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178
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. júla 2015
o materiálno-technických podmienkach pouitia technických prostriedkov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 12 ods. 1 zákona è. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje materiálno-technické podmienky pouitia technických prostriedkov.
§2
Materiálno-technickými podmienkami pouitia osobného identifikaèného zariadenia1) sú
a) podmienky, ktoré nebránia vzájomnej elektronickej
komunikácii osobného identifikaèného zariadenia
s iným technickým prostriedkom2) najmä z dôvodu
elektromagnetického ruenia alebo tienenia elektronického signálu, ktorého zdrojom je osobné identifikaèné zariadenie,
b) upevnenie na telo, spravidla na konèatinu kontrolovanej osoby tak, aby neprilo k jeho neoprávnenému
sòatiu.
§3
Materiálno-technickými podmienkami pouitia zariadenia na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu
rozhodnutia3) sú
a) dostupnos a funkènos elektrickej prípojky,
b) dostupnos verejnej elektronickej komunikaènej
sluby alebo monos jej zavedenia,
c) dostupnos vhodného miesta na umiestnenie technických prostriedkov v obydlí kontrolovanej osoby,
d) konektivita s osobným identifikaèným zariadením,
e) umiestnenie v obydlí kontrolovanej osoby na mieste,
ktoré umoòuje prevádzku tohto zariadenia v súlade
1

s prevádzkovými pokynmi pouívania technických
prostriedkov.
§4
Materiálno-technickými podmienkami pouitia zariadenia na urèenie polohy kontrolovanej osoby4) sú
a) dostupnos a funkènos elektrickej prípojky,
b) dostupnos verejnej elektronickej komunikaènej
sluby poskytovanej prostredníctvom mobilnej verejnej elektronickej komunikaènej siete,
c) dostupnos signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigaèný systém,
d) podmienky, ktoré nebránia urèeniu polohy najmä
z dôvodu elektromagnetického ruenia alebo tienenia signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný
navigaèný systém,
e) konektivita s osobným identifikaèným zariadením,
f) umiestnenie, ktoré umoòuje nepretritú elektronickú komunikáciu s osobným identifikaèným zariadením.
§5
Materiálno-technickými podmienkami pouitia zariadenia varovania blízkosti5) sú
a) dostupnos a funkènos elektrickej prípojky,
b) dostupnos verejnej elektronickej komunikaènej
sluby poskytovanej prostredníctvom mobilnej verejnej elektronickej komunikaènej siete,
c) dostupnos signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigaèný systém,
d) podmienky, ktoré nebránia urèeniu polohy najmä
z dôvodu elektromagnetického ruenia alebo tienenia signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný
navigaèný systém,
e) konektivita s osobným identifikaèným zariadením,
f) umiestnenie v dosahu chránenej osoby.

) § 4 zákona è. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 11 zákona è. 78/2015 Z. z.
3
) § 5 zákona è. 78/2015 Z. z.
4
) § 6 zákona è. 78/2015 Z. z.
5
) § 7 zákona è. 78/2015 Z. z.
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§7

§6
Materiálno-technickými podmienkami pouitia zariadenia kontroly poitia alkoholu6) sú
a) dostupnos a funkènos elektrickej prípojky,
b) dostupnos verejnej elektronickej komunikaènej
sluby alebo monos jej zavedenia,
c) dostupnos vhodného miesta na umiestnenie technických prostriedkov v obydlí kontrolovanej osoby,
d) umiestnenie v obydlí kontrolovanej osoby na mieste,
ktoré umoòuje prevádzku tohto zariadenia v súlade
s prevádzkovými pokynmi pouívania technických
prostriedkov,
e) konektivita s osobným identifikaèným zariadením,
ak funkciu zariadenia na kontrolu prítomnosti
v mieste výkonu rozhodnutia plní zariadenie kontroly poitia alkoholu.

Materiálno-technickými podmienkami pouitia zariadenia hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej
osoby v mieste výkonu rozhodnutia7) sú
a) dostupnos a funkènos elektrickej prípojky,
b) dostupnos pevnej verejnej elektronickej komunikaènej siete alebo monos jej zavedenia,
c) monos pripojenia koncového telekomunikaèného
zariadenia na pevnú verejnú elektronickú komunikaènú sie.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2015.

Tomá Borec v. r.

6
7

) § 8 zákona è. 78/2015 Z. z.
) § 9 zákona è. 78/2015 Z. z.
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179
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. júla 2015
o energetickom audite

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 31 ods. 1 písm. g) zákona è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
a)
b)
c)
d)

Táto vyhláka upravuje
postup pri výkone energetického auditu,
obsah písomnej správy z energetického auditu,
formu súhrnného informaèného listu,
súbor údajov pre monitorovací systém energetickej
efektívnosti (ïalej len monitorovací systém).
§2

(1) Energetický audítor pri výkone energetického auditu
a) identifikuje predmet energetického auditu,
b) zistí a vyhodnotí súèasný stav predmetu energetického auditu,
c) vypracuje návrh opatrení na zníenie spotreby energie (ïalej len opatrenie),
d) vypracuje ekonomické vyhodnotenie opatrení a environmentálne vyhodnotenie opatrení,
e) zostaví súbor odporúèaných opatrení,
f) vypracuje písomnú správu z energetického auditu,
g) vypracuje súhrnný informaèný list,
h) vypracuje súbor údajov pre monitorovací systém.
(2) Identifikácia predmetu energetického auditu pod¾a odseku 1 písm. a) pozostáva z identifikácie
a) objektov a èinností, v ktorých sa pouíva energia,
najmä budov, priemyselných prevádzok, obchodných prevádzok a zariadení na poskytovanie súkromných sluieb alebo verejných sluieb, ktorých
celková spotreba energie predstavuje najmenej 90 %
celkovej spotreby energie objednávate¾a energetického auditu,
b) miesta, kde sú umiestnené objekty a vykonávané
èinnosti pod¾a písmena a),
c) majetkovoprávneho vzahu objednávate¾a energetického auditu k predmetu energetického auditu.
(3) Rozsah zistenia a vyhodnotenia súèasného stavu
predmetu energetického auditu sa vypracuje pod¾a príloh è. 1 a 2.
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(4) Návrh opatrení obsahuje
charakteristiku opatrenia,
úsporu energie v technických jednotkách,
úsporu nákladov na energiu,
investièné náklady,
prevádzkové náklady,
návratnos investície.

