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263
OZNÁMENIE
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 92 ods. 3 zákona è. 131/2002 Z. z.
o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov vydalo
opatrenie z 1. augusta 2011 è. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho roèného
kolného na akademický rok 2012/2013 pre tudijné programy v externej forme túdia.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho roèného kolného na akademický rok 2012/2013 pre tudijné programy
v externej forme túdia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky.
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264
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 21 ods. 7 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 26. júla 2011 è. 5/2011 o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúèení podielových fondov.
Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu,
a podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu pri zlúèení podielových
fondov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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265
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 163 ods. 2 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ïalej len
zákon)
opatrenie z 26. júla 2011 è. 6/2011 o náleitostiach iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a zákona o kolektívnom investovaní.
Opatrením sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na
úkony a èinnosti upravené v § 163 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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266
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 47 ods. 6 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 26. júla 2011 è. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoloènosti.
Opatrením sa ustanovuje, èo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoloènosti, spôsob výpoètu vlastných zdrojov
správcovskej spoloènosti a ïalie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoloènosti.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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267
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 109 ods. 6, § 113 ods. 8 a § 114 ods. 7 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ïalej len zákon)
opatrenie z 26. júla 2011 è. 8/2011 o náleitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel èinnosti správcovskej spoloènosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond.
Opatrením sa ustanovujú náleitosti zmluvy a obsah vnútorných pravidiel èinnosti pod¾a § 109 ods. 1 zákona týkajúcich sa správcovských spoloèností spravujúcich hlavný fond a zberný fond, náleitosti zmluvy pod¾a § 113 ods. 1
zákona na zabezpeèenie plnenia povinností depozitárov hlavného fondu a zberného fondu a náleitosti zmluvy pod¾a
§ 114 ods. 1 zákona o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítormi alebo audítorskými spoloènosami hlavného fondu a zberného fondu.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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