní od
vloenia do zariadenia.
Peniaze sa nesmú pripísa na
úèet klienta.
Bankovky sa spracujú osobitne
a èo najskôr sa odovzdajú na
overenie Národnej banke Slovenska v súlade s § 17e zákona, a to najneskôr do 20 pracovných dní od vloenia do
zariadenia.
Údaje o majite¾ovi úètu sa
uschovajú poèas ôsmich týdòov po vytriedení bankovky
v zariadení. Tieto informácie sa
poskytujú na poiadanie Národnej banke Slovenska. Informácie, ktoré umoòujú zisti
majite¾a úètu spolu s bankovkami zaradenými do kategórie
3, sa po dohode s Národnou
bankou Slovenska odovzdajú
orgánom èinným v trestnom
konaní.
Peniaze sa môu pripísa na
úèet klienta.
Eurobankovky sa môu vráti
do obehu.
Peniaze sa pripíu na úèet
klienta.
Eurobankovky sa nesmú vyda
spä do obehu a musia sa vráti do Národnej banky Slovenska.
Peniaze sa pripíu na úèet
klienta.

) Èlánok 6 nariadenia Rady (ES) è. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voèi falovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04).

.
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(2) Ak zariadenie pod¾a odseku 1 eurobankovky kategórie 3 fyzicky neodde¾uje od eurobankoviek kategórií 4a
a 4b, povaujú sa vetky bankovky za bankovky kategórie
3 a odovzdávajú sa Národnej banke Slovenska.
(3) Identifikaèné údaje o bankovke a o klientovi sa
uschovávajú najmenej poèas ôsmich týdòov odo dòa,
keï zariadenie tieto bankovky identifikovalo, ak tieto informácie neboli odovzdané prísluným orgánom spolu
s bankovkami kategórie 3.
§7
(1) Zariadenia ovládané zamestnancom banky alebo
zamestnancom spracovate¾a uvedené v § 5 ods. 2 písm. b)
sú nastavite¾né tak, e umoòujú spracova balíèky eurobankoviek, rozdeli jednotlivé eurobankovky na pravé
alebo falované bez zásahu osoby, ktorá zariadenie obsluhuje, a fyzicky triedi a odde¾ova falované bankovky
od eurobankoviek, ktoré boli zaradené medzi pravé eurobankovky. Tieto zariadenia sa súèasne dajú upravi tak,
aby dokázali spo¾ahlivo rozpozna aj nové typy falovaných bankoviek. Za tieto zariadenia sa nepovaujú
a) zariadenia na overovanie eurobankoviek, pri ktorých
o pravosti eurobankovky rozhoduje zamestnanec,

b) zariadenia na overovanie pravosti, ktoré eurobankovky spracovávajú po jednej alebo dávkovo a eurobankovky rozde¾ujú na pravé a falované bez zásahu zamestnanca, ale falované eurobankovky
fyzicky neodde¾ujú od pravých automaticky,
c) automatické pokladnièné zariadenia ovládané zamestnancom, napríklad automatické pokladnièné
trezory, ktoré banka pouíva ako denný trezor.
(2) Zariadenia na overovanie pravosti a upotrebite¾nosti eurobankoviek okrem poiadaviek pod¾a odseku 1 sú nastavite¾né tak, aby pri kontrole upotrebite¾nosti eurobankoviek pouívali prísnejie alebo
menej prísne normy upotrebite¾nosti ustanovené
pod¾a pravidiel platných v eurozóne, ako je uvedené
v § 5 ods. 3.
§8
Zariadenia ovládané zamestnancom banky alebo
zamestnancom spracovate¾a uvedené v § 5 ods. 2
písm. b) druhom bode sú nastavite¾né tak, aby vloené eurobankovky triedili do jednej z kategórií uvedených v tejto tabu¾ke:

Kategória

Klasifikácia

Popis kategórie

A

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky alebo

Predmety neboli rozpoznané ako
eurobankovky z týchto dôvodov:
a) chyba pri posune, napríklad dve
bankovky vloené naraz,
b) nesprávna grafická podoba a formát,
c) ve¾ké oslie ui alebo chýbajúce
èasti,
d) ruène kreslené bankovky, odde¾ujúce kartièky,
e) nejde o eurobankovku, napríklad
èistý papier, bankovka inej meny
alebo ek,
f) grafická podoba a formát rozpoznaný, chýba vak jeden alebo viac
ochranných prvkov alebo sú jasne
mimo tolerancie,
g) grafická podoba a formát rozpoznaný, ale kvôli nízkej kvalite alebo
odchýlkam nad hranicu tolerancie neboli rozpoznané vetky
ochranné prvky.
Vo väèine prípadov ide o eurobankovky neschopné ïalieho
obehu alebo zneèistené eurobankovky.
Vetky kontroly pravosti a upotrebite¾nosti vykonané zariadením
boli úspené.

je podozrenie, e
ide o falované bankovky.