(5) Energetický audítor zostaví z návrhu opatrení súbor odporúèaných opatrení, ktorý obsahuje
a) energetickú bilanciu po realizácii opatrení a porovnanie s energetickou bilanciou súèasného stavu,
b) urèenie investièných nákladov,
c) úsporu nákladov na energiu,
d) porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii
opatrení s prevádzkovými nákladmi súèasného stavu,
e) ekonomické vyhodnotenie opatrení pod¾a prílohy
è. 3,
f) environmentálne vyhodnotenie opatrení, v ktorom
sú uvedené názvy zneèisujúcich látok a skleníkových plynov, emitované mnostvo za kalendárny rok
predchádzajúci spracovaniu energetického auditu
a predpokladaný stav po realizácii opatrení; na tento
úèel sa môu vyui údaje zistené pod¾a osobitných
predpisov.1)
(6) Súhrnný informaèný list sa vypracuje pod¾a prílohy è. 4.
(7) Súbor údajov pre monitorovací systém sa vypracuje pod¾a prílohy è. 5.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa pouijú primerane
aj na
a) vykonanie energetického auditu na úèely vydania
osvedèenia pod¾a osobitného predpisu,2)
b) preukázanie monosti dodávky vyuite¾ného tepla
pri výstavbe nového zariadenia na výrobu elektriny
alebo pri rekontrukcii alebo modernizácii existujúceho zariadenia na výrobu elektriny pod¾a § 7 ods. 2
zákona,
c) preukázanie monosti dodávky elektriny vyrobenej
vysoko úèinnou kombinovanou výrobou pri rekontrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu
tepla s intalovaným tepelným výkonom 10 MW
a viac pod¾a § 7 ods. 4 zákona,
d) preukázanie, e vybavi rozvody tepla alebo rozvody
teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie

) Napríklad zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z.
o ovzduí v znení neskorích predpisov, zákon è. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 399/2014 Z. z.
2
) § 12 ods. 5 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
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je technicky moné, nákladovo primerané a vzh¾adom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne
pod¾a § 11 ods. 7 písm. d) zákona,
e) urèenie rozdielu úèinnosti zariadení na výrobu elektriny poskytujúcich podporné sluby a dodávku regulaènej elektriny v reime dodávky bez podporných
sluieb a v reime dodávky s podpornými slubami,3)
f) vykonanie energetického auditu, ktorý je súèasou
zavedeného certifikovaného systému energetického
manaérstva4) alebo systému environmentálneho
manaérstva.5)
§3
Písomná správa z energetického auditu musí obsahova
a) identifikaèné údaje objednávate¾a energetického
auditu, a to:
1. názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikaèné
èíslo, daòové identifikaèné èíslo a údaje o tatutárnych zástupcoch, ak je objednávate¾om právnická osoba,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, obchodné meno, identifikaèné èíslo a daòové
identifikaèné èíslo, ak je objednávate¾om fyzická
osoba  podnikate¾,
b) identifikaèné údaje energetického audítora v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt energetického audítora a adresa zamestnávate¾a
energetického audítora, ak je energetický audítor
zamestnancom,
c) identifikáciu predmetu energetického auditu pod¾a
§ 2 ods. 2,
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d) zistenie a vyhodnotenie súèasného stavu predmetu
energetického auditu v rozsahu pod¾a § 2 ods. 3,
e) návrh opatrení pod¾a § 2 ods. 4,
f) súbor odporúèaných opatrení pod¾a § 2 ods. 5 s
1. uvedením podmienok, pre ktoré sú hodnoty úspor energie a úspor nákladov stanovené, a
2. odôvodnením výberu opatrení súboru odporuèených opatrení z h¾adiska technických, ekonomických a ïalích zmluvne dohodnutých hodnotiacich kritérií,
g) ekonomické vyhodnotenie opatrení pod¾a § 2 ods. 5
písm. e) a environmentálne vyhodnotenie opatrení
pod¾a § 2 ods. 5 písm. f),
h) záznam o odovzdaní a prevzatí písomnej správy,
v ktorom sa uvedie dátum odovzdania a prevzatia
správy, mená, priezviská a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho,
i) kópiu potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov a kópiu dokladu o poslednom absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy alebo kópiu
iného dokladu, ktorý oprávòuje osobu na výkon èinnosti energetického audítora pod¾a právnych predpisov iného èlenského tátu Európskej únie alebo
tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 4
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 6.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2015.

Vazil Hudák v. r.

3

) Príloha è. 1 k vyhláke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpoètu a hodnoty energetickej úèinnosti zdrojov a rozvodov energie.
4
) STN EN ISO 50001 Systém energetického manaérstva. Poiadavky s návodom na pouívanie (ISO 50001: 2011) (38 0005).
5
) STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manaérstva. Poiadavky s pokynmi na pouitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009)
(83 9001).
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

ROZSAH ZISTENIA SÚÈASNÉHO STAVU PREDMETU ENERGETICKÉHO AUDITU
1. Projektová dokumentácia, technicko-ekonomické podklady, ïalie technicky a energeticky významné dokumenty
a prehliadka na mieste sa pouijú na zistenie súèasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu:
a) základný popis,
b) charakteristika hlavných èinností v predmete energetického auditu,
c) situaèný plán,
d) zoznam vetkých budov, úèel ich vyuitia a popis vetkých energeticky významných technológií vrátane výrobných,
e) údaje o
1. energetických vstupoch a energetických výstupoch,
2. vlastných energetických zdrojoch,
3. rozvodoch energie,
4. významných spotrebièoch energie.
2. truktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch v technických jednotkách a roèných finanèných nákladoch sa vypracuje pod¾a tabu¾ky è. 1.1. Pouijú sa priemerné roèné hodnoty za najviac tyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu. Pod¾a potreby je moné jednotlivé poloky doplni,
vynecha alebo rozèleni.
Tabu¾ka è. 1.1 truktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch
Rok:
Palivo/forma
energie/energetické médium
Elektrina
Teplo
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Èierne uhlie
Koks
Iné tuhé fosílne palivá
aký vykurovací olej
Biomasa
¼ahký vykurovací olej
Nafta
Iné energeticky vyuite¾né plyny
Iná forma energie (napr. teplo
z priemyselných procesov)
Obnovite¾né zdroje v èlenení na
solárne, veterné, geotermálne
a iné
Energetické vstupy celkom
Zmena stavu zásob
Celková spotreba energie

