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VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 20. augusta 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho tipendia tudentom vysokých kôl
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 96 ods. 5 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho tipendia
tudentom vysokých kôl v znení vyhláky è. 396/2008
Z. z. a vyhláky è. 227/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 8 sa za slovo èinnosti vkladajú slová
a z nemocenského8a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doruèená iados,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.

2. V § 2 ods. 9 sa za slovo èinnosti vkladajú slová
a z dávky v nezamestnanosti za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doruèená iados,.
3. V § 3 odsek 2 znie:
(2) tudent sa posudzuje spoloène s rodièmi, ak spåòajú podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) bez oh¾adu na
to, èi ijú so tudentom v domácnosti, ak
a) okruh spoloène posudzovaných osôb tvorí len tudent alebo tudent a jeho súrodenci a
b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom podal iados, nemal tudent príjem
aspoò vo výke 12-násobku sumy ivotného minima
jednej plnoletej fyzickej osoby..

4. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Sociálne tipendium sa priznáva okrem odsekov 2 a 3 od prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná iados, do konca mesiaca jún prísluného akademického roka; u tudenta, ktorý je
nezaopatreným dieaom a je obojstranná sirota alebo
je polosirota a od ijúceho rodièa má urèený rozsah vyivovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieaom,
ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne tipendium priznáva
aj na mesiace júl a august prísluného akademického
roka..
5. V § 7 ods. 2 sa slovo tyroch nahrádza slovom
piatich.
6. V § 7 ods. 3 sa za slovo priznáva vkladá slovo
najviac a slovo tyroch nahrádza slovom piatich.
7. V § 7 odsek 4 znie:
(4) Sociálne tipendium sa priznáva v novej výke od
prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom tudent
poiadal o prehodnotenie priznanej výky sociálneho
tipendia, ak je nová výka sociálneho tipendia vyia
ako doterajia, inak od prvého dòa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o priznaní novej výky sociálneho tipendia nadobudne právoplatnos..
8. Poznámky pod èiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

9b) § 2 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch
na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9c
) Zákon è. 447/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra
2013.

v z. tefan Chudoba v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. augusta 2013
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pod¾a § 18 ods. 2 zákona è. 627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
o diea (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o diea upravené pod¾a § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a) suma pod¾a § 3 ods. 4 zákona je 368,19 eura,
b) suma pod¾a § 4 ods. 3 zákona je 922,29 eura,
c) suma pod¾a § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 138,13 eura,
d) suma pod¾a § 6 ods. 4 zákona je 175,62 eura,

e) suma pod¾a § 6 ods. 5 zákona je 124,91 eura,
f) suma pod¾a § 7 ods. 4 zákona je 72,36 eura.
§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 239/2012 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o diea.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra
2013.

Ján Richter v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona è. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona è. 79/2013 Z. z.
výnos z 22. augusta 2013 è. MK-2580/2013-110/12317, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky è. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o úèele poskytnutia dotácie, vzore iadosti, popisu projektu a celkového rozpoètu projektu a ïalích podrobnostiach o náleitostiach iadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 è. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie
è. 318/2011 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. októbra 2013.
Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 16 ods. 11 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. augusta 2013 è. 4/2013 o registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných
sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných
agentov (ïalej len register).
Opatrenie ustanovuje obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu, obsah návrhu na zruenie zápisu
v registri a vzor osvedèenia o zápise do registra.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Strana 2514

Zbierka zákonov è. 239/2013

Èiastka 58

239
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 22 ods. 8 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. augusta 2013 è. 5/2013, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2010 è. 9/2010 o odbornej skúke a odbornej skúke s certifikátom na úèely zákona o finanènom
sprostredkovaní a finanènom poradenstve (oznámenie è. 259/2010 Z. z.).
Opatrenie ustanovuje okruhy otázok pre stredný, vyí a najvyí stupeò odbornej spôsobilosti v sektore starobného dôchodkového sporenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 96 ods. 2 písm. d) zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 20. 8. 2013 è. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov
inkás (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa ustanovuje pride¾ovanie identifikátora príjemcu inkasa na úèely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), vedenie a pouívanie registra identifikátorov príjemcov inkás a sprístupòovanie
údajov z uvedeného registra.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 21. júna
2013 a 31. júla 2013 bola dohodnutá zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej
republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záleitosti Rakúskej republiky o vykonávaní
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich tátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája
2011 (oznámenie è. 544/2009 Z. z. a oznámenie è. 152/2011 Z. z.).
Zmena prílohy dohody nadobudne platnos 1. októbra 2013.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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