B1

Eurobankovky boli
identifikované ako
pravé a upotrebite¾né.
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Ïalí postup
pod¾a § 17f zákona
Predmety neboli rozpoznané
ako eurobankovky.
Po vizuálnej kontrole sa oddelia
tieto predmety od eurobankoviek podozrivých z falovania.

Vetky ostatné predmety, ako
sú eurobankovky podozrivé
z falovania, sa spracujú osobitne a èo najskôr sa odovzdajú
na overenie pravosti Národnej
banke Slovenska v súlade
s § 17e zákona, najneskôr vak
do 20 pracovných dní od ich
vloenia do zariadenia.

Eurobankovky sa môu vráti
do obehu.
Peniaze sa pripíu na úèet
klienta.
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Kategória

Klasifikácia

Popis kategórie

B2

Eurobankovky boli
identifikované ako
pravé, ale neupotrebite¾né.

Vetky kontroly pravosti vykonané
zariadením boli úspené.
Kontroly upotrebite¾nosti vykonané
zariadením boli neúspené.

§9
(1) Eurobankovky prijaté z peòaného obehu sa môu
v Slovenskej republike opätovne da do obehu pod¾a § 17f
ods. 5 zákona a pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek9) cez
a) bankomaty, ak boli spracované
1. Národnou bankou Slovenska,
2. inou národnou centrálnou bankou Eurosystému
alebo
3. bankou alebo spracovate¾om na zariadeniach uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) druhom bode,
b) priehradku, ak boli spracované
1. na zariadeniach uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) prvom bode a manuálne vytriedené pod¾a upotrebite¾nosti kvalifikovanými zamestnancami banky alebo
spracovate¾a alebo
2. manuálne pod¾a pravosti aj upotrebite¾nosti kvalifikovanými zamestnancami banky alebo spracovate¾a.
(2) Ak nastanú okolnosti vyluèujúce zodpovednos
pod¾a osobitného predpisu,10) môu sa da do bankomatov eurobankovky spracované pod¾a odseku 1 písm. b),
a to len na dobu trvania prekáky, s ktorou sú tieto úèinky spojené. Národná banka Slovenska musí by o takom
prípade bezodkladne informovaná; v informácii sa uvedie
popis udalosti, ktorá predstavuje okolnos vyluèujúcu
zodpovednos, a predpokladanú dobu jej trvania.
§ 10
Náleitosti iadosti o udelenie povolenia
na spracovávanie bankoviek a mincí
(1) iados o udelenie povolenia Národnej banky Slovenska na spracovávanie bankoviek a mincí pre iné osoby
pod¾a § 17f ods. 3 zákona (ïalej len iados) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a predmet
podnikania iadate¾a,
b) právnu formu iadate¾a,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo
osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom iadate¾a,
d) dátum vyhotovenia iadosti,
e) odtlaèok peèiatky a podpis èlena alebo èlenov tatutárneho orgánu oprávnených kona v mene iadate¾a.
9
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Ïalí postup
pod¾a § 17f zákona
Eurobankovky sa nesmú vyda spä do obehu a musia sa
vráti do Národnej banky Slovenska.
Peniaze sa pripíu na úèet
klienta.

.