Jednotka

Mnostvo

Výhrevnos

Obsah energie
[MWh]

Roèné náklady
[euro]
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3. Údaje o vyuívaných palivách a energii sa zistia z daòových dokladov, úètovných dokladov alebo iných dokumentov, ak je to moné, v èlenení na mnostvo
a) palív, druh, výhrevnos a cenu,
b) elektriny, technické podmienky odberu vrátane profilu zaaenia, cenu v truktúre na jednotlivé regulované
a neregulované poloky,
c) tepla, druh a parametre energetického média, spôsob merania mnostva, cenu v truktúre na jednotlivé regulované a neregulované poloky.
4. Údaje o mnostve energie, ktorej spotreba závisí od klimatických podmienok, sa prepoèítajú dennostupòovou metódou.6)
5. Pri zdrojoch vyuívajúcich obnovite¾nú energiu sa truktúra údajov o energetických vstupoch a o energetických
výstupoch doplní o charakteristiku obnovite¾ného zdroja.
6. Ak je súèasou predmetu energetického auditu aj zdroj na premenu energie (ïalej len zdroj), zistí sa základná
roèná bilancia premeny energie pod¾a tabu¾ky è. 1.2 vrátane priemernej roènej úèinnosti zdroja, pecifickej spotreby
energie na premenu energie a roèného vyuitia intalovaného výkonu zdroja a jeho popisu, ktorý obsahuje typ zdroja
a podrobnosti pre kadé technické zariadenie na premenu energie:
a) poèet, typ, oznaèenie, výrobca, rok výroby,
b) menovitý výkon tepelný a elektrický,
c) parametre vstupného a výstupného energetického média,
d) spôsob zníenia negatívneho vplyvu na ivotné prostredie,
e) predpokladaná ivotnos,
f) iné.
Tabu¾ka è. 1.2 Základná roèná bilancia premeny energie
Riadok

6

Ukazovate¾

Jednotka

1

Intalovaný elektrický výkon celkom

MW

2

Intalovaný tepelný výkon celkom

MW

3

Dosiahnute¾ný elektrický výkon celkom

MW

4

Pohotový elektrický výkon celkom

MW

5

Výroba elektriny

MWh

6

Predaj vyrobenej elektriny

MWh

7

Vlastná spotreba elektriny

MWh

8

Spotreba energie na výrobu elektriny

MWh

9

Výroba vyuite¾ného tepla

MWh

10

Predaj vyrobeného vyuite¾ného tepla

MWh

11

Spotreba energie na výrobu vyuite¾ného tepla

MWh

12

Spotreba energie celkom

MWh

13

Roèná energetická úèinnos zdroja

14

Roèná energetická úèinnos výroby elektriny

15

Roèná energetická úèinnos výroby vyuite¾ného tepla

16

pecifická spotreba energie na výrobu elektriny

MWh/MWh

17

pecifická spotreba energie na výrobu vyuite¾ného tepla

MWh/MWh

18

Roèné vyuitie intalovaného elektrického výkonu

h/r

19

Roèné vyuitie dosiahnute¾ného elektrického výkonu

h/r

20

Roèné vyuitie pohotového elektrického výkonu

h/r

21

Roèné vyuitie intalovaného tepelného výkonu

h/r

bezrozmerné èíslo
alebo %

) STN 73 0550 Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550).

Hodnota
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7. O rozvodoch energie sa zistia údaje o hlavných a ved¾ajích rozvodoch pod¾a jednotlivých energetických médií:
a) parametre energetického média,
b) dimenzie a dåky rozvodov,
c) pouitý materiál,
d) prenosový výkon,
e) funkèná schéma zapojenia,
f) technický stav,
g) vybavenie meracou a riadiacou technikou,
h) aktuálnos príslunej technickej dokumentácie,
i) iné.
8. Údaje o významných spotrebièoch energie sa zistia v rozsahu, ak ide o
a) budovy,7)
1. úèel a spôsob vyuitia,
2. tepelno-technické vlastnosti stavebných kontrukcií,
3. technické zariadenia,
4. tepelné straty,8)
5. spotreba energie na prevádzku,
b) technologické zariadenia,9)
1. charakteristika spotrebièa,
2. prevádzková doba za rok,
3. energetický príkon,
4. druh energetického média a jeho parametre,
5. spôsob merania a riadenia,
6. spotreba energie na prevádzku,
7. pecifická spotreba energie na jednotku produkcie výrobkov,
c) osvetlenie,
1. charakteristika a parametre osvet¾ovacej sústavy,
2. spôsob prevádzkovania vrátane riadenia,
3. spotreba energie na prevádzku,
4. dodranie svetelno-technických podmienok,
d) dopravné prostriedky,10)
1. charakteristika a parametre dopravných prostriedkov,
2. spôsob vyuívania dopravných prostriedkov,
3. spôsob dopåòania pohonných hmôt.

7

) STN EN 16247-2 Energetické audity. Èas 2: Budovy (01 0390).
) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných kontrukcií a budov. Èas 2: Funkèné poiadavky
(73 0540), STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných kontrukcií a budov. Èas 3: Vlastnosti
prostredia a stavebných výrobkov (73 0540).
9
) STN EN 16247-3 Energetické audity. Èas 3: Procesy (01 0390).
10
) STN EN 16247-4 Energetické audity. Èas 4: Doprava (01 0390).
8
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

ROZSAH VYHODNOTENIA SÚÈASNÉHO STAVU PREDMETU ENERGETICKÉHO AUDITU

1. Pre vyhodnotenie súèasného stavu sa zostaví základná roèná energetická bilancia predmetu energetického auditu
na základe údajov zo zistenia súèasného stavu predmetu energetického auditu.
2. Údaje pre energetickú bilanciu zistené pod¾a prílohy è. 1 sa verifikujú pre
a) energetické vstupy so zoh¾adnením kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovate¾ov nakupovaných palív
a energie v súlade s príslunými zmluvami o dodávke a dodrovaní cien uvedených v cenníkoch a zmluvách,
b) zmenu stavu zásob na základe riadnej inventarizácie skládok paliva, prehliadky na mieste, porovnania vykazovaného okamitého stavu so skutoènosou, vykázaných strát mnostva a kvality skladovaných palív,
c) predaj energie fyzickým osobám a právnickým osobám,
d) iné vhodné poloky.
3. Z údajov základných technických ukazovate¾ov zdroja pod¾a tabu¾ky è. 1.2 sa vyhodnotí úroveò energetickej
úèinnosti zdroja a jednotlivých zariadení, roèného vyuitia intalovaného výkonu, pecifickej spotreby energetických médií a spôsob prevádzky. Ak tieto ukazovatele nie sú vyhovujúce, identifikujú sa príèiny.
4. Pri rozvodoch energie sa vyhodnotí ich dimenzovanie, topológia, spôsob prevádzky, technické vyhotovenie, stav
tepelnej izolácie a bilanèné údaje o prepravovaných energetických médiách. Pri neprimeranej výke energetických strát sa identifikujú príèiny týchto strát.
5. Pre budovy sa vypoèíta potreba energie11) a upraví sa na základe priemerných hodnôt skutoènej spotreby energie za najviac tyri predchádzajúce kalendárne roky.
6. Spotreba energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody sa posúdi z h¾adiska dodriavania podmienok tepelnej pohody vo vykurovaných priestoroch, vyuívania meracej a riadiacej techniky, roènej spotreby tepla na jednotku objemu vykurovaného priestoru alebo vykurovanej plochy a spotreby teplej vody na osobu.
7. Pomocou analýzy výrobných technológií sa posúdi spotreba energie na technologické a výrobné procesy, v ktorej
rámci sa identifikuje celková a pecifická spotreba spotrebièov s významným podielom na celkovej energetickej
spotrebe.
8. Pri spotrebe energie na ostatné procesy, napríklad vetranie, chladenie alebo osvetlenie sa hodnotí výka príkonu, èasové vyuitie a pecifická spotreba energie.
9. Pri prvom vyhodnotení energetickej nároènosti výroby sa pouijú priemerné roèné hodnoty za najviac tyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu.

10. Výsledkom vyhodnotenia súèasného stavu predmetu energetického auditu je posúdenie energetickej nároènosti výroby alebo prevádzky, urèenie potenciálu dosiahnute¾ných úspor energie a moných úspor nákladov na energiu.
11. Základná roèná energetická bilancia sa vypracuje pod¾a tabuliek è. 2.1 a 2.2. Pod¾a potreby je moné jednotlivé
poloky doplni, vynecha alebo rozèleni.

11

) STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpoètu projektovaného tepelného príkonu (06 0210).
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Tabu¾ka è. 2.1 Základná roèná bilancia spotreby energie  1. èas
Riadok

Ukazovate¾

1

Energetické vstupy

2

Zmena stavu zásob

3

Spotreba energie

4

Predaj energie iným subjektom

Forma energie

MWh/r

tisíc
eur/rok

MWh/r

tisíc
eur/rok

elektrina
5

Koneèná spotreba energie (riadok 3  riadok 4)

teplo
iné

6

7

8

Straty v zdroji a rozvodoch
(z hodnoty v riadku 5)

Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody
(z hodnoty v riadku 5)

Spotreba energie na technologické a výrobné procesy
(z hodnoty v riadku 5)

elektrina
teplo
iné
elektrina
teplo
iné
elektrina
teplo
iné

Tabu¾ka è. 2.2 Základná roèná bilancia spotreby energie  2. èas
Riadok

Ukazovate¾

1

Nákup paliva/energie/energetického média

2

Zmena stavu zásob

3

Predaj energie bez premeny na inú formu energie

4

Energia na vstupe do procesu premeny

5

Energia na výstupe z procesu premeny

6

Straty energie pri premene

7

Vlastná spotreba energie pri premene

8

Energia na vstupe do distribúcie

9

Energia na výstupe z distribúcie

10

Straty energie pri distribúcii

11

Vlastná spotreba energie pri distribúcii

12

Predaj energie po premene a distribúcii

13

Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu
premeny a distribúcie

Forma energie
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE OPATRENÍ
1. Pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa pouije statická metóda ekonomického vyhodnotenia:
jednoduchá doba návratnosti, doba splatenia investície
Ts =

IN ,
CF

kde: IN sú investièné náklady,
CF sú roèné prínosy (cash flow, zmena peòaného toku po realizácii opatrení).

2. Ak je to moné, pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa pouijú aj dynamické metódy ekonomického vyhodnotenia:
a) reálna doba návratnosti Tsd, doba splatenia investície pri uvaovaní diskontnej sadzby sa vypoèíta z podmienky
Tsd

∑ CF .(1 + r )
t =1

t

−t

− IN = 0,

kde: CFt sú roèné prínosy projektu (zmena peòaných tokov po realizácii projektu),
r je diskontný faktor,
(1 + r)-t je odúroèite¾,

b) èistá súèasná hodnota (NPV)
Tž

¦

NPV

t

CFt . 1  r

 IN ,

t 1

kde: T je doba ivotnosti zariadenia,

c) vnútorné výnosové percento (IRR),
hodnota IRR sa vypoèíta z podmienky
Tž

¦ CF . 1  IRR
t

t

 IN

0 .

t 1

3. Výsledky ekonomického vyhodnotenia opatrení sa uvedú preh¾adným spôsobom, napríklad pod¾a tabuliek è. 3.1 a 3.2.
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Tabu¾ka è. 3.1 Výsledky ekonomického vyhodnotenia  1. èas
Riadok

Èíslo
opatrenia

Názov
opatrenia

Náklady

Roèné úspory
energia

euro

náklady na
energiu

osobné
náklady

MWh/rok

náklady
na opravy
a údrbu

ostatné
náklady

celkom

eur/rok

1

1

2

2

3

3

...