(2) Okrem údajov uvedených v odseku 1 iados
obsahuje
a) vymedzenie osôb, pre ktoré sa budú bankovky
a mince spracováva alebo pre ktoré iadate¾ plánuje a pripravuje bankovky a mince spracováva,
b) vymedzenie doby, na ktorú sa povolenie iada.
(3) Prílohou iadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a § 17f ods. 3 zákona, a to
a) výpis z obchodného registra, ktorý preukazuje
vznik právnickej osoby, nie starí ako jeden mesiac,
b) doklad preukazujúci výku splateného peòaného vkladu do základného imania iadate¾a alebo
doklad preukazujúci výku poistného plnenia
z poistenia zodpovednosti iadate¾a za kodu,
c) zoznam ostatných vykonávaných èinností iadate¾a vo forme èestného vyhlásenia, ktorým preukazuje, e ostatné èinnosti slúia len na zabezpeèenie vykonávania èinností bánk v oblasti
hotovostného peòaného obehu,
d) doklad preukazujúci odbornú spôsobilos vedúcich zamestnancov iadate¾a,
e) výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo fyzických
osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu iadate¾a, a zamestnancov iadate¾a nie starí ako tri
mesiace; ak ide o cudzincov obdobné potvrdenie
o bezúhonnosti nie starie ako tri mesiace, vydané
prísluným orgánom tátu obvyklého pobytu cudzinca,
f) organizaèný poriadok iadate¾a,
g) vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri spracovávaní bankoviek a mincí, pri ich úschove a preprave vrátane bezpeènostných pravidiel,
h) úradne overený preklad dokladov uvedených
v písmenách a) a g), ak sú originály vystavené
v cudzom jazyku.
§ 11
Za splnenie podmienok materiálno-technickej pripravenosti, vybavenosti a schopnosti spracovate¾a
pod¾a § 17f ods. 3 písm. e) a f) zákona sa povauje zabezpeèenie

) Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky è. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, pecifikáciách, reprodukcii, výmene a sahovaní eurobankoviek z obehu, nariadenie Rady (ES) è. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce
opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voèi falovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky è. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek
a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
10
) § 374 Obchodného zákonníka.
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a) vhodného priestoru na spracovávanie bankoviek
a mincí, ktorý je
1. vybavený mechanicko-fyzickou ochranou a elektronickým zabezpeèovacím zariadením,
2. denne 24 hodín monitorovaný technickou televíziou; záznamy z technickej televízie sa uschovávajú
minimálne jeden mesiac,11)
b) komorového trezoru, ktorý
1. je vhodný na uschovávanie bankoviek a mincí,
2. spåòa poiadavky certifikácie12) pod¾a celkovej sumy
bankoviek a mincí uschovávaných v òom,
c) zariadení na spracovávanie bankoviek a mincí, ktoré
1. spåòajú poiadavky certifikácie,12)
2. sú technicky schopné spracováva bankovky a mince tak, e zabezpeèia automatizované triedenie bankoviek a mincí pod¾a ich pravosti, poètu kusov a nominálnych hodnôt a pri bankovkách aj pod¾a kvality,
3. zodpovedajú poiadavkám pod¾a § 5 a 8.
Èl. II
Vyhláka Národnej banky Slovenska è. 456/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za
ktorých mono zhotovi a pouíva reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí,
obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobòujú, vrátane ich záznamov v elektronickej
forme sa mení takto:
1. V úvodnej vete sa slová § 17h písm. f) nahrádzajú
slovami § 17h ods. 2 písm. f) a slová v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. sa nahrádzajú slovami v znení neskorích predpisov a pod¾a § 5 ods. 3 zákona
è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V § 1 ods. 1 sa slová bankoviek a pamätných bankoviek nahrádzajú slovami slovenských bankoviek.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Zákon
è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou Zákon 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..
4. V § 1 ods. 4 sa slová mincí, pamätných mincí nahrádzajú slovami slovenských mincí, slovenských pamätných mincí.
Èl. III
Vyhláka Národnej banky Slovenska è. 464/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za
ktorých podnikatelia môu spracúva bankovky a mince
pre iné osoby, postup bánk a podnikate¾ov pri spracúvaní
bankoviek a mincí sa mení takto:

11
12
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1. V úvodnej vete sa slová § 17h písm. g) nahrádzajú slovami § 17h ods. 2 písm. g) a slová v znení
zákona è. 149/2001 Z. z. (ïalej len zákon) sa nahrádzajú slovami v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) a pod¾a § 4 ods. 11 zákona
è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. § 1 a 2 sa vypúajú vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 1.
3. V § 3 ods. 1 sa slová bankovky a mince nahrádzajú slovami slovenské bankovky a slovenské mince (ïalej len bankovky a mince).
4. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová znejúce
na slovenskú menu alebo na cudziu menu.
Èl. IV
Vyhláka
Národnej
banky
Slovenska
è. 465/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postupe pri prijímaní zákonných peòazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad
za necelé bankovky alebo za inak pokodené bankovky a mince sa mení takto:
1. V úvodnej vete sa slová § 17h písm. c) a d) nahrádzajú slovami § 17h ods. 2 písm. c) a d) a slová
v znení zákona è. 149/2001 Z. z. (ïalej len zákon)
sa nahrádzajú slovami v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) a pod¾a § 4 ods. 11 zákona
è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. § 1 sa vypúa vrátane poznámky pod èiarou
k odkazu 1.
3. § 2 znie:
§ 2
Pri odoberaní falovaných slovenských bankoviek,
slovenských mincí a slovenských pamätných mincí
(ïalej len bankoviek a mincí) alebo pozmenených
bankoviek a mincí, alebo bankoviek a mincí, pri ktorých vznikne podozrenie, e sú falované alebo pozmenené, sa postupuje rovnako ako pri odoberaní
falovaných eurobankoviek a euromincí pod¾a osobitného predpisu.2).
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia
§ 2 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. nahrádza citáciou § 3 vyhláky Národnej banky Slovenska è. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peòanom obehu a o zmene
niektorých vyhláok..
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia
§ 17b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej re-

) § 122 Obèianskeho zákonníka.
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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publiky è. 566/1992 Zb. v znení zákona è. 149/2001
Z. z. nahrádza citáciou § 4 ods. 5 a 6 zákona
è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
6. V § 4 ods. 5 sa slová v prílohe è. 2 nahrádzajú slovami v prílohe.
7. Príloha è. 1 sa vypúa.

Strana 5145

8. V prílohe è. 2 sa slová Príloha è. 2 nahrádzajú
slovom Príloha.
Èl. V
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009
s výnimkou èl. I § 5 a 9 a § 11 písm. c) tretieho bodu,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2010.

v z. Viliam Ostrolík v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 607/2008 Z. z.

BALENIE EUROMINCÍ
Nominálna hodnota

1 eurocent
2 eurocenty
5 eurocentov
10 eurocentov
alebo
20 eurocentov
alebo
50 eurocentov
alebo
1 euro
alebo
2 eurá
alebo

Poèet euromincí
vo vrecku, prípadne
v ú¾ku
50
50
50
40
50
40
50
40
50
25
50
25
50

Poèet vreciek
alebo ú¾kov
v mincovom vrecku
10
10
10
10
8
10
8
10
8
10
5
10
5

Poèet euromincí
v mincovom vrecku
500
500
500
400
400
400
400
400
400
250
250
250
250
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 607/2008 Z. z.

VZOR

* Nehodiace sa preèiarkne.
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608
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 573/2005 Z. z. a zákona è. 139/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 192/2004 Z. z., vyhláky
è. 401/2004 Z. z., vyhláky è. 627/2004 Z. z., vyhláky
è. 10/2005 Z. z., vyhláky è. 614/2005 Z. z., vyhláky
è. 260/2006 Z. z. a vyhláky è. 157/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová 1 300 Sk nahrádzajú slovami 43,16 eura a slová 1 000 Sk sa nahrádzajú slovami 33,20 eura.
2. V § 9 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú
èinnos, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos a nie je zamestnávate¾om pod¾a písmena
b), vo výke
1. 10 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie poèas prvých 6
mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
2. 15 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa ten-

to príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vyím
územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý je právnickou
osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou èinnosti v niektorej z oblastí pod¾a § 52a ods. 1 zákona,
vo výke
1. 15 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie poèas prvých
6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
2. 15 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
6 mesiacov a vo výke 7,5 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárne-
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mu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 6 mesiacov..

evidovanej nezamestnanosti vyou, ako je celoslovenský
priemer
v
kalendárnom
roku
predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom
sa tento príspevok poskytuje,.

3. V § 9 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová 5 % nahrádzajú slovami 7,5 % a slová 9 mesiacov sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov.

7. V § 9 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová 5 % nahrádzajú slovami 7,5 % a slová 9 mesiacov sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov.

4. V § 9 ods. 2 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. 15 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
6 mesiacov a vo výke 7,5 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú èinnos
alebo inú èinnos v okrese s priemernou mierou
evidovanej nezamestnanosti niou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom
roku predchádzajúcom kalendárnemu roku,
v ktorom sa tento príspevok poskytuje,.

8. V § 9 ods. 2 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. 25 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
6 mesiacov a vo výke 7,5 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú èinnos
alebo inú èinnos v okrese s priemernou mierou
evidovanej nezamestnanosti niou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom
roku predchádzajúcom kalendárnemu roku,
v ktorom sa tento príspevok poskytuje,.