...

n

n

n +1

celkom

1)

Pri výpoète celkovej hodnoty úspor sa zoh¾adnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení.
Výsledok nemusí by jednoduchým súètom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch
1 a n.

súèet
riadkov
1 a n

1)

Tabu¾ka è. 3.2 Výsledky ekonomického vyhodnotenia  2. èas
Ukazovate¾
Náklady na realizáciu súboru opatrení
Zmena nákladov na zabezpeèenie energie (-zníenie/+ zvýenie)
Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+)
Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údrba,
sluby, réia, poistenie majetku, ... (-/+)
Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady
a iné (-/+)
Zmena trieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuité odpady, ... (-/+)
Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom
Doba hodnotenia
Diskontný faktor
Jednoduchá doba návratnosti (Ts)
Reálna doba návratnosti (Tsd)
Èistá súèasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Iné údaje

Hodnota

Jednotka
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

SÚHRNNÝ INFORMAÈNÝ LIST

Názov subjektu alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo a sídlo:

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora:

Zoznam opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti:

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:

Predpokladané finanèné náklady na realizáciu opatrení:

Iné údaje:
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM

Identifikaþné údaje (názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikaþné þíslo, daĖové identifikaþné
þíslo)
Zatriedenie podĐa SK NACE
(podĐa hlavnej þinnosti objednávateĐa energetického auditu)
Celkový potenciál úspor energie (MWh)
Súbor odporúþaných opatrení na zníženie spotreby energie
Struþný popis
súboru odporúþaných
opatrení

Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur)
Náklady na výrobné technológie (v tisícoch eur)
Náklady na znižovanie energetickej nároþnosti budov (v tisícoch eur)
Iné náklady (v tisícoch eur)
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúþaných opatrení (v tisícoch eur)
Sumárne bilanþné údaje
Pred realizáciou
Po realizácii súboru
súboru opatrení
opatrení
Spotreba energie (MWh/r)

Rozdiel

Náklady na energiu v aktuálnych
cenách (v tisícoch eur)
Prínosy z hĐadiska ochrany životného prostredia
ZneþisĢujúca látka/skleníkový
plyn
Tuhé zneþisĢujúce látky (t/r)
SO2 (t/r)
NOx (t/r)
CO (t/r)
CO2 (t/r)
Cash – Flow projektu (v tisícoch
eur/r)
Jednoduchá doba návratnosti (roky)

Pred realizáciou
súboru opatrení

Po realizácii súboru
opatrení

Ekonomické vyhodnotenie
Doba hodnotenia (roky)
Diskontná sadzba (%)

Rozdiel

Èiastka 56

Reálna doba návratnosti (roky)
Energetický audítor
Podpis

Zbierka zákonov è. 179/2015

NPV (v tisícoch eur)
IRR (%)
Dátum
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 179/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia
a dopåòajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v.
EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
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180
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. júla 2015
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia
na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 34 ods. 3 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením správcu
vkladu o splatení základného imania v plnej výke alebo výpisom z úètu.
(2) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje, ak je zakladate¾om budúcej zdravotnej poisovne alebo jedným zo zakladate¾ov budúcej
zdravotnej poisovne
a) fyzická osoba,
1. preh¾adom o majetkovej a finanènej situácii fyzickej osoby,
2. dokladmi o príjme fyzickej osoby, ktorá je daòovníkom dane z príjmov fyzických osôb,1) najmenej za
bezprostredne predchádzajúce tri roky, napríklad
daòovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom roènom zúètovaní preddavkov
na daò z príjmov zo závislej èinnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaòovacie obdobia, ak fyzická osoba zaèala pobera príjem zo závislej èinnosti
pred menej ako troma rokmi pred podaním iadosti
o povolenie na vykonávanie verejného zdravotného
poistenia (ïalej len iados o povolenie), predkladá sa daòové priznanie alebo doklad o vykonanom
roènom zúètovaní preddavkov len za obdobie od zaèatia poberania takéhoto príjmu; ak ide o cudzinca,
obdobným dokladom o príjme fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
3. písomnou informáciou o pôvode peòaných vkladov vloených do základného imania budúcej
zdravotnej poisovne,
4. výpismi o stavoch na úètoch v bankách, zahranièných bankách a poboèkách zahranièných bánk
ku dòu podania iadosti o povolenie,
5. písomným vyhlásením fyzickej osoby, e finanèné
prostriedky vloené do základného imania budúcej zdravotnej poisovne nepochádzajú z trestnej
èinnosti,2)
1

b) fyzická osoba podnikate¾,
1. výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo
ivnostenského registra alebo iného registra, na
základe ktorého fyzická osoba podnikate¾ podniká, nie starím ako tri mesiace,
2. preh¾adom o majetkovej a finanènej situácii fyzickej osoby podnikate¾a,
3. úètovnými závierkami overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia; ak fyzická osoba
podnikate¾ zaèal vykonáva podnikate¾skú èinnos
pred menej ako troma rokmi pred podaním iadosti
o povolenie, predkladajú sa úètovné závierky len za
obdobia od zaèatia výkonu podnikate¾skej èinnosti,
4. daòovým priznaním k dani z príjmov najmenej za
bezprostredne predchádzajúce tri zdaòovacie obdobia, ak fyzická osoba podnikate¾ zaèal vykonáva podnikate¾skú èinnos pred menej ako troma
rokmi pred podaním iadosti o povolenie, predkladá sa daòové priznanie k dani z príjmov len za
obdobie od zaèatia výkonu podnikate¾skej èinnosti; ak ide o cudzinca, obdobným dokladom
o príjme fyzickej osoby podnikate¾a najmenej za
bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5. písomnou informáciou o pôvode peòaných vkladov vloených do základného imania budúcej
zdravotnej poisovne,
6. výpismi o stavoch na úètoch v bankách, zahranièných bankách a poboèkách zahranièných bánk
ku dòu podania iadosti o povolenie,
7. písomným vyhlásením fyzickej osoby podnikate¾a, e finanèné prostriedky vloené do základného
imania budúcej zdravotnej poisovne nepochádzajú z trestnej èinnosti,2)
c) právnická osoba,
1. výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným prísluným orgánom preukazujúcim vznik právnickej osoby, nie starím ako tri
mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahranièí, výpisom z obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starím ako
tri mesiace,
2. zakladate¾skou zmluvou, zakladate¾skou listinou
alebo spoloèenskou zmluvou,3) ktorou bola právnická osoba zaloená,

) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov.
2

Strana 2202

Zbierka zákonov è. 180/2015

3. preh¾adom o majetkovej a finanènej situácii právnickej osoby,
4. úètovnými závierkami overenými audítorom, ak
takémuto overeniu podliehajú, spolu so správami
audítora a správami o hospodárení alebo inými
obdobnými správami, ak sa správy o hospodárení
alebo iné obdobné správy v súlade s príslunými
právnymi predpismi daného tátu vyhotovujú,
schválenými valným zhromadením alebo iným
prísluným orgánom právnickej osoby, za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia, prièom ak je právnická osoba súèasou konsolidovaného
celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná úètovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné
obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej
ako troma rokmi pred podaním iadosti o povolenie, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobia od jej vzniku, a ak úètovná závierka, ktorá
podlieha overeniu, ete nebola ku dòu podania
iadosti o povolenie audítorom overená, predkladá sa aj neoverená úètovná závierka,
5. písomnou informáciou o pôvode peòaných vkladov vloených do základného imania budúcej
zdravotnej poisovne,
6. výpismi o stavoch na úètoch v bankách, zahranièných bankách a poboèkách zahranièných bánk
ku dòu podania iadosti o povolenie,
7. písomným vyhlásením právnickej osoby, e finanèné prostriedky vloené do základného imania budúcej zdravotnej poisovne nepochádzajú
z trestnej èinnosti.2)
(3) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje
a) dokladmi pod¾a odseku 2,
b) zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou úèasou
na budúcej zdravotnej poisovni, zoznamom blízkych osôb,4) ktoré sú v èase podania iadosti o povolenie v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom
pracovnom vzahu k inej zdravotnej poisovni alebo
k finanènej intitúcii pod¾a § 33 ods. 4 zákona, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikaèného èísla a sídla intitúcie a mien a priezvisk
týchto blízkych osôb,
c) zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikaèného èísla, sídla,
výky základného imania a percentuálnej výky podielu, v ktorých má
1. fyzická osoba s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej poisovni podiel na základnom
imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je èlenom ich tatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, alebo celým svojím
majetkom ruèí za ich záväzky, alebo
2. právnická osoba s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej poisovni podiel na základnom
imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich tatutárnych
orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým
svojím majetkom ruèí za ich záväzky,
4