Doterají druhý bod sa oznaèuje ako tretí bod.

Doterají druhý bod sa oznaèuje ako tretí bod.

5. V § 9 ods. 2 písm. a) treom bode sa slová 5 % nahrádzajú slovami 10 % a slová 12 mesiacov sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov.

9. V § 9 ods. 2 písm. b) treom bode sa slová 5 %
nahrádzajú slovami 10 % a slová 12 mesiacov sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov.

6. V § 9 ods. 2 sa písmeno a) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. 25 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
9 mesiacov a vo výke 10 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú èinnos
alebo inú èinnos v okrese s priemernou mierou

10. V § 9 ods. 2 sa písmeno b) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. 30 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzaèa
o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas prvých
9 mesiacov a vo výke 10 % z celkovej ceny práce
mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
na jedného uchádzaèa o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva inú èinnos v okrese
s priemernou mierou evidovanej nezamestnanos-
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ti vyou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje..
11. V § 10 sa slová 15 dní nahrádzajú slovami
3 mesiace.
12. V § 10a ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú
èinnos, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos a nie je zamestnávate¾om pod¾a písmena
b), vo výke
1. 15 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej
ceny práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí
tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok
poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
2. 20 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vyím
územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý je právnickou
osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou èinnosti v niektorej z oblastí pod¾a § 52a ods. 1 zákona,
vo výke
1. 20 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého ab-
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solventa vzdelávania a prípravy pre trh práce poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej
ceny práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí
tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok
poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce poèas nasledujúcich 6 mesiacov,
2. 25 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 6 mesiacov..
13. V § 10a ods. 2 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. 20 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 5 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú
èinnos alebo inú èinnos v okrese s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti niou alebo
rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalen-
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dárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,.
Doterají druhý bod sa oznaèuje ako tretí bod.
14. V § 10a ods. 2 písm. a) treom bode sa slová 5 %
nahrádzajú slovami 7,5 % a slová 9 mesiacov sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov.
15. V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. 25 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 6 mesiacov a vo výke 7,5 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú
èinnos alebo inú èinnos v okrese s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti vyou, ako
je celoslovenský priemer v kalendárnom roku
predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom
sa tento príspevok poskytuje,.
16. V § 10a ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová
25 % nahrádzajú slovami 30 %, slová 9 mesiacov
sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov a slová 5 % sa
nahrádzajú slovami 15 %.
17. V § 10a ods. 2 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. 30 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 9 mesiacov a vo výke 15 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
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a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú
èinnos alebo inú èinnos v okrese s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti niou alebo
rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,.
Doterají druhý bod sa oznaèuje ako tretí bod.
18. V § 10a ods. 2 písm. b) treom bode sa slová
30 % nahrádzajú slovami 35 %, slová 12 mesiacov
sa nahrádzajú slovami 6 mesiacov a slová 5 % sa
nahrádzajú slovami 15 %.
19. V § 10a ods. 2 sa písmeno b) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. 35 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 49
ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
ktorý bol pred prijatím do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie 24 mesiacov a viac, poèas prvých 9 mesiacov a vo výke 15 % z celkovej ceny
práce mesaène pod¾a § 49 ods. 4 zákona vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného prijatého absolventa vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorý bol pred prijatím
do zamestnania uchádzaèom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzaèov o zamestnanie
24 mesiacov a viac, poèas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho organizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikate¾skú
èinnos alebo inú èinnos v okrese s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti vyou, ako
je celoslovenský priemer v kalendárnom roku
predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom
sa tento príspevok poskytuje..
20. V § 11 ods. 1 písmená a) a g) znejú:
a) do 30 km najviac 36,52 eura,
b) do 60 km najviac 43,16 eura,
c) do 90 km najviac 53,12 eura,
d) do 120 km najviac 69,71 eura,
e) do 250 km najviac 82,99 eura,
f) do 600 km najviac 92,95 eura,
g) nad 600 km najviac 99,59 eura..
21. Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 18
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným k 1. januáru 2009
Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie pod¾a § 50 zákona a dohody o poskytnutí príspevku na podporu
zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre
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trh práce pod¾a § 51a zákona, ktoré boli uzatvorené do
31. decembra 2008, sa postupuje pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2008..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