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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d) zoznamom obsahujúcim meno, priezvisko, trvalý
pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je
spoloèníkom, tatutárnym orgánom alebo èlenom
tatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej poisovni,
e) grafickým znázornením truktúry kvalifikovanej
úèasti budúceho akcionára a grafickým znázornením truktúry skupiny s úzkymi väzbami pod¾a § 33
ods. 6 zákona, ku ktorej patrí budúci akcionár,
f) písomným vyhlásením budúceho akcionára, e on
ani iné osoby s kvalifikovanou úèasou na budúcej
zdravotnej poisovni nepôsobili v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 33 ods. 1 písm. d)
zákona v zdravotnej poisovni, finanènej intitúcii
pod¾a § 33 ods. 4 zákona alebo obchodnej spoloènosti, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zavedená nútená správa alebo bolo
zruené povolenie na výkon zdravotného poistenia
alebo odòaté povolenie na vykonávanie èinnosti
pod¾a osobitného predpisu, a e právne predpisy
upravujúce problematiku úzkych väzieb v táte, na
ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu doh¾adu,
g) písomnou informáciou o
1. sankciách v oblasti zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, finanèného trhu a bankovníctva
uloených budúcemu akcionárovi v posledných
troch rokoch pred podaním iadosti o povolenie,
a to o sankciách uloených právoplatným a vykonate¾ným rozhodnutím v správnom konaní alebo
inom obdobnom konaní,
2. skutoènosti, èi budúcemu akcionárovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním iadosti
o povolenie odmietnuté vydanie povolenia alebo
iného oprávnenia na výkon podnikate¾skej èinnosti v oblasti zdravotného poistenia, sociálneho
poistenia, finanèného trhu a bankovníctva alebo
mu bolo takéto povolenie odòaté,
3. akciách budúcej zdravotnej poisovne, ktoré chce
budúci akcionár nadobudnú, a to o
3a. menovitej hodnote a ich poète v èlenení pod¾a
menovitých hodnôt,
3b. podiele na základnom imaní vyjadrenom
v percentách,
4. hlasovacích právach v budúcej zdravotnej poisovni, ktoré chce budúci akcionár nadobudnú,
a to o
4a. poète hlasov,
4b. podiele na hlasovacích právach vyjadrenom
v percentách,
5. akciách v inej zdravotnej poisovni, ktoré má budúci akcionár v èase podania iadosti o povolenie,
a to o
5a. menovitej hodnote a ich poète v èlenení pod¾a
menovitých hodnôt,
5b. podiele na základnom imaní vyjadrenom
v percentách,
6. hlasovacích právach v inej zdravotnej poisovni,
ktoré má budúci akcionár v èase podania iadosti
o povolenie, a to o
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6a. poète hlasov,
6b. podiele na hlasovacích právach vyjadrenom
v percentách,
h) výpisom z registra trestov budúceho akcionára, ktorý je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikate¾om, nie starím ako tri mesiace, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti
vydaným prísluným orgánom tátu jeho obvyklého
pobytu, nie starím ako tri mesiace; ak je budúcim
akcionárom právnická osoba, výpis z registra trestov, nie starí ako tri mesiace sa predkladá za kadého èlena tatutárneho orgánu, dozornej rady a za
prokuristu právnickej osoby,
i) zoznamom finanèných intitúcií pod¾a § 33 ods. 4
zákona, zdravotných poisovní a obchodných spoloèností, v ktorých fyzická osoba s kvalifikovanou
úèasou na budúcej zdravotnej poisovni a fyzická
osoba, ktorá je spoloèníkom, tatutárnym orgánom
alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby
s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej poisovni, pôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii èlena predstavenstva, èlena dozornej rady,
prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly,
j) písomným vyhlásením budúceho akcionára, e fyzické osoby s kvalifikovanou úèasou na budúcej
zdravotnej poisovni a fyzické osoby, ktoré sú spoloèníkom, tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou
úèasou na budúcej zdravotnej poisovni, spåòajú
podmienky pod¾a § 33 ods. 3 písm. b) a g) zákona.
(4) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za èlenov
predstavenstva, èlenov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zdravotnej poisovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje
a) odborným ivotopisom navrhovanej osoby a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktoré potvrdzujú, e navrhovaná osoba je odborne spôsobilou osobou pod¾a § 33 ods. 5 zákona,
b) výpisom z registra trestov navrhovanej osoby nie
starím ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným prísluným orgánom tátu jeho obvyklého pobytu, nie starím ako tri mesiace,
c) zoznamom obsahujúcim obchodné meno, právnu
formu, sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
výku základného imania a percentuálny podiel na
základnom imaní zdravotných poisovní a finanèných intitúcií pod¾a § 33 ods. 4, na hlasovacích právach v zdravotných poisovniach a finanèných intitúciách pod¾a § 33 ods. 4, v ktorých majú osoby
navrhované za èlenov predstavenstva, èlenov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly najmenej 5-percentnú úèas, sú zastúpené v ich tatutárnych orgánoch alebo kontrolných
orgánoch alebo významnou èasou svojho majetku
ruèia za ich záväzky, rozsah záväzku, za ktorý osoby
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navrhované za èlenov predstavenstva, èlenov dozornej
rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej
kontroly ruèia, a doklady preukazujúce tieto skutoènosti,
d) zoznamom finanèných intitúcií pod¾a § 33 ods. 4
zákona, zdravotných poisovní a obchodných spoloèností, v ktorých osoba navrhovaná za èlena predstavenstva a èlena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zdravotnej poisovne a osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly pôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii èlena predstavenstva, èlena dozornej rady, prokuristu, vedúceho
zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly,
e) písomným vyhlásením osoby navrhovanej za èlena
predstavenstva, za prokuristu, èlena dozornej rady,
vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva budúcej zdravotnej poisovne
a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly, e
spåòa podmienky pod¾a § 33 ods. 3, písm. b) a g) zákona a e vetky òou uvedené údaje a predloené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.
(5) Splnenie podmienok pod¾a § 33 ods. 1 písm. e) zákona sa preukazuje dokladmi potvrdzujúcimi preh¾adnos skupiny s úzkymi väzbami pod¾a § 33 ods. 6 zákona, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou úèasou
na budúcej zdravotnej poisovni, s uvedením výky
priamych podielov a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny. Tieto skutoènosti sa preukazujú výpisom z obchodného registra, výpisom
z registra emitenta alebo výpisom z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera a grafickým znázornením truktúry takejto skupiny, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej
poisovni, vrátane oznaèenia zahranièných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami
s uvedením prísluných orgánov doh¾adu; ak ide o akcionára s kvalifikovanou úèasou na budúcej zdravotnej poisovni, ktorý je zahraniènou osobou, aj jeho písomným vyhlásením o tom, e spåòa poiadavky pod¾a
§ 33 ods.1 písm. f) zákona.
(6) Splnenie podmienok pod¾a § 33 ods. 1 písm. f) zákona sa preukazuje dokladmi pod¾a odseku 6 písm. c)
a grafickým znázornením truktúry takejto skupiny.
(7) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. g)
a h) zákona sa preukazuje
a) dokladmi potvrdzujúcimi informácie o technickom
vybavení budúcej zdravotnej poisovne s uvedením
údajov o výpoètovej technike (hardvér, softvér), informaènom systéme vrátane informácií o jeho bezpeènosti a bezpeènosti prenosu dát,
b) návrhmi vnútorných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich
1. systém vnútornej kontroly,
2. pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom vrátane
vzoru tlaèív pouívaných v styku s klientmi,
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e)
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h)
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3. pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
4. pravidlá kontroly výberu a vymáhania poistného,
5. pravidlá kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti,
6. pravidlá tvorby a vedenia zoznamov poistencov
èakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
vnútornými predpismi upravujúcimi systém kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej èinnosti a zoznamom vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich
èinnosti a rozsahu zodpovednosti,
písomným opisom technického vybavenia budúcej
zdravotnej poisovne s uvedením údajov o výpoètovej technike (hardvér, softvér), informaènom systéme a systéme na technické spracovanie údajov zabezpeèujúcom vetky èinnosti zdravotnej poisovne,
návrhom vnútorných aktov riadenia upravujúcich
bezpeènos systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na
ochranu bezpeènosti, integrity a dôvernosti informácií,
dokladom preukazujúcim vlastnícke právo alebo iné
oprávnenie uíva nehnute¾nos, v ktorej sa budú
vykonáva èinnosti budúcej zdravotnej poisovne,
ak miesto tejto nehnute¾nosti je odliné od miesta
sídla alebo miesta ústredia,
obchodno-finanèným plánom budúcej zdravotnej
poisovne najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná iados o povolenie,
návrhmi vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej zdravotnej poisovne zabezpeèujúcich
plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré
upravujú najmä organizaèný poriadok a organizaènú truktúru budúcej zdravotnej poisovne,
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i) návrhom vnútorného aktu riadenia o pravidlách archivácie dokumentov.
(8) Splnenie podmienky pod¾a § 33 ods. 1 písm. i)
zákona sa preukazuje predloením dokladov pod¾a odsekov 4 a 5.
(9) Splnenie podmienky pod¾a § 34 ods. 1 zákona sa
preukazuje zoznamom akcionárov a výpisom z registra
emitentov.
(10) Splnenie podmienky pod¾a § 34 ods. 2 zákona sa
preukazuje dokladmi pod¾a odseku 1 ku koncu kalendárneho roka.
§2
(1) Doklady pod¾a § 1 sa predkladajú v origináloch;
ak nemono predloi originály dokladov, predkladajú
sa ako úradne osvedèené kópie.
(2) Ak sú doklady pod¾a § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj úradne
osvedèeným prekladom týchto informácií a dokladov
do tátneho jazyka, ak sú doklady vyhotovené v èeskom
jazyku, preklad do slovenského jazyka5) sa nevyaduje.
§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení
vyhláky è. 176/2005 Z. z.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2015.

Viliam Èislák v. r.

5

) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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181
OZNÁMENIE
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 92 ods. 3 a 23 zákona è. 131/2002
Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov vydalo
opatrenie z 21. júla 2015 è. 2015-10084/35767:14-15AA, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho roèného kolného na akademický rok 2016/2017 pre tudijné programy v externej forme túdia uskutoèòované
na verejných vysokých kolách a tátnych vysokých kolách.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho roèného kolného na akademický rok 2016/2017 pre tudijné programy
v externej forme túdia uskutoèòované na verejných vysokých kolách a tátnych vysokých kolách.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
www.minedu.sk.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky.
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182
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 49 ods. 10 a § 63 ods. 3 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 14. júla 2015 è. 6/2015 o solventnosti pre poisovne, na ktoré sa neuplatòuje osobitný reim,
a pre zaisovne, poboèky zahranièných poisovní a poboèky zahranièných zaisovní.
Opatrenie sa vzahuje na poisovne, na ktoré sa neuplatòuje osobitný reim a poboèky zahranièných poisovní, zaisovne a poboèky zahranièných zaisovní.
Opatrenie ustanovuje spôsob výpoètu základnej kapitálovej poiadavky na solventnos, definície jednotlivých modulov a podmodulov základnej kapitálovej poiadavky na solventnos, mechanizmus symetrickej úpravy v podmodule akciového rizika a absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej poiadavky na solventnos.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 20/2015 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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183
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 4. mája 2015 bola
v Sankt Pöltene podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej èinnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami,
psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným èinom.
Dohoda nadobudne platnos 22. septembra 2015 v súlade s èlánkom 12 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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184
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. decembra 2014 bola
v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarska o zmene a doplnení Dohody
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o readmisii osôb na spoloènej tátnej hranici podpísanej v Budapeti dòa 12. septembra 2002 (oznámenie è. 30/2004 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnos 1. mája 2015 v súlade s èlánkom 2 ods. 1.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 184/2015 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarska
o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Maïarskej republiky o readmisii osôb na spoloènej tátnej hranici
podpísanej v Budapeti dòa 12. septembra 2002

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maïarska (ïalej
len Zmluvné strany),
riadiac sa elaním ïalej rozvíja priate¾ské vzahy
medzi oboma tátmi v duchu spolupráce a na základe
reciprocity,
elajúc si u¾ahèi readmisiu a tranzit osôb zdriavajúcich sa neoprávnene na územiach tátov Zmluvných
strán,
repektujúc ïalie medzinárodné záväzky, najmä
záväzok pod¾a medzinárodného práva prija vlastných
tátnych obèanov,
repektujúc právo obèanov slobodne sa pohybova
a zdriava sa na území èlenských tátov pod¾a èlánku
21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
berúc do úvahy Dohovor o ochrane ¾udských práv
a základných slobôd prijatý v Ríme 4. novembra 1950,
berúc do úvahy Dohovor o právnom postavení uteèencov prijatý v eneve 28. júla 1951 v znení Protokolu
o právnom postavení uteèencov prijatého v New Yorku
31. januára 1967,
berúc do úvahy zmeny, ktoré nastali odo dòa nadobudnutia platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Maïarskej republiky o readmisii
osôb na spoloènej tátnej hranici podpísanej v Budapeti dòa 12. septembra 2002 (ïalej len Dohoda o readmisii),
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Dohoda o readmisii sa mení a dopåòa takto:
1. Názov Dohody o readmisii sa mení nasledovne:
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Maïarska o readmisii osôb na spoloènej tátnej hranici..
2. V preambule Dohody o readmisii sa výraz Maïarská republika nahrádza výrazom Maïarsko.
3. Èlánok 1 ods. 3 Dohody o readmisii sa mení a dopåòa nasledovne:
3. Poiadaná Zmluvná strana odpovie na iados

neodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných
dní od doruèenia iadosti o readmisiu. Ak poiadaná Zmluvná strana s readmisiou súhlasí, readmisia osôb uvedených v odseku 2 sa uskutoèní
najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dòa
doruèenia súhlasu poiadanej Zmluvnej strany..
4. Èlánok 4 ods. 2 Dohody o readmisii sa mení nasledovne:
2. Kadá Zmluvná strana na základe iadosti druhej
Zmluvnej strany prijme spä obèana tretieho tátu, ktorý sa neoprávnene zdriava na území tátu
iadajúcej Zmluvnej strany a je drite¾om platného cestovného dokladu s udeleným platným vízom poiadanej Zmluvnej strany alebo je drite¾om platného povolenia na pobyt vydaného
poiadanou Zmluvnou stranou, ktoré ho oprávòuje na vstup alebo pobyt na území tátu poiadanej Zmluvnej strany. Ak má dotknutá osoba
vydané platné vízum alebo platné povolenie na
pobyt obidvomi Zmluvnými stranami, osobu prijme spä tá Zmluvná strana, ktorej platnos víza
alebo povolenia na pobyt sa skonèí neskôr..
5. Èlánok 4 ods. 5 Dohody o readmisii sa mení a dopåòa nasledovne:
5. Na iados uvedenú v odsekoch 1 a 2 poiadaná
Zmluvná strana odpovie neodkladne, najneskôr
vak do troch (3) pracovných dní od doruèenia
iadosti o readmisiu príslunému orgánu doiadanej Zmluvnej strany; odmietnutie iadosti o readmisiu musí by odôvodnené. Ak nebola odpoveï poskytnutá v stanovenej lehote alebo v lehote
predåenej pod¾a odseku 6, readmisia sa povauje
za odsúhlasenú..
6. V èlánku 4 Dohody o readmisii sa dopåòa nový odsek 7 v znení:
7. Po doruèení súhlasu s readmisiou iadajúcej
Zmluvnej strane alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 5 alebo 6 sa readmisia obèana tretieho tátu uskutoèní neodkladne, najneskôr vak
do siedmich (7) dní po udelení súhlasu s readmisiou..
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7. V èlánku 4 Dohody o readmisii sa doterají odsek 7 oznaèí ako odsek 8.
Èlánok 2
1. Táto Dohoda nadobudne platnos prvý deò mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si obe Zmluvné
strany oznámia diplomatickou cestou, e boli splnené
vnútrotátne podmienky potrebné na nadobudnutie jej
platnosti.
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2. Táto Dohoda sa uzatvára na neurèitý èas. Platnos
tejto Dohody sa skonèí spolu so skonèením platnosti
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Maïarskej republiky o readmisii osôb na spoloènej
tátnej hranici podpísanej v Budapeti dòa 12. septembra 2002.
Dané v Bruseli 5. decembra 2014 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé z nich v slovenskom jazyku
a v maïarskom jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za vládu Slovenskej republiky:

Za vládu Maïarska:

Marián Saloò v. r.

Károly Kontrát v. r.

Strana 1184

Zbierka zákonov 2015

Príloha k èiastke 56

